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مِب     االَّر ِب مِب  االَّر ْس نِب  اهللِب  ِب ْس

ت ك  ]  م  عْس
ُكل  نِب ي أ نْس أ شْس

نِب عْس زِب بِّ أ وْس ر 

أ نْس  يَّر و  ااِبد  َل  و  ع  َّر و  َل  ت  ع  نْسع مْس ي أ 
ااَّرتِب

حْس ِلِب ِفِب 
لِب أ صْس اُه و  ض  ا ت لْس ً

اِلِب ل  ص  م  أ عْس

ن  
إِبِّنِّ مِب ي إِبِّنِّ ُتبْسُت إِبا  ْسك  و 

تِب يَّر ُذرِّ

   
لِبمِب  [اُا ْس

 

 {15:افاألحق}

 



 - 3-  

: تقديـ
؛ ليحسف في قيسكؤسف قدره، كابتمى اإلنساف بما يسره كما الحمد هلل الذم قدر كؿ شيء فأح 

الحالتيف شكره كصبره، كجعؿ لعبده مما يكره أمبلن فيما يحب، كمما يحب حذران مما يكره فسبحانو 
جيو، ككؿ كاىب النعـ، كمقدر النقـ لو الحمد في األكلى كاآلخرة ال إلو إال ىك كؿ شيء ىالؾ إال ك

إف اهلل كمبلاكتو كأىؿ السمكات :" الميـ كسمـ عمى نبينا محمد القااؿ نعيـ زااؿ إال جنتو كصؿِّل 
: كبعد". كاألرض كالحيتاف ليصمكف عمى معمـ الناس الخير

فإذا تباىى الصانع بأفخـ صناعة صنعيا، كالمخترع بأحدث جياز ابتكره، كالعالـ باكتشافو 
 ،الميندس بأركع عمارة صمميا كبناىاكالمدىش، كالطبيب بالعممية المعقدة التي نجح في إجراايا، 

سياما ،أال يحؽ لممعمـ أف يتباىى كييتخر بأف لو بعد اهلل ففبلن مذككران  مشككران في بناء شخصية  كا 
كليذا كانت رسالة المعمـ سامية، كأمانتو مف أعظـ كأثقؿ  ،العالـ كالطبيب كالمخترع كالميندس

كالذم يحسف  ،نيسو كلغيره الذم يعبد اهلل عمى بصيرةفيي أمانة إعداد اإلنساف الصالح ؿ ،األمانات
االستيادة مف القدرات الكامنة التي أكدعيا اهلل فيو مما سخره اهلل لو في بره كبحره، كأرفو كسمااو 

ذا كاف لممناىج التعميمية، . جمعاء كاإلنسانية ،في سبيؿ سعادتو كسعادة أسرتو كمجتمعو كأمتو كا 
ماتيا مف أىمية بالغة لنجاح العممية التعميمية إال أف المعمـ المتمكف كالمباني المدرسية كمستمز
فالغاية  ،يذلؿ كؿ ىذه الصعاب الذم يستطيع أف ىكالمخمص في أداء عممو 

 ،كاجيتو المشكبلت لأفكمتى ييكر  ،ىي إعداد اإلنساف الصالح الذم يعممو كيؼ ييكر
ب العمـ ما امتدت بو الحياة، كيطبؽ ما تعممو كيفع بيف يديو مياتيح المعرفة ليكالي رحمتو في طؿ

كىك الشرط لنجاح العممية التعميمية  ،إلى العمـ كغرس ىذا الشكؽ فيو كذلؾ بتشكيقو ،كينتيع بو
 ،فالمعمـ في مدرستو ىك المربي الثاني بعد البيت. بالقكؿ المقنع، كالقدكة الحسنة، كاألسمكب الحكيـ

فالكالداف قد يرياف مف ابنيما  ،تكثيؽ الصمة بأكلياء أمكر الطمبةكحتى تكتمؿ ىذه التربية البد مف 
، كالمعمـ الكبرلكلك عرفيا لعدؿ مف أسمكبو بما يعكد عمى الطالب بالياادة  ،جكانب ال يراىا المعمـ
كلك  ،البيت في شخصية الطالب في بياة المدرسة قد ال يراىا الكالداف في كذلؾ قد يكتشؼ زكايا

فميمة المعمـ إذان ليس نقؿ المعمكمة إلى . أحدىما اآلخر ؿفالطرفاف يكِّـل  ،ىماف تربيتعرفاىا لعدال ـ
ليرل كيؼ يتياعؿ معيا كيحسف االستيادة منيا في كاقع  ؛بؿ تمتد أشكاطان  ،الطالب كتيييمو إياىا

. أخراهال يستييد منو صاحبو في دنياه ك إذ ما جدكل عمـ ،الحياة
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سبلمية في غزة ممثمة في كمية التربية التي تسعى إلعداد المعمـ الذم نريد كتحقيقان لرسالة الجامعة اإل
كاف ىذا  ،كليمسطيننا التي ىي جزء ال يتجزأ مف الكطف العربي األـ ،لكطننا اإلسبلمي العربي األكبر

ليككف مساعدان كمعينان جاء  ،فصكؿ ستةكقد خرج في  ،الدليؿ الذم يعد لبنة مف لبنات إعداد المعمـ
كما بيف اليصؿ األكؿ كالسادس حاكؿ المعد ليذا الدليؿ أف يفع بيف يدم الطالب  ،لطالب المعمـؿ

فيي اليصؿ األكؿ تناكؿ ماىية التربية  ،المعمـ أىـ ما يحتاج إليو خبلؿ فترة التدريب الميداني
. كأىميتياالميدانية؛ ليككف الطالب المعمـ عمى بينة مف مييـك التربية الميدانية كأىـ أىدافيا 

بما يمكف الطالب المعمـ مف معرفة  ،أبعاد التربية الميدانية أما اليصؿ الثاني فقد تناكؿ
كجاء . كليتعرؼ عمى أىـ حقكقو ككاجباتو كطالب معمـ ؛األقساـ المشاركة في التربية الميدانية

ؿ إلى مرحمة التدريس اليصؿ الثالث ليتناكؿ مراحؿ التربية الميدانية بدءان مف مرحمة التيياة كالتسجي
كأقساـ  ،كجاء اليصؿ الرابع بعنكاف خطكات التدريس مركزان عمى خطكات التدريس الناجح .اليعمي

أما اليصؿ الخامس فجاء  ،التخطيط لمدركس مختتمان بأنمكذج معيارم لتقكيـ الخطة التدريسية اليكمية
 ،معرفة أسس المنياج اليمسطينيمتناكالن سياسة التعميـ في فمسطيف ليتمكف الطالب المعمـ مف 

أما . لممناىج اليمسطينية كىيكمية التعميـ العاـ في فمسطيف كليتعرؼ عمى مبادئ السياسة التربكية
المشكبلت التي  كاجبات المعمـ كمسؤكلياتو كألىـ اليصؿ السادس فقد جاء لتنبيو الطالب المعمـ ألىـ
مختتمان ىذا اليصؿ بمقياس ذاتي لمكيايات  ،ىاقد تكاجيو في مدرسة التدريب ككييية التغمب عمي

كختـ الدليؿ بمبلحؽ عدة متنكعة يحتذم بيا الطالب . التدريسية الكاجب تحقيقيا خبلؿ فترة التدريب
. المعمـ خبلؿ فترة التدريب

مزيد مف االطبلع في بكغاية ما نتمنى أف يغرم ىذا الدليؿ أبناَءنا الطمبة المعمميف 
مزيد مف البحث كالمناقشة، كتبني األفكار التي كردت ككفعيا مكفع التنييذ بك المصادر كالمراجع،

تحقيقان لرسالة الجامعة اإلسبلمية التي تقـك عمى أساس التكامؿ ... في الكاقع العممي المستقبمي
(. األستاذ، كالطالب، كالمكتبة)العممي بيف 

نا كأبناانا إنو نعـ المكلى كنعـ إلى ما فيو خير ديننا ككطف جميعان  سأؿ أف يكفقناكاهلل ف
. النصير

 
المعد                                                                            

داكد دركيش حمِّس . د
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: األىداؼ
: يتكقع منؾ بعد دراستؾ ليذا الفصؿ أف

 تتعرؼ عمى مفيـك التربية الميدانية .
 بية الميدانيةتتعرؼ عمى أىداؼ التر .
 الميدانية تتعرؼ عمى أىمية التربية .
 تتعرؼ عمى أسس التربية الميدانية .
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  ؟الميدانية التربية ةماىي ""Field Education 
أشار إلييا بالتمريف  ىـعضبحكؿ مييـك التربية الميدانية ؼ تعددت المسميات

أك التدريب عمى  (13 :ـ1986نصر، ) أك التربية العممية (7 :ـ1980إبراىيـ ككاظـ، )العممي
كرغـ ... (21 :ـ1981حمداف، ) أك التربية العممية الميدانية ( :Waston & osibnd:1987)التدريس
إال أف االلتزاـ بمييـك التربية الميدانية ىك األففؿ باعتبار  ،سميات فاليدؼ كاحدتعدد الـ

األعـ كاألشمؿ لمياـ الطالب المعمـ في الميداف التربكم مف أداءات،  ىك أف ميداف التربية
كميارات، كتخطيط لمدركس، كتنييذىا كتنكيعيا، كعبلقات اجتماعية كتياعبلت صيية، 

كاتجاىات  ،كمكاجية مشكبلت، كالتزاـ بقكاعد إدارية كخمقية تربكية كنقد كتقكيـ، كقيادة
أكبر مف عممية  فالتربية الميدانية إذان  (ـ1982جامعة المنصكرة،)كقيـ متعمقة بمينة التدريس

فيذا  ،أما قفية التمريف أك التدريب أك التطبيؽ العممي. (86: ـ1996بي،الحؿ)التدريس نيسيا
كىذا جزء مف التربية الميدانية  ،كىي حجرات الدراسة ،لميدانيةيتـ في معامؿ التربية ا

الشاممة إفافة إلى عممية اإلشراؼ كالتكجيو مف مشرؼ تربكم متخصص متمرس 
في جيكد ... كمدير المدرسة ،بالميداف التربكم، كالتعاكف بيف المعمـ المتعاكف في المدرسة

بكية عممية نابعة مف الميداف لتزكيد الطالب المعمـ بمعارؼ تر منظمة مخطط ليا؛
ر الميارات التدريسية بشكؿ بناء تْخَتيي فيو العشكااية؛ ألف عمبلن يبنى كتحسيف كتطكم

كال تقتصر التربية الميدانية عمى اليترة التي . (7: ـ1994الشيراني، )اياتوعمى ذلؾ ال يحقؽ غ
رة التدريسية التي يتـ فييا يتـ فييا التطبيؽ العممي لمدراسات النظرية في المدارس بؿ اليت

تطبيؽ ما تعممو الطبلب المعممكف مف المساقات التربكية النظرية في كمياتيـ كالتعرؼ 
الخبرة :" بأنيا ةكبيذا يمكننا تعريؼ التربية الميداني. عمى البياة المدرسية عف قرب

بتطكيع طرااؽ الكاقعية التي يمر بيا الطالب المعمـ فترة التدريب الميداني؛ فيقـك فييا 
كأساليب ما تتطمبو العممية التعميمية التعمُّمية التربكية التي يقـك بيا المعمـ األساس مف 
خبلؿ المكاقؼ العممية الحقيقية التي تمكنيـ مف ترجمة ما تعممكه مف مساقات عممية 
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كنظرية تربكية كتخصصية خبلؿ دراستيـ بالجامعة مما يسيـ في إكسابيـ المزيد مف 
" .رات كالخبرات كالكيايات التي يحتاجيا المعمـ؛ ليقـك بالتدريس الياعؿالميا
  الميدانية التربية أىداؼ: 

في فكء التعريؼ السابؽ لمتربية الميدانية كالدراسات التي تناكلتيا باعتبارىا 
 Teaching خطكة أساسية في إعداد المعمميف لمتدريب العممي عمى مكاقؼ التدريس

Situations  لتربية المباشرة خبلؿ المشاىدة كاViewing  كالمبلحظة Observation 
في عممية  Actingكمف ثـ االنخراط اليعمي   Experiencingكاالحتكاؾ المباشر

:  مايمي مف أىـ أىدافيا في فكء ذلؾ كمو نجد أفالتدريس 
 بعد التخرج كالمسمكية إعداد الطالب المعمـ نيسيان كتربكيان لمقياـ بمسؤكلياتو المينية .
 إكساب الطالب المعمـ الميارات البلزمة في مجاؿ تخصصو . 

 اليرصة لمطالب المعمـ لمتطبيؽ العممي لممبادئ كلؤلسس النظرية التي درسيا  إتاحة
 . الطالب المعمـ في مقررات اإلعداد التربكم في الميداف الكاقعي

  الصؼ، األنشطةصقؿ الطالب المعمـ بالخبرات األساسية المتطكرة في إدارة... 

  مساعدة الطالب المعمـ عمى التكيؼ في مكاجية المشكبلت الصيية التي تحتاج إلى
 .التصرؼ المناسب لحميا

  ،دارة المدرسة إتاحة اليرصة لمطالب المعمـ باالحتكاؾ بزمبلاو كبالمعمميف األساسييف، كا 
مؿ عمى تحسيف كاإلشراؼ التربكم إلكساب الخبرة كالتكجييات التي تسدل إليو كالع

 . األداء

  إتاحة اليرصة لمطالب المعمـ التعرؼ عمى المناىج التعميمية في المرحمة التي يتدرب
 .فييا

 مكاناتو التدريسية  .إتاحة اليرصة لمطالب المعمـ الكتشاؼ قدراتو كا 

 تيياة المناخ المدرسي الذم يتيح لمطالب المعمـ اإلحساس بالمسؤكلية الكاممة 

الصدؽ، اإلخبلص، :) ات اإليجابية نحك مينة التعميـ في مثؿكتككيف االتجاه 
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...( ، القدرة عمى اتخاذ القراراتالصبر 
 إكساب الطالب المعمـ ميارات التقييـ الذاتي كتقكيـ األعماؿ، كالعمؿ عمى تحسينيا . 

 الكشؼ عف القدرة الحقيقية في العمؿ المدرسي لمتعرؼ عمى ما يناسب مف الطرااؽ 

 .كاألساليب 

  إكساب الطالب المعمـ صيات شخصية كعبلقات اجتماعية مف خبلؿ تياعمو مع زمبلاو
دارة مدرسة التدريب، كالمشرؼ التربكم  .كالمعمميف األساسييف، كا 

  الميدانية التربية أىمية: 
: أنيا تتمثؿ أىمية التربية الميدانية في

 في مدرسة التدريب في  تعد خبرة فريدة لمعمـ المستقبؿ تتيح لو التياعؿ مع الطمبة
. (3:ـ2000األغا، )مكاقؼ فريدة

 إعداد الدركس، : تؤىؿ الطالب المعمـ الكتساب الميارات األساسية لمتدريس في مثؿ
عمميات التقكيـ، فبط البياة الصيية، الدافعية،  إدارة المناقشة كالحكار، إجراء

 . كغير ذلؾ مما يمـز المعمـ... التعزيز

 لتقبؿ التكجييات اإلشرافية مف المشرؼ التربكم المختص فيمان  تييء الطالب المعمـ
 .كاسعان لعمميتي التعميـ كالتعمـ كمعرفة مشكبلت التعميـ

  اليرصة اليريدة أماـ الطالب المعمـ لتنمية عبلقات مباشرة مع المعمـ المتعاكف كاليياة
 .اإلدارية بمدرسة التدريب

  المعمـ نيسو، كيختبر رغبتو الحقيقية كميكلو  الطالباليرصة المتاحة التي يختبر فييا
 .ليصبح معممان فاعبلن كتككيف اتجاىات نحك مينة التدريس

 النظريات كالمبادئ  كتطبيؽ لمطالب المعمـ حيث يسمح لو بنقؿ ان أساسي ان تعد عنصر
 .كالمياىيـ إلى المكقؼ التعميمي الحقيقي في حجرات الدراسة

 ة المينية لمتعميـ كأف التعميـ رسالة سامية تحتاج إلىتعد المعيار األكؿ لتأكيد الصؼ 

(. 29: ـ1996راشد، )دراسة متعمقة كذات دستكر أخبلقي 
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  الميدانية التربية أسس:  
البد مف  داؼ المرجكة فإنوقاألكي تتـ التربية الميدانية بطريقة صحيحة كتحقؽ 

:  تستند عمييا، كىي كما يمي معرفة األسس التي
 كانات البشرية كالمادية البلزمة لنجاح التربية الميدانيةتكافر اإلـ .
 مراعاة اليركؽ اليردية بيف الطمبة المعمميف. 

  التعاكف المستمر بيف القااميف عمى تخطيط كتنييذ برامج التربية الميدانية كاإلشراؼ
 . عمييا

 ـالمعؿب مف مككنات اإلعداد التربكم لمطاؿ يان أساس ان اعتبار التربية الميدانية جزء . 

 العمؿ عمى كفكح أىداؼ التربية الميدانية لمطمبة، كالعامميف في اإلشراؼ عمييا . 

  كالدراسات التربكية الخاصة بمجاؿ التدريب الميدانياالستيادة مف نتااج البحكث . 

  اختيار المدارس المتعاكنة كالمتييمة لدكر التربية الميدانية بحيث تشمؿ جميع الجكانب
 (ميارية -كجدانية -معرفية)تي يمر بيا الطالب المعمـ أثناء فترة التدريب التربكية اؿ
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أبعاد التربية الميدانية 
 
 
 

الفصل الثاني 
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التربية الميدانية تكفر لمطالب المعمـ 

الخبرة المباشرة لمتعرؼ عمى مسؤكليات 
كأدكار المعمـ في العممية التعميمية عف 

قرب 
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: األىداؼ
: أفيتكقع منؾ بعد دراستؾ ليذا الفصؿ 

 ل األقساـ المشاركة في التربية تتعرؼ عؿ
. الميدانية

 تتعرؼ عمى حقكؽ الطالب المعمـ .
 تتعرؼ عمى كاجبات الطالب المعمـ .
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بعاد التربػيػة المػيػدانػيػة أ
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 التربية كمية:  

ة في إعداد الطالب المعمـ ثقافيان كتخصصيان كمينيان بما يؤىمو لبلنفماـ لمسمؾ المتخصص
. التعميمي
 الكمية عميد: 

بجانب مسؤكلياتو تجاه أقساـ الكمية األخرل إال أف إشرافو بنيسو عمى خطط العمؿ بقسـ 
: التربية الميدانية يحقؽ

 ة كأىمية برامج التدريب إشعار فريؽ العمؿ بقسـ التربية الميدانية مدل المسؤكلي
.  الميداني

 كمية التربية

 عميد الكمية

 قسـ التربية الميدانية

 المشرؼ الفني

 كزارة التربية

 مديريات التربية كالتعميـ

 مدير المدرسة

 المعمـ المتعاكف

 الطالب 
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 صعكبات التنسيؽ لمقابمة مسؤكلي كزارة التربية كمديرم إدارات التعميـ لتذليؿ أية، 
بخصكص مدارس  كاالتياؽ عمى اإلجراءات الخاصة بتكجيو الطمبة المعمميف كاالتياؽ

 . التدريب

 شعارىـدراسي  االجتماع مع المشرفيف التربكييف كالطمبة المعمميف بداية كؿ فصؿ  كا 
 .بأىمية التدريب الميداني

  الميدانية التربية قسـ:  
: يتبع قسـ المناىج كتتحدد مسؤكلياتو فيما يمي

  التأكد مف إنياء الطمبة المعمميف مف متطمبات المساقات التربكية قبؿ التسجيؿ لمتدريب
التدريس، ميارات ) ىا ؤالميداني كمف ىذه المساقات التي يجب عمى الطالب إنيا

... ( طرااؽ التدريس، إدارة الصؼ، القياس كالتقكيـ
 إعداد استمارات التسجيؿ المبكر. 

 حصر العدد النيااي لمطمبة المعمميف قبؿ بدء البرنامج. 

  االتصاؿ بإدارات التعميـ في المحافظات بكساطة عميد الكمية الختيار المدارس التي
اإلمكانات المتاحة في  -ختيار عدد اليصكؿتحددىا إدارة التعميـ عمى أف يراعى في اال

 ... ىذه المدارس مف كسااؿ تعميمية، تقنية، كمعامؿ، كمباني

  عقد اجتماع بالمشرفيف التربكييف قبؿ بدء البرنامج بيترة كافية لتكفيح أىداؼ البرنامج
 ...كأساسياتو

 فيح أىداؼ عقد اجتماع بالطمبة المعمميف المسجميف لبرنامج التدريب الميداني لتك
البرنامج كأساسياتو كحقكقيـ ككاجباتيـ كتنبيييـ بأنيـ يمثمكف في مدارس التدريب سيراء 

 .لجامعاتيـ ككمياتيـ

  لى إصدار نشرات تعرييية ببرنامج التربية الميدانية مكجية لمديرم المدارس عالعمؿ
ر المدرسة كالمعمميف المتعاكنيف لتكفيح أىداؼ البرنامج كأساسياتو كدكر كؿ مف مدم
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 ىدافو التي تعكد عمى المجتمع كموكالمعمـ المتعاكف في إنجاح البرنامج كتحقيؽ أ
.  بالياادة المرجكة إلعداد المعمـ الذم نريد

  القياـ بزيارات ميدانية لمدارس التدريب لبلطماناف عمى سير العمؿ، كتذليؿ الصعكبات
.  التي قد تطرأ

 ات، ككرش عمؿ لتقديـ أكراؽ عمؿ تتناكؿالعمؿ عمى تنظيـ أياـ دراسية، كلقاء 

 . مشكبلت التدريب الميداني كسبؿ عبلجيا 

 الفني المشرؼ: 
كيتفمف إشرافو عمى  ،مف يسند إليو عممية اإلشراؼ اليني عمى الطالب المعمـ 

عمميات التخطيط كالتنييذ كالتقكيـ ألنشطة الطالب المعمـ كمبلحظة أدااو داخؿ كخارج 
كمف ُأكلى ميامو التشخيص كالبناء كاإلصبلح كىذا ىك المعنى الحقيقي  .البياة الصيية

فميس اليدؼ تصيد أخطاء الطالب المعمـ كمحاسبتو في مياـ قد ال يعمـ عنيا  ،لمتقكيـ
.  سابقة في ميداف التدريسعممية فالطالب المعمـ ليس لديو خبرات  ،شياان مف قبؿ

 كمف أىـ كاجباتو  :
 زيارات( 6-4:)ية لمدارس التدريب مف تنييذ زيارات ميداف .
  عقد اجتماع دكرم لمطمبة المعمميف لمناقشة ما يستجد مف صعكبات كممحكظات يعمؿ

 .عمى تذليميا يستييد منيا الجميع

 تبصير الطمبة المعمميف بحقكقيـ ككاجباتيـ قبؿ كأثناء برنامج التدريب الميداني. 

 لـ المتعاكف كىياة التدريس بالمدرسةإقامة عبلقات متميزة بمدير المدرسة كالمع. 

  التأكد مف تنكع الحصص كاليصكؿ لمطالب المعمـ كي يكتسب خبرات متنكعة بالمرحمة
 .التعميمية التي يتدرب فييا

  العمؿ عمى صقؿ الطمبة المعمميف بأخبلقيات مينة التعميـ كدعكتو لمتمسؾ دكمان بسمات
 .المعمـ الناجح الياعؿ
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  فالمتعاك المعمـ:  

المكمؼ بتقديـ العكف كالمساعدة ىك  األساس في مدرسة التدريب، ىك معمـ المادة 
لمطالب المعمـ كاإلشراؼ عميو بجانب المشرؼ اليني أثناء فترة التدريب إفافة إلى نصابو 

. المدرسي
 المدرسة التي يتـ اختيارىا ليقـك الطالب المعمـ بالتدريب الميداني : مدرسة التدريب
.  فييا
 الطالب المتدرب،:) نرل مصطمح الطالب المعمـ أعـ كأشمؿ مف: الطالب المعمـ 

فيذا المييـك يتعدل فترة التدريب ...( التربية العممية طالب التدريب، طالب
. كيصبب بصبغة ركح المينة كما يتيح لو فرصة التعامؿ معو معممان ال متدربان 

 حقكؽ الطالب المعمـ  :
: يمكف تحديدىا بما يمي لمطالب المعمـ حقكؽ

 اليرصة لمطالب المعمـ بأف تككف مدرسة التدريب قريبة مف مكاف سكنو إتاحة .
 تعديؿ جدكلو بما يحقؽ أىداؼ التربية الميدانية. 

  االتصاؿ بقسـ التربية الميدانية أك المشرؼ اليني، أك مدير المدرسة، أك المعمـ
 .المتعاكف كمما احتاج لذلؾ

 آخر غير المشرؼ اليني دخكؿ صيو الدراسي بيدؼ مبلحظتو  ألم شخص االعتذار   
 ...كتقكيمو فذلؾ قد يؤدم إلى آثار سياة لمطالب المعمـ إذا ما كجو إليو النقد

 كلو الحؽ في مناقشة فقراتيا مع المشرؼ اليني كتقديـ  ،اطبلعو عمى استمارة التقكيـ
 .أية ممحكظات عمييا لقسـ التربية الميدانية

 ة في أنشطة المدرسة البلصيية بالتنسيؽ مع المعمـ المتعاكفالمساىـ. 
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 كاجبات الطالب المعمـ :
: كاجباتو نحك نفسو - أ
  (. النظافة -الممبس -اليياة)االىتماـ بالمظير العاـ
  تبسمؾ في :" كسمـقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو عمبلن بالتعكد عمى بشاشة الكجو داامان

 (، باب ما جاء في صنااع المعركؼ575: 1961م برقـ سنف الترمذ)" كجو أخيؾ صدقة

  التحمي باألخبلؽ اإلسبلمية داخؿ المدرسة كخارجيا قكالن كعمبلن. 

 بالحماس كالتعاكف كالقيادة الصحيحة قبؿ كبعد التدريب االلتزاـ. 

 قدكة  المعمـ باعتبار المدرسي البعد كميان عف أية عادات غير مقبكلة في المجتمع
 . لمتبلميذ

 د أ  .لسانو عمى النطؽ الصحيح لمغة كالبعد عف العاميةف يعكِّل

  الطالب  سابوإلؾالتكافع العممي، كالمركنة، كالرغبة في التجديد كاالبتكار ىدفان يسعى
 .دكمان المعمـ 

 ؛مراجعة سريعة لممساقات النظرية التي سبؽ أف درسيا في الكمية قبؿ فترة التدريب 
 .ليتمكف مف التطبيؽ العممي

 مايمي مكف مف معرفةالت: 

 األىداؼ العامة لممرحمة التعميمية التي سيطبؽ فييا .
 األىداؼ العامة لممادة التعميمية التي سيقـك بتدريسيا . 

 خصااص نمك التبلميذ كحاجاتيـ في المرحمة التي سيطبؽ فييا. 

 تحميؿ كالسعي ؿ االطبلع عمى المقرر الدراسي لتبلميذ المرحمة التي سيطبؽ فييا
 .المقررة في الصؼ الذم سيدرس لو كل المكفكعاتمحت

 بزيارة ميدانية لمدرسة التدريب قبؿ بدء فترة التدريب لمتعرؼ عمى مدير  القياـ
مكانات المدرسة  .المدرسة كىياة التدريس كا 
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 كاجبات الطالب المعمـ نحك المشرؼ الفني :
 رشادات كتكجييات المشرؼ اليني قبؿ كأث . ناء كبعد فترة التدريبأف يمتـز بتعميمات كا 
 التخطيط لمدركس:)أف يستيسر منو عف كؿ ما ىك خاص بالتربية الميدانية في مثؿ- 

 (. جيو أكالن بأكؿاأية صعكبات تك -تكزيع الحصص -التنييذ

 فنظرة المشرؼ لمقفايا التربكية  ،أف يقدر كيحتـر اقتراحات كتكجييات المشرؼ اليني
 .أكسع مف نظرة الطالب ليا

 ص عمى العبلقة اإلنسانية كاالحتراـ المتبادؿ بينو كبيف زمبلاو كالمشرؼ التربكمالحر. 

 كاجباتو نحك كميتو :
 سيير لكميتو كلجامعتو بمثابة الحرص دكمان عمى أنو .
  إببلغ الكمية ممثمة بقسـ التربية الميدانية عف أية تجاكزات تصدر لتناؿ مف ىيبة

 .ىا المرمكقة في المجتمعكمؤسسة تربكية ليا مكانت   الكمية 

 االلتزاـ بالمدرسة التي تـ تكزيعو إلييا. 

 كاجباتو نحك مدرسة التدريب :
 االلتزاـ بمكاعيد الحفكر كاالنصراؼ بكؿ دقة كعدـ المجكء إلى التبريرات لتأخره، 

. كيككف حفكره قبؿ االصطياؼ الصباحي إلى نياية دكاـ المدرسة
  كاألجيزة كالمكاد المتكفرة بالمدرسةالمحافظة عمى األدكات كالكسااؿ. 

  القياـ بما يككؿ إليو مف أعماؿ مدرسية بجانب التدريس في مثؿ حصص االنتظار
 (...االحتياط)

 اإلسياـ في األنشطة المدرسية التي تقيميا المدرسة. 

  بما ( الحي المحيط بالمدرسة)العمؿ عمى تكطيد كدعـ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع
 .ؿ الجك االجتماعي المرغكب في المدرسةيكيؿ تكاـ

 البعد عف تقديـ النقد كالذـ لممدرسة كقكاعدىا المعمكؿ بيا. 
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 كاجباتو نحك المعمـ المتعاكف :
 االحتراـ المتبادؿ كتقبؿ اآلراء كالتكجييات .
  ،مشاركتو في أسامة االختبارات، التصحيح، رصد الدرجات، إعداد الكشكؼ

 ...السجبلت، التقارير

 ناقشة المعمـ المتعاكف كاالستيسار منو عف مكاطف القكة كالفعؼ في المقرر ـ
 .الدراسي

  مناقشة المعمـ المتعاكف في أم مف المشكبلت التعميمية التي تكاجو الطالب المعمـ
 .كمحاكلة االستيادة مف آرااو بأكبر قدر

 أدكات الطالب المعمـ األساسية في مدرسة التدريب :
أف يييئ لنيسو األدكات األساسية لمبدء في تنييذ ( متدرب)معمـ  يجب عمى كؿ طالب

: برامجو التدريبي كىي كالتالي
 كراس إعداد الدركس اليكمي. 

 كراس خاص لتدكيف ممحكظات المشرؼ التربكم. 

 الكتب الدراسية لمصيكؼ التي سيقـك بتدريسيا ككذلؾ كتاب دليؿ المعمـ. 

 لمجاالت التربكية التي يمكف أف تككف الكتب كالمراجع في مادة تخصصو، كفي ا
 .مييدة لو في تدريسو

 أك غيرىا مف المكاد التعميمية التي سبؽ لو إعدادىا ، أك الشرااح، بعض الصكر
 (.تكنكلكجيا التعميـ)بنيسو خبلؿ دراستو لمقررات الكسااؿ التعميمية 

 دليؿ التربية المدانية العممية. 
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ية مراحل التربية الميدان 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثالث 
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س اليدؼ مف برنامج التربية الميدانية إصدار الحكـ لي" 

النيائي عمى الطالب المعمـ مف تمكنو لمينة التدريس؛ بؿ 

األخذ بيد ىذا الطالب مف مرحمة الميالد كالحبك إلى مرحمة 

الحركة كالنشاط كالتمكف مف أقكالو كأفعالو في إطار المينة 

." حتى يصؿ إلى المستكل الذم نريد لمعمـ المستقبؿ
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: األىداؼ
: أف يتكقع منؾ بعد دراستؾ ليذا الفصؿ

 عمى مراحؿ التربية الميدانية تتعرؼ .
  مرحمة التييئة كالتسجيؿ. 

  مرحمة المشاىدة. 

 مرحمة التدريس الفعمي. 
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  الميدانية التربية مراحؿ:  
 

تختمؼ المراحؿ التي تمر بيا التربية الميدانية مف كمية إلى أخرل حسب المكااح  
كالتنظيمات التي يفعيا قسـ المناىج كتكنكلكجيا التعميـ في الكمية، كتبعان إلمكانات القسـ 

طمبة المعمميف كفي الجامعة اإلسبلمية تمر كعدد أعفااو، كمدارس التدريب كعدد اؿ
:  مراحؿ التدريب بعدة مراحؿ أىميا

 

  :مرحمة التييئة كالتسجيؿ /أكون  
لنياية اليصؿ الثاني كذلؾ ( 15/4)كتمتد ىذه المرحمة مف األسبكع العاشر  

فيبدأ استعدادان لبدء التدريب مع بدء العاـ الدراسي الجديد اليصؿ األكؿ أما اليصؿ الثاني 
لنياية اليصؿ األكؿ ليبدأ التدريب مع بدء اليصؿ الدراسي (  15/11) التسجيؿ بدءان مف 

كيعطى الطالب خيارات لتسجيؿ  ،الثاني لمف لـ يتمكف مف التسجيؿ في اليصؿ األكؿ
ثبلث مدارس لكؿ مف المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ، كالمدارس التابعة لككالة 

إفافة إلى المدارس التابعة لمقطاع الخاص كالتي تعد تحت  ،ة لبلجايفالغكث الدكلي
. إشراؼ كزارة التربية كالتعميـ
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أنمكذج التسجيؿ 
غزة  –الجامعة اإلسالمية 

ي  
يدان
ب م

دري
ت

بكالكريكس 
1  

  2كمية التربية 
 دبمكـ عاـ قسـ التدريب الميداني 

 عبئة الطمب تاريخ ت          ة /ىكية الطالب

بيانات خاصػة بمتدرب جػديػػد 
المساقات التي أتميا بنجاح  : الرقػـ الجامػعي : ة رباعيان /اسـ الطالب
المدرسة التي سبؽ التدرب  :التخصص

 :فييا

  طرؽ تدريس  ميارات
تدريس 

عدد الساعات التي تـ اجتيازىا 
 : بنجاح

قياس كتقكيـ  إدارة صؼ   : المشرؼ السابؽ

ميارات تدريبية خاصة باإلرشاد   :ىػػاتػػػػؼ : د الساعات المتبقيةعد
الحي /         العنكاف المدينة

 / أك المخيـ

 ك عربيةلغة )أساليب +مبادئ عامة  : جػػػػػػكاؿ
خاص بالتعميـ األساسي  (رياضيات

 .ُترتب الخيارات المرغكبة حسب أكلكياتيا لممتدرب
المؤسسػات . ـمػدارس الػككالػػة . ـ المدارس الحكػكميػػة .ـ

           

      

      

اضبصاضوريوس إال سي حاالت ضروريظ أن يصون اضطاضب خريج وأال  يطظع اضتدريب اضطصثف ضطضبظ*     
. دارظ بطا سيكا اضتدريب 12يزيد ردد داراته   اضطتبقيظ رن 

. تطبأ اضبياظات اضصتروظيا طع صفحظ اضطاضب*
...................... : ة /ع الطالبتكقي       
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قسـ اإلرشاد النفسي                       زة                            غ-الجامعة اإلسالمية
كالتكجيو التربكم           كمية التربية                                                     

بيانات خاصة بمتدرب جديد 
: الرقـ الجامعي: ة رباعيان /بالطاؿاسـ 

: تاريخ تعبئة الطمب: المدرسة التي سبؽ التدرب فييا
: ساعات الفصؿ الحاليعدد الساعات التي تـ اجتيازىا بنجاح 

: ىاتؼ: عدد ساعات الفصؿ الصيفي المتكقع تسجيميا
: جكاؿ/ الحي أك المخيـ/           العنكاف المدينة

حسب أكلكياتيا لممتدرب  ُترتب المدارس المرغكبة   
مدارس الككالة ـ المدارس الحككمية ـ 
    
    
    

. ساعة معتمدة إضافة إلنياء مساؽ ميارات بحثية( 100)و يحؽ لمطالب تسجيؿ التدريب ما لـ ينيي   
:.................... ة/تكقيع الطالب 

 :(المالحظة)مرحمة المشاىدة  / ثانيان  
كيطمب مف الطالب  ،دة جزءان ميمان مف برنامج التربية الميدانيةتعد مرحمة المشاه 

المعمـ القياـ بعممية المشاىدة اليعمية لمبياة المدرسية عمى طبيعتيا، كالبياة الصيية في 
كغالبان ما تككف فترة  ،معامميا ككاقعيا كسمكؾ الطبلب كتياعبلتيـ مع المعمـ المتعاكف

: داية التربية الميدانية كذلؾ بيدؼالمشاىدة في األسبكع األكؿ مف ب
 فرة في المدرسةاالتعرؼ عمى المجتمع المدرسي كاإلمكانات المتك .
 مساعدة الطالب المعمـ عمى التكيؼ مع الجك المدرسي الجديد. 

 اليرصة لمطالب المعمـ لتعمـ كييية التصرؼ في مكاقؼ تعميمية يشاىدىا أثناء  إتاحة
 .عممية المشاىدة

  تيا أثناء كبذلؾ يككف مستعدان لمكاجو ،نظريان بما يشاىده أثناء ىذه اليترةربط ما تعممو
 .ليستييد الطالب المعمـ مف أساليب المبلحظة كالمشاىدة في المستقبؿ ؛التدريس
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 الطالب المعمـ في ىذه اليترة اتجاىات ايجابية نحك مينة التعميـ في مثؿ إكساب: 

...(. اراتاتخاذ القر -اإلخبلص -الصدؽ -الصبر)   
 كسمككيـ  الطالب المعمـ عمى خصااص نمك تبلميذ المرحمة التي يتدرب فييا التعرؼ

... كاتجاىاتيـ
 ب ميارات التقكيـ الذاتياكتسا. 

 تنبيو :
 قبؿ تنييذ المشاىدة أف يقدـ المشرؼ اليني التكجييات كالمعمكمات عف  مف الفركرم  

. أىداؼ المشاىدة كأىميتيا ككييية تنييذىا
 كع الدركس المشاىدة كتكزيعيا عمى الصيكؼ الدراسية قدر اإلمكافتف. 

 أف تتـ المشاىدة ألكثر مف معمـ أساسي بالمدرسة. 

  استخداـ أنمكذج مقترح أك خطة يستخدميا الطالب المعمـ تحتكم عمى النقاط التي    
النقاط ف كعمى الطالب المعمـ كتابة تقرير ع. يجب أف يركز عمييا أثناء تنييذ المشاىدة

  .استيادىا خبلؿ فترة المشاىدة مالت
  نما عميو أف ال تنتيي مرحمة المشاىدة لمطالب المعمـ بانتياء الكقت المخصص ليا؛ كا 

ا المعمميف في مدرسة التدريب كمـ ةبكالطؿ ،شاىدة المعمميف المتعاكنيفيستمر في ـ
 .سمحت لو اليرصة لتككيف أكبر استيادة لو

. مقترح يمكف أف يساعد في تحقيؽ أىداؼ المشاىدةكاألنمكذج التالي اؿ
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( مقترح)أنمكذج بطاقة مشاىدة 
 

 /............التخصص                            .......         /........اسـ الطالب المعمـ
عناصر المشاىدة ـ 

بدرجة 
ة كبير

بدرجة 
متكسطة 

بدرجة 
قميمة 

: أكون الشخصية العامة
   . بداية الحصة ذةالسبلـ عمى التبلـيمقي - 1
   . حسف المظير كاليياة كالممبس - 2
   . يتحدث بمغة فصيحة ككافحة- 3
   . الصؼ ذةصكتو مسمكع لجميع تبلـ - 4
   . كيحترميـالتبلمذة يقدر آراء - 5
   . كاثؽ في أقكالو كأفعالو - 6
   . بشكش دااـ االبتسامة- 7
   . الغفبيممؾ نيسو عند - 8
   . يظير الحماسة كالحيكية في الصؼ- 9

   . يتكيؼ مع المكاقؼ المتغيرة - 10
    .التبلمذة يستمع لجميع - 11

: ثانيان التخطيط لمدركس
   . كراس اإلعداد منظـ كنظيؼ داامان - 1
   . منتظـ في إعداد الدركس- 2
   . يحدد األىداؼ السمككية بأداء ظاىر- 3
   . د المياىيـ السابقة الفركرية لممتعمـيحد- 4
   . يعّرؼ المياىيـ السابقة الفركرية لممتعمـ- 5
   . يحدد الطرااؽ كاألساليب المستخدمة في الخطة - 6
   . يحدد الكسااؿ التعميمية المستخدمة في الخطة - 7
   . يحدد كسااؿ التقكيـ- 8
    -عرض-تمييد)يمتـز بخطكات السير في الدرس - 9
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عناصر المشاىدة ـ 
بدرجة 
ة كبير

بدرجة 
متكسطة 

بدرجة 
قميمة 

. تمخيص -تطبيؽ
   . يستخدـ الكتاب المدرسي بياعمية- 10
    .الكاجب البيتي في الخطةيحدد - 11

: ثالثان إجراءات التدريس
   . يبدأ بأسامة تمييدية لمدرس- 1
   . يمتـز بميارات فف طرح السؤاؿ - 2
   . يتيح اليرصة لمتبلميذ لطرح أسامة- 3
اإلجابات كال يقبؿ اإلجابة  يمتـز بميارات تمقي- 4

. الجماعية
   

   . يربط معمكمات الدرس السابؽ بالبلحؽ- 5
 -استنتاج -استقراء)ينكع في أساليب التدريس- 6

...( حكار
   

 -مقارنة -تشبيو)يستخدـ الكسااؿ المغكية بكياءة - 7
...( إشارات -قصص -قياس

   

   سب  يستخدـ الكسااؿ الحسية في تكقيتيا المنا- 8
   . السبكرة بكياءة يكظؼ- 9

   . فكر ظيكره ةيعزز السمكؾ الحسف لمتبلمذ - 10
   . يربط الدرس باألحداث الجارية كالبياة- 11
 -أسامة(يتأكد مف تحقيؽ أىداؼ الدرس عف طريؽ- 12

 ...(كاجبات -مبلحظات -تماريف

   

دارتيا  :رابعان البيئة الصفية كا 
   . لصيييحقؽ االنفباط ا- 1
   . يتسـ الصؼ بالنظافة كاليدكء- 2
أدكات  -تيكية -إفاءة)ؼ يييئ البياة الييزيقية لمص- 3

( تعميمية
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عناصر المشاىدة ـ 
بدرجة 
ة كبير

بدرجة 
متكسطة 

بدرجة 
قميمة 

   . يستخدـ اإلثابة غالبان في التحكـ الصيي- 4
   . يستخدـ الشدة أحيانان عند المزـك- 5
   . بأسماايـ عند المناقشة كالتعامؿ معيـ التبلمذةينادم - 6
   . التبلمذةال يركز عمى فاة معينة مف - 7
   . كلكميـ ال ييرط في نقد التبلمذة- 8
    .يحقؽ التنافس اليردم في البياة الصيية - 9

 

 :مرحمة التدريس الفعمي /ثالثا 
في ىذه المرحمة يككف الطالب المعمـ قد ىيئ نيسيان كعقميان بعد أف شاىد البياة  

كأصبح أكثر تركيزان لعناصر المكقؼ التعميمي مف خبلؿ  المدرسية، كالبياة الصيية
مشاركتو العممية في مرحمة المشاىدة كلـ يبَؽ لو سكل التطبيؽ العممي اليعمي كقيامو 

: بالتدريس داخؿ البياة الصيية كتشمؿ ىذه المرحمة
 

  :األكلى المرحمة 
المتعاكف في تنييذ  يقـك في ىذه المرحمة األكلى مف التدريب اليعمي بمشاركة المعمـ 

بعض المياـ التعميمية كإعداد الدركس كتابيان كتنييذ بعفيا كمناقشتيا مع الطمبة، 
عداد الكسااؿ التعميمية بالتعاكف مع المعمـ المتعاكف إلى حد كبير  كتصحيح الكاجبات، كا 

. كفؽ تكجييات المشرؼ اليني
 

  :الثانية المرحمة 
ة التنييذية بالنسبة لمطالب المعمـ كفييا يككف كتعد آخر مراحؿ التربية الميداني 

يتطمبيا  مسؤكلية كاممة عف تنييذ جميع المياـ كالنشاطات التعميمية التي الطالب مسؤكالن 
. المكقؼ التعميمي
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: كمف أىـ األمكر التي يجب مراعاتيا في ىذه المرحمة
 

  (. لدركساإلعداد الياعؿ ؿ)التأكد مف أف الطالب المعمـ قادر عمى التخطيط
  حاجة الطالب إلى التكجييات المكثية مف قبؿ المشرؼ اليني كتكثيؼ الزيارات

 .الميدانية بداية ىذه المرحمة لبلطماناف عمى سير العممية التعميمية لمطالب المعمـ

 تقييـ كؿ حصة كتقديـ التكجييات كالممحكظات بعد كؿ زيارة. 

 ة الميدانية باستخداـ أنمكذجيف األكؿ نياية ىذه المرحمة يتـ التقكيـ النيااي لمتربي
 .خاص بمدير المدرسة كيشارؾ فيو المعمـ المتعاكف كبحفكر المشرؼ اليني
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ـظ سي اضتدريب اضطيداظي خاص باضطدردظ /أظطوذج تقويم اضطاضب
 

 شدم اضتدريب اضطيداظي                                                                    ززة –اضجاططظ اإلدالطيظ      
صضيظ اضتربيظ         

 

: .................. التخصص : .................رقمو.. ......: .........اسـ الطالب ثالثيان    
......................... ..................: .....................اسـ المدرسة كالعنكاف   
: .......................  تاريخ انتياء التدريب ...................: .......تاريخ بدء التدريب   

عدد أياـ الحضكر 
الفصؿ الثاني الفترة المتصمة الفصؿ األكؿ 

   
 

: ............................... ة/ة المتعاكف/اسـ المدرس ....................  :ة / اسـ المدير 

جة تقدير الدرعناصر التقكيـ الرقـ 
1 2 3 4 5 

     . يمتـز بتعميمات المدرسة كأنظمتيا كلكااحيا. 1
     . يمتـز بأكقات الدكاـ المدرسي. 2
     . يعتذر عندما ال يتمكف مف حفكر التدريب. 3
     . يتقبؿ األعماؿ اإلفافية بركح طيبة. 4
     . يشارؾ في األنشطة المدرسية التي يتطمب كجكده فييا. 5
     . يتقبؿ التكجييات بنيس رافية. 6
     . يتمتع بشخصية قكية. 7
     . يقيـ عبلقات اجتماعية جيدة مع العامميف في المدرسة كالتبلميذ. 8
     . يدير الحكار كالنقاش بشكؿ جيد. 9
     . متمكف مف تخصصو كجكانب مينتو. 10
     . ممية التعميميةيكظؼ التقكيـ المرحمي كالنيااي بما يخدـ الع. 11
     . لديو القدرة عمى فبط اليصؿ بشكؿ جيد. 12

 الدرجة الكمية باألرقاـ 
الدرجة الكمية بالحركؼ 

 

 ......................................................................................... طالحظات اضطدردظ 

ة المدرسة /تكقيع مدير                      ة المتعاكف  / تكقيع المعمـ  



 - 36-  

خاص باضطذرف / دربـب اضطتـم ضضطالـويـوذج تقــظمأ
  ...................... :التخصص .................. :مالجامع الرقـ .........................:اسـ الطالب المتدرب

   :الفصؿ الدراسي................ ........ :كعنكانيا ةػالمدرس
........ .............:ألكاديمي اسـ المشرؼ.............. :تاريخ انتياء التدريب .............: تاريخ بدء التدريػب

 

 عنػاصػػر التقػكيػػـ .ـ
 تقدير الدرجة

4 3 2 1 
 الشخصيػػة العػامػػة: أكون 

    . العاـييتـ بمظيره  1
    . يتمتع بشخصية قكية مؤثرة 2
    . بؿ النقد البناء كيتعمـ منويتؽ 3
    . يتكيؼ مع المكاقؼ المتغيرة 4
    . يتمتع بالمباقة كحسف التصرؼ كاوتزاف اونفعالي في المكاقؼ المحرجة 5

 الكفاية التعميمية: ثانيػػان 
    . متمكف مف محتكل المبحث الذم يقكـ بتدريسو 6
    . يحدد األىداؼ التعميمية لمدرس بكضكح 7
     (كاجبات منزلية –كسائؿ كتمرينات –أسئمة-مناقشات عامة)المختمفة كسائؿ التقكيـيستخدـ  8
    . اإليضاحبما فييا السبكرة ككسائؿ  الخطة مالكسائؿ التعميمية المستخدمة ؼ يحسف استخداـ 9
     (.تمخيص -تطبيؽ –عرض-تمييد)الدرس  ميمتـز بخطكات السير ؼ 10
     .معمكمات التالميذ السابقة كمكضكع الدرس الجديد يربط بيف 11
    . (اوستنتاج، التحاكر استخداـ اوستقراء،: مثؿ)أساليب التدريس عامة  مينكع ؼ 12
    . يتأكد مف تحقيؽ أىداؼ الدرس 13
    . يربط بيف المنياج كالبيئة المحيطة 14
    . كضكعيثرم المنياج بمعمكمات خارجية ذات صمة بالـ 15
    . يستفيد مما درسو نظريان كيطبقو عمميان  16
    . يستفيد مف الزيارة اإلشرافية 17

 الجانب اإلدارم: ثالثػان 

    . يقيـ عالقة طيبة مع إدارة المدرسة كالييئة التدريسية 18
    . يقيـ عالقة طيبة مع التالميذ كيجتذب اىتماـ لمكضكع الدرس 19
    . عيد التدرب كيعتذر عندما يتغيبيمتـز بمكا 20
    . مالتفاعؿ الصؼ ميشرؾ أكبر عدد ممكف مف التالميذ ؼ 21
    . يعالج القضايا النظامية بفاعمية 22
    . ييتـ بالخطة السنكية كتكزيع كحدات المنيج عمى شيكر العاـ الدراسي 23
    . د لوييتـ بالتحضير المكتكب المسبؽ لمدرس كالتخطيط الجي 24
    . ينظـ كيرتب دفتر التحضير بما يدؿ عمى اوىتماـ كالكفاءة 25

 المػجمػكع الكمػػي 

1 2 
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محتكيات ممؼ اإلنجاز 
صضيـظ اضتـربيـظ 

 دائرة اضتدريب اضطيداظي

 

دائرة اضتدريب اضطيداظي 
 2432داخضي .ت

. ـ ما يشتمؿ عميو تقدير الدرجات
3 2 1 

 1 (.رستالفو)دليؿ المحتكيات    

 2 .السيرة الذاتية   

(. محتكياتو –أىميتو  –فكائده )مقدمة عف الممؼ     3 
. جدكؿ حصص المعمـ المتعاكف    4 
. األىداؼ العامة لمساؽ التدريس    5 
. أىـ خصائص نمك تالميذ المرحمة التي يدرسيا    6 
. خطة المقرر الفصمية ككيفية تكزيعيا    7 

   
تعميمية المقترحة التي يمكف استخداميا لتدريس المكضكعات المقرر أىـ الكسائؿ اؿ

. لمصؼ الذم يّدرسو 8 

   
أىـ األنشطة التعميمية المقترحة التي يمكف استخداميا لممكضكعات المقررة لمصؼ 

. الذم يّدرسو 9 

. اختبارات كضعيا الطالب لممقرر سكاء تـ استخداميا أـ و    10 
. اؽ عمؿ تـ استخدامياأكر –بطاقات تفكؽ     11 
. كاجبات منزلية مصكرة –أسئمة تطبيقية صفية     12 
...(. حؿ مشاكؿ –نشرات  –رحالت  –إذاعة )أنشطة و صفية شارؾ فييا الطالب     13 

   
قراءات خارجية حكؿ المنيج المقرر ، مكضكعات مقالية حكؿ فقرات المنياج

(. إثراءات) 14 

. بعد كؿ كحدة نقد المقرر الّمدرس    15 
. أىـ الصعكبات التي كاجييا الطالب المعمـ ككيفية التغمب عمييا    16 
. سجؿ الحضكر كالغياب لمطالب المعمـ في مدرستو كامالن     17 
(. تقارير الزيارات الصفية)بطاقات التكجيو كاإلشراؼ     18 
(. خطابات شكر)نمكذج التعزيزات كالتكريمات     19 
. الطمبة أك أىمييـ في الطالب المعمـأراء     20 

 20= 3÷  60: المجمػػػكع 
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خطوات التدريس 
 
 
 
 
 

 

الفصل الرابع 
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كلكؿ بناء أسس فال ... لكؿ غرس جذكر

تثمر أية عممية تعميمية دكف أسس 

سميمة  .كاضحة
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: األىداؼ
: أف بعد دراستؾ ليذا الفصؿيتكقع منؾ 

  (  الناجح)تتعرؼ عمى خطكات التدريس الفاعؿ
". خطكة 33"
 أنكاع التخطيط الكتابي 

 التخطيط بعيد المدل 

 التخطيط األسبكعي أك اليكمي. 

 معيار تقكيـ الخطة اليكمية. 
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األمر يتطمب  فإف ألف التدريس مككف رايس مف مككنات العممية التعميمية 
لمتدريس أك  ان ـموك ان فركرمالتيكير في كفع الخطط المناسبة لو، كألف التخطيط ليس 

لحياتنا اليكمية عمى كجو العمـك فكؿ منا ال يخرج  إنو ميـ لغيره مف األعماؿ فحسب بؿ
كحتى يصؿ  ،مف بيتو دكف خطة تككف بمنزلة المرشد كالدليؿ الذم يكجو تحركاتو كأعمالو

. أف يأخذ بيذه الخطكات مف ال بدؼالمعمـ إلى التخطيط الناجح الياعؿ 
  خطكة 33 "الناجح "  الفاعؿ التدريس اتخطك: 
  :التدريس عممية اعرؼ  .1
كألف التدريس ىك ! إف أم مينة ال يمكف إتقانيا إال بعد اإللماـ بأصكليا كمبادايا 

المادة  –المتعمـ  –المعمـ : عممية التعميـ كالتعمـ لو أصكؿ كمبادئ كقكاعد منيا ما يخص
لماـ المعمـ بالطرااؽ . اؿ التعميمية المعينة لمتعمـالكسا –أسمكب التعمـ  –التعميمية  كا 

الصحيحة التي يتـ بيا التعمـ خطكة أساسية تساعد عمى اختيار الطريقة المناسبة لطبلبو، 
.  كلمادتو مما يجنبو تبلفي الكثير مف األخطاء

 (:السمككية الخاصة – العامة) التدريس أىداؼ اعرؼ  .2
: يما يميتتمخص أىمية معرفة األىداؼ ؼ

 تكجيو األنشطة ذات العبلقة في اتجاه كاحد، كتمنع التشتت كاالنحراؼ  .
  بقاؤه فاعبلن  . إيجاد الدافع لئلنجاز، كا 

 تقكيـ العمؿ لمعرفة مدل النجاح كاليشؿ . 

كىذه األمكر تجعؿ األىداؼ ذات أىمية كبرل لممعمـ أثناء تدريسو فمف الميـ أف  
كبشكؿ كافح إذ ال يمكف أف يتـ تدريس ناجح دكف  يحدد المعمـ أىدافو مف التدريس

كىناؾ أىداؼ  –كاألىداؼ أنكاع فيناؾ أىداؼ عامة بعيدة المدل . كجكد أىداؼ كافحة
.  خاصة كمرحمية
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 (:أفكارىـ – العمرية خصائصيـ – مستكاىـ )طالبؾ اعرؼ  .3
ىكالن لديو إلى عندما يكاجو المعمـ طبلبو ألكؿ مرة فإنو يشعر أنو يكاجو عالمان مج 

كمعرفتو المسبقة بالخصااص العامة لتمؾ الياة يييده في كفع القكاعد . حد بعيد
إلى  –لمتعامؿ معيـ، كتيسير كثير مف تصرفاتيـ بؿ كأحيانان يستطيع أف يتكقع  األساسية
ما يمكف أف يصدر مف سمكؾ أك يحدث مف مشكبلت تعميمية، كذلؾ معرفة  –حد كبير 

جتماعي كخميياتيـ الثقافية، كنكعية أفكارىـ يييد في أسمكب طرح اال مستكل الطمبة
.  األفكار كعرض الدرس، كاختيار األمثمة

  :جيدان  دركسؾ أعدَّد  .4
اإلعداد الجيد لمدرس ىك أقصر طريؽ يتكصؿ بو المعمـ إلى تحقيؽ أىداؼ  

.  الدرس كبالتالي نجاح الدرس
  :لمتدريس المناسبة الطريقة استخداـ  .5
ألف لمتدريس طرااؽ كليس ىناؾ طريقة مف الطرااؽ الصالحة ىي المثمى لكؿ  

، كعمى المعمـ أف يقـك في ىذا المجاؿ تشكؿ الطرااؽىناؾ عدة عكامؿ  فإف ،األحكاؿ
 .بتحديد ما يناسبو مف ىذه الطرااؽ

  :الركتيف عف كبعيدان  مبدعان  كف . 6
كعمى كتيرة كاحدة يجعؿ  ،كسفي جميع الدر ،كاحدةطريقة ؿالتزاـ المعمـ إّف  

لذا عميو أف يحاكؿ داامان أف يتعامؿ مع كؿ درس  ،الدرس عبارة عف عمؿ رتيب ممؿ
عميو ك. مف حيث الطريقة كاألسمكب، كيككف مبدعان في تنكيع أساليب العرض متنكعبشكؿ 

فمرة بالسؤاؿ، كمرة بالقصة، كمرة بعرض الكسيمة  ،أف يختار لكؿ درس بدايتو المشكقة
أف يككف لكؿ درس  –ما أمكف  –كعميو أف يحاكؿ  ،بصكرة أكبر ةيشد انتباه الطمبل حت

فمرة عمى شكؿ صيكؼ، كأخرل عمى  ةلكنو ككفعو المختمؼ في تنظيـ جمكس الطمب
 ... شكؿ داارة، كثالثة عمى شكؿ مجمكعات صغيرة
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  :ممتعان  درسؾ لتجعؿ . 7
رأل أنيا سبب في  ام التدريس إذعمى المعمـ أف يراجع نيسو، كيراجع طريقتو ؼ 

فيقـك باستخداـ  ،ةفاليدؼ ليس إكماؿ الدرس؛ بؿ اليدؼ إفادة الطمب ،ممؿ الطبلب
األسمكب القصصي عند الحاجة إذ النيكس مكلعة بمتابعة القصة، كيسمح بشيء مف 

 –ما أمكف  –يو أف يحاكؿ كذلؾ عؿ. إذ الدعابة تركح عف النيس كتطرد الممؿ ،الدعابة
كذلؾ عمى . بأنيسيـ ال أف يشاىدكا مف يقـك بالعمؿ يقكمكف بالعمؿ ةالطمب جعؿم بأف

فمثبلن بدالن ! في عمؿ ما يريدكف منيـ، كيجعؿ األفكار تأتي منيـ ةرغِّلب الطمبالمعمـ أف مُ 
، "ذاكركا دركسكـ السابقة كسأعطيكـ درجات في الكاجب أك المشاركة :"مف أف يقكؿ
ما رأيكـ في ! أف تيعمكا حتى أعطيكـ درجات أكثر في المشاركة؟ ماذا تحبكف:" فيقكؿ ليـ

" !مذاكرة الدرس السابؽ؟
 :طمبةاؿ دافعية استثر . 8
. ليس لديو دافعية لمتعمـ طالبٍب أم أف يتعمـ  -إف لـ يكف مستحيبلن  –مف الصعب 

ة اليصؿ كاستثارتيا لمتعمـ كالمشاركة في أنشط ةأف يبدأ بتنمية دافعية الطمبكعمى المعمـ 
 :ما يراه مناسبان مف األساليب التي منيا كؿّ مستخدمان 
 استخداـ التشجيع كالحيز، كتحديد أىداؼٍب ب ،بأىداؼ عالية سامية ةربط الطمب 

 .ممكنة كمتحدية

 بيف التبلمذة إشعاؿ التنافس الشريؼ. 

 المراحؿ الدنيا طمبةسيما ؿالمعنكية ال-المكافأة المادية  .
  :معنفان  أبعث كلـ معممان  بعثت إنما  .9
كعميو أف يتذكر أنو ليس كؿ ! دكر المعمـ ىك أف يعمـ ال أف يعاقب مف ال يتعمـ 

عجز في التعميـ يرجع سببو إلى الطالب، كأف يككف صبكران، كأف يتمطؼ  مع بطيء 
أف الميمؿ إذا رأل أف إىمالو يزيد مف تركيز بكأف يثؽ التعمـ أك الميمميف المتكاسميف، 
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كغالبان ما يككف سبب اإلىماؿ البطء في . ليو كتمطيو بو فسيكؼ عف سمككو ىذاالمعمـ ع
.  كغيمة المعمـ عف ذلؾ ،التعمـ
  :جيدان  إيجابيان  ةالطمب نحك اتجاىؾ اجعؿ . 10
أثبتت البحكث التربكية التجريبية أف نظرة المعمـ لطبلبو ذات أثر كبير عمى  

إلى طبلبو عمى أنيـ أذكياء  قادركف عمى التعمـ تحصيميـ كتقبميـ، فإذا كاف المعمـ ينظر 
جادكف، يحسكف بذلؾ فسيؤثر ىذا إيجابيان عمييـ أما إذا كاف المعمـ ينظر إلييـ عمى أنيـ 

 ! كسالى ال يييمكف أك يستكعبكف فسيككنكف كذلؾ؟
  :الميني كالتربكم العممي نمكؾ عمى حافظ . 11
فبل شيء  ،ر في نمكه العممي كالتربكمعمى المعمـ أف يحرص داامان عمى االستمرا 

اءة لذلؾ فعمى المعمـ تنمية نيسو بالقر ،ما ال ينمك فيك يذبؿ ،ىذه الدنيا في ثبات في
كالدكرات بما يعرؼ بالتربية ،كالمؤتمرات ،كالندكات ،طبلع المكجو كحفكر المقاءات كاال

فالخبرة تصقؿ كالخبرة  المستمرة كبيذا يحقؽ الخبرة ال الخدمة إذ ىناؾ فرؽ بيف الخدمة
... طبلع كالتدريب صقبلن بالقراءة كاال

  :كالجد كاألمانة اليمة عمك في قدكة يككف أف المعمـ عمى  .12
كالجد  كعمك اليمة،كالصيات الحميدة ،فالمعمـ قدكة لطبلبو في الخمؽ الحسف  

.. كاألمانة
  :التدريس أثناء السطكر بيف ما إلى انتبو  .13
بالمعارؼ كالمعمكمات بؿ ىي  ةليس حشك أذىاف الطمب( التدريس) لتعمـ التربية كا 

 ،إكسابيـ الميارات البلزمة كاالتجاىات الصحيحة كتيذيب خمقيـ، كتنمية مداركيـ العقمية
في التعامؿ كنظرتو لؤلشياء كطريقة  قمف شخصية المعمـ كخمقو كىدم ةفما يكتسبو الطمب

ة مما يعطييـ مف معمكمات كىك ما يمكف أف تسميو ما تيكيره قد تككف أىـ كأنيع لمتربي
ربما كىك  -مف المعمـ ةبأشياء غير مباشرة يكتسبيا الطؿ فيناؾ داامان  سطكر التدريس بيف

الخمؽ الحسف ك فالمعمـ الجاد ذ فشخصية المعمـ ذات أثر كبير في طبلبو –ال يشعر 
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كحسف التعامؿ ، عمـ كحبان لممدرسةالرفيؽ بطبلبو الميتـ بعممو يكتسب منو الطمبة حبان لؿ
 .مع اآلخريف

 ؟!أعمـ و قؿ . 14
كالكاقع أف ! ال أعمـ: يتحرج بعض المعمميف إذا ساؿ عما ال يعمـ بأف يقكؿ 

:  أمر يجب أال يتحرج منو المعمـ ألسباب منيا( ال أعمـ ) سؤاؿ ما بػ  فاإلجابة ع
  فبل نتكمؼ اإلجابة  ـنعؿال  اامنا عَّـم يجب أف نحتـر العمـ، كنحتـر عقمية الطالب، فإذا ُس

 . كنراكغ بؿ نعترؼ بأننا ال نعمـ

 أنو ليس مطمكبان مف المعمـ كال مف الطالب أف  ةبأف نرسخ في أذىاننا كأذىاف الطؿ يجب
يعمما كؿ شيء بؿ يعرؼ اليرد في حدكد عممو كقدراتو فبل يجيب فيما ال يحسنو كيعممو 

 . عممان يقينان 

  عند طبلبو، كعمى المعمـ أف يرشد  قإذا قاليا المعمـ بثقة تزيد مف قدر( لـال أع) عبارة
أك يعدىـ بالبحث عنيا  ،طبلبو إلى كييية الحصكؿ عمى تمؾ المعمكمة التي ساؿ عنيا

 . بنيسو

 :بفاعمية التعميمية الكسائؿ استخداـ  .15
:  لو تعالىأف يبيف ألصحابو معنى قك –صمى اهلل عميو كسمـ  –ما أراد الرسكؿ ؿ
صَّد } ْـس كَو ْـس عَوف سَوبِصيمِصوِص ذَولِصُك ؽَو بِصُك تَوقِصيمنا فَواتَّدبِصُعكُه كَووَو تَوتَّدبِصُعكاْس السُّسُبؿَو فَوتَوفَورَّد ي ُمسْس رَواطِص اُكـ كَوأَوفَّد ىَوذَوا صِص

ْـس تَوتَّدُقكفَو  ىذا سبيؿ اهلل، "  :خط ليـ خطان مستقيمان كقاؿ سكرة األنعاـ( 153){ بِصوِص لَوعَومَّدُك
 ...ىذه السبؿ  :مينو كعف شمالو كقاؿكخط خطكطان كثيرة عف م

 
 

صمى اهلل  –كلما رأل الصحابة يتحسسكف منديبلن مف حرير كيتعجبكف مف لينو قاؿ 
مف ىنا نتأكد أف  "لمناديؿ سعد في الجنة أففؿ مف ىذا؟! أتعجبكف مف ىذا :  "-كعميو

 : في العممية التعميمية فيي ان كبير ان لمكسااؿ التعميمية أثر

 الصراط الوستقين
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  المعمـ الكثير مف الكبلـ النظرم تكفر عمى . 

 ةبتجذب انتباه الطؿ . 

 تكسر رتابة الشرح كاإللقاء . 

 تثبت المعمكمات . 

 تكفح اليكرة بشكؿ أكبر مف الكبلـ المجرد . 

 ؟!استخداميا فميحسف المعمـ صديؽ السبكرة .16
يعتقد بعض المعمميف أف استخداـ السبكرة أمر عشكااي ال يخفع ألصكؿ  

فالمعمـ الناجح يستخدـ السبكرة بشكؿ منظـ كألىداؼ محددة  ،كىذا غير صحيحكقكاعد، 
" األمثؿ لمسبكرة يمثؿ نجاح نصؼ الدرس االستخداـ:"تأكيدان لما يقكؿ التربكيكف

 !تغضب و  .17
مف أكثر السمككيات التي تجعمو متكتر  قغفب المعمـ في اليصؿ عمى تبلميذ 

ة عمى فصمو، كتجعؿ اليصؿ في جك مف الخكؼ كمف ثـ فقد ييقد السيطر ،األعصاب
كاليصؿ ذك المعمـ ! كالرىبة، كقد يقكد الغفب المعمـ إلى تصرفات ال تحمد عقباىا

  ؟!الطمبة تكبلناسبة لمشالغافب بياة ـ
 

 ؟ قكيؼ يمكف لممعمـ تجنب الغضب في صؼ !
 التعرؼ عمى خصااص السمكؾ العامة لممرحمة التي يدرسيا  .
 تكقع السمكؾ.  

 أال ييكؿ األمر . 

 البعد ثـ البعد عف الظمـ ألم مف الطمبة . 

  :الطمبة مف تكالالمش مثيرم مع التعامؿ إحساف  .18
عاقة عممية   ال يخمك صؼ مف طالب أك أكثر يتسبب في إثارة المشاكؿ، كا 

كىناؾ بعض األساليب لمتغمب عمى ىذه المشكمة أك التخييؼ . التدريس بشكؿ أك بآخر
.  منيا
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 ف يجعؿ المعمـ فصمو ممتماان بالحيكية كالنشاط حتى ال يسمح لمممؿ أف يدخؿ لنيكس أ
.  الطبلب

 أف يبحث عف السبب الذم يدعك الطالب إلثارة المشاكؿ كيقـك بإزالتو متى أمكف . 

 أف يجعؿ الطالب المشاغب في مقدمة الصؼ حتى يككف تحت نظره كبالقرب منو . 

 لمعركؼ بمشاغبتو تحتاج أف يكقؼ المعمـ شرح ليس كؿ مشكمة يثيرىا الطالب ا
فأحيانان يككف مجرد النظر إليو أك المركر بجانبو ! الدرس مف أجميا لمعالجتيا؟
 . دكف أف يشعر بو اآلخركف إلنيااوكالتربيت عمى كتيو كافيان 

  ( فاليراغ إف لـ تشغمو بالخير شغمؾ بالشر) أكثر ما يسبب المشكبلت الصيية اليراغ
 . لمعمـ دكمان أف يشغؿ طبلبو بكؿ ما ىك مييد ليـفعمى ا

  استخداـ أسمكب االستدعاء بعد نياية الحصة كالتياىـ مع الطالب بركية، كأخذ الكعد
 . بعدـ التكرار لما حدث مف األساليب الناجحة

 يمكف محاكلة نقؿ الطالب ليصؿ آخر . 

 أف يبتعد المعمـ عف الفرب كأال يمجأ إليو . 

ـ كنفذ خطط  .19   :التخطيط مف شيء في كأشركيـ طالبؾ كشاكر كقكِّ
ألف التخطيط مف أسس النجاح في كؿ عمؿ، كالتخطيط ال يييد ما لـ ينيعو تنييذ  

كعمى المعمـ أف يخطط لما يقـك بو مف أعماؿ، كأف . دقيؽ متقف، كتقكيـ لما تـ انجازه
بداء فذلؾ يعكده –متى أمكف  –ق فيما ينكم أف يعممو تيشاكر تبلمذ ـ مبدأ الشكرل كا 

كأمرىـ شكرل بينيـ :" الرأم، كيجعميـ  يتحمسكف لما يريد المعمـ عممو عمبلن بقكلو تعالى
سكرة الشكرل ( 38".)كمما رزقناىـ ينيقكف

  :المعمـ قدرة يعكس تقييـ اوختبارات بناء  .20
فالتدريس الجيد تقكيـ االختبارات التي يعدكنيا لطبلبيـ  :عميف ىيـأفضؿ كسيمة لتقكيـ اؿ

يتبلءـ مع االختبار الجيد كما تبلزميما ىذا إال ألف االختبارات الجيدة تمثؿ طريقة ميمة 
جدان يكجو بيا المعممكف طبلبيـ لمتعمـ، كيثيركف بيا دافعيتيـ تجاىو، كمف ثـ فإنيا تحدد 
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 كيخطئ. " مدل تحقؽ الطبلب لؤلىداؼ التدريسية كتكفيح قدرة المعمـ عمى التدريس
مادامت  ةباألسامة كافية الختبار الطؿبعض المعمميف في ظنيـ أف كفع مجمكعة مف 

! مف داخؿ المقرر
 عمى المعمـ أف :
 يفع ىدفان لبلختبار  .
 يحدد الكقت المخصص لبلختبار كيحدد عدد كنكعية األسامة بناء عميو . 

 يقـك بتحميؿ المادة الدراسية . 

 فاالختبار الصادؽ ىك الذم  ،أك إبياـ يفع األسامة كافحة خالية مف أم لبس
 . ما كفع لقياسو يقيس

 !تعسركا كو يسركا  .21
 ،بمدل تشديده عمى طبلبو يككف بعض المعمميف أف نجاحو في التعميـقد يرل   

:  ك بعفيـ يعتقد أف استثارة دافعية الطبلب لمتعمـ
 بالتيديد بإعطاايـ درجات فعيية؟ !
 بؿ إال ذكم الدرجات العالية؟بتذكيرىـ بأف الجامعة ال تؽ! 

 بأف مف ال يتبع تعميمات المعمـ فمف يحظى بكده؟! 

 باستخداـ السخرية؟ ! 

 بالدرجات ، بالدرجات ، بالدرجات؟! 

كشيء  ،بيـ شياان فشياان بالحيز كالترغيب نيضفالمعمـ الناجح في إثارة طبلبو م 
داامان تميؿ إلى مف يسيؿ  كالنيكس  ،يحسنو ؿٌّل أما التشديد كالتعنت فؾ ،مف الترىيب

أيامان :" عندما أمر بالصياـ، كلما فيو مف المشقة قاؿ _سبحانو_ كاهلل ،األمكر
. ؛ تسييبلن لؤلمر عمى النيكس(203:البقرة)"معدكدات
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  :ممقنان  و مربيان  معممان  كف  .22
ظؿ ما جنينا مف التمقيف كاإللقاء إال الحف" يقكؿ الدكتكر محمد بف أحمد الرشيد  

النكاحي العقمية، الركحية،  نمكفميمة المعمـ ليس المعرفة كالمساعدة في . (1)"كالمر
كسابو االتجاىات كالقيـ كالمثؿ كاإليثار إفافة إلى  الجسمية، النيسية، العاطيية، كا 

كالمعمكمات كسيمة كليست غاية إذ ليس المقصكد أف يعرؼ الطالب أف ... الميارات 
ص صيات حميدة بؿ اليدؼ أف يتمثؿ ىذه الصيات في تعاممو الصدؽ كاألمانة كاإلخبل

 . كأقكالو كأفعالو حتى تصبح صية يتصؼ بيا
  :تنميتيا عمى كالعمؿ ةبالطؿ لمكاىب اونتباه  .23
ألف المعمـ مربي فعميو أف ينتبو إلى الجكانب اإليجابية كالنقاط القكية في طبلبو  

إذ يجب أالَّم يشغؿ التدريس المعمـ عف . منيا حتى يساعدىـ عمى استغبلليا كاالستيادة
مكاىب كميارات ال تعتني بيا المقررات  ةالتنبو ليذه النقطة فقد يككف لدل بعض الطمب

ككـ مف  ؟عمى الكجو المطمكب فعمى المعمـ أف يتنبو لذلؾ فكـ مف اإلبداعات كادت
ب غيمة المعمـ أك كتكجو التكجيو الصحيح بسب العقكؿ ذات المكاىب  أىممت كلـ تنُـّ 

 !طاقات تفيع سدلككتمؾ ثركات تيدر  ؟جيمو
  :الفردية الفركؽ راعاةـ  .24
 ،عقمية كسماتيـ النيسيةيختميكف في قدراتيـ اؿ ةمف المسممات التربكية أف الطمب 

فالطالب الذكي  ،يغيؿ المعمـ عف مراعاة ىذا الجانب في تعاممو مع طبلبو فيجب أالّ 
نشاطات تتحدل قدراتو حتى يستمر في تيكقو، كالطالب بطيء التعمـ المتيكؽ يحتاج إلى 

كالطالب الخجكؿ يحتاج إلى أف يعامؿ بطريقة ال  ،يحتاج إلى تأف كرفؽ في التعميـ
 يجب أف ةكىكذا مع كؿ نكعية مف الطمب ،يتعرض بيا إلى اإلحراج الشديد أماـ زمبلاو

ىذا مع فاادتو في ىذا الجانب فإنو يجعؿ كبما يجعميا أكثر فاعمية ك ،بما يناسبيا مؿاتع
 . ةالدرس أكثر حيكية بتنكع أساليب الشرح كالتعامؿ مع الطمب

                                                 
(

1
. هـ1421العام الدراسي دء كلوة هحود بن أحود الرشيد وزير التعلين السعودي للوعلوين بوناسبة ب(  
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  :بفاعمية المنزلية الكاجبات استخداـ  .25
يرل بعض المعمميف أف الكاجبات المنزلية تحصيؿ حاصؿ أك أمر ركتيني يؤدل  

كلو  ،ب أف يككف مخططان لوكالكاقع أف الكاجب المنزلي  جزء مف الدرس يجببل ىدؼ، 
 . به ىـأك إتعاب ةأىداؼ محددة فميس القصد إشغاؿ الطمب

  :بفاعمية فصمؾ أدر  .26
ركزة ـيجب أال يككف المعمـ ىك المصدر الكحيد لمتعمـ كأال تككف أنشطة التعمـ مت 

 بةؿ عمميات التعمـ، كأف يعكد الطؿبؿ يجب أف ينحصر دكره في اإلشراؼ، كتسيي ،حكلو
كعدـ انتظار المعمكمة تأتييـ جاىزة كأف يككف عادالن  ،ل طرح األسامة كعمى االستنتاجعؿ

 . ةفي تكزيع أنشطة التعمـ عمى الطمب
  :الدرس كقت عمى حافظ  .27
لذا فعميو  ،فبدكف الكقت ال يستطيع المعمـ أف يقدـ درسان  ،الكقت ىك الدرس 

 . ـ األىداؼ التربكيةالمحافظة عمى كقت الدرس كجعؿ كؿ دقيقة فيو تخد
  :يتعممكف كيؼ طالبؾ عمـ  .28
لدركسيـ، كقمة مذاكرتيـ ليا  ةيشكك المعممكف كأكلياء األمكر مف إىماؿ الطمب 

عمى  جبكممما  !ال يعرفكف كيؼ يتعممكف ككيؼ يذاكركف ةألسباب أف كثيران مف الطمب
" بخطكات عممية كافحةكتدريبيـ عمى أساليب المذاكرة الصحيحة  ةالمعمـ تعميـ الطمب

كنو؟ كيؼ ءكيؼ يقرءكف؟ كيؼ يستخرجكف المعمكمات كالنقاط األساسية مما يقر
كف؟ كما ىي األمكر التي تساعد عمى المذاكرة ءيستطيعكف التركيز كاالنتباه عمى ما يقر

كىناؾ العديد مف التجارب التربكية التي اىتمت بيذا المكفكع منيا تجربة  ،الصحيحة
حمس، )ع مف المستكل القرااي كالكتابي لتبلميذ المرحمة األساسية الدنياكييية الرؼ

  (.ق1420داكد،
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  :التعمـ لمصادر الرجكع طالبؾ عمـ  .29
فميس مف  ،مقفثكرة المعمكمات كالتقدـ التك ،ألننا في عصر االنيجار المعرفي 

عرِّلؼ الطالب إذ مف األجدر أف فُ . لمعمكماتؿحيظ كامؿ  ةبالمنطؽ أف نطمب مف الطؿ
مكاف كجكد المعمكمة ككيؼ يستخرجيا دكف إشغالو فقط بالحيظ الذم ينتيي ميعكلو غالبان 

 فيناؾ قدر البد منو ،ماتكبالتأكيد ىذا ال ينطبؽ عمى كؿ المعمك ،بانتياء االختبار
الكثير عف أميات  -البعض منيـ -كيؼ يتخرج كثير مف طبلبنا كال يعرؼ إذ ،لمطالب

 كؿ المعرفة؟  كال كيؼ يستخدميا؟ الكتب في حؽ
 !يفكركف كيؼ طالبنا نعمـ أف عمينا  .30
أف يقـك المعمـ كأكلياء األمكر بحؿ كامؿ المسااؿ حتى  بةتعكد كثير مف الطؿ 
كذلؾ  ،يقكمكف بطريقة آليةما أنيسيـ باإلجابة عف المسااؿ فإنيـ غالبان  لبةإف قاـ الطك

عطاء األفكار جاىزة غالبان ما ألف طرااؽ التدريس التي تعتمد عؿ ل التمقيف كاإللقاء كا 
اهلل  االتي كىبو قدراتيـتصنع مثؿ ىؤالء؟ لذا فعمى المعمـ أف يعكد طبلبو عمى استخداـ 
كيطرح عمييـ  ،ليـ كيطمب منيـ داامان أف ييكركا في حؿ ما يعترفيـ مف مشاكؿ

  .ليستثير أذىانيـ. األسامة

 بو لمتفكير اإلبداعي مراعاة ما يميعمى المعمـ حتى يصؿ بطالك :
 اجعؿ جك اليصؿ متقببلن لؤلفكار الجديدة كالغريبة  .
  شجع الطبلب عمى تحسس كاستكشاؼ البياة كالتعبير عف مشاعرىـ كأفكارىـ

 .تجاىيا

  استقطع شياان مف الكقت لتشجيع اإلبداع كتكليد األفكار . 

 ليـ أنشطة متنكعة جديدة كقدـ ،شجع الطبلب عمى االشتغاؿ بمجاالت متعددة . 

  أخبر الطبلب بأف كؿ طالب يمكف أف يككف مبدعان إلى حد ما . 

 عمِّلـ الطبلب عناصر كطرااؽ اإلبداع . 

 شجع الطبلب عمى االستزادة مف المعمكمات  في مجاؿ معيف . 
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  :الكؿ مع جيدة عالقات عمى المعمـ محافظة  .31
  رىـ بأىميتيـ كما يمكف أف يقدمكهمتبادؿ يشععبلقة كد كثقة، كاحتراـ  ةمع الطمبكّكف 

.  لممجتمع اآلف كفي المستقبؿ
  مع مدير المدرسة عبلقة تعاكنية تكامميةكّكف  .
 عممية تيدؼ فما اإلشراؼ التربكم إالعبلقة تعاكنية مع المشرؼ التربكم  كّكف 

.  لتحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ كليس البحث عف األخطاء
 !(فيمتـ؟ ىؿ)السؤاؿ اىذ تسأؿ و  .32
ألف غالب مف  ،المعمـ عندما يسأؿ ىذا السؤاؿ فالمرجح أف اإلجابة ستككف نعـ 

يستحي أف يقكؿ ال أفيـ ألف  –غالبا  –يجيب عف السؤاؿ ىـ المتميزكف كمف لـ يييـ 
بؿ قد  ،إذف ىذا السؤاؿ ليس لو فاادة ،إجابتو ىذه بالنيي تظيره أنو أقؿ قدرة أماـ زمبلاو

كف خادعان، كالكاجب عمى المعمـ أف يتكصؿ إلى اإلجابة عنو دكف أف يطرحو عف يؾ
 . طريؽ التطبيقات التي يقيس بيا مدل الييـ كاالستيعاب اليعمي لطبلبو

  :كاحدة بخطكة تبدأ النجاح رحمة أف كتأكد ... باهلل استعف  .33
" عمى اهلل فيك حسبو كمف يتككؿ:" كأكؿ النجاح خطكة كقبؿ ذلؾ كمو ،أكؿ الميؿ خطكةؼ
( 3:الطبلؽ)
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بعدـ أىمية التخطيط لمدركس خاصة مف قدامى المعمميف ادعاء  االدعاء 

مرفكض؛ ألنو يعكس النظرة التقميدية التي ترل بأف التدريس ما ىك إال نقؿ لبعض 
 ،المعمكمات كالمعارؼ المنظمة مف بيف دفتي الكتاب إلى أذىاف الطمبة بكساطة المعمـ

كلك اقتصر عمى ذلؾ لتـ االكتياء بتسجيؿ الدركس عمى أشرطة صكتية يسمعيا الطمبة 
ذا أردنا تعميمان فاعبلن يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المرجكة فبلبد أف نتصدل . في المنازؿ كا 

ىك فالتخطيط خطكة أساسية في نجاح العممية التعميمية ك ،لقفية إعداد الدركس بكؿ قكة
: ينقسـ إلى

  الكتابي التخطيط اعأنك:  
 (الفصمي التخطيط ) المدل بعيد التخطيط .1
ىك التخطيط  الذم يتـ لمدة فصؿ دراسي كيقـك المعممكف بيذا النكع مف  

بداية كؿ فصؿ دراسي كال يقتصر ىذا النكع عمى " تكزيع المقرر:" التخطيط تحت عنكاف
ىداؼ التدريس لكؿ كحدة تحديد أ: المقرر عمى أسابيع اليصؿ فحسب بؿ يتفمف تكزيع
.  دراسية

 حصر الكسااؿ كاإلمكانات المكجكدة بالمدرسة أك البياة لبلستيادة منيا  .
 األدكات كاألساليب التي سكؼ تستخدـ في التقكيـ . 

 صيية المقترحة التي يمكف استخدامياغير اؿ إعداد تصكر لؤلنشطة الصيية ك . 

  ( صميالؼ) فايات تخطيط التدريس بعيد المدل ؾ
.  اإللماـ كالتمكف مف المادة العممية .1
 . معرفة الحقااؽ العامة لممادة العممية كمياىيميا .2

كجدانية ،  ـكانت معرفية ، أأمعرفة أىداؼ المادة المستكحاة مف منيجيا العاـ سكاء  .3
 . ميارية ـأ

 التخطيط لمدركس
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 . تحديد االحتياجات التعميمية لمطبلب .4

 . تكزيع كحدات المنيج عمى مدار اليصؿ الدراسي .5

 . دراسة اإلمكانات المادية كالبشرية التي تتطمبيا المكاقؼ التعميمية .6

تحديد أساليب، كطرااؽ التدريس المناسبة لمكفكعات المقرر الدراسي كجدكلتيا  .7
 . فمف الخطة اليصمية

 . أك المتكقع تنييذىا ةصيية البلـزغير اؿ حصر األنشطة الصيية ك .8

 . كالتربكية التي تخدـ المقررتحديد أىـ المصادر كالمراجع العممية  .9

  :اليكمي أك األسبكعي التخطيط  .2
التخطيط الذم يتـ لدرس أك مجمكعة صغيرة مف الدركس كييفؿ عادة القياـ  

كذلؾ لتجييز مستمزمات التدريس  ،بتخطيط عاـ لكؿ أسبكع في األسبكع السابؽ لو مباشرة
حيث يتـ ذلؾ في فكء ما تـ  ،مما يساعد في كفع الخطط التيصيمية لمدركس اليكمية

.  كما أسيرت عنو مف إعداد لمكسااؿ التعميمية كاالختبارات ،فعبلن في الخطة األسبكعية
   (أسبكعي يكمي) كفايات التخطيط لمتدريس عمى المدل القصير  
 صياغة األىداؼ التعميمية صياغة إجرااية أك سمككية  .
 يةصياغة األىداؼ شاممة جميع الجكانب التعميـ . 

 ربط األىداؼ بحاجات الطمبة . 

 تنظيـ المادة العممية في فكء أىداؼ الدرس . 

 تحديد مدخؿ الدرس . 

 اختيار الكسااؿ التعميمية المبلامة كالياعمة . 

 االستكشاؼ  –المناقشة  –الحكار  ( تخطيط الدرس باستخداـ إحدل طرااؽ التدريس– 
 ...( المعب  –تمثيؿ األدكار 

 مف خطكات الدرس( مرحمة ) مني لكؿ خطكة تخطيط المدل الز . 

 إعداد األسامة الشيكية . 
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 اختيار كسااؿ التقكيـ المناسبة خبلؿ الدرس . 

 إعداد الممخص السبكرم. 

كأىداؼ التعمـ ىي في كاقع األمر أىـ أجزاء الخطة التدريسية األسبكعية أك  
كدة الخطة عمى جكدة كتتكقؼ ج ،إذ عمييا تبنى كافة أجزاء الخطة األخرل ،اليكمية

.  صياغة أىداؼ التعمـ كلذلؾ يجب عمى المعمـ أف ييتـ بكتابة ىذه األىداؼ بدقة
تشمؿ كؿ ما مف شأنو العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ باستخداـ  :التدريس إجراءات 

المكاد كاألجيزة التعميمية لتكفير الخبرات المناسبة لمطبلب كيختار المعمـ في ىذا الصدد 
 اتيجية التدريس المناسبة لنكعية طبلبو كخبراتيـ السابقة بحيث يتمكف مف خبلؿسترا

ستراتيجية المقترحة مف تحقيؽ أىداؼ التعمـ رااؽ التدريس المتفمنة في تمؾ االتكظييو ط
.  المحددة سميان 

ينبغي أف تحتكم خطة التدريس عمى تحديد كؿ مادة  :التعميمية كاألجيزة المكاد 
ستخدـ في تحقيؽ أىداؼ الخطة في أثناء تنييذ التدريس أك قبمو، كيشمؿ تعميمية سكؼ ت

ذلؾ كؿ أنكاع المكاد التعميمية المقركءة، أك المسمكعة، أك المراية، كما ينبغي أف تحتكم 
الخطة عمى ما قد يستخدـ مف أدكات أك أجيزة تقميدية أك تقنية الزمة لعرض تمؾ المكاد 

.  التعميمية
يحتكم ىذا الجزء عمى األسامة ك غيرىا مف الكسااؿ التي يمكف أف  :التعمـ تقكيـ 

تستخدـ لقياس مدل تحقؽ أىداؼ التعمـ، كلذلؾ فإنو مف الفركرم أف يراعي المعمـ 
الرجكع إلى األفعاؿ السمككية اإلجرااية في كؿ ىدؼ قبؿ أف يشرع في تحديد إجراءات 

لكسااؿ التي سيستخدميا في تقكيـ نكعية التقكيـ لييكر مميان في مدل مناسبة أك صبلحية ا
.  األىداؼ التي سبؽ تحديدىا

يتفمف ىذا الجزء كؿ ما يكمؼ الطبلب أداءه خارج المدرسة مف  :المنزلية الكاجبات 
فقد  ،أعماؿ تتعمؽ بما درسكه أك سيدرسكنو مف مكفكعات، كتتعدد أىداؼ ىذه الكاجبات
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أك استثارة دكافع الطبلب  ،المادة العممية يككف اليدؼ منيا المراف كزيادة التمكف مف
.  كفحص قدراتيـ عمى التيكير، أك غير ذلؾ مف األىداؼ

ذا كاف لتنييذ الخطة زمف كمي فبلبد  ،تخطيط التدريس مرىكف بالزمف :التدريس زمف  كا 
أف يكزع ىذا الزمف عمى األىداؼ كالميمات المختمية بحيث يصبح لكؿ ىدؼ زمف 

كع الكمي لزمف تحقيؽ األىداؼ ىك الزمف الكمي لتحقيؽ خطة معيف، كيصير المجـ
كتنظـ كافة المككنات التي أشرنا إلييا لخطة التدريس األسبكعية أك اليكمية في . التدريس

:  أشكاؿ كثيرة لذا يمكف لممعمـ اقتراح أم نمط مناسب يحقؽ المزايا التالية
 –الحصة  –التاريخ ) دريس يقمؿ المساحة الخاصة بالمككنات الركتينية لخطة الت .1

إلى أقؿ مساحة ممكنة مما يزيد المساحة المتبقية التي تخصص لممككنات ( العنكاف
.  الينية لخطة التدريس

يعرض المككنات الينية لخطة التدريس بحيث تظير العبلقة بينيا فتككف  
تمؾ األىداؼ،  األىداؼ ثـ إجراءات التدريس فالكسااؿ أك المكاد التعميمية البلزمة لتحقيؽ

ثـ التقكيـ الخاص بيذه األىداؼ كيعني ىذا التسمسؿ أف المعمـ يفع اليدؼ ثـ يستمر 
حتى ينتيي مف كصؼ إجراءات التقكيـ المناسبة الختيار مدل تحقؽ اليدؼ قبؿ أف 

كالجدير بالذكر أنو ليس ىناؾ شكؿ ممـز لممعمـ في إعداد خطة . ينتقؿ إلى ىدؼ آخر
 . تزاـ بكامؿ عناصر التخطيطعدا االؿ. التدريس
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معيار تقكيـ الخطة اليكمية 
 

مستكيات األداء الميارات ـ 
ضعيؼ جيد ممتاز 

 
1 -

( األكلية) البيانات الركتينية  -أ
تدكيف البيانات العامة لمدرس 

   

   تدكيف التاريخ اليجرم كالميبلدم ليـك تنييذ الدرس - 2

   المادة   –الحصة  –الشعبة  –يحدد اليصؿ - 3

   رقـ الصيحة في الكتاب  -عنكاف الكحدة -يحدد مكفكع الدرس- 4

 
5 -

أىداؼ الدرس  -ب 
يصكغ أىدافان سمككية صحيحة 

   

6 -
في األىداؼ السمككية حسب مستكياتيا أك حسب تحقيقيا  ينكع

.  في الدرس
   

 
7 -

( بالتييئة الحافزة) تحديد التمييد  -ج
.  الجديد بالدركس السابقة ذات العبلقةيربط الدرس 

   

   . يستخدـ األحداث الجارية كمدخؿ لمدرس- 8

   . يستخدـ القصة أك األسامة االستيتاحية في بداية الحصة- 9

   . يستخدـ مكاقؼ تعميمية حادثة كمدخؿ لمدرس- 10

 
11 -

تنظيـ محتكل الدرس  -د
. يراعي الدقة العممية في كتابة المحتكل

   

   يناسب المحتكل لزمف الحصة المقرر - 12

   . يناسب المحتكل لكاقع التبلميذ كمستكياتيـ العقمية كاليكرية- 13

   يتسـ المحتكل بالتكامؿ - 14

 
15 -

( الكسائؿ المعينة بأنكاعيا)تحديد تقنيات التعميـ  -ىػ 
تسيـ تقنيات التعميـ في أىداؼ الدرس 

   

   ثناء عرض الدرس في حجرة الدراسة يسيؿ استخداميا أ- 16

   ينكع في استخداـ ىذه الكسااؿ - 17

   . يستخدميا في الكقت كالمكاف المناسب ليا- 18

   تحد األنشطة التعميمية التعممية التربكية الصفية  -ك 
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مستكيات األداء الميارات ـ 
ضعيؼ جيد ممتاز 

يستخدـ أنشطة تعميمية صيية متنكعة - 19

20 -
عممية التربكية يكجو الطبلب الستخداـ األنشطة التعميمية الت

الصيية 
   

21 -
يشجع الطبلب لئلسياـ في األنشطة التعميمية التعممية التربكية 

. البلصيية
   

 
22 -

تحديد استراتيجيات كأساليب التدريس الفعاؿ   -ز
ؿ خطكات استخداميا  يحدد اإلستراتيجية المناسبة لمتدريس كييصِّل

   

   يستخدـ أساليب كاستراتيجيات متنكعة - 23

24 -
يشير دكمان إلى نقاط الربط كالتكامؿ بيف عناصر المكفكع 

كالدركس السابقة بحاجات المجتمع كالبياة 
   

 
25 -

أساليب التقكيـ   -ح
( الختامية -البنااية -التمييدية)يدكف األسامة التقكيمية 

   

   يستخدـ أسامة متنكعة في الصياغة كالمستكل - 26

   اب يشير إلى أسامة الكت- 27

 
28 -

( التعيينات)يحدد الكاجبات البيتية -طػ 
يسجؿ الكاجبات التي سيكمؼ بيا الطمبة 

   

   ينكع بيف الكاجبات التي سيكمؼ بيا الطمبة - 29

   يكفح اليدؼ مف الكاجب قبؿ تكميؼ الطمبة كطريقة اإلجابة - 30

31 -
يحث الطبلب لفركرة التبكيب كاالعتماد عمى النيس عند حؿ 

الكاجب  
   

32 -
يحدد لمطبلب أكثر مف مرجع مناسب متصؿ بالدرس يستييدكا 

( التعيينات)منو عند حؿ الكاجبات 
   

 
33 -

صحة المغة كالكتابة   -م
يراعى المغة العربية اليصيحة عند إعداده الكتابي  

   

34 -
 –رقـ اآلية  –اسـ السكرة ) يراعى دقة الكتابة لآليات القرآنية 

( ـ بالرسـ العثمانيااللتزا
   

   يراعي الدقة في سند األحاديث التي يكردىا في كتابتو - 35
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سياسة التعليم  
في فلسطين 

 
 
 

 

 

 

الفصل الخامس 
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إف لـ تكف متأكدان إلى أيف أنت ذاىب فسكؼ تككف 

... ؾ المطاؼ إلى مكاف آخرمعرضان ألف ينتيي ب

فمتتأكد مف كضكح ... كربما و تعرؼ ىذا المكاف

. ىدفؾ
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: األىداؼ
: أف يتكقع منؾ بعد دراستؾ ليذا الفصؿ

  تتعرؼ األسس الفكرية كالكطنية لممنياج الفمسطيني. 

  تتعرؼ األساس اوجتماعي لممنياج الفمسطيني. 

 تتعرؼ األساس المعرفي لممنياج الفمسطيني. 

  تعرؼ مبادئ السياسة التربكية لممناىجت. 

 تتعرؼ ىيكمية التعميـ العاـ في فمسطيف. 
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العاـ الذم يحدد الغايات كاألىداؼ  اإلطارسياسة التعميـ في أم مجتمع ىي  
اسة العامة مكالمصادر التي ُيعتمد عمييا الشتقاؽ تمؾ األىداؼ كالسالعريفة لمتعميـ، 

في فمسطيننا تستقي جذكرىا مف الشريعة اإلسبلمية التي يديف بيا شعبنا  التعميمية جاهلممف
كيقـك بناء المناىج اليمسطينية عمى ... مبادايا مف تراثو كقيمو كعاداتو كتقاليده كتستمد

. ( ـ1998لعريفة لممنياج اليمسطيني األكؿ لخطكط اا) مجمكعة مف األسس
 

 
( 1)الشكؿ رقـ
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  :األسس الفكرية كالكطنية  أكون  
: يعتمد ىذا األساس عمى المرتكزات التالية

  تعزيز اإليماف باهلل، كاالنتماء ليمسطيف، كاحتراـ الككف كاإلنساف، كالنظرة اإلنسانية إلى
. خيرالحؽ كاؿ

 تعزيز الثقافة اإلسبلمية، كاحتراـ اآلخريف في ظؿ ثقافتنا كحفارتنا. 

 يعمؿ في سبيؿ كحدتيا كحريتيا  كىك الشعب اليمسطيني جزء ال يتجزأ مف األمة العربية
 .كتطكيرىا كما ينتمي إلى العالـ اإلسبلمي كيتياعؿ مع كؿ قفاياه بشكؿ إيجابي

  اليمسطيني كحدة كاحدةفمسطيف كطف كؿ اليمسطينييف ، كالشعب. 

  يف القااميف لمسبلـ كالعدؿ تعمؿ عمى إيجاد التياىـ كالتعاكف الدكلي محبةفمسطيف دكلة
 . عمى العدؿ كالمساكاة يحكميا نظاـ برلماني ديمقراطي

  :األساس اوجتماعي ثانيان   
: يعتمد ىذا األساس عمى المرتكزات التالية

  كالتأكيد عمييا كالمحافظة عميياالتمسؾ بالقيـ الدينية كاالجتماعية .
  العمؿ عمى سيادة القانكف بكصيو كسيمة لتحيؽ العدالة كالمساكاة بيف المكاطنيف جميعان. 

 احتراـ الحريات اليردية كالجماعية. 

  النظاـ التشريعي اليمسطيني  إطارالمشاركة في العمؿ االجتماعي كالسياسي فمف
 .عو ككطنوعميو تجاه مجتـ ان ككاجب ان باعتباره حؽ

  العدؿ االجتماعي كالمساكاة كتكفير فرص تعمـ متكافاة لجميع اليمسطينييف دكف التمييز
 .بما فييـ ذكم االحتياجات الخاصة

 امة لممناىجاألسس الع
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 بما يتناسب كاحتياجات المجتمع كسكؽ العمؿ مف  التعميمية التطكير المستمر لممناىج
طاء التربية الكطنية، كقدرات المكاطف الذاتية كمكاىبو مف جية أخرل، شريطة إع ،جية

حية، كالبياية، كالسكانية، المكانة المناسبة في المناىج  .كالمدينة، كالصِّل

  ،مشاركة المكاطنيف كافة في العممية التربكية، مف خبلؿ المؤسسات التربكية، كالسياسية
كاالقتصادية، كاالجتماعية باعتبار أف العممية التربكية كاجب كطني مشترؾ لتحقيؽ 

 .العامة كصيانتيا المصمحة

  ربط التربية بالتنمية كتكثيؽ الصمة بيف التربية كالتأىيؿ الميني كالتقني لمطمبة مف جية
 .كربط المدرسة بسكؽ العمؿ المنتج مف جية أخرل

  االستجابة لحاجات المجتمع االقتصادية بتكفير األيدم العاممة المدربة جيدان مف أجؿ
 .لشاممةتنمية المكارد البشرية البلزمة ا

 أّما  ،الكحدة الكطنية كتماسؾ المجتمع كبقاؤه مصمحة لكؿ فرد مف أفراده كفركرة لو
العدؿ االجتماعي، التكازف بيف حاجات اليرد كحاجات المجتمع : ىيؼدعاامو األساسية 

 .كتعاكف أفراده كتكافميـ بما يحقؽ الصالح العاـ كتحمؿ المسؤكلية اليردية كالجماعية

 فراد عامؿ أساسي في تقدـ المجتمع كيحيظ المصمحة الكطنية القكميةتنظيـ أدكار األ . 

 ثرااو كالمحافظة عميو  .إحياء التراث الثقافي اليمسطيني كا 

 المحافظة عمى األسرة كااللتزاـ بكاجباتيا كحسف رعايتيا. 

  العمؿ عمى محاربة مشكمة البطالة كرفع دخؿ األسرة اليمسطينية كتحقيؽ التقدـ
 .كاالجتماعي لكافة فاات الشعب اليمسطينياالقتصادم 

  :األساس المعرفي ثالثان  
: يرتكز ىذا األساس عمى تككيف المكاطف الذم

 يتبنى في جكىره كسمككو جكىر العقيدة اإلسبلمية .
  يمتـز بالمغة العربية في التعبير عف الذات كاالتصاؿ باآلخريف، كيقدر عمى 

  استخداميا بإتقاف كفاعمية
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  عمى الثقافات العالمية بإتقاف لغة أجنبية كاحدة عمى األقؿاالنيتاح. 

 م، كيصقؿ طاقاتو اإلبداعية، كيعزز مداركو ل تنمية رصيده الثقافي كالتقفيعمؿ عؿ
 .الجمالية

  يمتـز بالقكاعد الصحية المؤدية إلى النمك جسديان، كانيعاليان، كعقميان. 

  عف طريؽ التعمـ الذاتي كغيرىا مف يقدر عمى االختيار لمينة المستقبؿ، كيرتقي بيا
 .الكسااؿ التعميمية األخرل

 كسمككان فاعؿ معيا فكران، كقيمان، كأداءن كتطكيرىا، كيت درؾ أىمية االستعانة بالتقنيةم ،
 .تقفـبشكؿ كافح ك

  يحافظ عمى البياة الطبيعية ليمسطيف كمكاردىا كيعمؿ عمى تحسينيا كاستثمارىا بشكؿ
 .ماديان كمعنكيان  متكازف لتنمية مجتمعو

  يتييـ محيطو االجتماعي كيتياعؿ معو بمختمؼ مظاىره كيعمؿ عمى تطكير الميارات
 .كالحرؼ المحمية فيو

  يستكعب المبادئ كالحقااؽ كالمياىيـ كالنظريات بحيث يتعامؿ معيا كيستخدميا في
تيسير لظكاىر الككنية كيسخرىا لخدمة اإلنساف كحؿ مشكبلتو كتكفير أسباب 

 .ىيتورفا

  يتكافؽ مع متطمبات العصر كيساىـ مساىمة فعالة في التنمية الشاممة كيستييد مف
 .العمـك كالتكنكلكجيا العصرية

  يجمع المعمكمات كيستدعييا كيعالجيا كينتجيا كيستخدميا في تيسير الظكاىر كتكقع
 .االحتماالت المختمية لؤلحداث كاتخاذ القرارات في شتى المجاالت

 كير الناقد كيتبع األسمكب العممي في المشاىدة كالبحث كاالستكشاؼ يستخدـ التؼ
 .كاالستقصاء كحؿ المشكبلت

  يقدر عمى مكاجية متطمبات العمؿ كيعتمد عمى النيس باكتساب ميارات مينية عامة
 .كأخرل خاصة

 يتذكؽ الجكانب الجمالية في الينكف كاآلداب المختمية المعبرة عف مظاىر الحياة. 
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 كاالبتكار   قدرات الخاصة كاألكقات الحرة في تنمية المعارؼ كجكانب اإلبداعيستثمر اؿ
 .كركح المبادرة بالعمؿ كاالستمرار فيو

 تكنكلكجيا، كعمـك تطبيقية، كريافيات، كعمـ الحاسكب: ييتـ بعمـك المستقبؿ مف. 

  يقدر عمى تيسير الظكاىر عمميان. 

 :األساس النفسي رابعان  
:  سمات المتعمـتشكيؿ يتمثؿ ىذا األساس في 

 سبلمو، كالممتـز بيا . المعتز بيكيتو الكطنية، كعركبتو، كا 
 المعتز بكطنو فمسطيف كالمنتمي إليو . 

 المعتز بمغتو العربية كقدرتيا عمى التعبير عف حاجاتو. 

 لتطكير حافره كمستقبمو الكاعي بتراثو الكطني؛. 

 لمحافظ عمى حقكؽ اآلخريف المشجع لممبادرات اليردية، كالجماعية المنتجة، كا
 .كممتمكاتيـ

  المتياعؿ مع أبناء فمسطيف أينما كجدكا، كالمتعاكف معيـ بقصد الكصكؿ إلى مجتمع
ديمقراطي يعزز ركح المنافسة اإليجابية، كيصؿ إلى العدالة، كالرفاىية، كيكاكب التقدـ 

 .في العمـك كالمعارؼ

 عبلقات بيف األفراد، كفي العبلقات العامؿ عمى تكطيد ركح السبلـ في الذات، كفي اؿ
 .االجتماعية الكطنية كالقكمية كالدكلية

  ،المُّقدر إلنسانية اإلنساف، كالمككف لمقيـ كاالتجاىات اإليجابية نحك الذات كاآلخريف
كالعامؿ عمى التقدـ االجتماعي، كالمتمثؿ لمبادئ الديمقراطية في السمكؾ اليردم 

 .كالجماعي

 صي، كالمكتسب لقكاعد السمكؾ االجتماعي، كاألخبلقي، كالمتمثؿ ليا القابؿ لمتكيؼ الشخ
 .في التعامؿ مع اآلخريف كمتغيرات الحياة

 المتمسؾ بحقكؽ المكاطنة، كالمتحمؿ لممسؤكليات المتربية عمييا . 
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  لممناىج التربكية السياسة مبادئ: 
زارة التربية كالتعميـ  مبادئ السياسة التربكية لممناىج مع السياسة التربكية لك تنسجـ

: التي تتمثؿ باآلتي
 استمياـ القيـ مف عقيدتنا اإلسبلمية كتأكيدىا .
  ،تطكير شخصية المكاطف، كتعزيز قدراتو عمى التحميؿ، كالنقد، كالمبادرة، كاإلبداع

 .كالحكار اإليجابي

 إعداد الطمبة لحياة تسكدىا ركح العدؿ، كالمساكاة، كالمشاركة، كالديمقراطية. 

 لتأكيد عمى أف التعميـ رسالة كمينة ليا قكاعدىا الخمقية كالمينيةا. 

 اعتبار الطالب محكر العممية التعميمية التعممية . 

  تنمية التيكير لدل المتعمميف بحيث يسيـ ذلؾ في تحقيؽ التبلـؤ بيف الحقااؽ التاريخية
 .كااللتزامات الكطنية المستقبمية لمشعب اليمسطيني

 تأخذ بالتعميـ الجمعي، كالتعميـ الزمرم، كالتعميـ الميردتكجيو المناىج ؿ. 

  تمكيف المتعمميف مف إتقاف المغة األـ كلغة أجنبية أخرل عمى األقؿ، تمكنيـ مف اإلطبلع
 .المباشر عمى إنتاج اليكر، كالتقنيات، كالنظريات العممية، كالقيـ الحفارية

 دتيـ عمى التعمـ الذاتيتمكيف المتعمميف مف حقيـ في بناء شخصيتيـ، كمساع. 

 المساعدة في إذكاء الشخصية، كتنمية ممكاتيا، كترسيخ اإلدارة الياعمة بحيث ينشأ 

 .المتعممكف عمى التبصر في الحكـ كالثقة بالنيس 

  ، تحقيؽ التكازف في تعميـ الطمبة مختمؼ المكاد الدراسية حتى تتكافأ لدييـ العمـك
 .كاإلنسانيات، كالتقنيات

 مف ممارسة األنشطة الريافية، كالينية، كالمرافقة لممناىج تعمميفتمكيف الـ. 

  عدادىـ إعدادان  .تيياة المتعمميف في مختمؼ المراحؿ التربكية لمتعامؿ مع المستقبؿ، كا 

 .لتي يشيدىا العصر الحديث كاإلسياـ اإليجابي فيوا السريعة يمكنيـ مف مسايرة التغيرات 
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 تقانو كالتبصر بقيمو األخبلقية، كدكره الياعؿ في  تنشاة المتعمميف عمى حب العمؿ كا 
تككيف الشخصية، كغرس الطمكح في نيكسيـ مف أجؿ التيكؽ كاإلبداع لممساىمة في 

 .ازدىار الكطف

  فيو مف كياءات كميارات قادرة تالعممية التربكية في مسيرة الببلد العامة بما تؽمساىمة
 .عمى اإليياء بما تستكجبو التنمية الشاممة

  مراعاة برامج بث ركح المكاطنة كالحس المدني في مختمؼ المناىج بحيث ال تنيصؿ
 .المطالبة بالحقكؽ عف االلتزاـ بالكاجبات

  استخداـ األساليب العممية في النظاـ التربكم لدل جميع مراحمو في التخطيط كالتنييذ
 .كالتقكيـ

 إرساء قكاعد الخبرة الشاممة في بناء الشخصية. 

 بمكانة المعمـ االجتماعية كالعممية كاالعتزاز بيما، انسجامان مع دكره المميز في  االىتماـ
 .بناء المجتمع، كالعمؿ عمى جعؿ التعميـ مينة ليا أسسيا كقكاعدىا

  دراجيا في االىتماـ ببرامج التربية الخاصة مف خبلؿ مبدأ تكسيع األنماط التربكية كا 
 .المؤسسات التربكية المختمية

  اعتماد مبدأ التربية المستديمة كاعتبار أف التربية كالتعميـ ال يقكماف عمى العناصر
المباشرة لعممية التعميـ فقط، بؿ يستمداف مقكماتيما مف النشاط االجتماعي كالثقافي الذم 

 .يمتاز بو الكسط البياي لممتعمـ في أسرتو كمجتمعو

 التكازف بينيما الحرص عمى مكاءمة حاجات اليرد كالمجتمع كتحقيؽ. 

  استخداـ نتااج البحكث التربكية الحديثة الميدانية المحمية، كالعربية، كالعالمية، فيما
 .يتصؿ ببناء المناىج كتنظيميا كتكزيعيا عمى المراحؿ التعميمية المختمية

 مساىمة كؿ المكاد كاألنشطة التربكية في تحقيؽ األسس العامة لممناىج. 

 اصة في بناء المكتسب المعرفي كالميارم لممتعمـإيبلء التقكيـ أىمية خ. 

 عمى بناء المناىج بحيث تراعي ترسيخ الديمقراطية في المدارس لتساعد المعمميف كالطمبة 
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  انجاز المسؤكليات كالميمات الممقاة عمى عكاتقيـ بسعادة ككقؼ ظكاىر العنؼ بكافة  
 .أشكاليا

 يؿ بناء كتطكير مناىج التعميـ في فمسطيفاالستيادة مف الجيكد الكطنية السابقة في سب 
كثااؽ منظمة التحرير اليمسطينية، كتقارير مشركع تكحيد المناىج، كخطة مركز ) :مثؿ

(. تطكير المناىج
 مشاركة المعمميف، كالطمبة، كأكلياء األمكر في كفع السياسات التربكية كتطبيقيا. 

  فمسطيف في العاـ ـمالتعؿ ىيكمية.  
 :يـ العاـمدة التعؿ -أ
اثنتا عشرة سنة دراسية تبدأ مف الصؼ ( التعميـ المدرسي)إف مدة التعميـ العاـ  

كتبقى مرحمة رياض األطياؿ ( الثاني عشر)األكؿ األساسي كتنتيي بالصؼ الثاني الثانكم 
كتعمؿ كزارة التربية كالتعميـ عمى إيجاد . فمف صبلحية التعميـ الخاص( ما قبؿ المدرسة)

ليا فمف التعميـ العاـ كيمكف أف تتغير ىذه المرحمة في المستقبؿ لتصبح خطة خاصة 
. فمف التعميـ العاـ

 :سف قبكؿ الطمبة لمصؼ األكؿ األساسي -ب
يتـ قبكؿ الطمبة في الصؼ األكؿ األساسي مف عاـ اكتماؿ الطيؿ سف ست سنكات في نياية 

. كانكف األكؿ مف العاـ الدراسي الذم يقبؿ فيو
: تقسـ مرحمة التعميـ العاـ إلى قسميف ىما :التعميـ العاـمراحؿ  -ج

(: 10-1)مرحمة التعميـ األساسي كيشمؿ الصفكؼ  :أكون  
  4-1الصيكؼ األساسية (: التيياة) المرحمة األساسية الدنيا  - أ

  10-5الصيكؼ األساسية (: التمكيف)المرحمة األساسية العميا  - ب

(: طالؽاوف)مرحمة التعميـ الثانكم  :ثانيان  
 (12-11)التعميـ األكاديمي  - أ

( فأعمى -11)التعميـ كالتدريب الميني كالتقني  - ب
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إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ  
عمالن أف يتقنو 

 (53ص:762سنف الترمذم برقـ )
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: األىداؼ
: أف يتكقع منؾ بعد دراستؾ ليذا الفصؿ

 تتعرؼ عمى أخالقيات مينة التعميـ. 

 مسؤكليات المعمـ .
 ىـ مشكالت الطالب المعمـتتعرؼ عمى أ. 

  تتعرؼ عمى كيفية معالجة مشكالت الطالب
 .المعمـ

  تتعرؼ عمى التقكيـ الذاتي لقياس الكفايات
التدريسية الكاجب تحقيقيا خالؿ فترة 

 .التدريب
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 :دئ كأسس عديدة يمكف اإلشارة إلييا بما يأتيتنبثؽ أخبلقيات مينة التعميـ مف مبا
  التعميـ برسالة كاولتزاـ ءاونتما: 

تعد مينة التعميـ ذات رسالة خاصة تكجب عمى كافة المعمميف االنتماء إلييا  
لذا، يتكقع مف . إخبلصا في العمؿ، كصدقا مع النيس كالمجتمع كحياظان عمى الماؿ العاـ

م أف يؤمنكا بأىمية ىذه الرسالة، التي تقـك عمى تربية األجياؿ العامميف في الحقؿ التربك
اليمسطينية، كتعميميا بما يتبلءـ كمنظكمة القيـ كاألخبلؽ التي تميز مجتمعنا اليمسطيني 

 .بأصالتو كعراقتو ككطنيتو

  المتبادؿ كاوحتراـ الثقة: 

يف في ىذه المينة تقـك مينة التعميـ عمى أساس الثقة المتبادلة بيف كافة العامؿ 
كالتعميمي، فيـ  مكذلؾ مف خبلؿ ممارساتيـ لمعمؿ التربك. كبينيـ كبيف الطمبة كالمجتمع

خبلص كأسرة كاحدة مف أجؿ مصمحة أبناايـ الطمبة، سعيان لتحقيؽ رسالة  يعممكف بكد كا 
كما يتكقع التعامؿ مع كافة المعمميف بركح ٍب مف الثقة كاالحتراـ . كأىداؼ مدرستيـ

تبادؿ مف قبؿ المساكليف التربكييف، بمف فييـ مدير المدرسة كاإلدارييف في المديريات الـ
. كالكزارة
  كالتنكع التعددية احتراـ: 

يؤمف العامؿ في مينة التعميـ أنيا ذات بعد إنساني كعالمي، تقـك عمى احتراـ  
فالمعمـ . ق السياسيحقكؽ اإلنساف دكف االلتيات إلى ديانتو، أك لكنو، أك جنسو، أك انتمائ

كما يحرص عمى . يعتبر جميع طمبتو أبناءن لو؛ يخمص ليـ كيتيانى في تعميميـ
المكفكعية في ممارساتو كسمككياتو في كافة القفايا، بما ال يتناقض مع حقو في 

. االنتماء كالمكاطنة في مجتمعو اليمسطيني
 

مبادئ أخالقيات مينة التعميـ 
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  المنضبط كالسمكؾ المكاطنة: 

لحميدة المنبثقة مف عقيدتو كثقافة مجتمعو، فيك قدكة يمتـز المعمـ باألخبلؽ ا 
بجانب ممارسة حياتو . كأنمكذجا يحتذم بو كافة أفراد مجتمعو، كليس طمبتو فحسب

كمكاطف فمسطيني، يساىـ في خدمة المجتمع بدرجة عالية مف اإلخبلص  ةاالعتيادم
كاقي، كصماـ األماف كالثقة، كيؤمف بأف السمكؾ المنفبط كاألخبلؽ الحميدة ىي الدرع اؿ

. لمحياظ عمى شرؼ المينة كىكية المكاطنة
  كالمجتمع المينة أفراد بيف الشراكات كبناء المشترؾ بالعمؿ اإليماف: 

أىمية إيماف المعمـ بجدكل العمؿ التعاكني بيف المعمميف كاإلدارييف لتطكير مينة  
دره البشرية كالمادية لبلرتقاء التعميـ، كأىمية بناء الشراكات كالتشابؾ مع المجتمع بمصا

. بمستكل التعمـ
  التعميـ بمينة الثقة تعزيز بأىمية اإليماف: 

أىمية تعزيز الثقة بمينة التعميـ مف حيث األمانة في المعرفة العممية، كعدـ  
استغبلؿ المصادر لتحقيؽ أغراض كمصالح ذاتية، كتجنب تناقض المصالح بيف فاات 

. اىة كالشيافية في ممارسة المينةالمينة، كالتحمي بالنز
  ؿكاوستقال الحرية أجؿ مف التعميـ: 

 ـالتزاـ المعمـ بتكعية الطمبة نحك كاجباتيـ الكطنية كتاريخيـ السياسي ككاقعو 
كمكقعيـ كعدالة القفية اليمسطينية، كتعزيز ثقة الطمبة بيكيتيـ الكطنية كفؽ فمسية 

ز التيكير الحر الناقد كالحكار البناء الذم يساىـ في المنياج اليمسطيني، كالعمؿ عمى تحيي
بناء شخصية حرة كقادرة عمى اتخاذ القرار بما يخدـ القفية اليمسطينية كالمصمحة 

. الكطنية
كزارة التربية كالتعميـ العالي اليمسطينية : عف

 2010ىياة تطكير مينة التعميـ 
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ـ مينة التعميـ فمف عبلقة تـ تناكؿ بعض قكاعد السمكؾ التي ينبغي أف تحؾ 

التي يمكف اإلشارة ليا في إطار المجاالت  ةالمعمـ بالعناصر البشرية لمعممية التربكم
: التالية

: عالقة المعمـ مع طمبتو :األكؿ المجاؿ 
ينبغي أف تككف العبلقة بيف المعمـ كطمبتو عبلقة إنسانية، كعميو تتحدد ىذه  

: العبلقة فمف التالي
  عف تعميميـ كتربيتيـ، عمى  المساكؿبعيف الرحمة كالبر، كأنو ىك النظر إلييـ

 .أساس مف الميف كالحـز

  ،كعي المعمـ بأثره عمييـ فيككف قدكة حسنة ليـ، فيربييـ عمى القيـ األخبلقية
 .كالمثؿ العميا بينيـ، بسمككو قبؿ كعظو ككبلمو

 حسف الظف بطمبتو، كزيادة تكقعاتو ألداايـ. 

 ل طاقاتو كجيده لتنمية كافة جكانب نمك الطمبة بما يتبلءـ ككؿ بذؿ المعمـ ألقص
 .مرحمة عمرية كقدراتيـ

  كعي المعمـ بحقكؽ طمبتو كبشر، كأطياؿ، كطمبة كفؽ القكانيف كاألنظمة المعمكؿ
بيا في الدكؿ كاالتياقات الدكلية كاإلعبلنات العالمية بما فييا اإلعبلف العالمي 

 .لحقكؽ الطيؿ

 مية كعييـ بكاجباتيـ كمسؤكلياتيـ كتعزيزه لثقتيـ بأنيسيـ، العمؿ عمى تف
 .كمعممييـ، كمدرستيـ، كأقرانيـ، كأسرىـ، كمجتمعيـ

 احتراـ المعمـ آلراء طمبتو كتقبميا. 

 قبكؿ الطمبة عمى اختبلؼ خميياتيـ االجتماعية كالدينية. 

 

مجاوت قكاعد السمكؾ 
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: عالقة المعمـ مع أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي :الثاني المجاؿ 
إف أكلياء األمكر يثقكف بالمعمميف عندما يرسمكف أبناءىـ إلى المدرسة، كالمعمـ الميني 

: ىك مف ينجح ببناء عبلقات كطيدة مع أكلياء األمكر فمف ما يمي
 مشاركة كلي أمر الطالب في تربية أبنااو كتعميميـ. 

 تزكيد كلي األمر بمعمكمات دقيقة حكؿ سمكؾ أبنااو، كمدل تحصيميـ العممي 
 .كتقدميـ

 تكعية كلي األمر، كتقديـ المساعدة لو في كييية تعمـ أبنااو كتعميميـ. 

 احتراـ كلي األمر كآرااو، كتقبؿ النقد البناء. 

  االلتزاـ بمبادئ النزاىة كالشيافية فمف عممو، كعدـ قبكؿ اليدايا، كالرشاكل أك
 .عرفيا

 في المجتمع االلتزاـ باألخبلؽ العامة كالعادات االجتماعية الساادة. 

: عالقة المعمـ مع زمالئو في العمؿ :الثالث المجاؿ 
ال شؾ في أف العبلقة بيف المعمميف أنيسيـ تنعكس عمى طمبتيـ، كتؤدم إلى  

: إيجاد بياة تعمميو فاعمة فمف التالي
  تشجيع العبلقة المينية مع زمبلء المينة داخؿ المدرسة، كالتحمي بالتسامح

 .ينو كبينيـكاالحتراـ المتبادؿ ب

 المشاركة في الحياة المدرسية بإيجابية. 

  تبادؿ الخبرات مع المعمميف، كخاصة الذيف يحممكف تخصصا مماثبلن. 

 تقبؿ النقد البناء منيـ كالتكجو إلييـ كمما دعت الفركرة إلى ذلؾ. 

  التعرؼ إلى طبيعة عمؿ باقي الزمبلء مع الطمبة، كالمعمميف الذيف يعممكف
 ...كالمرشد التربكم، كالسكرتير، كنااب المديرتخصصات جديدة، 
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: عالقة المعمـ مع مدير المدرسة :الرابع المجاؿ 
تمثؿ العبلقة اإليجابية لمدير المدرسة بصيتو قاادان تربكيان ركيزة أساسية لنجاح  

: العممية التربكية فمف التالي
 الثقة المتبادلة بيف المعمـ كمدير المدرسة. 

 يؽ الكاحد عمى أساس العبلقةالعمؿ بركح الير. 

 االلتزاـ بقكاعد كأنظمة المدرسة كتنييذىا. 

 المشاركة اإليجابية في أنشطة المدرسة كفعاليتيا. 

:  عالقة المعمـ مع المشرؼ التربكم :الخامس المجاؿ 
: تتمثؿ العبلقة بيف المعمـ كالمشرؼ التربكم كالتالي

 ة تعني بتحسيف عمميتي التعميـ كعي المعمـ أف اإلشراؼ عممية قيادية تعاكني
 .كالتعمـ

 بناء عبلقة الكد كاالحتراـ كالثقة المتبادلة بينو كبيف المشرؼ التربكم. 

 التعاكف كالتياعؿ مع المشرؼ التربكم. 

 االستيادة مف خبرة المشرؼ التربكم في تحسيف أدااو الميني كيقدرىا. 

 تيتيشيا تقبؿ دكر المشرؼ التربكم ككنو دكر إشرافي كليس دكرا. 

: معالقة المعمـ مع المرشد التربك :السادس المجاؿ 
: كالتالي متتمثؿ العبلقة بيف المعمـ كالمرشد التربك

 إدراكو بأف اإلرشاد ىك حؽ لكؿ طالب. 

 عدـ استدراج المرشد لمعرفة معمكمات سرية حكؿ الطالب. 

 امؿيتبادؿ المشكرة بينو كبيف المرشد حكؿ مشكبلت الطمبة، فعمميما متؾ. 

 دراكو لمجكانب القانكنية لعمؿ المرشد . فيـ دكر المرشد كا 
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: تتعدد مسؤكليات المعمـ ككاجباتو، كمف أىما

: مسؤكليات المعمـ المينية :أكون  

  االنتماء إلى مينة التعميـ، كذلؾ مف خبلؿ مؤشرات أساسية، كثقتو بدكر كأىمية
 .افيان ىذه المينة، كالعمؿ عمى تطكير ذاتو مينيان كثؽ

  االطبلع عمى أبرز سياسات التعميـ اليمسطينية كأىدافيا، كسعيو إلى تحقيؽ
أىدافيا، كفؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات التي تحكـ النظاـ التعميمي 

 .اليمسطيني

 األمانة في العمـ كعدـ كتمانو، كنقؿ ما تعممو إلى الطمبة. 

 جراء الدراسات التربكية كالبحكث اإلجرااية،  المشاركة في الدكرات التدريبية كا 
 .كاالطبلع عمييا

 االبتعاد عف ممارسة أم عمؿ أك مينة مف شأنيا أف تسيء إلى دكره كمعمـ. 

: كاجبات المعمـ نحك مدرستو :ثانيان  

 االلتزاـ بكاجبو الكظييي كاحتراـ القكانيف كاألنظمة. 

 مكؿ بياتنييذ المناىج كالتقكيـ بأنكاعو حسب األنظمة كالتعميمات المع. 

 التعاكف مع المجتمع المدرسي كالعمؿ معا كيريؽ. 

 المساىمة في حؿ المشكبلت المدرسية. 

 الحياظ عمى خصكصية المدرسة كأسرارىا. 

: كاجبات المعمـ نحك الطمبة :ثالثان  

 االلتزاـ بمعايير المعمـ المينية. 

مسؤكليات المعمـ ككاجباتو 
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 ة تعديؿ سمكؾ الطمبة نحك األففؿ بأساليب حفارية، بعيدا عف العنؼ بكاؼ
أشكالو، كتعكيدىـ عمى التسامح كالحكار البناء، كاالستماع لمرأم اآلخر 

 .كاحترامو

  قبكؿ الطمبة مف ذكم االحتياجات الخاصة في الصيكؼ التي يعمميا قبكال
 .حقيقيا، كعدـ إىماؿ أم منيـ

 غرس القيـ كاالتجاىات اإليجابية في نيكس طمبتو. 

 دارة ينمي لدييـ ثقافة حب التعمـ كالمطالعة ك االستكشاؼ، كالتيكير الناقد، كا 
 .استثمار الكقت

 احتراـ خصكصيات الطمبة كالحياظ عمييا. 

: كاجبات المعمـ نحك المجتمع المحمي :رابعان  

  القياـ بدكر القااد الكاعي الذم يعرؼ القيـ كالمثؿ كاألفكار التي تحكـ سمكؾ
 .المجتمع

 عطاء المثؿ الحي لتبل  .ميذه كمجتمعوتكافؽ قكلو مع تصرفاتو كا 

  التياعؿ كالتكاصؿ اإليجابي مع مجتمعو في قفاياه المصيرية كالتحديات التي
 .تكاجيو

 أف تتكامؿ رسالة المعمـ مع رسالة األسرة في التربية الحسنة ألبناايا. 

 الظيكر بمظير الاؽ في جميع المكاقؼ االجتماعية ك الثقافية كالدينية. 

 ية كالسياسية لجميع أفراد المجتمعاحتراـ المعتقدات الدينية كاليكر. 

 اإلسياـ في المحافظة عمى المدرسة مف التجاذبات السياسية كاليكرية. 

 
كزارة التربية كالتعميـ العالي اليمسطينية : عف

 2010ىياة تطكير مينة التعميـ 
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قــســن الـمـعـلـن 

 

أقسن باهلل العظُن أن ألتزم بأخالقُاث ههنت " 

ع هصلحت أبنائٍ الطلبت فىق كل التعلُن، وأن أض

اعتبار ، وأبذل قصاري جهدٌ يف سبُل تطىَز 

". املهنت، واهلل علً ها أقىل شهُد 

 ة/ماسن املعل                                                           

ة /توقيع املعلن                                                            
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ىناؾ بعض المشكبلت المينية التي تكاجو الطالب المعمـ بصية خاصة، نظران 
كيكتسب المعمـ مناعة فد ىذه المشكبلت مع مركر  ،لقمة خبرتو بميداف التربية كالتعميـ

كمف أىـ ىذه المشكبلت الشعكر بالغربة داخؿ  ،الزمف بزيادة خبراتو في العمؿ الميداني
 ،، كتكفير المكاد كاألجيزة التعميمية البلزمة لمتدريسةبع الطؿلمدرسة كالمكاجية األكلى ـا

نياء بعض المياـ الركتينية لممعمـ، في مثؿ النقاط التالية :  كا 
  :بالغربة الشعكر . أ

قد يشعر المعمـ في األسابيع األكلى مف كجكده في المدرسة بالغربة في ىذا 
ل مكاف غير مألكؼ لديو، فمثؿ المكاف الجديد، كىذا شعكر طبيعي ألم شخص يدخؿ إؿ

.  ىذا الشعكر ال يزعج بأم حاؿ مف األحكاؿ
كعدـ  ،كلعؿ السبب في ىذا الشعكر ىك عدـ المعرفة الكافية بمككنات المكاف

كسرعاف ما يزكؿ ىذا  ،معيـ كربما كييية التعامؿ ،معرفة أسماء األشخاص كطباعيـ
الحديث ألشخاص تتبادؿ معيـ تحاكؿ أف تتقرب إلى بعض ا عندما بالغربة الشعكر

ليؾ االقتراحيف التالييف ،لؾاء ؽكيصبحكف أصد لتخييؼ الشعكر بالغربة في مدرسة  كا 
:- التدريب

محاكلة التعرؼ بأسرع ما يمكف عمى كاحد أك أكثر مف معممي المدرسة بغرض  .1
االستيادة منو في تنظيـ أك شرح بعض األمكر لؾ، أك حفكر بعض الدركس 

م ذلؾ إلى كجكد شخص تأليو كتتحدث معو، كىك بدكره سيتبنى معؾ، كسكؼ يؤد
 . تعرييؾ لبقية زمبلاو، كمف ثـ تنتيي مشكمة غربتؾ بسرعة

سرعة البحث عف جماعات النشاط التي تكافؽ ميكلؾ في المدرسة، كبحث إمكانية  .2
مشاركتؾ في تنظيـ ىذا النشاط أك المعاكنة في اإلشراؼ عميو، كمف الطبيعي أف 

مشكالت الطالب المعمـ 
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فتتعرؼ  ،حكـ مكقعؾ ىذا مفطران لمعمؿ مع كثير مف المعمميف كالطبلبب تككف
. كتنتيي بسرعة مشكمة غربتؾ أيفان  ،عمييـ كتحتؾ بيـ

  :األكلى المكاجية . ب
عمى الرغـ مف دراستو  ةبلمعمـ إلى غرفة الصؼ ليكاجو الطؿفي أكؿ مرة يدخؿ ا

قمؽ قبؿ الدرس المكعكد، كليطماف النظرية لمتربية الميدانية تنتابو مجمكعة مف مشاعر اؿ
كؿ طالب معمـ إلى أف ىذه المشاعر طبيعية كمعتادة فيك مقدـ عمى اليـك الذم ينتقؿ 
فيو مف عالـ الطبلب إلى عالـ المعمميف الحقيقييف، كمف الطبيعي أف يككف ليذا اليـك 

م مف ىذا كليس أل ،التاريخي كليذه المحظات انيعاالتيا كمفامينيا النيسية المتعددة
المشاعر عبلج إال المركر فييا، كمع ذلؾ فيناؾ بعض النصااح التي نقدميا لمطالب 

  :-المعمـ في التربية الميدانية
حاكؿ زيارة المعمميف كمشاىدة دركسيـ بصكرة مكثية لتألؼ المدرسة كغرفة الصؼ  .1

.  ةبـ بأكؿ مكاجية منيردة لؾ مع الطؿقبؿ أف تقك
عض المعمميف المتعاكنيف معؾ في التربية الميدانية الحرص عمى االشتراؾ مع ب .2

المتصمة كالمنيصمة عمى مدار اليصؿ، بحيث تككؿ إليؾ في كؿ مرة مياـ محددة في 
ثر مف بفع دقااؽ مف العمؿ اليعمي ؾأثناء الدرس عمى أال تستغرؽ ىذه المياـ أ

يد مف مدة كمف ثـ تز ،بينما تستغؿ باقي الكقت في متابعة زمبلاؾ أعفاء اليريؽ
المكاجية درسان بعد آخر ليصؿ إلى درس كامؿ بصكرة تدريجية، كعند قيامؾ 

 ،بالتدريس أماـ اليريؽ احرص عمى أف تستمع إلى آراايـ كتكجيياتيـ دكف حساسية
يتيا في أثناء انيماكؾ في ؤفيـ عيف أمينة يقدمكف لؾ صكرة حقيقية يصعب عميؾ ر

 . العمؿ

  (: التدريس ركتينيات ) اليكمية النظـ معالجة . ج
بؾ لمطالب المعمـ، أال كىك إنياء بعض المياـ الركتينية اليكمية في ثمة أمر ُمر

ركتينيات المدرسة، كىذا اإلرباؾ طبيعي ألف المعمـ لـ يتدرب عمى األمكر المتعمقة ب
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لى ، كالتكقيع عمى البياف الخاص بذلؾ، كاالطبلع عةبالتدريس كحصر غياب الطؿ
ـ، كاالستجابة لطمبات المدير أك الككيؿ بإخراج طالب مف ؿْ عِ كالتكقيع عمييا باؿ التعميمات

الصؼ أك إعادتو إليو، ككؿ ىذه األمكر لـ يألييا المعمـ، ألنيا لـ تدرس لو في 
 كلذلؾ فالمعمـ عميو أف يحصر الغياب مف أكؿ. محافرات، كلـ يقرأىا في كتب دراسية

يجب أف يستيسر  ليعرؼ ماذا يريد، كما ؛غرفة الصؼالدرس، كأف ينتبو لمف يطرؽ باب 
كىكذا فإف ىناؾ مثؿ ىذه األمكر التي يجب ... ،عف سبب تأخره ةبعمف تأخر مف الطؿ

. أال تغيب عف انتباه المعمـ، أك تقع خارج داارة اىتمامو أثناء كجكده داخؿ غرفة الصؼ
 كيخرجكف مف الصؼ دكف داعٍب يدخمكف  كما ننبو الطالب المعمـ إلى أف عدـ االنتباه لمف

.  أك كعي أك انتباه يقمؿ مف القدرة عمى التحكـ في النظاـ، كيقمؿ مف قدرة فبط الصؼ
 :لمتدريس المعينة كالمكاد األجيزة تكفير . د

إلى يحتاج المعمـ عند بدء عممو في المدرسة إلى مكاد تعميمية متنكعة معينة 
الكسااؿ المختمية كاألجيزة التعميمية كذلؾ ك –إف كجد  –الكتب الدراسية، ككتاب المعمـ 
كيكاجو المعمـ في بداية فترة عممو مشكمة الحصكؿ . التقنية التي تستخدـ في التدريس

.  عمى ىذه األشياء الفركرية بؿ كمعرفة الحصكؿ عمييا
كالحؿ األمثؿ ىك استشارة مدير المدرسة كالمشرؼ اليني التربكم لتكجييو التكجيو 

ة رحصكؿ عمى ما يريد دكف عناء، كما يمكف أف يمجأ إلى استشارة زمبلاو كزياالصحيح لؿ
.  مستكدع الكسااؿ التعميمية في المدرسة فكؿ ذلؾ يكفر الخبرة الكافية

 عزيزم الطالب المعمـ  :
أف بحقان ( اطمب العمـ مف الميد إلى المحد : ) ال يخيى عميؾ القكؿ المأثكر

برة مستيادة تفاؼ إلى الخبرات السابقة، كبالتدرج، كالتياؤؿ، الحياة مدرسة فيي كؿ يـك خ
كاإليماف بالنجاح، كالصبر كقبؿ ذلؾ كمو اإليماف باهلل كالتككؿ عميو ستصؿ إلى النجاح 

كفقكـ اهلل جميعان إلى تحمؿ ىذه األمانة التي أككمت إليكـ، كاعمـ أفَّم أغمى . بإذنو تعالى
! بيف أيديكـ –فمذات أكبادنا  –كىك عقكؿ أبناانا  ال ما يممكو اإلنساف بيف يديؾ أك
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ة إليؾ ىذا التقكيـ الذاتي لقياس مدل تحقيقؾ لمكفايات التدريسية الالـز تحقيقيا /بعزيزم الطاؿ
 (9: 2005حمس،)خالؿ فترة التدريب الميداني 

الكفاية ـ 
الكفاية درجة لزكـ 

يمة قؿمتكسطة عالية 
   التخطيط - أ

   . حتكل الدركس إلى مككناتياتحميؿ ـ- 1
   . تحديد األىداؼ عمى شكؿ سمكؾ- 2
   . تحديد التعمـ القبمي لتعمـ الكفع- 3

4 -
صكغ األىداؼ السمككية صياغة إجرااية قابمة 

. لمقياس
   

أنكاع األىداؼ السمككية بحيث تشمؿ مجاالت - 5
. المعرفة كالميارة كاالنيعاؿ

   

6 -
اليصمية لتنظيـ محتكل  االطبلع عمى الخطة

. المادة عف طريؽ المعمـ المتعاكف
   

7 -
تدكيف األىداؼ العامة كاألنشطة كأساليب 

. التقكيـ أكؿ كراس اإلعداد
   

تنظيـ خطة الدركس اليكمية حسب الترتيب - 8
. المنطقي لمميارات المطمكبة

   

9 -
اختيار الكسااؿ كاألنشطة المناسبة لمحتكل 

. ل التبلميذالميارة كمستك
   

   المكقؼ التعميمي التعممي - ب
   . تيياة التبلميذ لمتعمـ بتمييد مناسب- 10

11 -
إجراء التقييـ لتحديد االستعداد المياىيمي 

. عند التبلميذ" التعميـ القبمي"
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الكفاية ـ 
الكفاية درجة لزكـ 

يمة قؿمتكسطة عالية 

12 -
أنكاع األساليب التدريسية لتمبية حاجات 

. التبلميذ كاستعداداتيـ كاليركؽ بينيـ
   

طرح األسامة الكافحة المتنكعة لتحقيؽ - 13
 .األىداؼ التدريسية

   

   . التنكيع في األسامة لمراعاة اليركؽ اليردية- 14

تكظيؼ الكسااؿ التعميمية المناسبة بحسب - 15
. تنكع األىداؼ كاختبلؼ قدرات التبلميذ

   

16 -
أعداد األنشطة التعميمية الداعمة كالمعززة لتعمـ 

. إتقاف الميارة المطمكبةالتبلميذ ك
   

17 -
تنظيـ التقكيـ بحسب األىداؼ كخطكات 

. المحتكل الدراسي
   

18 -
مراعاة غمؽ المكقؼ التعميمي في مستكل 

نياء المكقؼ التعميمي النيااي . الميارة كا 
   

   اوتصاؿ كاإلدارة - ج
   . مراعاة جك انيعالي كدِّلم مناسب أثناء التعمـ- 19

20 -
ـ مشاعر التبلميذ، باالستجابة لحاجاتيـ احترا

. الكجدانية
   

   . الحرص عمى إيجاد جك اجتماعي تعاكني- 21
   . القدرة عمى تنمية احتراـ النظاـ لدل التبلميذ- 22

23 -
القدرة عمى تنمية التعاكف كاحتراـ العمؿ 

. االجتماعي داخؿ غرفة الصؼ
   

   . في التبلميذغرس العادات كالقيـ االجتماعية - 24
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الكفاية ـ 
الكفاية درجة لزكـ 

يمة قؿمتكسطة عالية 
   . العمؿ عمى إيجاد االنفباط الذاتي- 25
   . المشاركة في النشاطات المدرسية كاالجتماعية- 26
   التقكيـ - د

   . التنكيع في أساليب التقكيـ كأدكاتو- 27
   . تقكيـ السمكؾ بداللة األىداؼ- 28

استخداـ االختبار التشخيصي لمستكل إتقاف - 29
. ميارات المطمكبةالطالب لؿ

   

30 -
تحميؿ نتااج االختبارات لمتعرؼ عمى مستكل 

. التبلميذ
   

31 -
كفع خطة عبلجية خاصة بالتبلميذ الفعاؼ 

. تحصيميان 
   

كفع خطة عبلجية خاصة بالتبلميذ األقكياء - 32
. تحصيميان 

   

33 -
االستيادة مف نتااج االختبارات في تعديؿ 

. عزيز بعفيااألىداؼ التدريسية أك ت
   

   . القدرة عمى تدريب التبلميذ عمى ذكاتيـ- 34
   النمك األكاديمي كالميني - ه

35 -
االستعانة بالمرتجع المختصة أكاديميان كتربكيان 

. لتحسيف مستكل التعمـ
   

   إتقاف أساليب جمع المكاد المقررة - 36

37 -
اإلفادة مف الكتب المختصة في مجاؿ عمـ 

( النيااي)لتربكم كعمـ النيس التطكيرم النيس ا
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الكفاية ـ 
الكفاية درجة لزكـ 

يمة قؿمتكسطة عالية 

38 -
اإلفادة مف تجارب الزمبلء كخبراتيـ في 

. مجاالت التدريس
   

القدرة عمى التقكيـ الذاتي مف خبلؿ نتااج - 39
. التبلميذ كسمككيـ
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 ملـالحـقا
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 أداة تقكيـ بناء اوختبارات
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حصيمي أداة تقكيـ اختبار ت
يتيؽ التربكيكف عمى أف االختبارات كسيمة كليست غاية، كسيمة لتقكيـ قدرات 

كىي عممية تربكية مركبة ال ... الطالب كتحصيمو كمستكاه العممي كاليكرم كاألدااي
يناسبيا السرعة كاالرتجاؿ فكمما تأنى المعمـ كتركل في كفع اختبار كفؽ المكاصيات 

فيك إذان بحاجة إلى  ،ا تحقؽ اليدؼ المقصكد مف االختبارالمطمكبة لبلختبار الجيد كمـ
لبلختبار أنو أماـ إعداد أداة يحكـ  إعدادهكعمى المعمـ أف يدرؾ عند . خبرة ككقت كىدكء

تربكية تسيـ في تشكيؿ شخصية  ان طتيا عمى الطالب كأف ليا تأثيرات نيسية، كأبعادابكس
كمف ىنا فبلبد  مف العدؿ كالدقة  ،متكرراؿ اإلخياؽتدفعو لمنجاح المستمر أك كالطالب 
ليذلؿ أية  إجرااوكىذه األداة يمكف ليا أف تساعد المعمـ في تقييـ اختباره قبؿ  ،كالحذر

. صعكبة في اختباره
(  المعمكمات العامة عف اوختبار) المجاؿ الخارجي( 1)  
  (ه1420مكاصيات االختبار  المعمميف كالمعممات في بناء جدكؿ      بتصرؼ عف ناصر القرني دليؿ )

أسئمة اوستفتاء 
فئة اوستجابة 

ممحكظات 
و نعـ 

   ىؿ حددت الغرض مف االختبار؟  
   ىؿ ذكرت المرحمة التعميمية؟  

   ىؿ ذكر الصؼ الدراسي؟  
   ىؿ ذكر اسـ المادة التي يراد قياس التحصيؿ فييا؟  

تي يراد قياس ىؿ حددت الكحدة الدراسية أك المكفكعات اؿ
   التحصيؿ فييا؟  

   ىؿ حدد الزمف المتاح لقياس االختبار؟  
   ىؿ كتب لممتعمـ كؿ ما يحتاج مف تعميمات لئلجابة؟  
   ىؿ تفمنت األسامة جميع المعمكمات البلزمة لحميا؟  

   ىؿ حمؿ المحتكل قبؿ بناء االختبار؟  
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أسئمة اوستفتاء 
فئة اوستجابة 

ممحكظات 
و نعـ 

   ىؿ حددت األىمية النسبية لممكفكعات؟  
   ىؿ اشتقت األىداؼ المتعمقة بالمحتكل؟  

   ىؿ حسب الكزف النسبي لؤلىداؼ التي يقيسيا االختبار؟  
   ىؿ أعد جدكؿ لمكاصيات االختبار؟  

   ىؿ كتبت أسامة االختبار كفقان لجدكؿ المكاصيات؟ 
   ىؿ يرتبط كؿ سؤاؿ مباشرة بيدؼ سمككي كافح كمحدد؟  

   ار عمى مصطمحات غير محددة؟  ىؿ اشتممت أسامة االختب
   ىؿ اشتممت أسامة االختبار عمى تعميمات؟  
   ىؿ صياغة جميع األسامة كافحة كمحددة؟  

ىؿ تناسب الصياغة المغكية كالمصطمحات المستخدمة مع 
   أعمار الطبلب كمستكاىـ الثقافي في ىذه المرحمة العمرية؟  

لقراءتو مع  ىؿ يكجد سؤاؿ طكيؿ يحتاج لكقت طكيؿ
   إمكانية اختصاره؟  

   ىؿ يكجد سؤاؿ تعتمد اإلجابة فيو عمى إجابة سؤاؿ آخر؟  
   ىؿ يكجد أسامة تتفمف إجابة ألسامة أخرل؟  

مف الكتاب ( حرفي)ىؿ يكجد في األسامة اقتباس مباشر
   المدرسي؟  

   ىؿ يتناسب الزمف المتاح لئلجابة مع طكؿ األسامة؟  
جميع اآلراء التي يشمميا االختبار إلى  ىؿ أسندت
   أصحابيا؟  

   ىؿ االختبار سيؿ اإلجابة؟  
   ىؿ االختبار مخرج بشكؿ مناسب يحقؽ االرتياح النيسي 
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أسئمة اوستفتاء 
فئة اوستجابة 

ممحكظات 
و نعـ 

لدل الطبلب؟ 
   ىؿ رتبت األسامة تصاعديان حسب صعكبتيا؟  

أم سمكؾ نيااي ) ىؿ تيتـ األسامة بقياس نكاتج نيااية ميمة
   ؟  (لدل المعمـ

ىؿ يكجد مف بيف أسامة االختبار سؤاؿ يحتمؿ أكثر مف 
   إجابة؟ 

(:  فقرات كبنكد اوختبار)المجاؿ الداخمي أك المضمكف( 2) 
:  فقرات اوختيار مف متعدد( أ)  

أسئمة اوستفتاء 
فئة اوستجابة 

ممحكظات 
و نعـ 

   ىؿ العبارة األساسية تامة في جميع األسامة؟  

ؽ العبارة األساسية في صياغتيا المغكية مع جميع ىؿ تتؼ
بدااؿ اإلجابات مف كؿ سؤاؿ؟  

   

ىؿ يكجد مف بيف العبارات األساسية لؤلسامة عبارة بصيغة 
النيي؟  

   

ىؿ يعتمد االختبلؼ بيف البدااؿ عمى تعمد خطأ في 
الصياغة أك استخداـ عبارات غامفة؟ 

   

عمى تعمد خطأ في الييـ ىؿ االختبلؼ بيف البدااؿ يعتمد 
أك نقص في المعمكمات؟ 

   

متجانسة في ( في كؿ سؤاؿ)ىؿ بدااؿ اإلجابات المعطاة
محتكاىا كمرتبطة بمكفكع المشكمة؟  

   

ىؿ يكجد في أحد األسامة بدااؿ تحمؿ مؤشرات لئلجابة 
الصحيحة أك خاطاة؟ 
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أسئمة اوستفتاء 
فئة اوستجابة 

ممحكظات 
و نعـ 

   ىؿ البدااؿ الخاطاة جذابة لمطالب في جميع األسامة؟ 

   ىؿ حددت كحدات القياس في األسامة الحسابية؟  

   ىؿ تـ ترتيب بدااؿ اإلجابات ترتيبان منطقيان؟ 

ىؿ حددت درجة الدقة في الكسكر العشرية في بدااؿ 
إجابات األسامة الحسابية؟ 

   

   ىؿ يكجد تداخؿ بيف بدااؿ اإلجابات؟  

   ىؿ يكجد مف بيف بدااؿ اإلجابات بدااؿ خاصة؟ 

   ىؿ يكجد أكثر مف بديؿ صحيح في فقرة كاحدة؟ 

ىؿ البدااؿ الصحيحة كالبدااؿ الخاطاة متساكية الطكؿ 
بشكؿ صحيح؟  

   

   ىؿ البدااؿ الصحيحة تتخذ ترقيمان ثابتان في جميع األسامة؟  

: فقرات الصكاب كالخطأ( ب)

أسئمة اوستفتاء 
فئة اوستجابة 

ممحكظات 
و نعـ 

اؿ يمكف أف يككف صحيحان أك خطأ في الكقت ىؿ يكجد سؤ
نيسو؟  

   

   ىؿ يكجد سؤاؿ يفمف أكثر مف فكرة؟ 
   ىؿ تكجد عبارة بصيغة النيي؟ 

ىؿ العبارات الصحيحة كالخاطاة متساكية الطكؿ بصية 
تقريبية؟ 

   

ىؿ العبارات الصحيحة كالخاطاة متساكية العدد بصية 
تقريبية؟ 
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أسئمة اوستفتاء 
فئة اوستجابة 

ممحكظات 
و نعـ 

طأ، فيؿ حددت الكممات المراد إذا طمب تصحيح الخ
تصحيحيا؟ 

   

   ىؿ رتبت األسامة عشكاايان؟ 
 

: فقرات المزاكجة( ج)   

أسئمة اوستفتاء 
فئة اوستجابة 

ممحكظات 
و نعـ 

   ىؿ تتسـ القاامتاف بمحتكل متجانس؟  

ىؿ يزيد عدد عناصر قاامة اإلجابات عف عدد عناصر 
قاامة العبارات األساسية؟  

   

ىؿ تتناسب كؿ إجابة في قاامة اإلجابات في التركيب 
المغكم مع جميع عناصر قاامة العبارات األساسية؟  

   

   ىؿ تكجد عبارة مقسكمة بيف صيحتيف؟  

   ىؿ تتسـ العبارات في كؿ مف القاامتيف بترتيب منطقي؟ 

:  فقرات اإلكماؿ( د)  

أسئمة اوستفتاء 
فئة اوستجابة 

ممحكظات 
و عـ ف

ىؿ السؤاؿ يقيس ىدفان يتطمب استدعاء المعمكمات مف 
الذاكرة؟ 

   

ىؿ تتسـ اإلجابة التي يتطمب كفعيا في اليراغ بطكؿ 
مناسب؟ 

   

ىؿ يكجد سؤاؿ يحتكم عمى معمكمات أك مؤشرات غير 
فركرية؟  
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أسئمة اوستفتاء 
فئة اوستجابة 

ممحكظات 
و عـ ف

   ىؿ يحتمؿ اإلكماؿ بأكثر مف إجابة؟  

   كثر مف فراغيف؟  ىؿ يحتكم أحد أسامة اإلكماؿ عمى أ

   ىؿ تقع اليراغات في نيايات األسامة؟ 

:  أسئمة المقاؿ( ه)   
أسئمة اوستفتاء 

فئة اوستجابة 
ممحكظات 

و نعـ 
   ىؿ السؤاؿ يتناكؿ مشكمة كافحة الصياغة؟ 

ىؿ المطمكب في السؤاؿ كافح كمحدد ال يحتمؿ االختبلؼ 
في فيمو؟  

   

ق يستدعي أف يككف السؤاؿ مف النكع ىؿ اليدؼ المراد قياس
المقاؿ؟ 

   

: ىؿ استخدمت في السؤاؿ كممات عامة غير محددة مثؿ
إلخ؟ ... ناقش، اشرح، اكتب ما تعرفو، اكتب نبذة مكجزة

   

 

:  ممحكظات عامة حكؿ اوختبار    
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
.......................................................................... ..............

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

.......................................................................... ..............
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أداة استطالع رأم الطالب لمتعرؼ عمى 
 البيئة المدرسية
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لمتعرؼ عمى البيئة المدرسية  استطالع رأم الطالب
: التعميمات

 : عزيزم الطالب المعمـ
 

  أماـ العبارة التي شاىدت ما جاء بيا ( √) إشارة اقرأ العبارات التالية بعناية، كفع
( منعدـ  –إلى حد ما  –كبير  –كبير جدان ) في األعمدة المقابمة لمعبارات 

 ال تمؤل االستمارة إال في نياية فترة التربية الميدانية . 
  مثؿ –يمكنؾ االستعانة بعدة كسااؿ أك مصادر لئلجابة عف االستطبلع :

. إلخ .. الشخصية  المبلحظات، المقاببلت
 . تشير إلى فعييا( إلى حد ما ) تشير إلى سيادة الصية تمامان، ( كبير جدان * ) 

 

كبير  
إلى كبير جدا 

منعدـ حد ما 

    :  أكون المدرسة
    .  يسكد المدرسة جك مرح خاؿٍب مف الخكؼ. 1
    .  المباني المدرسية جيدة كنظيية. 2
    .  سعة كمنظمةتبدك اليصكؿ الدراسية مت. 3
    ... تبة غنية بالكتب كالمجبلت تمتمؾ المدرسة مؾ. 4
تمتمؾ المدرسة مرافؽ عامة مناسبة كصالحة . 5

.  لبلستعماؿ
    

    .  تمتمؾ المدرسة معمبلن حديثان لمعمـك. 6
    .  تمتمؾ المدرسة كرشة فنية جيدة. 7
    .  فيةتمتمؾ المدرسة فناءن جيدان لمتربية الريا. 8
    . يمتـز منسكبك المدرسة بأداء العبادات في أكقاتيا. 9

    . تقـك المدرسة برحبلت ترفييية كعممية سنكيان . 10
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كبير  
كبير جدا 

إلى 
منعدـ حد ما 

 ؿتمتمؾ المدرسة أماكف جيدة لراحة التبلميذ خبل. 11
. اليسح

    

تمتمؾ المدرسة مقصيان صغيران لتمبية احتياجات . 12
. التبلميذ في اليسح

    

رشادات تكفيحية لميصكؿ . 13 تكجد بالمدرسة عبلمات كا 
. كدكرات المياه كاإلدارة

    

    .  يغمب جك المرح كاليدكء عمى اليصكؿ الدراسية. 14
    .  يشجع العاممكف بالمدرسة التبلميذ لحسف مظيرىـ. 15
    . تمتمؾ المدرسة معمميف مؤىميف تربكيان كمينيان .16
طة ال منيجية متعددة طكاؿ اليصؿ تقـك المدرسة بأنش. 17

.  الدراسي
    

تتميز تعميمات المدرسة بالكفكح لكؿ منسكبي . 18
.   المدرسة

    

يعد معممك المدرسة قدكة طيبة في األخبلؽ كالمعامبلت .19
. كالمظير

    

    .  يمتـز الجميع بتعميمات المدرسة. 20
    . تعقد االجتماعات المدرسية بصكرة منتظمة. 21
ت تمتمؾ المدرسة تسييبلت جيدة خاصة بحاال. 22

...( حدااؽ )الطكارئ 
    

    .  ال تمتـز المدرسة بركتيف يكمي غير متجدد. 23
    .  تشجع المدرسة تبلميذىا عمى االعتماد عمى النيس. 24
عدـ دخكؿ أحد مف منسكبي المدرسة أحد اليصكؿ . 25

.  الدراسية أثناء العمؿ
    

    .  ال تكجد أم خبلفات شخصية بيف العامميف بالمدرسة. 26
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كبير  
كبير جدا 

إلى 
منعدـ حد ما 

    .  تحافظ المدرسة عمى اجتماعات مجمس األباء. 27
    .  ىناؾ تعاكف بيف المدرسة كىياات اجتماعية أخرل. 28
تستخدـ الكسااؿ التعميمية كالمكاد المتكفرة بالمدرسة . 29

.  بصكرة منظمة
    

ادر بياية متنكعة في األنشطة تستخدـ المدرسة مص. 30
.  الصييية

    

يتعاطؼ مجتمع المدرسة مع األيتاـ كاليقراء . 31
كالمحتاجيف مف منسكبي المدرسة مف عامميف كتبلميذ 

.  كغيرىـ

    

    : ثانيان معممك المدرسة
    .  يسكد ركح التعاكف كالمحبة بيف غالبية المعمميف. 1
درسة بأخبلقيات المينة كسمات يمتـز غالبية معممي الـ. 2

. المعمـ الجيد
    

يشجع غالبية المعمميف تبلميذىـ عمى حرية الرأم . 3
.  كالتعبير

    

    .  ييتـ غالبية المعمميف باألنشطة اإلفافية كيقبمكنيا. 4
    .  يتقبؿ غالبية المعمميف النقد المكجو إلييـ. 5
ميذ كمشاركتيـ يندمج غالبية المعمميف بحياة التبل. 6

. انيعاليان 
    

يعتمد غالبية المعمميف عمى المصادر الخارجية في . 7
.  تدريسيـ مكفكعات المقرر

    

    . يتميز غالبية المعمميف بقتيـ في أنيسيـ عمميان كمينيان . 8
    .  يحافظ جميع المعمميف عمى الدكاـ الرسمي لممدرسة. 9

    .  فاؼ الصباحييحفر جميع المعمميف االصط. 10
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كبير  
كبير جدا 

إلى 
منعدـ حد ما 

    .  نادران ما يستأذف معمـ بالمدرسة. 11
    . يتسـ المعممكف بحسف المظير كاألناقة غالبان . 12
يتسـ المعممكف بالمكفكعية في تقديرىـ لدرجات . 13

. التمميذ
    

ييتـ غالبية المعمميف بعمميات اإلرشاد كالتكجيو . 14
.  لمتبلميذ

    

    .  المعمميف تبلميذىـ عمى التقدـ العممييحيز غالبية . 15
    . كالحيكية ةيتسـ غالبية المعمميف بالنشاط كالحماس. 16
يتحرؾ غالبية المعمميف داخؿ كخارج اليصؿ بحركات . 17

.  معتدلة
    

    .  أصكاتيـ كافحة داخؿ اليصكؿ. 18
    .  يتحدث غالبيتيـ بالعربية الصحيحة بعيدان عف الدارجة. 19
    .  ال يسخر غالبية المعمميف مف تبلميذىـ لسبب ما. 20
ينظؼ غالبية المعمميف السبكرة بعد االنتياء مف . 21

.  الحصة
    

    . اتجاىات غالبية المعمميف إيجابية نحك مينة التدريس. 22
ييتـ المعممكف بحيظ كصيانة األدكات كاألجيزة . 23

.  المدرسية
    

    : ميذثالثان التال
    .  يتسـ غالبية التبلميذ بحسف المظير كالنظافة. 1
يتسـ غالبية التبلميذ بحسف األخبلؽ كالمعاممة مع . 2

. معممييـ
    

ىناؾ رغبة لدل غالبيتيـ في المشاركة في األنشطة . 3
. البلصيية
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كبير  
كبير جدا 

إلى 
منعدـ حد ما 

    .  يحافظ غالبيتيـ عمى الممتمكات المدرسية. 4
    .  عمى كتبيـ كممتمكاتيـ يحافظ غالبيتيـ. 5
    .  سمكؾ التبلميذ معتدؿ خارج اليصكؿ الدراسية. 6
يتجنب التبلميذ الحديث مع معممييـ أك إدارة المدرسة . 7

.  عف مشاكميـ األسرية
    

    .  يحب التبلميذ اإلثابة في العممية التعميمية. 8
      .يكره التبلميذ العقاب في العممية التعميمية. 9

ينتمي التبلميذ إلى خمييات اجتماعية كاقتصادية . 10
.  معتدلة

    

    .  يميؿ غالبية التبلميذ إلى الغش في االختبارات. 11
يميؿ غالبية التبلميذ إلى المشاركة في األنشطة . 12

.  الصيية كالبلصيية
    

ال تكجد سمككيات غير مرغكبة بيف مجتمع التبلميذ . 13
أك  –أك اليركب أثناء الحصص  -الدخاف شرب: مثؿ

.  فرب اآلخريف

    

    :  رابعان مدير المدرسة
    .  صكرة مف القااد التربكم اإلسبلمي. 1
    .  شخصية قكمية كمحبكبة مف الجميع. 2
    .  يشرؼ بنيسو عمى كؿ ما يحدث بالمدرسة. 3
    . مدرسةيقدـ التكجييات كاإلرشادات البناءة لمنسكبي اؿ. 4
    .  يحدد أدكار كؿ فرد داخؿ المدرسة. 5
    .  يفع األىداؼ التربكية ككييية تحقيقيا نصب عينيو. 6
يشجع جميع العامميف بالمدرسة عمى العطاء كتطكير . 7

.  مياراتيـ التدريسية كاإلدارية
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كبير  
كبير جدا 

إلى 
منعدـ حد ما 

    .  حسف المظير. 8
    .  حسف االستماع لآلخريف. 9

    .  حديث بكبلـ مييـكحسف اؿ. 10
    .  منظـ في تيكيره كعرفو لممشكبلت. 11
ييتـ بسيادة ركح المحبة كاألخكة بيف العامميف . 12

.  بالمدرسة
    

ييرض األكياء مف العامميف لديو في تحمؿ . 13
.  المسؤكليات

    

ييتـ بالمشكبلت التي تعرض عميو مف المعمميف أك . 14
.  ييف أك العامميف كيجاىد في حمياالتبلميذ أك اإلدار

    

حفكر ) ييتـ بالتزاـ الجميع بقكاعد العمؿ المدرسية . 15
 –اليسح  –بدايات الحصص كنياياتيا  –انصراؼ  –

(. التزامات كمسؤكليات أخرل –طابكر الصباح 

    

    .  يعتمد عمى التشاكر كالمكفكعية قبؿ إصدار أحكامو. 16
    .  لحماس في العمؿيتسـ بالصبر كا. 17
      . يتبنى االقتراحات البناءة كيدعميا. 18

    : خامسان العاممكف بالمدرسة
    .  يكجد أعداد كافية مف العمؿ بالمدرسة. 1
    .  يعرؼ كؿ منيـ دكره جيدان كيخمص فيو. 2
    .  يتسـ عماؿ المدرسة بعية النيس. 3
    .  يتمقاىا عمى اليكر ينيذ كؿ عامؿ التكجييات التي. 4

    :  سادسان الييئة اإلدارية
    . يييـ كؿ منيـ دكره جيدان . 1
    .  تقدـ الييـ كاإلرشاد لمنسكبي المدرسة. 2



 - 103-  

كبير  
كبير جدا 

إلى 
منعدـ حد ما 

    .  اإلخبلص في أداء أدكارىـ. 3
    .  متكاجديف بصية داامة في أماكف عمميـ. 4
    .  ال يتصيدكف األخطاء مف اآلخريف. 5
    . يسكدىـ جك المحبة كاإلخاء .6

 

التكقيع                                                   /اسـ الطالب المعمـ   

التاريخ    
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داؼ السمككية جدكؿ األه
 (اإلجرائية-اآلنية-األدائية)
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جدكؿ األىداؼ السمككية 
 كألنيا مف خصااص أم برنامج تعميمي فاعؿ  ،األىداؼ نقطة البداية ألم عمؿ 

كاف ىذا البرنامج ىك البرنامج الكمي أيككف لو أىداؼ كافحة كمحددة سكاء  أفكجب 
 ،مقرران في مبحث دراسي، أك كحدة تعميمية معينة، أك درسان مف الدركس اليكمية ـلممدرسة أ

ليؾ  .ليذا العمؿ الذم يسعى لتغيير سمكؾ الناشاة نحك األففؿ سالمكجو األسافيي  كا 
. ىداؼ السمككية لبلحتذاء بياعزيزم الطالب ىذا الممخص لؤل

: المجاؿ المعرفي -أكون   
أمثمة ألىداؼ سمككية أفعاؿ سمككية المستكل 

ىك التذكر أك : المعرفة -1
التعرؼ أك االسترجاع 
لممعمكمات التي سبؽ 

تذكر الحقااؽ : دراستيا مثؿ
كالمصطمحات 

كاالصطبلحات كالتصنييات 
كالمعايير كالعمكميات 

. رياتكالمجردات كالنظ

يكتب    -يسمي  -يتذكر
يستعيد  -يحدد -يسمع

يفع  -يعيد -يستخرج
(  خاؿٍب  في مكاف) 

. يذكر سكرة اإلخبلص -
يحدد أجزاء الخمية  -
. يعدد نظرية الحركة لمغازات -
. يتذكر فكااد الماء لجسـ اإلنساف -
. يعدد أساسيات ريافية السباحة -

. يتذكر قاعدة خمط األلكاف
. بء الميكركسككعمى أجزا يعدد -
. يعرؼ ظاىرة االنكسار -

ىك إدراؾ معنى : الفيـ -2
المادة التي تـ دراستيا 

كيتفمف الترجمة مف صكرة 
إلى أخرل أك التيسير أك 

. االستنتاج

ييسر  -يستنتج –يترجـ 
يعبر  -يصكغ -يعيد

يميز -يشير  -يختار
يحكؿ -يصنؼ  -لخصم

يترجـ النص المغكم المجرد إلى عبارات  -
. سط أب
. يعبر عف المعادالت الميظية بصيب رمزية -
. يترجـ القطعة مف اإلنجميزية إلى العربية -
. ييسر القطعة المقركءة بدقة ككفكح -
. ييسر الجدكؿ البياني بعبارات دقيقة -
... يصنؼ الحيكانات التالية طبقان  -
. ييسر ظاىرة صدأ الحديد -
. يمخص فكااد عممية البناء الفكاي -
بر عف العبلقة الريافية بيف الكتمة يع -

. كالكثافة
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أمثمة ألىداؼ سمككية أفعاؿ سمككية المستكل 
ىك استخداـ  :التطبيؽ -3

الطالب ما تعممو في مكاقؼ 
جديدة أك غير مألكفة بالنسبة 

. لو
 
 
 
 
 

 يبيف -يحؿ  -يطبؽ
 -يمثؿ -يحسب  
يكظؼ 
عممية -يجرم -يستخدـ 
مخططان -يرسـ 
  -يستخرج–يجيز 
يعطي 

 
 
 
 

. رثيحؿ ثبلث مسااؿ عمى نظرية فيثاغك -
يطبؽ مبادئ العمـ االجتماعي في إدارة  -

. المقصؼ
يستخدـ قكاعد السباحة في عبكر حماـ  -

. السباحة
. يستخدـ األفعاؿ التالية في جمؿ مف عنده -
. يطبؽ أركاف الكفكء عندما يتكفأ -
يعطي أمثمة عمى حيكانات ثديية غير كاردة  -

. بالكتاب المقرر 
 .تغيريفيرسـ العبلقة البيانية بيف ـ -

كىك تحميؿ : التحميؿ -4
المادة التعميمية إلى 

عناصرىا األساسية كيتفمف 
تحميؿ العناصر كالعبلقات 

. كالمبادئ

يميز  -ينيذ   -يحمؿ 
يبيف  -يحسب  -ييكؾ

يصنؼ  -يقارف -ييحص
يربط  -ُيثمِّلف   -ييصؿ
يقسـ  -يكازف   -يختبر

. يقارف بيف االسـ كاليعؿ -
ربط بيف المتغيريف يكجد العبلقة التي ت -

. س،ص
. يميز بيف اليعؿ المافي كاليعؿ المفارع -
. يربط بيف عمميتي التبخر كالتكثؼ -
. تحميؿ نمط القصيدة األدبي إلى عناصره -
... يعمؿ عدـ صبلحية -
.  H2ك  Hيميز بيف  -

. يحدد العبلقة بيف أجزاء الجياز التنيسي
كىك القدرة  :التركيب -5

ألجزاء عمى التعامؿ مع ا
كربطيا لتككف تركيبان جديدان، 

كسيمة  إنتاجكيشتمؿ عمى 
خطة  إنتاجاتصاؿ جديدة أك 

أك مجمكعة مف العبلقات 
كىك مستكل يعنى بالتيكير 

. االبتكارم

يؤلؼ  -يصمـ   -يركب
يشكؿ  -يترتب -يخطط 
يكتب  -يككف  -ينظـ 
 يخترع -يتنبأ  -يمخص
يعيد  -يخمف   -ينشئ 
بناء 

يستخمص  -يشتؽ 

. يرتب الحركؼ اليجااية -
. يككف داارة كيربااية صحيحة -
. يصمـ جيازان جديدان لمتقطير -
... يكتب مكفكعان إنشاايان حكؿ -
. يمخص القطعة في عشرة أسطر -
. يقترح حمكالن لمشكمة النظافة -
. يصمـ تجربة إلثبات -
. يؤلؼ قطعة شعر عف األمكمة -
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أمثمة ألىداؼ سمككية أفعاؿ سمككية المستكل 
. يكتب قصة قصيرة عف اإلخبلص -
... منذ عاـ... ظـ األحداث التاريخية فييف -

... حتى عاـ
كىك الحكـ  :التقكيـ -6

عمى قيمة األفكار أك 
األعماؿ أك الكسااؿ أك 
الحمكؿ في فكء معيار 

. معيف

يقدر  -ييند  -يبرر
يصؼ  -ينقد  -يشرح 
يناقش  -يحاكؿ   -يدعـ
يبرىف  -يقدـ رأياُ  -ُيثمِّلف 
يقيِّلـ  -يقارف  -يكازف
يشرح  -ير يغا -يثبت

. يقارف بيف الجممة االسمية كاليعمية -
. ينقد نظرية داركف التطكرية -
. يصؼ االتساؽ األدبي في القصيدة -
. ينقد تارؾ الصبلة -
. يقدر قيمة العمؿ الجماعي -

ينقد استخداـ العمكد البسيط في تكليد 
. الكيرباء

ـ بكياءة جيا - . ز كب بعد استخدامويقكِّل

: الكجداني المجاؿ -ثانيان  

أمثمة ألىداؼ سمككية أفعاؿ سمككية المستكل 
ىك االىتماـ  :التقبؿ -1

بكجكد مثيرات معينة كالرغبة 
 .في تمقييا

 -يبدم  -يتقبؿ -يصغي
اىتمامان 
يجيب  -يتابع  -يصؼ
يشير  -ييافؿ -يعطي
 إلى

. يظير كعيان بأىمية رجؿ المركر -
. يصؼ مشكمة التمكث بكممات مف عنده -
. ؿ آراء اآلخريفيتقب -
. يبدم اىتمامان بنشاط كرة القدـ -
. يصغي جيدان عند سماع القرآف الكريـ -
. ييافؿ بيف قراءة القصة كالشعر -

 

كىي  :اوستجابة -2
المشاركة االيجابية مف 

التمميذ لممكفكع كالتياعؿ 
. معو

 -يشارؾ – يطكع -يتابع
يقرأ 
 -يعرض  -يقرر
يركم  -يناقش
يسيـ  -يعاكف  -يجيب 

 

يناقش معمكمات جديدة حكؿ المكاصبلت  -
. مع معممو

. يستكمؿ الكاجبات المنزلية -
يركم اطبلعاتو الذاتية حكؿ النباتات  -

. لزمبلاو
. يستمتع بمعاكنة زمبلاو -
يسيـ في المناقشة الجماعية حكؿ  -
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أمثمة ألىداؼ سمككية أفعاؿ سمككية المستكل 
. األشجار

. بمكفكع النباتات يبدم اىتمامان  -
كىك القيمة التي  :التقييـ -3
. طييا الطالب لشيء معيفيع
 
 
 
 
 
 

 –يشارؾ  -يساىـ
يقترح  -يتابع
 -ينظـ إلى  -يدعك
يؤمف 
يبادر  –يجادؿ    -يدعـ

 
 

جماعة التصكير الفكاي  لينفـ إؿ -
. بالمدرسة

. يقدر دكر المعمـ في حياتنا -
. يساىـ في الكتابات العممية لمجمة الحااط -
. يقدر قيمة الشعر الحديث في حياة اليرد -
. يشارؾ في المناقشات العامة بالمدرسة -
يؤمف بدكر اإلسبلـ في تنظيـ الحياة  -

 .ةالزكجي

االىتماـ ببناء  :التنظيـ -4
نظاـ قيمي يتسـ بالثبات 

. كاالتساؽ الداخمي

  -يعدؿ   -يدعـ -
يتمسؾ 

يربط   -يتحقؽ مف  -
في  

يقارف     -يطكر -يقترح-
 -ينظـ -يؤثر -يكازف -

تكامؿ 

حمؿ مسؤكلية المعرض اليني يقبؿ ت -
. لممدرسة

.  يتمسؾ بالمحافظة عمى حقكؽ اآلخريف -
. يكازف بيف الحرية كالمسؤكلية

. يدعـ خطة لحؿ مشكمة النظافة بالمدرسة -
 يطكر خطة لتنظيـ المناقشة الصيية -

تكامؿ القيمة مع سمكؾ  -5
أم تككيف  (:تخصيص)الفرد 

قيـ منظمة تتسـ باالتساؽ 
سيطر عمى سمكؾ الداخمي كت

اليرد فترة مف الزمف، كخاصة 
. بنظاـ حياتو

 -يؤثر –يتحقؽ مف 
يعدؿ 
يسأؿ  -يراجع -يقترح

 -يظير  -يستخدـ 
يتبنى 
يثابر   -يتجنب -ينقح
يتدرب   -يتغير -يخدـ

يقترح حؿ لمشكمة انقطاع المياه بأسمكب  -
. عممي

يظير الفبط النيسي في المكاقؼ  -
. االنيعالية

  -في المحافظة عمى البياة يظير كعيان  -
. يتبنى سمككان أخبلقيان داخؿ الصؼ
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: المجاؿ النفسي الحركي -ثالثان   
أمثمة ألىداؼ سمككية أفعاؿ سمككية المستكل 

كىك عممية  :اوستقباؿ -1
اإلدراؾ الحسي كاإلحساس الذم 

. يؤدم إلى نشاط حركي

يعزؿ  -يطرؽ –يكتشؼ 
يتعرؼ عمى  -يميز   -يربط  

يتعرؼ الطالب عمى شرط  -
. أداء الصبلة بطريقة صحيحة

يربط بيف مذاؽ كرااحة  -
. البنزيف

يربط بيف استخداـ األرجؿ  -
. في السباحة ككرة القدـ

كىك االستعداد : التييئة -2
. كالتيياة ألداء سمكؾ معيف

يحرؾ  -يستجيب -يظير
يبدأ  -يتطكع -يخطك

يبدم الطالب الرغبة في  -
. استخداـ المجير

 لىعيبدم الرغبة في الكتابة  -
. اآللة الكاتبة

يظير االىتماـ بمعبة كرة  -
. القدـ

كىك : اوستجابة المكجية -3
التقميد كالمحاكلة كالخطأ في 

. فكء معيار معيف

ينظـ    -يربط –يحمؿ 
يقـك  -ييحص –يقيس   -يجيز

في الحماـ  يقـك بالسباحة -
. طبقان لتعميمات معممو

سعافات يطبؽ أسس اإل -
. األكلية لمغريؽ

يؤدم صبلة الصبح في  -
. فكء القكاعد السميمة لمصبلة

كىك : اوستجابة الميكانيكية -4
خاص باألداء بعد تعمـ الميارة 

. بثقة

ينظـ  -يربط  -يحمؿ
يشغؿ  -يقـك 

 

يقرأ القرآف الكريـ بطريقة  -
. صحيحة

يستخدـ السبكرة بطريقة  -
. سميمة

. يكتب بنظاـ ككفكح -
يشغؿ جياز اليانكس  -

. السحرم
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كىك : اوستجابة المركبة -5
األداء لمميارات المركبة بدقة 

. كسرعة

يقيس الحرارة النكعية  -يصمـ  -يرسـ -يقيس
. لمجمسريف

. يقرأ القصيدة دكف خطأ -
يسبح ببراعة كسرعة  -
يحدد درجة تركيز محمكؿ  -

. السكر
كىك خاص : التكيؼ -6

ا الطالب بالميارات التي يطكره
كيقدـ نماذج مختمية ليا تبعان 

. لممكقؼ الذم يكاجيو

يغير   -يبلءـ  -يكيؼ 
ينقح  -يعدؿ  -ينكع  
تركيب    -يعيد –ينصح 

يعدؿ تسديد الفربات في  -
. الكرة تبعان لسير المباراة

ينكع مف نبرة صكتو عند  -
القراءة الجيرية طبقان لطبيعة 

. المتسمعيف
كىك : التنظيـ كاوبتكار -7

يرتبط بعممية اإلبداع كالتطكير 
. لميارات حركية جديدة

ينشئ  -كر يط -ينظـ  
يصمـ   -يبتكر  -يبدع

يطكر مف استخدامات المكاد  -
. المتاحة في العمؿ اليني

يبتكر داارة كيربااية  -
. بسيطة
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 بطاقة الحالة الشخصية لمتمميذ
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يذ الحالة الشخصية لمتمـ 
 

......... تاريخ الميبلد.............       رقمو...........           اسـ التمميذ             
...........    اسـ المعمـ.........      المدرسة.............            الصؼ            

 

العامؿ 
محفز 
لمتعمـ 

مثبط 
لمتعمـ 

العامؿ التضمينات 
محفز 
لمتعمـ 

مثبط 
ـ لمتعؿ

التضمينات 

: الحالة الجسمية
األطراؼ  -1
اإلبصار  -2
الشـ -3
السمع  -4
التذكؽ  -5
اإلحساس  -6

:  الميكؿ   
الميكؿ نحك األسرة   -1
الميكؿ نحك األقراف   -2
الميكؿ نحك المعمميف   -3
الميكؿ نحك التعمـ   -4
الميكؿ نحك اإلدارة  -5

المدرسية  
الميكؿ نحك الناس  -6

عمكمان  

   

:  ألسرةا
تكفر األب   -1
تكفر األـ  -2
تكفر األخكة   -3
ثقافة األب   -4
ثقافة األـ   -5
مجمكع  -6

األسرة  
مينة األب   -7
مينة األـ   -8
بعد منزؿ  -9

األسرة مف 
المدرسة  

ميكؿ  -10
األسرة نحك التعمـ  

مشاركة  -11
األسرة في التعميـ  

لغة األسرة   -12

 : الحاجات الفردية   
الصداقة  /اجات المكدةح -1
حاجات التحصيؿ   -2
حاجات االستقبلؿ  -3
االعتبار  /حاجات المنزلة-4

   

:  الخصائص الشخصية   
الرغبة في التعمـ   -1
القدرة عمى التعمـ  -2
المثابرة عمى التعمـ   -3
سرعة التعمـ   -4
التعمـ ذاتيان   -5
التعمـ باألقراف   -6
القدرة عمى التمثيؿ  -7
الستماع لممعمـ  ا -8
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 نماذج إلعداد الدركس
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التعبير  الصؼ الثالث : نمكذج خطة درس في مادة
                                                     حب اآلخريف: المكضكع

 :التاريخ

الزمف 
خطكات 
الدرس 

األىداؼ 
بالصياغة 
السمككية 

األساليب كاألنشطة 
المتبعة 

الكسائؿ التقكيـ 

 
د ( 8)
 
 
 
 
 
 
 
د (3)
 
 
 
 
 
د (15)
 
 
 

 
المقدمة  
اإلجابة 
عمى 

أسئمة  
التمييد  

 
العرض  
عرض 
الصكر 

 
 

التعبير 
عف  

الصكر 
بجمؿ 
مفيدة 

 
 

 
أف يحدد .1

التمميذ كاجبو 
 .نحك اآلخريف

أف يعرؼ .2
التمميذ كيؼ 
يككف احتراـ 

 .اآلخريف
أف يحدد لدل .3

التمميذ أسباب 
الحذر مف المعب 

 .في الطريؽ
أف أربط بيف .4

ما درسو التمميذ 
مف مكفكعات 
 .القراءة بالتعبير

أف أعمؿ عمى .5
تنمية لغة التمميذ 
مف خبلؿ الدرس 

أميد لمدرس (: تمييد)
: باألسئمة اآلتية

ىؿ دعا ديننا  .1
الحنيؼ إلى حب 

اآلخريف؟  
قاؿ رسكلنا  .2

ؤمف ال م:) الكريـ
أحدكـ حتى يحب 

أكمؿ .... ( ألخيو 
 الحديث؟ 

كيؼ يككف احتراـ  .3
 اآلخريف؟ 

المعب كسط  .4
الشارع لو مخاطر؟ 

 منيا؟ 
درسنا في القراءة  .5

درسان بعنكاف 
 ؟....الطريؽ

ىؿ خصصت  .6

 
 *

االستماع 
إلى 

اإلجابة 
مع 

التكجيو 
ليـ  

 
أطمب * 

منيـ 
االنتباه 

إلى 
الصكر 
األربع 
قبؿ 

تعبيرىـ 
عنيا 

كاألخذ 

* 
السبكرة 

 
 *

الصكر 
المرفقة  
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الزمف 
خطكات 
الدرس 

األىداؼ 
بالصياغة 
السمككية 

األساليب كاألنشطة 
المتبعة 

الكسائؿ التقكيـ 

 
د (4)
 

كتابة 
المكضكع 

 
 

قراءة 
المكضكع 
مف أحد  
التالميذ  

المتميزيف  
  لالستفادة 

كنزع الخجؿ منو 
باستخداـ 

الكممات الجديدة 
في تراكيب 

 .ةمقيد
أف أقـك فيـ .6

التمميذ باستباط 
مغزل القصة 
ككفع عنكاف 

 . ليا
أف يستنتج .7

 .عنكانان مناسبان 
أف يكتب .8

التمميذ بخط 
نظيؼ مرتب 

كبأفكار مترابطة 
حتى يتعكد عمى 

.  ذلؾ

دكلتنا الرشيدة أماكف 
لمعب كالنزىة أذكر 

 بعفان منيا؟
اعرض  (العرض)

الصكر األربع أماميـ 
 عمى السبكرة كأطمب
منيـ التعبير بجمؿ 
مييدة عف كؿ صكرة 

 2،3،4، 1رقـ 
أعمؿ عمى تشجيع 

التبلميذ كاألخذ بيدىـ 
ميما كانت محاكلتيـ  

أخذ أحمد الكرة،  (أ 
ليمعب بيا مع صديقو 

.  خالد كسط الشارع
تبادؿ أحمد كخالد  (ب 

 . المعب بقذؼ الكرة
كفي لحظة طارت  (ج 

الكرة ألعمى كحطمت 
 .  نافذة الجيراف

خرج صاحب  (د 
نزؿ غافبان يحمؿ الـ

بيدىـ 
كتدكيف 
إجابتيـ 
عمى 

السبكرة 
ميما 
كانت 
كأخذ 

الجمؿ 
.  األففؿ
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الزمف 
خطكات 
الدرس 

األىداؼ 
بالصياغة 
السمككية 

األساليب كاألنشطة 
المتبعة 

الكسائؿ التقكيـ 

الكرة، كعندما رآه 
محمد كخالد ، فرا 

نادميف عمى عمميما 
 . ىذا
  مف يفع عنكاف

مناسبان ليذه القصة؟  
  كمف ثـ أكمؼ

التبلميذ بكتابتيا عمى 
كراساتيـ بخط نظيؼ 
مرتب كمنظـ كلمف 
يجيد الكتابة كممة 

شكر عمى كراستو مع 
الكقكؼ مع األقؿ قدرة 
كالمركر بيف التبلميذ 

.  لتأكد مف كتابتيـؿ
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الكحدة األكلى 
                                                                                                      2:عدد الحصص مية            تربية إسال: المادة   

األساليب المفاىيـ األىداؼ العنكاف الدرس 
كاألنشطة 

الكسائؿ 
التعميمية 

قيـ 
سمكؾ /كاتجاىات

 
األكؿ 

 
القرآف 
الكريـ 
سكرة 
الشرح 

 
مف يتكقع 

التمميذ بعد 
دراستو ىذا 
: الدرس أف

يتعرؼ  -1
اسـ السكرة 

. الكريمة
يذكر  -2

المعنى 
اإلجمالي 
لآليات 
. الكريمة

يتمك  -3
اآليات 

الكريمة مف 
سكرة الشرح 

تبلكة 
. صحيحة

يستمع  -4
إلى قصة 

دعكة 
-الرسكؿ
عميو 
 -السبلـ

 
. تعبد

. أصناـ
. الكزر
. العبر

 
يذكر المعمـ  -

التبلميذ بتعبد 
الرسكؿ في غار 

حراء، كنزكؿ 
القرآف الكريـ، 

عميو ككيؼ كاف 
يدعك قكمو لترؾ 
األصناـ، كعبادة 

اهلل كحده، ثـ 
يسرد عمييـ بعض 

مكاقؼ الدعكة 
كالقصة الكاردة في 

. الدرس
يذكر المعمـ  -

التبلميذ بآداب 
تبلكة القرآف 

. الكريـ
يستمع التبلميذ  -

إلى السكرة 
الكريمة مف جياز 

. التسجيؿ
يكتب المعمـ  -

اسـ السكرة 
الكريمة عمى 

 
شريط  -

تسجيؿ 
لسكرة 
. الشرح

. مسجؿ -
لكحة  -

مكتكب 
عمييا 
. السكرة

بطاقة  -
لكؿ آية 

كأخرل كلكؿ 
. معنى

لكحة  -
. جيكب

 
الحرص عمى  -

قراءة القرآف 
الكريـ 

التسمية في  -
بداية كؿ عمؿ 

. ـك بويؽ
اإلكثار مف  -

. الدعاء
التخمؽ بخمؽ  -

. الصبر
النيكر مف  -

. األعماؿ السياة
مقابمة اإلساءة  -

. بالحسنة
التأدب بآداب  -

تبلكة القرآف 
. الكريـ
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المفاىيـ األىداؼ العنكاف الدرس 
األساليب 
كاألنشطة 

الكسائؿ 
التعميمية 

قيـ 
سمكؾ /كاتجاىات

قكمو إلى 
. اإلسبلـ

يستنتج  -5
كيؼ كاف رد 
الرسكؿ عمى 

المعاممة 
السياة مف 
. أىؿ قريش

يحيظ  -6
السكرة 
. الكريمة

السبكرة، كيذكرىـ 
ىذه السكرة تسمى 

. االنشراح
يعرض المعمـ  -

لكحة كتبت عمييا 
اآليات الكريمة 
بخط كافح، 

يتمكىا المعمـ، ثـ 
طمب مف بعض م

التبلميذ تبلكتيا 
مع التركيز عمى 

. صحة النطؽ
يعرض المعمـ  -

كؿ )البطاقات
بطاقة تتفمف آية 

يتمك اآلية ( كاحدة
المدكنة عمى 

البطاقات األكلى، 
ثـ تثبت عمى 

لكحة الجيكب ثـ 
يطمب مف أحد 
. التبلميذ تبلكتيا

يكفح المعمـ  -
معنى اآلية األكلى 

لمتبلميذ كيثبت 
انب المعنى بج

اآلية األكلى عمى 
لكحة الجيكب، 
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المفاىيـ األىداؼ العنكاف الدرس 
األساليب 
كاألنشطة 

الكسائؿ 
التعميمية 

قيـ 
سمكؾ /كاتجاىات

كيستخدـ نيس 
األسمكب مع بقية 
اآليات حتى نياية 

. السكرة

 األساليب كاألنشطة :
(: 1)نشاط

يقص المعمـ قصة دعكة الرسكؿ عميو السبلـ لقكمو، مف أجؿ ترؾ عبادة األصناـ كعبادة اهلل  -
يذااو، كمقابمة الرسكؿ -عميو السبلـ–حده، ككيؼ قاـ المشرككف باالستيزاء بو ك كؿ  -عميو السبلـ-كا 

بعد ذلؾ يسأؿ المعمـ التبلميذ . ىذه األمكر بالحسنى، كدعاءه اهلل تعالى أف ييدييـ إلى اإلسبلـ
. السؤاليف األكؿ كالثاني، ثـ يكمؼ أحد التبلميذ بإعادة سرد القصة بمغتو الخاصة

يجيب التبلميذ عمى أسامة التقكيـ، مف خبلؿ إعداد المعمـ لبطاقات لمجمؿ الكاردة في العمكديف،  -
. ثـ يكزعيا عمى التبلميذ

يختار أحد التبلميذ، كيطمب منو أف يقرأ بطاقتو، كعمى مف يحمؿ بطاقة معنى ىذه الجممة أف  -
يقؼ كيقرأ بطاقتو أيفان، ثـ تعرض 

. جيكب، كيستمر بيذا األسمكب حتى نياية جميع الجمؿالبطاقتاف عمى لكحة اؿ 
يكمؼ المعمـ التبلميذ بحيظ السكرة الكريمة كيمكف باتباع خطكات التحييظ الكاردة في المغة  -

. العربية
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مف كتاب الصؼ الثالث : الفقو اإلسالمي: تحميؿ الكحدة الثانية
( 25 -9)مف صفحة  ماألساس

: دةاألىداؼ السمككية لمكح :أكو 
: أعماؿ الكضكء

 .أف يعرؼ الطالب أف الكفكء شرط لصحة الصبلة .1

 .أف يذكر الطالب خطكات الكفكء الصحيح .2

 .أف يبيف الطالب فرااض الكفكء .3

 .أ، يقارف الطالب بيف اليرض كالسنة .4

 .أف يكتب الطالب فكااد الكفكء .5

 .أف يتعرؼ الطالب عمى مبطبلت الكفكء .6

: األذاف كاإلقامة
 .يغة األذاف في اإلسبلـأف يذكر الطالب ص .1

 .أف يتعرؼ الطالب عمى أىمية  الترديد خمؼ المؤذف .2

 .أف ييسر الطالب سبب رفع األذاف .3

 .أف يبيف الطالب كـ مرة يرفع األذاف في اليكـ .4

 .أف يتعرؼ الطالب عمى صيغة إقامة الصبلة .5

: الصالة
 .أف يتعرؼ الطالب عمى أىمية الصبلة في اإلسبلـ .1

 .الصبلة الصحيحة أف يصؼ الطالب خطكات .2

 .أف يعرؼ الطالب األذكار التي تقاؿ في الصبلة .3

 .أف يستنتج الطالب أكقات الصبلة .4

 .أف يبيف الطالب الصمكات الميركفة كالمسنكنة .5

 .أف يذكر الطالب ففؿ الصبلة كثكابيا .6
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: الحقائؽ :ثانيا

كىي نتاج عممي ُمَجّزأ ال . كىي جمؿ تصؼ مبلحظات خاصة بمادة أك مكقؼٍب 
: كىي. ف التعميـ كغير قابؿ لمنقاشيتفـ
. الكفكء شرط لصحة الصبلة -
 .لمكفكء فرااض كسنف -

 .يتفمف الكفكء عمى فكااد كثيرة -

 .يكجد مبطبلت لمكفكء -

 .يرفع األذاف عند كؿ صبلة -

 .إقامة الصبلة تككف عبد األذاف -

 .الصبلة ركف مف أركاف اإلسبلـ -

 .تسير الصبلة في خطكات ثابتة كقكاعد محددة -

 .الصبلة خمس مرات في اليكـتقاـ  -

 .لمصبلة أكقات محددة -

 .الصبلة تشتمؿ عمى فرااض كسنف -

: المفاىيـ :ثالثا

بحيث إذا ذكرت الكممة أك . كىي كممات أك مصطمحات ليا داللة ليظية كذىنية
. المصطمح تبادر إلى الذىف معناه كداللتو

ما يتككف لدل اليرد أم  –يرتبط بكممة ( فيـ+ معنى )فيي ما يتككف لدل اليرد مف 
المصطمحات )مؿ أيفا ، كالمياىيـ تشةفمة أك عبارة أك عممية معمف اصطبلح لمكمـ

 –األذاف  –مبطالت الكضكء  –الركف  –السنة  –الفرض  –الكضكء ):كىي( كالرمكز
سنف  –فرائض الصالة  –كقت الصالة  –الصالة  –الشرط  –األذكار  –اإلقامة 
( الصالة
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: اتالتعميـ :رابعا 

كىي جمؿ تصؼ مجمكعة مبلحظات متشابية أك مكاقؼ عامة متكررة كمتشابية في 
. أكثر مف مكقؼ أك حالة

فيي جمؿ عممية صحيحة تعبر عف مكقؼ عاـ كشمكلي كليس جزاي كال تككف ناتجا 
مثاؿ ذلؾ . عمميا مجزأ

. الكفكء يسير كفؽ ترتيب كتتابع -
 .يكجد أربع فرااض لمكفكء -

 .كءيكجد أربع سنف لمكض -

 .لمكفكء مبطبلت عدة -

 .لؤلذاف صيغة ثابتة في اإلسبلـ -

 .يرفع األذاف قبيؿ كؿ صبلة -

 .األذاف يسبؽ اإلقامة -

 .الصبلة عماد الديف -

 .في اليـك خمس صمكات -

 .لكؿ صبلة عدد محدد مف الركعات -

 .تؤدم الصبلة في كقتيا المحدد -

 .كؿ صبلة تسمى باسـ يختمؼ عف اآلخر -

النظريات العممية  :خامسا 

مدل العبلقة بيف مجمكعة مف المبادئ كالتعميمات العممية أك  عف ىي تصكرات ذىنية
كقد تتسـ بالشمكؿ الكاسع كتحتاج غالبان إلى .العبلقات أك  المتغيرات أك الظكاىر

، كتككف صالحة لمعمؿ طالما أنيا ناجحة في تيسير المشاىدات ،التجربة كاإلثبات
. بح مبلامةكتعدؿ إذا حصؿ ما يناقفيا حتى تص
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: ممحؽ جاىزية طمبة التدريب الميداني لمينة التعميـ
 

مؤشر جاىزية طمبة التدريب الميداني لمتعميـ 
تطمعات كزارة التربية كالتعميـ ( 2010)إعداد المعمميف في فمسطيف  إستراتيجيةتبيف 

إلحداث تحسينات في نكعية برامج إعداد المعمميف، كتتمثؿ إحدل األدكات الرايسة 
التي تشير إلى ( 2010)تحقيؽ ذلؾ في المعايير اليمسطينية لممعمميف الجدد ؿ

تكافرىا في خريجي  ـالمستكيات الدنيا مف المعرفة كالميارات كالقيـ كاالتجاىات البلز
 .كميات التربية

كأحد األدكار الرايسة لتحسيف تدريب الطمبة المعمميف يتجسد في تطكير مؤشر كياءات 
. لمعمميف لمتعميـ كمدل تمبيتيـ لممعايير المينية لممعمميفجاىزية الطمبة ا

 

: المقصكد بالجاىزية لمتعميـ
نقطة متعمقة بالكياءة يجب تكفرىا ( 23)يتككف مؤشر الجاىزية لمتعميـ مف مجمكعو 

( 2010)معيار إلعداد المعمـ اليمسطيني( 23)لدل الطمبة المعمميف مستمدة مف 
خراط في مينة التعميـ، كتبيف الحد األدنى لممعرفة كالقيـ بحيث تدؿ عمى جاىزيتيـ لبلف

كاالتجاىات كالميارات كالتكجيات التي يجب عمى الطمبة المعمميف اكتسابيا لتصبح 
 .ممارساتيـ الصيية فعالة

 

: كيفية استخداـ مؤشر الجاىزية لمتعميـ
 عيف عند إصدار األحكاـ حكؿ أداء الطمبة المعمميف مف الميـ جدان األخذ ب

االعتبار خبرة الطالب المعمـ، أنكاع األنشطة التعميمية المطمكب منيـ القياـ بيا، 
( 1)كمف غير المتكقع أف يككف لدل الطالب المعمـ مف الخبرة في تدريب

 .(2)كالطالب المعمـ في تدريب
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  ينبغي أف تستند األحكاـ الخاصة بأداء كتقدـ الطمبة المعمميف إلى مجمكعة مف
 :دلة مثؿمصادر األ

 

  ممؼ االنجازportfolio 

 خطط إعداد الدركس 

 ممحكظات الدركس 

 ممحكظات الطمبة التأممية 

 (مدير -معمـ متعاكف -مشرؼ)مناقشات الطمبة مع أطراؼ التدريب 

 (بطاقات المبلحظة)مشاىدات التدريس 
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 ل معايير قكاعد عامة عند إصدار األحكاـ حكؿ أداء الطمبة المعمميف استنادان إؿ
كزارة التربية بما يجب أف تتكافر لدل الطالب المعمـ مع ( 2010)إعداد المعمميف 

( 2)نياية التدريب الميداني

المعايير المينية 
: لمطالب المعمـ

المعرفة كالفيـ 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ 
الطالب مع نياية 
التدريب العممي 

جيد 
 

ككف لدل أف م يجب
المعمميف  غالبية الطمبة

عمى تحقيؽ التالي  القدرة
مع نياية التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ التالي 
مع نياية التدريب 

العممي 
لديو معرفة . 1

بيمسية المنياج 
اليمسطيني 

يبدم إلماما بيمسية 
المنياج اليمسطيني 

لمصيكؼ التي 
 يتدرب فييا كأىدافو

العامة 

يبدم معرفة كفيما 
كافحيف عمكما 
ليمسية المنياج 

اليمسطيني لمصيكؼ 
التي يتدرب فييا 

كأىدافو العامة كلديو 
القدرة عمى االستيادة 

مف ذلؾ كأساس 
لمتخطيط 

يبدم معرفة كفيما 
جيديف ليمسية المنيج 
اليمسطيني لمصيكؼ 

التي يتدرب فييا 
كأىدافو العامة كلديو 

فادة القدرة عمى االست
مف ذلؾ بشكؿ 
منطقي كأساس 

لمتخطيط 
لديو معرفة . 2

بأسس التخطيط 
كمتطمباتيا 

يبدم إلماما بأسس 
التخطيط كمتطمباتيا 

يبدم معرفة كافحة 
عمكما بأسس التخطيط 

كمتطمباتيا 

يبدم معرفة جيدة 
بأسس التخطيط 

كمتطمباتيا 
لديو معرفة . 3

بالمحتكل 
التعميمي 

المناسب لممرحمة 
سيا التي يدر

يبدم كعيا أساسيا 
بالمناىج أك المحتكل 
التعميمي لممكاد كالياة 
العمرية التي يدرسيا 

يبدم معرفة كافحة 
عمكما بالمناىج أك 
المحتكل التعميمي 

لممكاد كالياة العمرية 
التي يدرسيا 

يبدم معرفة جيدة 
بالمناىج أك المحتكل 
التعميمي لممكاد كالياة 
العمرية التي يدرسيا 
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المعايير المينية 
: لمطالب المعمـ

المعرفة كالفيـ 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ 
الطالب مع نياية 
التدريب العممي 

جيد 
 

ككف لدل أف م يجب
المعمميف  غالبية الطمبة

عمى تحقيؽ التالي  القدرة
مع نياية التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ التالي 
مع نياية التدريب 

العممي 
ق معرفة ك لدم. 4

فيـ بأساليب تعمـ 
التبلمذة كفقا 

لسنيـ كقدراتيـ 
كمرحمة نمكىـ  

يبدم معرفة كفيمان 
أساسييف كعاميف 

بكييية تعمـ التبلمذة 
في فاة عمرية معينة  

يبدم معرفة كفيمان 
كافحيف عمكما بكييية 
تعمـ التبلمذة في فاة 
عمرية معينة لممادة 
مجاؿ تخصصو، 
كيأخذ ذلؾ في 

ثناء التخطيط الحسباف أ
كالتدريس 

يبدم معرفة كفيمان 
جيديف بكييية تعمـ 
التبلمذة في فاة 

عمرية معينة لممادة 
مجاؿ تخصصو، 
كيأخذ ذلؾ في 

الحسباف بشكؿ فعاؿ 
أثناء التخطيط 

كالتدريس  
لديو معرفة . 5

بكييية تدريس 
المادة مجاؿ 
تخصصو 

يبدم معرفة كفيما 
أساسييف بمعمكمات 

المادة التي ىي 
ساس تخصصو أ

إفافة إلى بعض 
االستراتيجيات 

التربكية األساسية 
المرتبطة بيذه المادة 

يبدم معرفة كفيما 
كافحيف عمكما 

بمعمكمات المادة التي 
ىي أساس تخصصو 

كلديو القدرة عمى 
تطبيؽ االستراتيجيات 

التربكية الرايسة 
المرتبطة بيذه المادة  

يبدم معرفة كفيما 
جيديف بمعمكمات 

التي ىي  المادة
أساس تخصصو 
كلديو القدرة عمى 

تطبيؽ االستراتيجيات 
التربكية الرايسة 

المرتبطة بيذه المادة 
بنجاح 

 
يبدم معرفة كفيما يبدم معرفة كفيما يبدم معرفة كفيما لديو معرفة . 6
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المعايير المينية 
: لمطالب المعمـ

المعرفة كالفيـ 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ 
الطالب مع نياية 
التدريب العممي 

جيد 
 

ككف لدل أف م يجب
المعمميف  غالبية الطمبة

عمى تحقيؽ التالي  القدرة
مع نياية التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ التالي 
مع نياية التدريب 

العممي 
بكييية ربط مجاؿ 

تخصصو 
بمكافيع أخرل 
بطريقة متكاممة 

أساسييف بكييية ربط 
مجاؿ تخصصو 
بمكافيع أخرل 

بكييية  كافحيف عمكما
ربط مجاؿ تخصصو 

بمكافيع أخرل بطريقة 
متكاممة 

جيديف بكييية ربط 
مجاؿ تخصصو 
بمكافيع أخرل 
بطريقة متكاممة 

كخبلقة 
لديو معرفة . 7

كفيـ بأسس 
التقدير كالتقييـ 

التربكييف 

يبدم معرفة كفيما 
أساسييف بأسس 
التقدير كالتقييـ 
التربكييف كيبدأ 

 بدمجيما في
التخطيط 

يبدم معرفة كفيما 
كافحيف عمكما بأسس 

التقدير كالتقييـ 
التربكييف كيستييد مف 
ذلؾ لدعـ التخطيط 

كالتدريس 

يبدم معرفة كفيما 
جيديف بأسس التقدير 

كالتقييـ التربكييف 
كيستييد مف ذلؾ 

بشيء مف التيصيؿ 
لتحديد أىداؼ التعمـ 

كلدعـ التخطيط 
كالتدريس 

لديو معرفة . 8
المغة  بأسس

العربية 
كتكنكلكجيا 
المعمكمات 

كاالتصاالت 
كالريافيات 

يبدم مستكل مف 
المعرفة بأسس المغة 
العربية كتكنكلكجيا 

المعمكمات 
كاالتصاالت 

كالريافيات كالعمـك 
المناسبة لمياة 

يبدم معرفة كافحة 
عمكما بأسس المغة 
العربية كتكنكلكجيا 

كاالتصاالت المعمكمات 
 ، كالريافيات كالعمـك
كقدرة عمى االستيادة 
منيا لدعـ التخطيط 

يبدم معرفة جيدة 
بأسس المغة العربية 

كتكنكلكجيا المعمكمات 
كاالتصاالت 

 ، كالريافيات كالعمـك
كقدرة عمى االستيادة 

منيا بشكؿ فعاؿ 
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المعايير المينية 
: لمطالب المعمـ

المعرفة كالفيـ 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ 
الطالب مع نياية 
التدريب العممي 

جيد 
 

ككف لدل أف م يجب
المعمميف  غالبية الطمبة

عمى تحقيؽ التالي  القدرة
مع نياية التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ التالي 
مع نياية التدريب 

العممي 
لدعـ التخطيط بشكؿ بشكؿ مبلاـ العمرية التي يدرسيا كالعمـك 

مبلاـ 
لديو معرفة . 9

بظركؼ التبلمذة 
كأساليب التعامؿ 

معيا 

يبدم معرفة كفيما 
أساسييف بظركؼ 

التبلمذة في 
الصيكؼ التي 

يدرسيا 

يبدم معرفة كفيما 
بظركؼ التبلمذة في 

الصيكؼ التي يدرسيا 
كيأخذىا في الحسباف 

أثناء التخطيط 
كالتدريس 

يبدم معرفة كفيما 
جيديف بكييية تعمـ 
التبلمذة في الياة 
العمرية لمصيكؼ 

ىا كيأخذىا التي يدرس
في الحسباف بشكؿ 
فعاؿ أثناء التخطيط 

كالتدريس 
تحتاج إلى مزيد مف التطكير  تأك مجاال/ يبدم ممحكظات حكؿ مجاالت قكة معينة ك

 

المعايير المينية 
: لممعمميف الجدد

الميارات المينية 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ الطالب 

ريب مع نياية التد
العممي 

جيد 
 

غالبية أف يككف لدل  يجب
عمى  القدرةالمعمميف  الطمبة

تحقيؽ التالي مع نياية 
التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ 
التالي مع نياية 
التدريب العممي 

لديو القدرة . 10
عمى إعداد 

خطط تدريس 

يبدم قدرة عمى 
أك /طة كتخطيط األنش

أجزاء مف الدركس، 

يبدم قدرة عمى تخطيط 
أك أجزاء مف /أنشطة ك

الدركس بشكؿ مستقؿ 

يبدم قدرة عمى 
تخطيط األنشطة 

أك أجزاء مف /ك
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المعايير المينية 
: لممعمميف الجدد

الميارات المينية 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ الطالب 

ريب مع نياية التد
العممي 

جيد 
 

غالبية أف يككف لدل  يجب
عمى  القدرةالمعمميف  الطمبة

تحقيؽ التالي مع نياية 
التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ 
التالي مع نياية 
التدريب العممي 

كافحة كقابمة 
لمتطبيؽ 

بتكجيو مف مدرس 
الصؼ، محاكال ربط 

المحتكل 
 سكاستراتيجيات التدرم

ذات الصمة مع نتااج 
التعمـ المناسبة 

لمتبلمذة 

كبطريقة تربط بيف محتكل 
كاستراتيجيات التدريس 
ذات الصمة مع نتااج 

ـ المناسبة لمتبلمذة، التعؿ
كيبدأ باالنتباه إلى الكييية 

التي يمكف أف يدعـ 
التقييـ مف خبلليا 

التخطيط 

الدركس بشكؿ 
مستقؿ كمنيصؿ 

كبطريقة تربط بيف 
محتكل 

كاستراتيجيات 
التدريس ذات 

الصمة مع نتااج 
التعمـ المناسبة 
لمتبلمذة، بحيث 

كف مدعمة تؾ
باألدلة المأخكذة 

مف التقييـ 
لديو القدرة . 11

عمى تيياة بياة 
تعميمية آمنة 

كداعمة 

يبدم قدرة أساسية 
عمى إيصاؿ تكقعات 

كافحة لسمكؾ 
التبلمذة كعمى تيياة 
بياة صيية داعمة 

لتعمميـ 

يبدم قدرة عمى إيصاؿ 
تكقعات كافحة كمبلامة 

لسمكؾ التبلمذة كعمى 
آمنة تيياة بياة صيية 

تسمح باالنتباه لحاجاتيـ 
اليردية، كتككف داعمة 

لتعمميـ 

يبدم قدرة جيدة 
عمى إيصاؿ 

تكقعات كافحة 
كمبلامة لسمكؾ 
التبلمذة كعمى 

تيياة بياة صيية 
آمنة تسمح باالنتباه 
لحاجات كافة أك 
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المعايير المينية 
: لممعمميف الجدد

الميارات المينية 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ الطالب 

ريب مع نياية التد
العممي 

جيد 
 

غالبية أف يككف لدل  يجب
عمى  القدرةالمعمميف  الطمبة

تحقيؽ التالي مع نياية 
التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ 
التالي مع نياية 
التدريب العممي 
أكثرية التبلميذ، 

كتككف داعمة لتقدـ 
تعمميـ كأفراد 

لدييا لقدرة . 12
عمى خمؽ جك 

س يتميز تدرم
بالمركنة 
كاإلبداع 
كالحماس 

يبدم قدرة أساسية 
عمى إقامة عبلقة 

عمؿ جيدة مع 
التبلمذة كمدرس 

الصؼ كعمى تحييز 
التبلمذة عمى التعمـ 

يبدم قدرة عمى إقامة 
عبلقة عمؿ جيدة مع 

التبلمذة كمدرس الصؼ، 
كعمى خمؽ جك تعميمي 

فعاؿ يحيز التبلمذة 
كيحمسيـ لمتعمـ 

يبدم قدرة عمى 
إقامة عبلقة ممتازة 
مع التبلميذ كمع 
مدرس الصؼ، 
كعمى خمؽ جك 

تعميمي فعاؿ يحيز 
التبلمذة كيحمسيـ 

بشدة لمتعمـ 
لديو القدرة . 13

عمى استخداـ 
المكارد كالكسااؿ 

التعميمية في 
عممية 
التعميـ /التعمـ

يبدم قدرة أساسية 
عمى اختيار كاستخداـ 

المكارد كالكسااؿ 
 التعميمية المناسبة
بتكجيو مف مدرس 

الصؼ 

يبدم قدرة عمى اختيار 
عداد المكارد كالكسااؿ  كا 
التعميمية المناسبة بشكؿ 

مستقؿ 

يبدم قدرة عمى 
عداد  اختيار كا 

كاستخداـ المكارد 
كالكسااؿ التعميمية 
المبتكرة كالمناسبة 

بشكؿ مستقؿ 
كفعاؿ كخبلؽ 

لديو القدرة . 14
عمى تدريس 

يبدم قدرة أساسية 
عمى تعميـ مجمكعة 

ـ يبدم قدرة عمى تعمي
مجمكعة متنكعة مف 

يبدم قدرة عمى 
تعميـ مجمكعة 
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المعايير المينية 
: لممعمميف الجدد

الميارات المينية 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ الطالب 

ريب مع نياية التد
العممي 

جيد 
 

غالبية أف يككف لدل  يجب
عمى  القدرةالمعمميف  الطمبة

تحقيؽ التالي مع نياية 
التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ 
التالي مع نياية 
التدريب العممي 

مجاؿ تخصصو 
كربطو مع 
أخرل مكافيع 

مختمية، كمع 
السياؽ المباشر 
لحياة التبلمذة 

متنكعة مف األنشطة 
أك أجزاء مف الدركس 
المخطط ليا، فمف 

مجاؿ تخصصو، 
سكاء لمجمكعات مف 

تبلمذة الصؼ أك 
لكافة التبلمذة الصؼ 

مع مراعاة السياؽ 
المباشر لحياة التبلميذ 

األنشطة أك أجزاء مف 
الدركس المخطط ليا 

فمف مجاؿ تخصصو 
لتبلمذة الصؼ كأفراد أك 

مجمكعات أك لكافة 
تبلمذة الصؼ مع مراعاة 

السياؽ المباشر لحياة 
التبلمذة، كربطيا ببعض 
المكاد األخرل لممنياج 

متنكعة مف 
األنشطة أك أجزاء 

الدركس مف 
المخطط ليا فمف 

مجاؿ تخصصو 
لتبلمذة الصؼ 

كأفراد أك 
مجمكعات أك 
لكافة تبلمذة 

الصؼ مع مراعاة 
السياؽ المباشر 

لحياة التبلمذة، كأف 
يقـك باستمرار 

بعمؿ ركابط ذات 
صمة مع مجمكعة 
مف المكاد األخرل 

لممنياج 
لديو القدرة . 15

عمى تسييؿ 
/ عمميات التعميـ

يبدم فيما أساسيا 
لكييية اختيار 

كاستخداـ استراتيجيات 

يبدم فيما كقدرة عمى  
اختيار كاستخداـ مجمكعة 
مف استراتيجيات التعميـ 

يبدم فيما كقدرة 
عمى  اختيار 

كاستخداـ مجمكعة 
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المعايير المينية 
: لممعمميف الجدد

الميارات المينية 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ الطالب 

ريب مع نياية التد
العممي 

جيد 
 

غالبية أف يككف لدل  يجب
عمى  القدرةالمعمميف  الطمبة

تحقيؽ التالي مع نياية 
التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ 
التالي مع نياية 
التدريب العممي 

 التعمـ مما يمكف
التبلمذة مف 
بناء كتقييـ 

المعرفة 

التعميـ كالتعمـ التي 
تكفر اليرص لمتبلمذة 
لبناء كتقييـ المعرفة 

كالتعمـ التي تمكف 
التبلمذة مف بناء كتقييـ 

المعرفة 

جيدة مف 
االستراتيجيات 
المبتكرة لمتعميـ 

كالتعمـ التي تشرؾ 
التبلمذة كتمكنيـ 
مف بناء كتقييـ 

المعرفة 
 ةلديو القدر. 16

عمى االستيادة 
مف أسس 

التقكيـ التربكم     
كاعتبارىا جزء 

أساس مف 
عممية 
التعمـ /التعميـ

درة أساسية يبدم ؽ
عمى تقييـ فعالية 

التعميـ كالتعمـ خبلؿ 
الحصص 

يبدم قدرة أساسية عمى 
تقييـ فعالية التعميـ كالتعمـ 
خبلؿ الحصص، كعمى 
تقديـ اقتراحات معقكلة 

لمتحسيف 

يبدم قدرة جيدة 
عمى إجراء تقييـ 

دقيؽ ليعالية التعميـ 
كالتعمـ خبلؿ 

الحصص، كعمى 
تقديـ اقتراحات 
لى مسببة تيدؼ إ

التحسيف 
لديو القدرة . 17

عمى استخداـ 
ميارات 
في  ؿاالتصا
عممية 

يبدم قدرة أساسية 
عمى استخداـ 

مجمكعة مف ميارات 
االتصاؿ، بما في 

ذلؾ إعطاء 

عمى استخداـ يبدم قدرة 
مجمكعة جيدة مف 

ميارات االتصاؿ،بما في 
ذلؾ إعطاء تكجييات 

كافحة، كشرح األفكار 

يبدم قدرة عمى 
استخداـ مجمكعة 
جيدة مف ميارات 
االتصاؿ بشكؿ 

مستمر كفعاؿ، بما 
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المعايير المينية 
: لممعمميف الجدد

الميارات المينية 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ الطالب 

ريب مع نياية التد
العممي 

جيد 
 

غالبية أف يككف لدل  يجب
عمى  القدرةالمعمميف  الطمبة

تحقيؽ التالي مع نياية 
التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ 
التالي مع نياية 
التدريب العممي 

التكجييات، كشرح التعمـ /التعميـ
األفكار، كاستخداـ 

بعض األنماط 
المختمية مف األسامة 
لتسييؿ عممية التعميـ 

كالتعمـ 

بكفكح، كاستخداـ 
مجمكعة أنماط مف 

األسامة لتسييؿ عممية 
التعميـ كالتعمـ 

في ذلؾ إعطاء 
 تكجييات كافحة
كشرح األفكار 

بكفكح، كاستخداـ 
مجمكعة كاسعة مف 

أنماط األسامة 
لتسييؿ كتعزيز 
عمميتي التعميـ 

. كالتعمـ
لديو القدرة . 18

عمى استخداـ 
تكنكلكجيا 
المعمكمات 

كاالتصاالت في 
/ عممية التعميـ 

التعمـ 

يبدم قدرة أساسية 
عمى استخداـ 

تكنكلكجيا المعمكمات 
كاالتصاالت خبلؿ 

لدعـ تعمـ  التدريس
التبلمذة 

يبدم قدرة عمى استخداـ 
تكنكلكجيا المعمكمات 

كالتصاالت بكياءة كفعالية 
خبلؿ التدريس لدعـ تعمـ 

. التبلمذة

يبدم قدرة عمى 
استخداـ مجمكعة 

مف ميارات 
تكنكلكجيا 
المعمكمات 

كاالتصاالت بشكؿ 
مستمر خبلؿ 

التدريس،  كبأساليب 
جذابة ككيؤ كفعالة 

عمـ لدعـ كتعزيز ت
. التبلمذة

أك مجاالت تحتاج إلى مزيد مف التطكير /  ممحكظات حكؿ مجاالت قكة معينة ك
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المعايير المينية 
: لممعمميف الجدد

القيـ كالتكجيات 
المينية 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ الطالب 
مع نياية التدريب 

العممي 

جيد 
 

ة غالبيأف يككف لدل  يجب
عمى  القدرةالمعمميف  الطمبة

تحقيؽ التالي مع نياية 
التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ 
التالي مع نياية 
التدريب العممي 

االلتزاـ . 19
بتسييؿ عممية 
التعمـ لكافة 
المتعمميف 

يبدم تكجيات ايجابية 
ايجابيا اتجاه  اكالتزاـ

تسييؿ التعمـ لكافة 
التبلمذة 

يبدم تكجيات ايجابية 
ايجابيا اتجاه تبني  اكالتزاـ

نيج شامؿ في تسييؿ 
التعمـ لكافة التبلمذة 

يبدم تكجيات 
ايجابية كالتزاما 

ايجابيا اتجاه تبني 
نيج شامؿ يتسـ 

بالياعمية في 
تسييؿ  التعمـ 
. لكافة التبلمذة

التيكير في . 20
ممارساتو 

المينية بغرض 
االستجابة 
الحتياجاتو 

ىنية الـ

يبدم قدرة أساسية 
عمى التيكير مميا في 

ممارساتو كتعييف 
بعض األىداؼ 
األساسية لمتنمية 

المينية 

يبدم قدرة عمى تقييـ 
ممارساتو كالتيكير فييا 
كتعييف بعض األىداؼ 

ذات الصمة لمتنمية 
المينية 

يبدم قدرة جيدة 
عمى تقييـ 

ممارساتو كالتيكير 
فييا بشكؿ نقدم 
كتعييف بعض 

داؼ ذات األه
الصمة لمتنمية 

المينية، كالتي يتـ 
تنييذىا 

االلتزاـ . 21
بالتعاكف 

يبدم قدرة عمى 
التعاكف كاالستماع 

يبدم قدرة عمى التعاكف 
ستماع بشكؿ فعاؿ كاال

يبدم قدرة جيدة 
عمى التعاكف بشكؿ 
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المعايير المينية 
: لممعمميف الجدد

القيـ كالتكجيات 
المينية 

مقبكؿ 
مف  الحد األدنى

المتطمبات الكاجب 
تكفرىا في المعمـ الطالب 
مع نياية التدريب 

العممي 

جيد 
 

ة غالبيأف يككف لدل  يجب
عمى  القدرةالمعمميف  الطمبة

تحقيؽ التالي مع نياية 
التدريب العممي 

ممتاز 
 

 لبعض الطمبة يمكف
المعمميف تحقيؽ 
التالي مع نياية 
التدريب العممي 

كالتكاصؿ مع 
الشركاء 
المعنييف 

لتطكير نكعية 
التعميـ 

لمنصااح كالتعميمات 
مف اآلخريف إلحداث 

تحسف في نكعية 
التعمـ /التعميـ

لمنصااح كالتعميمات مف 
اآلخريف كالتصرؼ بناء 

عمى ذلؾ إلحداث تحسف 
التعمـ /في نكعية التعميـ

فعاؿ كاالستماع 
لمنصااح 

كالتعميمات مف 
اآلخريف كالتصرؼ 

بناء عمى ذلؾ 
بشكؿ مبلاـ 

لتحسيف نكعية 
التعميـ كالتعمـ 
لصالح جميع 

التبلمذة 
أك مجاالت تحتاج إلى مزيد مف التطكير /  ظات حكؿ مجاالت قكة معينة كمبلح
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