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 الرحمان الرحيم بسم للاّ 



 دعاء  

   

                            اللهم أرزقنا حبك وحب من يحبك        

اللهم تحت عرشك يوم ال ّظل إال ظلك                           

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علّي و                      

على والدّي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي                      

في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين                        

كما ربياني صغيرا ارحمهمارب اغفر لي ولوالدّي، رب                   

اللهم أغفر لي مما ال يعلمون                                

       وال تؤاخذني بما يقولون ،                                      

خيرا مما يظنون واجعلني                                

 

 

 أستغفر ّللّا العظيم وأتوب إليه

 



 اإلهــداء

 إلى صاحب اللّواء المحمود والحوض المنشود.                

 إلى الرحمة المهداة إلى الحبيب المصطفى صلى ّللّا عليه وسلم.           

     أوال أشكك ر المككولى ع ولكك  الكك ا ر لنككس اللتكك  وحسككس النو كك  عليككه سككبحانه   

 ونلالى، وعلى نلمه ال ثيرة النس ر لنس إياها.

 فالحمد ّلّل والش ر على    حا .                          

  إلى مكس أثكار لكس درب الللكم والملرفكة وحرصكا علكس منك  الصكدر، والنهكد فكس   

 نربينس واالعنناء بس.

 والديا الحبيباس الدالياس التريباس إلى للبس.                    

 يس أؤمس به.فال شسء عندا أفنخر به أعظم مس د              

 وامرأة عظيمة لامت بنربينس.                      

 وأب، أفنخر دائما عندما يخننم اسمس باسمه.                     

 س: ...إلى النلوم النس أضاءت سمائس إلى إخون   

 .ال ا لم يبخ  علس بمساعدنه حاج على عبد الرحماس المحنرمإلى األسنا    

 ش را ل م لميلا.                               

 

 



 الشكر والتقدير

وعظم فضله وسكخاء  رمكه ومكا علمكت منهكا ومكا لكم أعلكم  أحمد ّللّا على نلمنه   

 ال ا وفتنس إلنمام نسيج خيوط ه ه الرسالة إلخرالها بثوب لديد.

وأسلم على أشرف الخلق والمرسليس سيدنا محمد صكلى ّللّا عليكه وسكلم،  وأصلس  

 ال ا بلث فس األميس رحمة لللالميس مللما مرشدا وسرالا منيرا.

 أسكهم ة "حاج علكس عبكد الرحمكاس" الك االفاضل أنوله بش را الل ي : أسنا نس  

 بخ  عليا بنصائحه.فس إعاننس على ه ه الم  رة ولم ي

 لارئ ه ه الم  رة مس لريب وبليدو بلوس ّللاّ  وش را إلى     

 فس نتديم ما ينفع وه ا بفض  ّللّا ع ول .  نت خالص     

 ش را إلى مس ساعدنس ولو ب لمة طيبة على إنلا  ه ا البحث وإنمامه 

   إس أصبت فالحمد ّلّل وإس أخفتت فهو نصرا، اللهم إس أعطيننس نلاحا فال نأخك    

 منس نواضلا.

 مع أصدق األمنيات وأطيب النحيات.           
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األال  أوللأل زيأةلىلألس أ الرسأل إن التدريسرسالةفأول اأاق أههو

س يأولسأأ واأرةسأألر الق أهفأأر:للأوتقأأال ةبا:أرأ اسأأور أ الأأ   صأ  هو

ق هلق هاإللسانانس هلا:رألر  األكروال  س و أال  ولس أواإللسأاناأا

.05إل 01لويق و(لسلر الق  اناآلية

اهلةالتدريساهلةشريفةت لو إسدادأجيأا لكأانيل أرإلليهأا أا تراوس أ ف

ارالقصلرلل:دتطلرلس رارا  ارلرا الار  ةالتط ي يةإل أنلصأ ل

إل الاقاصأر ألالار  أةال دي،أةللتأواسأت داأفأرأسأ ليالتأدريسالا ار أة

يأأأاللتقأأأداأأأ تالقا يأأأال الكفأأأا اللالا ار أأأة األاأأأدايلالامأأأااينلالا تل

الهلدسيةلال:ياا.لا اااس يها التصايوالتق يار.

لالتدريسالك الجهلدالا ت لةانالاق وألج اساسد الاتق اينس أ اللاأل

الاتكاا لك لفه رلفولإاكالاتولاسأتقداداتوللتتكألنالقا يأةالتق يايأةاأنة

دفةلالا تأألاالدراسأأرلاللسأأاططلالطراطأأهلالاأأتق ولالكفايأأالالاسأأتهالاق أأو

لالقا يأأالاإلجراطيأأةالتط ي يأأةلالت أأليول  يأأأتهأأديإلأأ لمأأ صأأي ةالاسأأ ة

تر ط ينالل ولتوكددلرالت  يةالراج ةللاأنقأ    ،أرالالسألو طراطأه

التدريسالاقاصر لأ،رااس  الت صي الق ارلل رالألشكا اآلترة

التدريسالاقاصر الاقتادس يها؟لااارطراطه

ل أأدات قأألالهجأأات  ي يأأافأأرت سأأيو  ،أأرإلأأ ، ،أأةفصأأل لالفصأأ األل 

اسأأأتراتيجيالالتأأأدريسلالت أأأليولاأأأل أأأدلرتيل سأأأوإلأأأ أر قأأأةا ا أأأأاألل 

استراتيجيالالتدريسلالت ليو.ال،الرةاستراتيجيالالتأدريسلال،الأألالاهأارال

ريس.األساسيةلتد

لأقيرااللساط التق يايةلأااالفص ال،الرةالا  أاألل ةاألاأدايالتدريسأية

.لالت ليولالا  أال،الرةالت ليولالا  أال،الأةأادايالتدريس

ل دات قلالهجات  ي يافرت سيو  ،رإل ، ،أةفصأل لفالفصأ األل ت أل

ال دلرتيل سوإل أر قةا ا أةاألل سللاناستراتيجيالالتدريسلالت ليول
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 ل استراتيجيالالتدريسلالت ليوللال،الرةإسأتراتيجيةلأاأاال،الأأةالاهأارال

األساسيةل تدريسللاألقيرةاللساط التق ياية.

أااالفص ال،الرت لسللانةاألادايالتدريسأيةلالت أليولاأل أدلرتيل سأو

ةاألاأأأدايالتدريسأأأيةلالت أأأليوللال،أأأالرةاهأأأارالإلأأأ أر قأأأةا ا أأأأةاألل 

التدريسللال،الأةأادايالتدريسللرا قاةالت ليو.

أاأأاالفصأأ ال،الأأأةكلاأأل للأأدرسالسأألةال،ال،أأةا تأأداطرفأأرال  أأةالقر يأأة

 اإلمافةإل قاتاة.

 الأقيرارغأوالصأقل الالتأرت  يتهأافأراأ اال  أأأرجألاالالاف أةس أ اأ

لاسأاسد األسأات  الاشأريج أالس أر الالملعالا ترحللكانا ا فم هو

س أأدالر اأأانجلتأأواللصأأل ألال  أألفإلأأ الهأأديلإلجأأاىال  أأأف  وأأوال اأأد

لالشكر.
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 المدخل:

يهتم ميدان التعليمية قديما وحديثا بدراسة آليات اكتساب وتبليغ  المعغارا الخا غة 

بمجغغال معر غغي معغغين  لغغ لت يركغغع ىتباتهغغا تلغغب الت كيغغر المسغغب   غغي محتويغغات 

ومضغغغامين التعلغغغيم المدلغغغوب تدريسغغغها  مغغغن حيغغغ  الم غغغا يم الداخلغغغة  غغغي ب غغغا  

الغبع،  كمغا ي  غب  ابعضهبالموضوع  ومن حي  تحليل العالقات التي تربدها 

ا تمامهغغا تلغغب تحليغغل المواقغغا والوضغغعيات التعليميغغة التغغي تغغلتي  غغي  هايغغة ل عغغل 

تعليمي/ الّتعلمي  ل هغم وت سغير مغا جغر   غي تغر، الغدر   سغوا  تعليغ  ا مغر 

بت غغورات التالميغغ  ىو التعغغرا تلغغب ىسغغاليب ت كيغغر م واكتاغغاا الدرا غغ  التغغي 

ة المغدر   غي ا تغر، تلغيهم ومغد   جاحغب مغ هم ىو مغتمك هم من معر ة ما دل

الخدغغة التغغي اختار غغا و ا سغغاليب والدرا غغ  والوسغغا ل التغغي و  هغغا  ومغغن   غغا 

 تدر  إلب م هوم التعليمية
1
  

 ـ م هوم التعليمية: 1

اليو ا يغغة   didaktitionمغغن كلمغغة  قتااغغتالتغغي  didactique غغي ترجمغغة بكلمغغة 

)معارا تلمية ىو تق يغة   )الاغعر  ليتسا والتي كا ت تدل  تلب  وع من الاعر 

 التعليمي   

لي بح التعليم ىو  ن التعليم  و كغ ا لغم تكغن  didactiqueوقد تدور مدلول كلمة 

التعليميغغة  غغي البدايغغة  وتختلغغا كثيغغرا تغغن العلغغم الغغ ت يهغغتم بماغغاكل التعلغغيم ىت 

ركغع البيداغوجيا  بغالرغم مغن  غ أل ا خيغرت التغي تهغتم تلغب الخ غول بغالمتعلم ت

 ا ولب )ىت التعليمية  تلب المعارا اآلتية: 

بالعلم  من حي  قدرته تلب تحديد المعر ة و و يد تن حل  االكت ا ير   ـ م  ب

 المااكل ال لس ية بالعلم 

 ـ تعتبر المعر ة العلمية "معر ة  سبية  ن العلم  ي تدور مستمر" 

وتقحغم تقول غا  غي العلغم  الاخ غية االتتبغاراتـ و ي إرادية   ها تتجرد من كغل 

 من ىجل الو ول إلب  تيجة تلمية  حيحة خالية من كل تلثير 

                                                           
ـ خالد لب يل  التدري  العلمي وال  ي الا اا بمقاربة الك ا ات وا  داا  دار الت وير  الجعا ر   1

   131ـ 09ل ل 
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 ـ  الروح العلمية تعتمد تلب الجهد العقلي وت و  الحقيقة 

بالقليل من المعر ة  االقت اعـ العلم يتدلب ال رامة والحعم ومراقبة ال     وتدم 

ىو بتلت اآلرا  السدحية  بل يتحداأل إلب الت قيب  ي ا مور بدون كلل ىو ملل بحثغا 

 تن الحقيقة  

ـغغ العلغغم يعغغو،  غغي العلغغم المجهغغول لمعر غغة ك هغغه وكاغغا ىسغغرار والقواتغغد التغغي 

يرتكع تليها  تكسب ى كارأل قوت ومتا ته وي غبح را غد ال كغر اا سغا ي  غي الميغدان 

 يمي  التعل

 ـ تسعب التعليمية العمل  ي مستويين: 

ـ و و يسب  الت كير البيداغوجي وتاكل  يه محتويات ومضغامين التعلغيم مواضغي  

 للدراسة والتلمل 

ـغغ تسغغمح التعليميغغة  غغي  غغ ا المسغغتو  بح غغر ى غغم الم غغا يم التغغي تغغدخل  غغي ب غغا  

 الموضوع وتحليل العالقات التي تربدها ببعضها البع،  

يعقب العمل التعليمي ويت اول التعمي   ي تحليل وضعيات تعليمية حقيقيغة ـ و و 2

 ل هم وت سير ما جر   يها بدقة  

ـ يتضمن   ا التحليل تلب الخ ول دراسة ت ورات التالمي  المتعلقة بم هغوم 3

معين والتعرا تلب ىسلوب ت كيغر م واكتسغاب الدريقغة التغي يتمك غون بواسغدتها 

 المدر   من معر ة ما ي ت رأل 

ىسغلوب تدخلغه خغالل ـ ياغمل  غ ا التحليغل ىيضغا دراسغة دريقغة تمغل المغدر  و4

ادة بكل الجوا ب المؤثرت  ي العملية التعليميةالح ة و لت لإلح
1
  

     أل تلوم االت ال  تلم ابستومولوجياويق د بالتعليمية: )التربية  البيداغوجيا  

  ريا وتدبيقغا لتسغاتدأل تلغب القيغام  ومواد لها  له بمه ة التدري  ي بغي معر تها

بمه غغة بسغغهولة ويسغغير  خ و غغا  غغي المرحلغغة ا ولغغب المت غغلة بعمليغغة ااتغغداد 

 والتحضير  ت  ااد تربوت  تعليمي  تكوي ي 

                                                           
   132  ل ـ المرج  الساب  1
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 ـ ارح الم دلحات اآلتية: 

ـ م هغوم التربيغة: تع غي كلمغة التربيغة لغغة ال مغو ربغا الاغي   ىت عاد و مغا  و غي 1

 دقات" ىت يعيد ا و قول ربغوت  غي ب غي  غالن ىت  اغلت  غيهم  القرآن "يربي ال

وجغغا   غغي المعجغغم الوسغغيد" تربغغي: تغغغ   وتثقغغا  وربغغاأل قغغواأل الجسغغدية والعقليغغة 

والخلقية ومن   ا  إن المع ب اللغوت لكلمة تربية يتضغمن ال مغو والعيغادت  التغ يغة 

من  educationتربية والت ا ة والتثقيا  و جد  ي اللغة ال ر سية كلمتين ا ولب 

مغغن ى غغل يو غغا ي  يقغغول "دور  pedagogieى غغل التي غغي وا خغغر  بيغغداغوجيا 

كايم" لقد دخلت كلمة تربية إلب اللغة ال ر سية ب ضل تلما  ت ر ال هضة  حي ما 

 ي قاموسغه الالتي غي ال ر سغية تغام  robert estienneىورد ا "روبرت استين" 

 غغي معجمغغه  foulquieثغغم يغغ كر " ولكيغغة  nourritureبمع غغب التغ يغغة   1549

 eleverياير إلغب مع غب الت اغ ة ىو التربيغة  educareالتربوت ىن ال عل الالتي ي

بمع غغغب د غغغل الثغغغا ي  pedمك و غغغة مغغغن مقدعغغغين ا ول   pedagogieوكلمغغغة 

agogie  وتع غغغي القيغغغادت والتوجيغغغهaction de conduire  ىت تع غغغي توجيغغغه

ما د ال وقيادتهم وتربيته
1
  

ـ م هوم البيداغوجيا:  ي كلمة يو ا ية تع ي: تربية ا والد وتعليمهم  وك لت  ي 2

مجموتغغة مغغن الدرا غغ  والتق يغغات  والخدغغوات التغغي تميغغع تعلغغيم مغغادت معي غغة ) غغن 

 التعليم   

  ا  داا     االكتااا  قول بيداغوجيا القرا ت الحساب 
2
 

 ـ م هوم التعليم: 3

 غغو  اغغاد توا غغلي يهغغدا إلغغب إثغغارت دا عيغغة المغغتعلم وتسغغهيل الغغتعلم  ويتضغغمن 

مجموتغغة مغغن ال اغغادات والقغغرارات التغغي يتخغغ  ا المعلغغم ىو الدالغغب  غغي الموقغغا 

التعليمي  كما ى ه تلم يهتم بدراسة در  التعليم وتق ياتغه  وبلاغكال ت  غيم مواقغا 

  داا الم اودت  والتعليم ت غميم التعلم التي يت اتل معها الدلبة من ىجل تحقي  ا

مق ود  ىو   دسغة للموقغا التعليمغي بدريقغة مغا  بحيغ  يغؤدت  لغت إلغب تعلغم ىو 

                                                           

 103ـ المرج  الساب   ل 1
   25ـ المرج    سه  ل 2
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إرادت التعلم التغي ياغرا تليهغا الماغرا  إ ن التعلغيم  غو تغو ير الاغرود الماديغة 

وال  سية  التي تساتد المتعلم تلب الت اتل ال ااد م  ت ا غر البي غة التعليميغة  غي 

  والقغغيم واالتجا غغاتا التعليمغغي  واكتسغغاب الخبغغرت والمعغغارا والمهغغارات الموقغغ

التي يحتاج إليها   ا المتعلم
1
  

والتعليم بم هوم آخر  و : مهمة يقوم بها المعلم ىو المغدر  بمعيغة تالميغ أل  غي ىت 

مستو  و ي مكان معلوم  ويعّرا بل ه مجموتة من الخدغد التقليديغة ىو الحديثغة  

 ات ال غغلة  ي  غغ  ا ا وليغغا  والمعلمغغون بكي يغغة تجعغغل الغغتعلم ممك غغا ىو العمليغغات 

والتكرار  و ي خدد وتمليغات  غادرت تغن  واالست هاربواسدة التلقين والح   

خغغارج  اتيغغة التلميغغ  )المغغتعلم  وتغغن إرادتغغه ورغبتغغه  وميولغغه  بحيغغ  يكغغون تغغديم 

لّتعلمغي  ممغغا ىثغغار الماغاركة  سغغلبي الموقغا  غغي إ جغاع وتحقيغغ  ال عغل التعليمغغي  ا

 م هوم التعليم    ضلواح ي ة تلما  التعليم المحدثين 

ـغغ ىمغغا م هغغوم الغغّتعلم: يغغتم تحغغت إاغغراا المعلغغم وتوجيهغغه  و غغ  خدغغد وتمليغغات 4

يكتسب المتعلم ب اته واستعداداته معغارا وخبغرات وقغدرات وك غا ات ومهغارات  

ب  سغغه  غغي اتجغغاأل الك غغا ات وتليغغه  غغإن الغغتعلم يمثغغل المسغغا ة التغغي يقدعهغغا المغغتعلم 

ويم حه الثقة  ي   سه ويجعله  ي موقا إيجابي   امتالكهاالجديدت التي يرغب  ي 

و ي ميدان المدار  ي بغي تلب المدر  ىن يكون مدلعا تلغب المغدار  التربويغة 

و لس تها مثل: المدرسة اا سا ية: التي تعتبر المدر  اغريت  عغال ومتسغاوت  غي 

ة مغغ  غيغغرأل مغغن ى غغراد المجتمغغ  المدرسغغي  غغي توجيغغه وت  يغغ  الحقغغو  والمسغغؤولي

 العملية التربوية التعليمية  

والمدرسية ال  عية: تعتبر سلوت المدر  و ااده بمد  ما ي تجه من آثار  ي تعلغم 

 التالمي  و ي تح يلهم 

ىمغغا المدرسغغة االسغغلوكية: تغغر  بغغلن التعلغغيم تبغغارت تغغن مجموتغغة مغغن المهغغارات  

ميول التي تعلمها المتعلم وتمل تلغب دمجهغا  غي اخ غيته كغل  غ أل والمعارا وال

المغغدار   ت  غغر إلغغب التعلغغيم والمعلغغم و  غغرت مختل غغة تغغن ا خغغر   تبعغغا للسياسغغة 

                                                           
ـرايدت لبيب  جابر تبد الحميد جابر  م ير تدار ّللّا  ا س  العامة للتدري   دار ال هضة العربية   1

   07  ل1983  بيروت  تام 1د
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التعليميغغغغة التغغغغي ت تجهغغغغا حكومغغغغات البلغغغغدان المختل غغغغة  غغغغي ااتجغغغغاأل اايغغغغديولوجي 

واالجتماتي والثقا ي والدي ي
1
  

 تيجغغة ي الح غغيلة السغغلوكية للكغغا ن الحغغي بيا  غغوكغغ لت الغغتعلم  غغو تغييغغر ثابغغت  سغغ

الخبرت  ويت   تلما  ال    تامة تلب ىن تغير السلوكية الثابتة  سبيا تتدرج تحت 

 ت وان التغيرات المتعلمة"ن وتمر تملية التعلّم  ي ثالثة مراحل  ي:

االستعارت  االختعان  االكتسابـ 
2
  

ت يب له الد ل  ي تعلم  غ أل المهغارات وىيضا من م هوم آخر التعلم:  و ال ااد ال 

اجتغغه وميولغغه ورغباتغغه  يقغغوم بغغه ااغغباع ح اغغاد تلقغغا ي   واالتجا غغاتوالمعغغارا 

والغتعلم بهغغ أل لكي يغغة يحغغد  لإل سغغان  غغي جميغ  مراحغغل  مغغوأل   هغغو يمغغر ىث غغا   لغغت 

بخبغغرات يغغتعلم م هغغا الكثيغغر  ومغغن  غغ ا الغغتعلم لغغي  ىمغغرا مسغغتحدثا  قيغغل  هغغور 

يغتعلم حر غة   غاالبنالاي  يتعلم بدري  مباار من ا جيال السغابقة  المدرسة كان 

 ىبيه تن دري  التقليد والخبرت المباارت 

ـ م هوم التدري :  و الجا ب التدبيقي للتعليم  ىو ىحغد ىاغكاله وى مهغا  والتعلغيم 5

ال يكون  عاال إال إ ا خدد له مسبقا  ىت قد  غمم بدريقغة م  مغة ومتسلسغلة  لغ ا 

 التدري   ااد توا لي يهدا إلب إثارت التعلم  وتسهيل مهمغة تحقيقغه  ويتضغمن 

ا غغلية والقغغرارات التغغي تغغم اسغغتغاللها  سغغلوت التغغدري  مجموتغغة مغغن ا  عغغال التو

وسيدا  غي ىدا  موقغا  باتتبارألوتو ي ها بكي ية مق ودت من المدر  ال ت يعمل 

تربوت تعليمي  ويمكن القول بلن التدري    ام من ا تمال المخدغد لهغا  يق غد 

به ىن يؤدت تعلغم الدلبغة  غي جغوا بهم المختل غة و مغو م  و غ ا ال  غام ياغمل تلغب 

ا  ادة الهاد ة  يقوم بها كل من المعلغم والمغتعلم  ويتضغمن  غ ا ال  غام مجموتة 

ثالثة ت ا ر  و ي: معلما وم هجا دراسيا  ومتعلما
3
  

                                                           
  05  ل2006  تمان  ا ردن  تام 1ـ حمعت الجبالي  الوسا ل التعليمية  دار المارا الثقا ي  د 1
  06ـ    المرج    2
  تمان ا ردن  1محمود الحيلة  درا   التدري  العامة  دار المسيرت  د ـ تو ي  ىحمد مرتي  محمد 3

  23  ل2005ـ 2002تام 
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ويق د بالتدري  ىيضا ى ه تملية الت اتل بين المعلم ودالبه ا دا ات التي يؤديها 

ل دا  الدلبغة لتعغدييم المبااغرت  غي ىالتعلغ المعلم ىث ا  تملية التعليم والتعلم احغدا 

 مسار التعليم وتيسيرأل  

وكغغ لت تمليغغة التغغدري  تسغغت د إلغغب مجموتغغة مغغن الخبغغرات الحيويغغة  تسغغت د  غغي 

ا خر   ي  مو ا و ضجها إلب ى ول معي ة  وىس  محددت  ومقومات واضحة  

والتوجيه  بحي  تجلت  اارتويستمد ى ميته من و  ه مه ة من المهن المرتبة باا

 ة:   أل ا  مي

التغي تجغرت  والمحغاراتـ إيضاح ما غم، من المعلومغات مغن خغالل الم اقاغات 

 بين المعلم ودالبه  

ـ ت  يل ما جا  مجمال  ي الم ا ج المقررت ال ت ال يمكن للدلبغة معر غة ت ا غيله 

 غغإن التغغدري  تمليغغة متعمغغدت لتاغغكيل بي غغة ال غغرد ب غغورت تمك غغه مغغن ىن يغغتعلم ىدا  

 ي سلوت معين تاالاتراسلوت محدد ىو 
1

   

ـ درا   التدري : تهدا تملية التدري   ي بع، معا يها إلغب إحغدا  تغيغرات 6

 واالتجا اتمرغوبة  ي سلوت المتعلم واكتسابه المعلومات والمعارا والمهارات 

والقيم المرغوبة  من ىجل تحقيغ   غ أل ا  غداا التعليميغة التغي تسغعب إحغدا  تلغت 

ة ويتوجغغب تلغغب المعلغغم ىن يقغغوم ب قغغل  غغ أل المعغغارا التغيغغرات السغغلوكية المرغوبغغ

والمعلومغغات المدلوبغغة لتحقيغغ  التغيغغر السغغلوكي التعليمغغي  بدريقغغة اغغا قة  تثيغغر 

 غ ات المغتعلم  االتتبغارالمتعلم ورغبته  وتد عه إلب التعلم م  ا خ  بعغين  ا تمام

 والعقلية والجسمية  واالجتماتيةوخ ا  ه ال  سية 

مه ة تحتاج إلب دراية مب ية تلب ال  رت والتدري إن مه ة التعليم 
2

   

وى عب ما  يها  ي المواجهة   مواجهة المعلم المعلم للدلبة داخغل غر غة الغدر  

با مر السهل  ويجغب التغ كير   غا ىن اختيغار دريقغة التغدري  الم اسغبة تقغ  تلغب 

بواسغدته  تات  المعلمين   هم يحغددون الكي يغة وا سغلوب الغ ت يدرسغون مغادتهم 

و لت ىن معر ة المعلم الواسدة بدرا   التدري   واستراتيجيات التعليم المت وتغة 
                                                           

  تام 1ـمحمد محمود تبد ّللّا  ىساسيات التدري  درا   استراتيجيات  م ا يم تربوية  دار غيدا   د 1

   11  ل2013
   25ـ 24المرج  الساب   ل ـ  2
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للتدبيغغ   بحيغغ  ت غغبح تمليغغة التعلغغيم اغغا قة وممتعغغة للدلبغغة  وم اسغغبة لقغغدراتهم 

ووثيقغغة ال غغلة بحيغغاتهم اليوميغغة  واحتياجغغاتهم  وميغغولهم  ورغبغغاتهم  وتدلعغغاتهم 

يجب مالح ته ابتدا   غو ىن الدريقغة سغوا  كا غت  المستقيلية  والاي  المهم ال ت

تامة ىو خا ة  ليست قوالب جامدت يتقيد بهغا المعلغم  غي كغل ال غروا وا حغوال 

المت لة بدبيعة  المادت  ىو بي ية الدالب ال  ية المدرسية ىو سوا ا   المعلم لي  

لم ىن يكون دريقة معي ة ىو درقة جامدت  ي التدري   بل تلب المع بالتعاممدالبا 

المبتغغدع لدريقتغغه  مر غغا  غغي اتخغغا  ا سغغلوب والدريقغغة الم اسغغبة التغغي يقت غغ  بل هغغا 

تو له إلب تحقي  ا  داا التعليمية والتربوية المدلوبغة  ومغن الواجغب ىن يكغون 

المعلم ملمغا بدرا غ  التغدري  الحديثغة والقديمغة  ولاخ غيته ا ثغر  غي التغدري   

تبغا هم راجغ  إلغب قغدرت المغدر  ومهاراتغه ىكثغر ممغا الدلبغة وا  ا تمغاموقد يكون 

يرج  إلب مادت الدر 
1
  

   

 

  

  

 

 

                                                           
   109  ل2009  تمان  تام 1اللديا بن حسن  رج  التدري  ال عال  دار الثقا ة  د ـ تبد 1
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 المبحث األول: استراتيجيات التدريس وفق المقاربة بالكفاءات 

 المقاربات المالئمة تعميقا للعملية التعليمية التعلّمية. 

)تغييةر مروةو  كما تنزع إلى التقنيات التربوية التي تعد عمليةة نندسةية لمو ة  ي ويعنةي    

في سلوك المةتعلي نتيجةة تقةديي نةلم الموا ة  التعليميةة م ونةو مةا يصلةق االتلةميي التعليمةيا 

والبةةرامن ب بولةةفوا )ولةة  مةةا يسةةتصيأ التلميةةل  داءم مةةب  المحتويةةاتالمقاربةةة باألنةةدا  )

سلوك مروةو  فيةف فةي نوايةة المةنون  و المقةرر الدراسةي  و حةدس التةدريس  و الةدرس  مةأ 

 د المعيار والشرص.تحدي

 ـ تصنيف األهداف: 1

و د ليغت  فعال  ابلة للمالحظة والقيةاس ويتةفل  التلةني  مةب  ال ةة  بعةاد نةي: البعةد     

 المعرفي والبعد الوجدانيم والبعد الحركي. 

 م األندا  : 1956و د لن  بلوي ورفا ف عاي )

   والحفظ. لعقليا والنتاج ـ البعد المعرفي: ويشمل األندا  

ـ المعرفة: ني العمليةات النفسةية المعرفيةة الةالةة بالةلاكرسم  ر تةلكر المةادس التةي تعلموةا 1

النتةةةائن التعليميةةةةم ومةةةب  م لةةةة المعرفةةةة فةةةي البعةةةد  مسةةةتوياتـةةةـسابقا ونةةةي تم ةةةل  دنةةةى 

نجد
1

 فالمعرفة ني اب يدرك ما في اللاكرس مب اشياء ورموز وملصلحات:

 لة بالمادس الدراسية.ـ معرفة الرموز والملصلحات الةا

 ـ معرفة الحقائق التفليلية. 

 ـ معرفة الصرق والوسائل لجمأ المعلومات وتنظيموا. 

 ـ معرفة المبادئ والقوانيب. 

 .فولم تعتبر  ندا  عامةم  ما الةالة م ل:  ب يعر م  ب يل م  ب يحددم  ب يلكر

 والفوي: االستيعا ـ 2

                                                           
ـ عبد الحميد حسبم عبد الحميد شانيبم التدريس المتقدمةم واستراتيجيات التعلي و نماص التعليم كلية  1

 .300التربيةمد منوورم جامعة اإلسكندريةم ص 
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بف القدرس على فوي معنى المادسم  ر عنةدما تعةرع علةى التلميةل معلومةاتم فننةف مةب  ويقلد

المتو أ معرفة ما تعينفم وبالتالي يسةتصيأ اسةتةداي األفكةار المتةةمنة بوةام ومةب  م لةة الفوةي 

 فوي الحقائق والقوانيب. نجد: ـ

 ـ تفسير ملصلحات لفظية. 

 ـ تحويل مواد كالمية إلى  شكال رياةية. 

 ـ تقدير نتائن مستقبلية بناء على فوي لحقائق حالية. 

 ـ إظوار  سلو   و صريقة جديدس. 

فوةةلم تعبةةر عامةةة  مةةا األنةةدا  الةالةةة فوةةي:  ب يحةةولم  ب يفسةةرم  ب يميةةزم  ب يفةةرقم  ب 

.يعصةةي  م لةةةم  ب يقةةدرم  ب يلةةةص ...الةة 
1

عا  والفوةةي امكانيةةة التلميةةل فوةةي يونقلةةد باالسةةت

 .لصلحاتلحقائق وتفسير المالدروس ومعرفة ا

ويقلةةد بةةف تجزئةةة المحتةةوا إلةةى عنالةةرم التةةي ترلفةةفم بحيةةث يظوةةر الترتيةة   ـةة التحليةةل:4

   لألفكار والعال ات بينوا ويشمل:

 ـ تحليل العنالر. 

 ـ تحليل العال ات.

 ـ تحليل المبادئ. 

 ما األنةدا  الةالةة تتم ةل فةي:  ب يعةر م  ب يميةزم  ب يشةرفم  ب يفلةل بةيبم  ب يشةير 

 إلى .....ال .

ـ التركي : نو القدرس علةى تشةكيل كةل جديةد مةب مجموعةة  جةزاءم ولوةلا يركةز علةى دور 5

 اإلبداع والةلق ومب عباراتف:

 ـ  ب يرل .

 ـ  ب يبدع. 

 ـ  ب يعّدل. 

 ـ  ب يعيد التنظيي. 

                                                           
 .314ـ 313ص  صعبد الحميد حسب ماستراتيجيات التدريس المتقدمة  م ـ 1
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 يعيد الكتابة. ـ  ب 

 ـ  ب يةصص.

  .ـ القويي: وني  على درجات المعرفة عند )بلوي  ألنوا تقوي على جميأ الفئات السابقة6

ونقلد بالتقويي القدرس على إلدار الحكي. ونلا ما يعني  ب نناك معايير معينةة  ابتةة تلةدر 

 بموجبوا األحكاي على المادس المعرفية المتعلمة. 

 ومب عياراتوا: 

  ب يستةلص. ـ 

 ـ  ب ينتقد. 

 ـ  ب يعلل. 

ـ  ب يفرق
1

 البعد المعرفي ويقلد بف النتائن واالندا  والعمليات المتعلقة باللاكرس.. 

والقةةييم ولةةدر التةةلوق والتوافةةقم ويمكةةب  واالتجانةةات  ـ البعةةد الوجةةداني: ويم ةةل الميةةول 

 ولفة لاتي ةاص بالمتعلي و نف معنورم كالمتعة الفنية التي تشبأ األحاسيس والمشاعر. 

الظوانر  و  االستقبال و  لالنتبام : ونو يشير إلى روبة الصال  اللاتية االنتبام) االستقبالـ 1

 لوا.  االنتبامم يرات معينةم  ر يكوب راوبا في استقبالوا  و 

 ويمكب تقسيموا إلى  ال ة  جزاء: ـ 

 الوعي ويشير إلى اإلحساس بالم يرات األةرام  و وعي اآلةريب. 

  و المةبوصم م ل: التيقظ للقيي اإلنسانية.  االةتيارر االنتبامـ 

 .  االستماعوتشير إلى روبة التلميل بالتمييز بيب الم يرات وروبتف في  االستقبالـ الروبة في 

 .  االنتبامـ  م لة عب لياوة األندا  في مجال 

 .بانتبامـ  ب يسمأ 

 ـ  ب يتقبل الفرو ات العر ية بيب الناس. 

 

                                                           
 . 315ـ المرجأ نفسفم ص  1
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 ـ  ب يظور وعيا ألنمية التعلي. 

مةأ الم يةرم بحيةث يشةعر  االنةدماجإلةى  االنتبةام: وننةا يتجةاوز المةتعلي مسةتوا االسةتجابةـ 2

لعمةل  و لاكم  و بمعنةى المشةاركة الناشةصة للتلميةل مةب والسرور عنةد القيةاي بوةلا ا باالرتياف

 جان  التلميل. ونناك  ال ة مستويات ني: 

 ـ الصاعة واإللعاب: م ل: الصاعة للقوانيب لعبة كرس القدي. 

 ـ الروبة: م ل: ممارسة  وانيب لعبة كرس القدي. 

 بلعبة كرس القدي. االستمتاع: االرتيافـ 

 نو:  ب ينوي واجباتف.  االستجابة ما لياوة األندا  في مجال 

ـةة  ب يصيةةأ  ةةوانيب المدرسةةةم  ب يسةةوي فةةي التفاعةةل اللةةيفي
1

ويقلةةد باالسةةتجابة اب يحتةةري .

  التلميل  وانيب المدرسة و اب يقوي بواجباتف  

تم ولوةلا  ال ةة ـ التقدير )التقييي :  ر إعصاء  يمةة  و تقةدير لألشةياء  و األفكةار  و السةلوكا3

 مستويات. 

 .  االجتماعيةـ  بول القيمة: م ل: تقبل العادات والتقاليد 

 ـ المفاةلة:  ر تفةيل عادس على  ةرا. 

 القيي  و العادات  و السلوكات.  اةتيار:  ر االلتزايـ 

  ويمكب لياوة األندا  في نلا المجال إلى: 

 ـ  ب يظور إيمانف بدور المر س في المجتمأ. 

  ب يقدر األفكار التقدمية. ـ 

 دور  صفال الحجارس في تحرير الوصب.  ـ  ب يقدر

ـ التنظيي: نو التركيز ننةا علةى المقارنةة بةيب القةيي اآلراء واألفكةار والعةادات والتقاليةدم  ةي 4

 :  مستوياتفالتركي   ر تفكيد األفكار األك ر  بوال لديفم ومب 
                                                           

 .317ـ 316ـ المرجأ نفسفم صم ص 1
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مفووي القيمة:  ر تفوي  يمة معينةةم كةالحكي علةى واجبةات الدولةة فةي تةفميب الرعايةة  ـ تكويب

 اللحة للمواصب. 

ـ تنظيي نسق  يمي:  ر تصوير نظةاي لقيمةة معينةة م ةل: تصةوير نظةاي لواجبةات الدولةة لتةفميب 

 الرعاية اللحية. 

 وكللك لياوتوا إلى: 

 ـ  ب يتفوي حاجتف للحرية. 

 يةأ ةصة لنفسف تتناس  مأ  دراتف.  ـ  ب

ـ  ب يتقبل المسرولية تجام ما يلرفف
1

. 

إلا كةاب فةي موةةأ  بانفعةاالتـ التمييز: بحيث يتي إلدار السةلوك مةب المةتعلي دوب التةف ر 5

التحدر  و التوديدم ألب المتعلي ننا  د يكوب نظاما  يما معينةا يحكةي سةلوكف لفتةرس كافيةة ومةب 

 قوي بعمل ةيررم  ب يميز بيب الةير والشرم  ب يعدل في معاملتف إلةوتف. ندافف نجد:  ب ي

البعةد الةلر  شةار إليةف بلةوي إلةى جانة  البعةديب السةابقيب: المعرفةيم  ج ـ البعد الحركي: ونو

 الوجدانيم يتلل بالموارات الحركية العةلية والعقلية. 

بةف فةي المراحةل التعليميةة العاليةة ونقص األنةدا  المتعلقةة  و د بنف إلى لعوبة نلا الميدابم

)ال انور  و الجامعي م حيث يسعى إلى زيادس الكفاءس في التآزر بيب النشةاص النفسةي للمةتعليم 

 ونشاصف الحركي. 

 ـ يتلل بالموارات اآلتية واليدوية: كالسباحةم الصباعةم الكتابةم القراءس. 

 kibler م ومحةةاوالت كيبلةةر r.h.daveومةةب المحةةاوالت لتةةةييق نةةلا المجةةال نجةةد ديةة  ) 

المعرفي والتكنولوجي وال ورس التي حد ت فةي علمةي  االنفجار م ومأ simpsonوسيمبوب )
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  ةر بشةكل واةةل علةى علةوي التربيةة بالبحةث عةب مقاربةة جديةدس تتكية م  واالجتمةاعالنفس 

 ولوت العلر مب جوة واست مار النقد اللر وجف للمقاربة السابقة مب جوة  ةرا. 

فتةةيب الفعةةل التربةةور إلةةى درجةةة يلةةبل معوةةا ويةةر لر داللةةة للمةةتعلي )الكةةي علةةى حسةةا  ـةة ت

 الكي  . 

 ـ فلل األندا  عب المحتويات التعليمية. 

 ـ عدي ربص التعلي بالوا أ المعيشي. 

وكاب  ب ظورت مقاربة جديدس متف رس مب الفكةر الفلسةفي البنيةور ومةا  تةى بفابياجيةفا ونةي 

في الواليات المتحدس األمريكية والتةي صبقةت  وال فةي المجةال  1968عاي  المقاربة بالكفاءات

العسةةكرر  ةةي التكةةويب المونةةي وتقةةوي علةةى بيةةداووجيا حةةل المشةةكالت والجديةةد بالةةلكر  ب 

المقاربتيب متللتاب ومنفللتاب
1

  . 

 ما التدريس؟ نل نو نقل للمعرفة؟  و مونة؟  و علي؟  و فب؟ 

فصةةرر؟ إنةةف سةةرال مشةةروع سةةو  يرسةةس فيمةةا بعةةد لمنظومةةة تربويةةة بفكملوةةام   و اسةةتعداد

مةو المتكامةل فالتدريس نو كل الجوود المبلولة مب المعلي مب  جل مساعدس المتعلميب على الن

 وإمكاناتف. كل وفق ظروفف واستعداداتف

 ـ  نمية التدريس:2

الت التي تجرر بةيب المعلةي  ـ إيةاف ما ومص مب المعلومات مب ةالل المنا شات والمحاو

 وصالبف. 

  ـتفليل ما جاء مجمال في المنانن المقررس اللر ال يمكةب للصلبةة معرفةة تفالةيلف إال نةلا 

 ةالل ما يردر المعلي مب منا شات نادفة.
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ج ـيمتد التدريس إلى التربية الةلقية والنفسيةم إلا إب التدريس يستند إلى علةي الةنفسم وعلةوي 

 التربية. 

 إب التدريس عملية تفاعل فكرر بيب المعلي وصالبفم  ر التدريس  ائي على التفاعل. دـ 

وةةـ التةةدريس ملةةصلل   ةةر  إلةةى الفةةب منةةف إلةةى العلةةي فةةنلا كةةاب العلةةي مجموعةةة مةةب الحقةةائق 

بالتجري م فنب الفب مجموعة مب الموارات تولل إليوا البشر
1

فالتدريس لف انمية بالغة مب .

والد ة في المنانن ومعرفة تفالليف ألب التدريس عملية ةلقيةة وتفاعةل  حيث بياب المعلومات

 فكرر بيب المعلي والصال  .

 ـ المقومات األساسية للتدريس: 3

بصالبةفم وكيفيةة حدي ةة  االتلةالني تلك الموارات التي تبدو في مو   المعلي و درتةف علةى 

 معويم و درتف على التلر  في إجاباتوي. 

موةارس يمتلكوةا المعلةي للةتعلي مةأ عقةول ومشةاعر و حاسةيس الصةال م فننةف  ـ إب فب التدريس

  لبل   ر  إلى علي النفس مب  ر علي آةر. 

ـ ويشمل نليب المقوميب: الفصرس والمونبةةم والتعلةيي واللةناعة فالةلر لديةف  ةدرس علةى  ةول 

مل إال بما يسةمى الشعرم يعني  ب لديف مونبةم ونلا يم ل الفصرسم ولكب نلم الشاعرية ال تكت

بالوسةةائل اللةةناعيةم ومعنةةى فةةب التةةدريس  ةةائي علةةى مقةةومي الصبةةأ واللةةناعة
2

ويقلةةد .

 بالمقومات ني  درس المعلي على التوالل مأ صالبف.

 ـ طرائق التدريس: 4

عب ةصوات محددس يتبعوا المعلي لتحفيظ المتعلميب  كبر  در ممكةب مةب المةادس العلميةة  عبارس

 الدراسيةم وننا تكوب الصريقة وسيلة لوةأ الةصص وتنفيلنا في موا   الحياس الصبيعية.

                                                           
ـ محمد محمود عبد ّللّام  ساسيات التدريسم صرائق التدريسم استراتيجياتم مفانيي تربويةم دار  1

 . 12م ص2013م 1ويداءم ص
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ـ بفنوا األسلو  المتسلسل المنظي اللر يمارسف المتعلي ألداء عملية التعلييم ولتحقيق الغةرع 

 وا في إيلال المادس  و المعلومات إلى المتعلي. المصلو  من

ـ وكللك ني عملية يرديوا المعلي بود  تغيير سلوك المتعلي وتكيفف ومساعدتف علةى التكامةلم 

 مو   تعليمي معيب ةمب مادس دراسية معينة.  باتةالمعينة  إستراتيجيةوني اعتماد 

ة والموةةارسم ونةةي كلمةةا كانةةت مالئمةةة ـةة ونةةي  يةةةا األداس  و الوسةةيلة النا لةةة للعلةةي والمعرفةة

وميولف كانت األندا  التعليميةة  و ابليتفللمو   التعليميم ومنسجمة مأ عمر المتعلي ولكائف 

 المتحققة بوا  وسأ عمقا و ك ر فائدس. 

ـ صريقة تتف ر بمجموعة مب العوامل التةي تةردر بةالمتعلي إمةا النجةاف وإمةا إلةى الفشةلم ومةب 

 نلم العوامل: 

 نحو مونتفم وشةليتف.  ودافعتيفدري  المعلي ونلا  دروسف األسبوعيم ـ ت

ـ ير ر في سير التدريس  يةا ميل الصال  إلى التعليم إل كلما كاب الصةال  متشةو يب للةتعليم 

 سول للك على المعلي القياي بواجبف ةير  يايم ومب نلم الصرائق نجد: 

 األولى. االبتدائيةسوسات وتللل للمرحلة  ـ الصريقة الحسية: وني اسموا تقوي على المح

  ـصريقة النشاص: حيث يظور فيوا نشاص المعلي والمتعلي
1

. 

ج ـالصريقة الوظيفةةة: )المشةةةروع : وتقةةوي علةةةى مشةةروع يةتةةةارم الصالةة  بحسةةة  ميولةةةف 

 وحاجتف.

 دـ الصريقة اإللقائية: التي يلغي فيوا المعلي مادتف على الصال . 

: ونةةي  ائمةةة علةةى الةةنمص العقلةةيم وترتيةة  فيوةةا المعلةةي مادتةةف علةةى يةاالسةةتقرائنةةـ الصريقةةة 

ويةةةدم العةةةرعم الةةةربص والموازنةةةةم القاعةةةدسم مالصةةةال  وسةةةميت بةةةالةصوات الةمةةةس: )الت

 التصبيق . 
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سةتراتيجية فةي الميةداب التربةور ملةصلل حةديث نسةبيا فقةد التةدريس: إب اال استراتيجياتـ 5

الميداب التربةورم بحيةث  والتةللات األةرا  بل استةدامف فياستةدمف الك ير مب العلوي 

 ستراتيجية تعبير عب منصق. تعتبر اال

يةةات فةةي السةةلوك لغاسةةتراتيجية تةةفتي فةةي بةةا  الوسةةائل التةةي تقابةةل مفوةةوي المقالةةد وا ةةـ ا

 .  االجتماعيةواألفعال 

مةلم والةدليل الع  ـتعني ةص السير للولةول إلةى الوةد م  و نةي اإلصةار الموجةف ألسةالي  

 اللر يرشد حركتفم وتعني  يةا فب استةداي الوسائل لتحقيق األندا . 

ج ـوي مجموعةة األمةور اإلرشةادية التةي تحةدد وتوجةف مسةار عمةل المعلةيم وةةص سةيرم فةي 

 الدرسم ألب التدريس بصبيعتف عملية معقدس تتداةل وتترابص عنالرنا في ةصوات متتابعة. 

نحةةو  المتعللةةيبر دورا مومةةا فةةي إنجةةاف التةةدريسم وإ ةةارس دافعيةةة دةةـ إسةةتراتجية القبليةةة تةةرد

الةةتعلي. و  ةةار األد  التربةةور إلةةى ةمةةس اسةةتراتيجيات  بليةةة ونةةي: )األنةةدا  السةةلوكيةم 

القبليةةةم الملةلةةاتم األسةةئلة التحةةةيرية  االةتبةةاراتالمنظمةةات المقدمةةةم 
1

إب اسةةتراتيجية .

الوةةد   و الةةدرس ألب التةةدريس عمليةةة جةةد التةةدريس صريقةةة حدي ةةة مةةب اجةةل الولةةول إلةةى 

 لعبة .

ـ مكونات عملية التدريس: تتكوب عملية التدريس مب: المعلّي والمتعلّي والكفايةات المسةتودفة 6

التصبيقيةةةة  اإلجرائيةةةةوالمحتةةةوا الّدراسةةةي والوسةةةائص والصرائةةةق والنظريةةةاتم والعمليةةةات 

 والتقويي. 

 ـ ما المهارات المطلوبة في المّدرس؟ :7

ـ الروبة والميل والتةلص في المادس وللك بمعرفة  لولوا اإلصار التاريةيم وفلسةفة بنةاء 

 نشاصاتوا.
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تتصلبةف الفئةة العمريةة مةب تقنيةات وعالئةق والقةدرس  ـ الّدراية بعلي نفةس الصفةل المرانةق ومةا 

 على التكي  ملمحوي. 

ائص البيداووجية والتربويةةم الديداكتيكا وتكنولوجيا اإلعاليم الوس صالع على مستجداتاـ اال

وتلحيل التلورات لدا  لمةتل  التعليمات وبناء الموا   بالموازنة مأ التحةير النوعي 

المتمدرسيب
1

للمدرس موارات يج   ب يكوب مةتمكب مةب المةادس ويجة   ب يكةوب علةى علةي .

  بعلي نفس الصفل و ب يكوب مانرا في التكنولوجيا واإلعالي .

 حل المشكلة: ستراتيجيةا

 باستشةارسمةنون علمةي يبةد   لنني منظي للمتعليم ونو حل المشكالت: نو نشاص ستراتيجيةاـ 

التفكيرم والبحث عةب حلوةا وفةق ةصةوات علميةة ومةب ةةالل  ما تنسق مشكلةتفكيرمم بوجود 

الصال  مةب ةةالل نةلم الصريقةة مجموعةة مةب  التعليميةم يكتس ممارسة عدد مب النشاصات 

 النظرية. المعار  

المروو  فيوا كمةا  نةف يجة   ب يكتسةبوا الموةارات الالزمةة  والموارات العامية واالتجانات

للتفكير بفنواعف وحل المشكالت ألب إعداد المتعلميب للحيةاس التةي يحبونوةا والحيةاس المسةتقبلية 

توةةا ال تحتةةاج فقةةص إلةةى المعةةار  والموةةارات العلميةةة كةةي يواجوةةوا الحيةةاس بمتغيراتوةةا وحرك

السةةريعة وموا فوةةا الجديةةدس المتجةةددسم بةةل البةةد لوةةي مةةب اكتسةةا  الموةةارات الالزمةةة للتعامةةل 

بنجةةاف مةةأ معصيةةات جديةةدس وموافقةةة مشةةكلة لةةي تمةةر بةبراتوةةا مةةب  بةةل ولةةي يتعرةةةوا لوةةا 

وتدري  الصال  على حل المشكالت  مر ةروررم ألب الموافق المشكلة تةرد فةي حيةاس كةل 

س   سالي  سليمة في التفكيةرم وينمةي  ةدراتوي علةى التفكيةر التةفملي فرد وحل المشكالت يك

كما  نف يساعد المتعلميب على استةداي صرق التفكير المةتلفةةم وتكامةل اسةتةداي المعلومةاتم 

وكةللك تنميةة  ةدرس الصةال  علةى التفكيةر العلمةي  االكتشا وإ ارس ح  اإلصالع العقلي نحو 

العلمةةي فةةي مواجوةةة الموا ةة   االتجةةاملةةحيحةم وتنميةةة  وتفسةةير البيانةةات بصريقةةة منصقيةةة

 المشكلة وير المفلوفة التي يتعرفوب لوا. 
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 تعري  المشكالت: 

ني كل  ةية وامةة تتصل  الحل و د تكوب لغيرس  مر مب األمور التي تواجف اإلنسةاب   

 و نةي حالةة  في حياتف اليومية و د تكوب كبيرس و د ال تكرر في حياس اإلنساب إال مرس واحةدس

 يشعر منوا التلميل بعدي التفكد والحيرس  و الجول حول  ةية  و موةوع معيب.

 لقد عر  نلا الملصلل عدس تعاري  مب بينوا:

ا نف  حد األسةالي  التدريسةية التةي يقةوي فيوةا المعلةي بةدورم إيجةابي للتغلة  علةى لةعوبة مةا 

البد مب توافر  ال ة عنالةر ونةي: تحول بينف وبيب تحقيق ندفف ولكي يكوب المو   مشكلة 

نةةد  يسةةعى إليةةف لةةعوبة تحةةول دوب تحقيةةق الوةةد  روبةةة فةةي التغلةة  علةةى اللةةعوبة عةةب 

صريق نشاص معيب يقوي بف المتعليا
1

. 

وكللك نواسلوك ينظي المفانيي والقواعد التي سبق تعلموةا بصريقةة تسةاعد علةى تصبيقوةا فةي 

كوب الصال   د تعلي شةيئا جديةدا ونةو سةلوك حةل المو   المشكل اللر يواجف المعلي وبللك ي

 مشكلة. ونو مستوا تعليي المبادئ والقواعد والحقائقا.

كما يمكب شرحوا على  نوا الصريقة التي يقوي فيوا المعلي بصرف مشةكلة احةل تمةريب ا علةى 

 متعلميب وتوةيل  بعادنام وبعد للك ينا ش ويوجف المتعلميب للةصوات والعمليات التي تقةود

كةةةل مشةةةكلةم وبعةةةد للةةةك بتحفيةةةز الصةةةال  علةةةى التفكيةةةر واسةةةترجاع المعلومةةةات المرتبصةةةة 

بالمشكلةم وبعد للك يقوي المدس بتقويي الحل اللر تولل إليف المتعلميبم م ةال: عةدداب يزيةد 

 .فما العدداب؟ 24 حدنما على اآلةر إلا كاب حالل ةربوا 

 ويالحظ مب جملة التعاري  ما يلي:  

ملية حل المشكالت على المالحظة الواعية والتجري  وجمأ المعلومات وتقويموةا ـ تعتمد ع1

 وني نفسوا ةصوات التفكير العلمي. 
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مب الكل إلى الجةزء ومةب الجةزء إلةى الكةل بمعنةى إب حةل  لالنتقالـ يتي في حل المشكالت 2

 .  واالستنباص االستقراءالمشكالت مزيل مب 

ر معةا حيةث يسةتةدي الفةرد المةتعلي القواعةد والقةوانيب ـ حل المشكالت صريقة تدريس وتفكي3

 للولول إلى الحل. 

ولةوال إلةى الحةل حيةث يمةارس المةتعلي عمليةة  واالكتشةا  االستقلةاءـ تتةافر عمليتةي 4

 ويكتش  العال ات بيب عنالر الحل.في جميأ الحلول الممكنة  االستقلاء

ـةة تعتمةةد علةةى الوةةد م بحيةةث علةةى  ساسةةف تةصةةص  نشةةصة التعلةةيي وتوجةةف كمةةا يتةةوفر فيوةةا 5

 اللر يتةمب إعادس تنظيي الةبرات السابقة. االستبلارعنلر 

لةةدا المةةتعلي وحةةدوث التكيةة  والتةةوازب مةةأ  االسةةتقرارـةة حةةل المشةةكالت يعنةةي إزالةةة عةةدي 6

 البيئة.

راك التةايم وعةدي اإلدراك التةايم وإدراك تةاي معنى للك  ب سلوك حل المشكالت يقأ بيب اإلد

لمعلومات سابقةم وعدي إدراك تاي لمو   جديد معروع  مامف يمكب  ب يستةدي فيف ما لديةف 

مب المعلومات والمواراتم و ب ينظي ةبراتف ومعلوماتةف  السةابقة ليةتةار منوةا مةا يصبقةف فةي 

المو   المشكل الجديد اللر يواجوف
1

  . 

علمةةيب علةةى  سةةلو  حةةل المشةةكالت يتصلةة  تعةةريفوي لمشةةكالت تةةرتبص بمةةا وتةةدري  المت   

يدرسةةونف مةةب مةةواد مةتلفةةةم  و لمشةةكالت تتلةةل بالحيةةاس المدرسةةية وويةةر المدرسةةية داةةةل 

بيئاتوي تةتل  المشاكل بيب األفرادم فمةا نةو مشةكلة لشةةص مةا  ةد ال يكةوب كةللك للشةةص 

فةرد نفسةف فةي  بولةف مةا يصةرف عليةف مةب نفسف فةي و ةت آةةرم كمةا  ب األمةر يتو ة  علةى ال

مشةكلة يسةعى حلوةا  و ال يةةا  إلةى للةك  ب مةا يعتبةر مشةكلة بالنسةبة للةبعع  ةد ال يعتبةر 

ةبراتف األدبية السابقةم والقياي بةالتفكير  استحةارمشكلة بالنسبة للمتعلي آةر فوو يحتاج إلى 

                                                           
 .50عبد القادر مرادم المرجأ السابقم ص ـ 1
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مةب  االنتقةاءمعةروع  مامةفم  ةي موارات التلوق األدبيم و واعدم المرتبصة بالنص األدبي ال

  نلم وتلكم ما يمكب تصبيقف في نلا المو   الجديدم ولوال إلى الحل المنشود. 

 مية:يالخرائط المفاه ستراتيجيةا

 ـ مفهوم خرائط المفاهيم: 1

ةرائص المفةانيي عبةارس عةب رسةويم نةوع مةب العال ةاتم يقةوي نةلا النةوع مةب التةدريس علةى 

تكلي  الصلبة للقياي ببناء ةارصة  و شبكة مفانميةةم الموةةوع الةدرس المةراد تعلمةفم وتقةوي 

فكرس الةرائص على  فكار عالي النفس التربور فيرا  ب لكل فرع معرفي بنية ةالة بف
1

 ر .

 برسي الةريصة لموةوع الدرس المراد تعلمف. ب الصال  مكل  

فوو يتكوب مب مجموعة مب المفانيي المنظمة نرميم وفي  مة الوري تقةأ المفةانيي العريةةة 

واألك ةةر تجريةةدا  ةةي تنةةدرج نةةلم المفةةانيي ةةةالل المسةةتويات األدنةةى بشةةكل   ةةل تةةدريجيا حتةةى 

بوةا  واالحتفةاظاألفكار الجديدس   تلل إلى المفانيي والبيانات المدركة بالحواس ويجرر تعلي 

عند الفةردم وبةللك يلةبل لات معنةى  فقص عندما يتي ربصوا باألفكار والمفانيي المتوافرس سلفا

 بالنسبة لف. 

ولتحقيةةق للةةك بشةةكل علمةةي ا تةةرف انوفةةاكا اسةةتةداي الةةةرائص المفانميةةة التةةي تسةةاعد فةةي    

انيي عةةب صريةةق تكةةوب مةةا يسةةميف تم يةةل المفةةانيي فةةي موةةةوع معةةيبم والعال ةةات بةةيب المفةة

لمةةات مقةةوالتم والمقولةةة تتكةةوب مةةب مفوةةوميب  و  ك ةةر مةةرتبص بةةيب مجموعةةة  ليلةةة مةةب الك

 ر ت المفووي األولم  ي الكلمات التي على السصرم  ةي المفوةوي لتشكيل وحدس لات معنى فنلا 

 ال اني فننك ستحلل على جملة مفيدس. 

تم يل لمجموعة مب المفانيي المنفللة في المقوالت على شةكل شةبكة  والةريصة المفانمية   

ونظرا للصبيعة الورمية للمعرفة مب وجوة نظر ا وسوبلا فةنب الةريصةة المفانميةة يجة   ب 

 تكوب نرمية تبد  مب  على بالمفانيي األوسأم وتنزل بالتدرين على المفانيي األ ل اتساعا.
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 ـ كيفية بناءنا: 2

وعند بناء الةريصة المفانمية يفةل وةأ  حداث  و  شياء  و  م لة وفي العةادس يمكةب تم يةل 

 ية مجموعة
1

الةرائص المفانمية تساعد المرء على اكتشةا   مب المفانيي بصرق متعددسم لكب 

عال ات جديدس بيب المفانيي   ناء إعداد الةريصةم وبالنتيجة فوو يكش  معاني جديدس لألشةياء 

ترسةةي ةريصةةة مفانميةةة لوةةام ويمكةةب السةةير فةةي إعةةداد الةريصةةة المفانميةةة علةةى النحةةو التةةي 

 اآلتي: 

  ـ   ر  القصعة التي عمل ةريصة لوام وحدد المفانيي األساسية الموجودس فيوا. 

  ـ رتةة  نةةلم المفةةانيي مةةب األعلةةى إلةةى األسةةفل بحسةة  مسةةتوا تجريةةدنا مبتةةد  بالمفةةانيي 

 األك ر تجريدا. 

ةريصةة المفانميةة معتمةدا إلةى الترتية  الةلر وةةعتفم بحيةث تةةأ كةل مفوةوي فةي ج ـ ابب 

 دائرس مستقلة  ي تربصف مأ المفانيي األةرا بةصوص مستقيمة. 

دـ ةأ كل ةص كلمة  و عددا محةدودا مةب الكلمةات التةي  ةر ت مةأ المفوةوميب اللةليب يقعةاب 

 على جانبوا تشكل جملة مقيدس. 

لات العال ة بشكل عرفي  يةام فةال عب الربص الر سيم وفي نلم  بص بيب المفانيير ـ  و م

 الحالة استعمل سوما للولل بيب المفووميب. 

وـ بدال مب الةص المستقيي للتمييز بيب الروابص الر سية واألفقية ةأ األم لة على المفانيي في 

 دوائر متقصعة لتمييزنا عب المفانيي نفسوا.

 مهارات التدريس: : الثانيالبحث 

  وال:   بل  ب نتصرق إلى موارس التدريس األساسية نقوي بتعري  موارس التدريس

 ـ مفووي موارس التدريس:1
                                                           

 . 158صالمرجأ السابقم ـ دليل المعليم  1
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 تتعدد تعريفاتوام ومب  برز مب جاء في تعريفوا: 

ـ موةارس التةدريس نةي القةدرس علةى المسةاعدس علةى حةدوث الةتعلي وتنمةو نةلم الموةارات عةب 

 رم والمرور بالةبرات المناسبة.صريق اإلعداد التربو

والةلر يلةدر عةب ـ كللك تعتبر نمص مب السلوك التدريسي الفعال في تحقيق  ندا  محددسم 

متماسكةم وتتكامةل فةي  المعلي دائما في شكل استجابات عقلية  و لفظية  و حركية  و عاصفية 

موةةةارس  نةةةلم االسةةةتجابات عنالةةةر الد ةةةة والتكيةةة  مةةةأ ظةةةرو  المو ةةة  التدريسةةةيم ونةةةي

اجتماعية تلدر فةي مو ة  اجتمةاعي يتكةوب مةب التفاعةل بةيب المعلةي والتلميةلم ونةي موةارس 

 متعلقة تةةأ في اكتسا  األفراد لوا لقواعد تعلي الموارات المةتلفة. 

نةوع نةلا األداء ـ موارس التدريس ني  داء المعلي اللر يتي مب ةالل عمليةة التعلةييم ويةتلة  

 س الدراسيةم وصبيعتوا وةلائلوام و ندا  تعليموا وتعلموا.وكيفية باةتال  الماد

ـ و يةةا نةي مظةانر السةلوك األدائةي اإلدراكةي والحركةي التةي يقةوي بوةا المعلةي فةي تةرابص 

وتسلسةةةةل مةةةةنظي و ابةةةةتم بغةةةةرع تحقيةةةةق  نةةةةدا  تعليميةةةةة محةةةةددسم مةةةةأ مراعةةةةاس الد ةةةةة 

واالستمرارية
1

بموارس التةدريس نةي  ةدرس المعلةي علةى المسةاعدس فةي الةتعلي بالتفاعةل  ويلد.

 بيب المعلي والتعلي ونو عبارس عب  داء يةتل  باةتال  المادس المراد تدريسوا.

 ـ موارات التدريس األساسية: 2

 ـ موارس التويئة اللننية: ونةي تويئةة  لنةاب الصةال  بعنلةرر اإل ةارس والتشةويق والتةي مةب 

تمكب المعلةةي مةةب جةةل  انتبةةام الصةةال  وتشةةويقوي لمةةا سيستعرةةةف مةةب مةةادس علميةةة ةاللوةةا يةة

للةةتعلي عةةب صريةةق عةةرع الوسةةائل التعليميةةة المشةةو ةم  و صةةرف  دافعتةةيويجديةةدس واستشةةارس 

  م لة مب البيئة المحيصية بالمتعلميبم لكي يةمب استمرار نشاصوي اللنني صوال الو ت. 

                                                           
م 1ـ لالف الّديب عرفة محمودم تعليي وتعلي موارات الّتدريس في علر المعلوماتم عالي الكت م ص 1
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لتدريس ال تجرر على النحةو المصلةو  إال باسةتةداي المةدرس موارس اإللقاء: إب عملية ا   ـ

 ب يعر  كي  يتحةدث ومتةى يتحةدثم ومتةى يلةمتم وكية  يرفةأ لةوتفم ومتةى يةفةةف 

وكي  يكوب حدي ف معبرا عمةا فةي نفسةف ويعكةس إحساسةفم حيةث تتو ة  اسةتجابة المتعلمةيب 

وتيةرس واحةدس ويبتعةد  وتقبلوي للدرس على صريقة إلقةاء الةدروسم فالمةدرس الةلر يسةير علةى

عةب التجديةد واسةةتةداي الم يةرات والمنبوةةات   نةاء الشةرف يتسةةب  فةي شةةرود  لنةاب الصةةال  

 وابتعادني عب جو الدرس.

 ج ـموارس استةداي الوسائل التعليمية:

الدرس و ندافف  فالمعلي نو اللر يحدد الوسيلة التعليمية المناسبة لدرسف  ساسا على صبيعة   

رحلة تةصيص الدرس وإعدادمم مب  جل مساعدس المتعلميب على بلةو  األنةدا  ومحتوام في م

 المحددس للدرس
1

ي باةتيار الوسيلة المناسبة للقياي بدرسف مةب  جةل فوةي نو اللر يقوفالمعلي  .

 يعابف.تالصال  للدرس واس

 ـ مكونات موارس التدريس: 3

موالةفات الموةارس التدريسةيةم  ـ المكةوب المعرفةي: يتم ةل فةي محتةوا الموةارس الةلر يشةمل 

كيفيةةةة  دائوةةةام و سسةةةوا النفسةةةية والتربويةةةة ومناسةةةبتوا للتالميةةةلم وألنةةةدا  المةةةادس الدراسةةةية 

ومحتوانا إلى جانة  مواةةأ اسةتةداموام و نةي األسةالي  المناسةبة السةتةداموا فةي المو ة  

ء تنفيلم لتلةك الموةارس التعليميم  ي  ني المشكالت التي يمكب  ب تواجف الصال / المعلي في   نا

التدريسيةم و سالي  التغل  على نلم المشكالتم وتتةل  نميةة الجانة  المعرفةي عنةد بدايةة 

 التعلي للموارس التدريسيةم و بل القياي بتنفيلنا.

  ـالمكوب الموةةارر: ويتم ةةل فةةي  سةةلو  الصالةة  المعلةةي فةةي  داء موةةارس التةةدريسم وتنفيةةل 

ل المو ة  التعليمةيم والتةي تتناسة  مةأ  نةدا  المةادس الدراسةية األسالي  المناسبة لوةام ةةال

 عدس التالميل على التعلي.يساني في تحقيق تلك األندا  ومسا ومحتوانام بما
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ج ـالمكوب النفسي: ويتم ةل فةي روبةة الصالة / المعلةي فةي تعلةي الموةارس التدريسةية المصلوبةة 

وإحساسةةف بفنميتوةةام وا تناعةةف بةةدورنا فةةي سةةلوكفم وفةةي  دائةةف كمعلةةي يقةةوي بةةندارس المو ةة  

 ت التي تشكل في مجملوا الموارس التدريسية.االتعليمي مب ةالل مجموعة مب األداء

ث تفتي متداةلةة بلةورس شةاملة فةي  داء موةارس التةدريس   نةاء المو ة  ونلم المكونات ال ال

التعليمةةيم بحيةةةث تبةةةدو الموةةةارس فةةةي لةةةورس مجملةةةة ولكةةةب مةةةب ةةةةالل  داءم مجموعةةةة مةةةب 

 التي تتناس  مأ الموارس التدريسية.  اتوالتكنيكاإلجراءات 

 ـ خصائص مهارة التدريس:4

إلةى  ر   ناء المو ة  التعليمةيم ويرجةأ للةك ـ العمومية: وةالة في تلك الموارات التي ترد

 ب وظائ  المعلي تكاد تكوب واحدس في كل المراحل التعليميةم وفي كةل المةواد الدراسةيةم إال 

  ب محتور المادس الدراسية مب مرحلة إلى  ةرام ومب مادس األةرا. 

م النفسي  و سةاليبوا المكونة لوا )المعرفيم الموارر تواـالتداةل: فموارس التدريس لوا  دءا  

المناسبةم والتي تتي في   ناء المو   التعليمي في لورس متداةلةم يلع  معوةا الفلةل بةيب 

المو ة  التعليمةي الواحةدم ويقتلةر نةلا موارس تدريسية معينةم وموةارس تدريسةية  ةةرا فةي 

  الفلل بةيب  داءات موةارس تدريسةيةم و داءات موةارس تدريسةية  ةةرا علةى موا ة  التةدري

على  داء نلم الموارس التدريسية
1

لوةا  سةاليبوا المكونةة لوةا   يج   ب يكوب تداةل . فالموارس .

 يلع  الفلل بينوما.

ج ـالترابص: ينظةر إلةى  داء المعلةي التدريسةيم كمحلةلة لمجموعةة مةب الموةارات التدريسةية 

إلى تحقيق األنةدا  المتداةلةم والمترابصةم والمتناسقةم في لورس متكاملة تردر في النواية 

 التعليمية المنشودس. 
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دةةةـ االكتسةةةا : فموةةةارس التةةةدريس يمكةةةب تعلموةةةا مةةةب ةةةةالل مكوناتوةةةا )المعرفةةةي الموةةةارر 

تتةوافر لةدا المعلةي تلةك الةلةائص فةنب موةارات التةدريس تتصلة   ب والنفسي م إلى جان  

 عّدس 

 المبحث الثالث: الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم:

     شةلية و درات عقلية وجسميةم تعد الزمة للنجاف في مونة التدريس. سمات

 تعري  الوسائل التعليمية:

ني مجموعةة  جوةزس و دوات ومةواد يسةتةدموا المعلةي لتحسةيب عمليةة التعلةيي والةتعلي بوةد  

توةيل المعاني وشرف األفكار في نفوس التالميةلم وتعةر   يةةا علةى  نوةا وسةائص تربويةة 

ا إلحداث عملية التعلي.يستعاب بو
1

ني العمليات و الوسائل التي يستعملوا المعلي للتعليي بود  

 توةيل المعاني و شرف االفكارللتالميل.

 ـ بحيث لوا تسميات مةتلفة مب ةالل مراحل تصورنا:1

)معينات التدريس : وتتبأ نلم التسمية مب الةدور الةلر تلعبةف الوسةائل فةي  ـ الوسائل المعينة 

 كل مب المعلي والمتعلي في تسويل عمليتي التعلي والتعليي.  مساعدس

  ـالوسائل السمعية البلرية: وترجأ نلم التسمية إلى كةوب الوسةائل إمةا مرئيةة  و سةمعيةم 

  و اال نيب معا نسبة إلى الحاسة التي نتعلي بواسصتوا. 

يقةةوي المةةدرس ج ـوسائل اإليةةةاف: وتةدل علةةى الةةدور الةةلر تلعبةف الوسةةائل مةةب توةةيل مةةا 

 بشرحف بشكل نظرر ال يةأ إال بولم الوسائل. 

دـ تكنولوجيا التعلةيي )التعليميةة : وتتبةأ نةلم التسةمية مةب صبيعةة التقنيةة المركبةة التةي تتكةوب 

 منوا نلم الوسائل وتستةدي في التربية فيما بعد.
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التلةةال ووردت تسةةميات  ةةةرا منوةةا: الوسةةائل التعليميةةةم ونةةي األك ةةر شةةيوعام وسةةائل ا

التعليميةم والوسائل الوسيصة
1

يقلد بوا وسائل االيةاف وني االداس التةي توةةل مةا يةتي بةف .

 االستال بشرحف للدرس

 ـ خصائص الوسيلة التعليمية المناسبة:2

 نناك عدس ةلائص تحكي جودس الوسيلة ومناسبتوا للمو   التعليمي ومنوا ما يلي:

: إب توفر عنلر التشةويق فةي الوسةيلةم عامةل نةاي مةب عوامةل نجاحوةام فالوةد  ـالتشويق1

مب الوسيلة تسويل عملية التعلي بشكل عةايم ولةيس  فةةل مةب عنلةر التشةويق بتسةويل نةلم 

 العملية. 

 ما كي  نجعل الوسةيلة مشةو ة؟ فوةلا مةب مسةرولية الملةمي والمنةتنم فقةد تكةوب األلةواب إلا 

اإلةراج والتلوير إلا كانت فيلما سةينمائيا. و ةد يكةوب جةودس اإللقةاء كانت لوحةم و د تكوب 

 ووةوف اللوت إلا كانت تسجيال لوتيام فعنلر التشويق يكوب بصرق متعددس:

 ـ فوو اللر يشد انتبام المتعلي وبللك يمنأ الفوةىم والتلوي بفشياء  ةرا.

 ويم وتفكيةرني وبالتةالي اكتشةا ـ ونو اللر يشير لدا المتعلي تسارالتم ويصلق العناب بحيال

 ما نو جديد. 

 ـ نو اللر يصرد الملل مب نفس المتعليم ويجعلف يقبل على الدرس دوب سفي  و كلل.

 ـ المالئمة: ويقلد بوا مناسبة الوسيلة:2

والجسةميم  ر مناسةبة للغةة المةتعلي وةبراتةف  ـ مستوا المتعلي اللغةور والمعرفيمواالنفعةالي

 السابقةم ونةجف االنفعالي والجسمي. 

 ـ حجي المجموعة التي ستعرع لوا نلم الوسيلة: نل ني كبيرس الحجي؟
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 ـالو ت المةلص للعرع: نل نو حلة كاملة؟  ي  ك ر؟ 

 ـتو يت العرع: نل نو الحلة األولى  ي ال انية؟  ي األةيرس؟. 

جتماعيةةة: مراعةةاس لعةةادات وتقاليةةد المجتمةةأ ال يجةةوز مةة ال عةةرع لةةور منافيةةة ـةةالبيئة اال

 لألةالق والديب في مجتمأ محافظ. 

ـالبيئة المدرسةية: مةب حيةث اإلمكانيةات الماديةة لعةرع نةلم الوسةيلةم وتةوفير الةةدماتم إلا 

 ردنا عرع فيلي فيديوم نل يتوفر التيار الكوربائي
1

. 

 ل تتوفر  اعة عرع تتسأ للمتعلميب؟. ـ نل الجواز بشكل سليي؟ ون

 ـ محتوا المنواجم ونوع المادس الدراسية التي ستةدموا نلم الوسيلة.

 والنفس حركية. واالنفعالية: المعرفية مستوياتواـ  ندا  الدرس التعليمية لجميأ 

 ـ اتجانات المعلي وميولف ومواراتف في استةداموا.

الوسةةيلة المحتةةوا بشةةكل فوةةةورم ألب للةةك يبعةةث علةةى ـةة التنظةةيي: فةةال يجةةوز  ب تعةةرع 3

 التشتتم فالتنظيي في عرع المحتوا مب السول إلى اللع م ومب الكل إلى الجزء.

ةرورر لنجاف الوسيلةم كما نو الحال في عرع محتوا  ية مادس دراسةيةم ويةدةل ةةمب 

 و اللةور حسة  نةوع التنظييم البعد عب التعقيدم الوةوف اللوتيم  و الكتابي  و األلةوابم 

 الوسيلة.

 ـ اللدق والد ة والتناسق واألماب: 4

فاللةدق فةةي المعلومةةة الةةواردس فةةي الوسةةيلةم دافةةأ للمةتعلي إلةةى ال قةةة بوةةام فةةال يجةةوز عةةرع 

معلومةةةات ةاصئةةةةم ونةةةلا يسةةةتدعي مةةةب الملةةةمي والمنةةةتن والمسةةةتةدي التفكةةةد مةةةب لةةةحة 

 في نلم المعلومات والد ة في اإلنتاج.  المعلوماتم  بل استةداموام ويتبأ للك توةي الد ة
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الةلر مةرادم عنلةر التشةويق  االنتبةام ما التناسق ففيف لقل لةلوق المةتعليم إةةافة إلةى شةدس 

 فاللر يبحث على التشويق نو جمال اللوحة.

 ـ الوا عية:5

 ر تم ةةل الوسةةيلةم مةةا نةةو موجةةود فةةي الوا ةةأم فمةة ال: ال تعةةرع لوحةةة تم ةةل فلةةل الربيةةأ 

مقفةةرسم وينةةدرج تحةةت الوا عيةةة إمكانيةةة إنتةةاج الوسةةيلةم وتةةوافر موادنةةا فةةي  رعوتكةةوب األ

البيئةم  ر نل تتوفر اإلمكانةات الماديةة لشةراء المةواد األوليةة؟ ونةل نةلم المةواد متةوفرس فةي 

األسواق؟م ونل تتوفر في المدرسة اإلمكانات الفنية إلنتاج الوسيلة؟
1

  . 

 يلة:  ـ العوامل المؤثرة في اختيار الوس3

إب الحةةديث تحةةت نةةلا العنةةوابم ال ينفلةةل عةةب العنةةواب السةةابقم فومةةا متةةداةالب فةةالمعلي   

الوسيلة الناجحةةم  ر التةي تتةوفر فيوةا اللةفات السةابقةم ولكةب ننةاك  الناجل نو اللر يةتار

  مور  ةرا تتحكي في اةتيار المدرس لولم الوسيلة. فما ني األمور؟. 

 العوامل التالية كمر رس في اةتيار الوسيلة التعليمية. بشكل مبسص نستصيأ عرع

ـ صريقة التةدريس: إب إتبةاع المعلةي صريقةة معينةة فةي التةدريسم تفةرع عليةف اةتيةار نةوع 1

معيب مةب الوسةائل التعليميةة: فمة ال: إلا اةتةار صريقةة النقةاشم فننةف يفةةل اةتيةار وسةيلة ال 

التسجيالت اللوتيةم ويميةل إلةى اةتيةار الشةرائل تعيق النقاش م ل الحاسو م  و التلفازم  و 

  و الشفافيات  و اللور المسصحةم  و اللوحات ....ال .

ألب اةتيار الحاسو م يجعل االتلال يسةير فةي اتجةام واحةدم وال يسةمل بالقةدر المصلةو     

 في تبادل األدوار بيب المرسل والمستقبل.

الةلر حةددم المعلةي فةي تةصيصةف للةةدرس   ر مسةتوا الوةةد  ـة نةوع العمةل المصلةو   دارم:2

والمصلو  مب المتعلي إنجةازمم نةلا يةر ر فةي الصريقةة التةي يةتارنةا المةدرسم وبالتةالي فةي 
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اةتيةةار الوسةةيلةم فمةة ال: إلا كةةاب الوةةد  معرفيةةام فننةةف يحتةةاج إلةةى صريقةةة تةةدريس معينةةةم 

فننةف سةيةتار صريقةة  وبالتالي وسيلة تتناسة  مةأ نةلم الصريقةةم بينمةا لةو كةاب الوةد  حركيةا

التةةدري م وبالتةةالي يحتةةاج إلةةى وسةةائل  ةةةرا تةتلةة  عةةب تلةةك التةةي اةتارنةةا فةةي األنةةدا  

المعرفية  و الوجدانية
1

  . 

 ـ ةلائص المتعلميب: 3

 والحديث عب ةلائص الفئة المستودفة واسأم يدةل ةمنوا: 

مأ  و البلةرم  و   ـالةلائص الجسمية: نل نلم الفئة مةب لور اإلعا ةات الجسةمية فةي السة

 الحركة؟.

   ـالةلائص المعرفية: نل نلم الفئة  مية؟  ي في مستوا الل  العاشر م ال؟. 

ج ـالةلائص الوجدانيةةة: نةةل اتجانةةاتوي إيجابيةةة نحةةو نةةلم الوسةةيلة  ي تلةةك؟ نةةل نةةي مةةب 

 المحروميب عاصفيا  و يعيشوب في المالجئ  و مراكز اإللالف م ال؟. 

دـ حجي المجموعة: كةل نةلم الةلةائص وويرنةا تةر ر بالتفكيةد علةى اةتيةار المعلةي للوسةيلة 

 التعليمية التي سيستةدموا. 

إب التدريس لمجموعة ملابة بنعا ةة سةمعية ال يجةوز اةتيةار  شةرصة التسةجيل لوةا مة ال:    

الةتعلي بةدال والتدريس لمجموعة  ميةم ال يحتةاج إلةى وسةيلة مكتوبةةم ألب للةك سةيعيق عمليةة 

 مب تسويلوام ونكلا.

ـ اإلمكانات المادية والفنية المتاحة: وتشمل اإلمكانات المادية م ل: األبنية المدرسةية ومةدا 4

توافر  اعةات العةرعم وتةوفر الوسةائل التعليميةة نفسةوام  و تةوافر اإلمكانةات الماليةة لشةراء 

 استةداي نلم الوسيلة  و تلك.المواد الةاي الالزمةم وكللك اإلمكانات الفنية للنأ  و 
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ـ اتجانات المعلي ومواراتف: إب اتجةام المعلةي اإليجةابي نحةو وسةيلة دوب  ةةرام  و اتجانةف 5

نحو استةداي الوسةائل التعليميةة عامةة لةف   ةر بةالد فةي مةدا نجةاف نةلم الوسةيلة يةةا  إلةى 

ز عةرع األفةالي مجموع االتجام الموارس في االستةدايم وويرنا  ةادريب علةى اسةتةداي جوةا

السينمائية لللك نجد  نف يفةل استةداي الشفافيات
1

. 

ـ تقويي الوسيلة التعليمية: ويقلد بف متابعتوا مةب لحظةة التلةميي حتةى التجرية  والتصةوير 4

 وتمر نلم العملية في عدس مراحلم تفرع بشكل سريأ.

 ومب نلم المراحل التي يمر فيوا تقويي الوسيلة التعليمية:

 تحديد األندا  السلوكية. ـ مرحلة1

 ـ مرحلة التةصيص إلنتاج الوسيلة. 2

 ـ مرحلة تلميي الوسيلة. 3

 ـ مرحلة اإلنتاج للوسيلة. 4

 ـ مرحلة تجربة الوسيلة على مجتمأ مم ل للمجتمأ اللر سيفيد مب نلم الوسيلة.5

 ـ مرحلة تعديل وتصوير الوسيلة بعد مرحلة التجربة.6

 اي على المجتمأ األللي اللر سيفيد مب الوسيلة.ـ مرحلة ما بعد االستةد7

حتةةى تكةةوب عمليةةة التقةةويي  ك ةةر موةةةوعيةم  ـ   األس  س الت  ي ترا   ي  ن  د  ملي  ة التق  ويم:5

 وبعدا عب التقديرات اللاتية للمقويم يج  مراعاس األسس التالية عند

 التقويي:

 ـ مدا مسانمتوا في تشجيأ التفكير النا د. 1
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 المعلومات التي تعرةوا الوسيلة ـ مدا لحة الحقائق و2

 .ـ مدا مصابقة الوسيلة للوا أ3

 ـ مدا جّدس المعلومات والوسيلة.4

 ـ مدا مسانمتوا في توةيل األفكار.5

 ـ مدا مناسبتوا مب حيث المعلومات لمستوا التالميل.6

ـ مدا جودس الوسيلة مب الناحية الفنية7
1

.  

   ـوةوف القراءس. 

 اللوت  و اللورس  و اللوب  و اإلةاءس.  وةوف  ـ

 ج ـالتناسق. 

 د ـ التنظيي. 

 ـ مدا مناسبة التكالي . 9

 ـ مدا  ابليتوا للتعديل والتصوير. 10

 ـ مدا مناسبتوا لالستةداي في البيئة التعليمية. 11

 ـ مدا توفر عنلر األماب. 12

والموتمةيب  لةبل محةورا انتمةاموي ـ  ساسيات في استةداي الوسائل التعليميةة: إب البةاح يب 6

 نو إعداد واستةداي الوسائل التعليمية بصريقة فعالة لتحقيق األندا  التعليمية كالتالي: 
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  ـتحديد األنةةدا  التعليمةةة التةةي تحققوةةا الوسةةيلة بد ةةة: ونةةلا يتصلةة  معرفةةة جيةةدس بصريقةةة 

نةةدا م العقلةةيم لةةياوة األنةةدا  بشةةكل د يةةق  ابةةل للقيةةاسم ومعرفةةة  يةةةا بمسةةتويات األ

 الحركي االنفعالي ....ال . 

  ـ معرفةةةة ةلةةةائص الفئةةةة المسةةةتودفة ومراعاتوةةةا: ونقلةةةد بالفئةةةة المسةةةتودفة التالميةةةلم 

والمستةدي للوسةائل التعليمةة عليةف  ب يكةوب عارفةا للمسةتوا العمةرر والةلكائي والمعةرعم 

 وحاجات المتعلميبم حتى يةمب االستةداي الفعال للوسيلة.

 فة بالمنون المدرسي ومدا ارتباص نلم الوسيلة تكاملوا مأ المنون :ج ـ معر

والمحتةةوام ن ال يعنةةي المةةادس  و المحتةةوا فةةي الكتةةا  المدرسةةي بةةل تشةةمل: األنةةدا  وفةةالمن

صريقةةة التةةدريس والتقةةوييم ومعنةةى للةةك  ب المسةةتةدي للوسةةيلة التعليميةةة عليةةف اإللمةةاي الجيةةد 

وصريقة التدريس وصريقة التقويي حتى يتسنى لف االةتبار  باألندا  ومحتوا المادس الدراسية

 األسس واألفةل للوسيلة.

و ةةد صرحةةت الةةدكتورس محاسةةب رةةةا عةةدس  سةةئلة تتعلةةق بوةةلا
1

الموةةةوع تحةةدد مةةب ةاللوةةا  

 ارتباص الوسيلة بالمنون المدرسي.

  ـ  للل الوسيلة لنقل محتوا المادس بمفردنا  ي باإلةافة إلى وسائل  ةرا؟. 

ول يمكةةب تولةةيل الرسةةالة إلةةى الدارسةةيب بوسةةيلة  ةةةرا دوب اإل ةةالل مةةب اسةةتفادس   ـ

 الدارسيب؟. 

 ج ـول نناك داع الستةداي الوسيلة كلوا؟  ي الحاجة إلى جزء بسيص منوا؟. 

 دـ نل نناك تعارع بيب محتوا الوسائل المةتلفة؟.

 دـ تجربة الوسيلة  بل استةداموا: 
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ي بتجريةة  الوسةةيلة  بةةل االسةةتةدايم ونةةلا يسةةاعدم علةةى اتةةةال ـةة المعلةةي المسةةتةدي نةةو المعنةة

القةةرارات المناسةةبة بشةةفب اسةةتةداموا وتحديةةةدا الو ةةت المناسةة  لعرةةةوام وكةةللك المكةةةاب 

 المناس .

كما  نف يحفظ نفسف مب مفاجآت وير سارس  د تحدثم كةفب يعةرع فيلمةا  و  ب يكةوب جوةازا 

مصةابق لمحتوانةام وسةيلة فةي الةدليل ويةر العرع وير لالل للعمةلم  و  ب يكةوب ولة  ال

 مما سب  إحراجا للمدرس وفوةى بيب التالميل.

 وـ تويئة  لناب التالميل الستقبال محتوا الرسالة:

  ـ توجيف مجموعة مب األسئلة إلى الدارسيب تح وي على متابعة الوسيلة. 

 لتلةيص.  ـتلةيص لمحتوا الوسيلة مأ التنبيف إلى نقاص نامة لي يتعرع لوا ا

ج ـتحديد مشكلة معينة تساعد الوسيلة على حلوا
1

. 

تقويي الوسيلة: ويتةمب التقويي مقارنة النتائن التي ترتبت على استةداي الوسيلة مأ األندا  

التةةي  عةةدت مةةب  جلوةةام ويكةةوب التقةةويي عةةادس بةةفداس لقيةةاس تحلةةيل الدارسةةيب بعةةد اسةةتةداي 

الوسيلةم  و معرفة اتجانات الدارسيب وميولوي ومواراتوي ومدا  درس الوسيلة على ةلق جو 

لتربويةم وعند التقويي على المعلي  ب يمأل اسةتمارس تقةويي يةلكر فيوةا عنةواب الوسةيلة اللعملية 

ونوعوا وملةدرنا والو ةت الةلر اسةتغر تف ملةلةا لمةا احتوتةف مةب مةادس تعليمةف ور يةف فةي 

 مدا مناسبتوا للدارسيب والمنانن وتحقيق األندا .

ـةة متابعةةة الوسةةيلة: والمتابعةةة تتةةةمب  لةةواب النشةةاص الةةلر يمكةةب  ب يمارسةةف الةةدارس بعةةد 8

استةداي الوسيلة ألحداث مزيد مب التفاعل بيب الدارسيبم ومب نلم األنشةصة: كتابةة التقةارير 

عب محتةوا الوسةيلةم وربصةف بةبةراتوي السةابقة والالحقةةم  و إ امةة المعةارع التةي تحتةوا 
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 شاء مما جمعوم   نةاء تفةاعلوي مةأ محتةوا الوسةيلةم  و الرجةوع إلةى وسةائل على عينات  و 

 ةرا للحلول على معار  وموارات جديدس
1

  . 

 ـ  نمية الوسيلة في ميداب التعليي والتعلي: 7

ـ تساعد الوسائل التعليمية على استشةارس انتمةاي التلميةل وإشةباع حاجتةف للتعلةيي: حيةث يفةةل 1

اي الوسةةائل التعليميةةة المةتلفةةة بعةةع الةبةةرات التةةي ت يةةر انتمامةةف مةةب ةةةالل اسةةتةد التلميةةل

وكلمةةا كانةةت الةبةةرات التعليميةةة التةةي يمةةر بوةةا المةةتعلي   ةةر  إلةةى الوا عيةةة م  ندافةةفوتحقيةةق 

 لبل لوا معنةى ملموسةا و يةق اللةلة باألنةدا  التةي يسةعى التلميةل إلةى تحقيقوةا والروبةات 

 التي يتوق إلى إشباعوا.

لى زيةادس ةبةرس التلميةل ممةا يجعلةف  ك ةر اسةتعداد للةتعلي: نةلا االسةتعداد الةلر إلا ـ تساعد ع2

ولل إليف التلميل يكوب تعلمف في  فةل لورسم وم ال على للك مشاندس فيلي سينمائي حول 

 بعع الموةوعات الدراسية تويئ الةبرات الالزمة للتلميل وتجعلف  ك ر استعداد للتعلي.

على إيجاد  تساعد جميأ حواس المتعلي في عمليات التعلي: وني بللكـ تساعد على اشتراك 3

 عال ات راسةة وصيدس بيب ما تعلمف التلميلم ويترت  على للك بقاء   ر التعلي. 

الوسةيلة التعليميةة علةى تحاشةي الو ةوع فةي اللفظيةة: والمقلةود باللفظيةة اسةتعمال  ـ تساعد4

المدرس  لفاظ ليست لوا عند التلميل نفةس الداللةة التةي لوةا عنةد المةدرس وال يحةاول توةةيل 

مادية محسوسة تساعد على تكةويب لةورس مرئيةة لوةا فةي لنةب  نلم األلفاظ المجردس بوسائل

ت نةلم الوسةائل فةنب  اللفةظ يكتسة   بعةادا مةب المعنةى تقتةر  بةف مةب التلميل. ولكب إلا تنوعة

 الحقيقة. 

ـ تساعد في زيادس مشاركة التلميةل اإليجابيةة فةي اكتسةا  الةبةرس: تنميةة  درتةف علةى التفمةل 6

 ود ة المالحظة وإتباع التفكير العلمي للولول إلى حل المشكالت. 
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 ر إلى ت بيت االستجابات اللحيحة. ـ تساعد في تنويأ  سالي  التعزيز التي ترد7

ـ تردر إلى ترتي  واستمرار األفكار التي يكونوا التلميل8
1

  . 

 ـ  واعد اةتيار الوسائل التعليمية: 

 ـ كي  تستةدي الوسيلة التعليمية؟.

الوسةائل التعليميةة اةتيةار وإنتاجةا ـة تفكيةد اةتيةار الوسةائل وفةق  سةلو  الةنظي: ـ  ب تكةوب 1

 ةمب نظاي تعليمي متكامل.داما وتشغيال واستة

ـ الوسائل التعليمية لي يعد ينظر إليوةا علةى  نوةا  دوات للتةدريس يمكةب اسةتةداموا فةي بعةع 

 األو ات واالستغناء عنوا في  و ات  ةرا.

ـ النظرس الحدي ة للوسائل التعليمية ةمب العلمية التعليمية تقوي علةى  سةاس التلةمييم وتنفيةل 

 التعليي والتعلي.  جميأ الجوان  عملية

 ـ  واعد  بل استةداي الوسيلة: 2

 تحديد الوسيلة المناسبة. ـ 

   ـالتفكد مب توافرنا.

 ج ـالتفكد مب إمكانية الحلول عليوا. 

 دـ تجويز متصلبات تشغيل الوسيلة. 

 وـ تويئة مكاب عرع الوسيلة. 

 ـ  واعد عند استةداموا: 3

   ـالتمويد الستةداي الوسيلة. 
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 تةداي الوسيلة في التو يت المناس .  ـاس

 ج ـ عرع الوسيلة في المكاب المناس . 

 دـ عرع الوسيلة بفسلو  شيق.

نـ التفكد مب ررية جميأ المتعلميب للوسيلة ةالل عرةوا
1

  . 

 تفاعل جميأ المتعلميب مأ الوسيلة ةالل عرةوا. وـ التفكد مب  

 استةداي الوسيلة.ب ـ إتاحة الفرلة لمشاركة بعع المتعلميب في 

 ف ـ عدي اإلصالة في عرع الوسيلة تجنبا للملل. 

 ص ـ عدي اإليجاز المةل في عرع الوسيلة.

 ر ـ عدي ازدحاي الدرس بعد كبير مب الوسائل. 

 ك ـ عدي إبقاء الوسيلة  ماي التالميل بعد استةداموا تجنبا انلرافوي عب متابعة المعلي.

  رورية للمتعلي حول الوسيلة.و ـ اإلجابة عب  ية استفسارات ة

 ـ  واعد بعد االنتواء مب استةداي الوسيلة: 4

  ـ تقويي الوسيلة: للتعر  على فعاليتوا  و عدي فعاليتوا في تحقيق الود  منوام ومدا تفاعل 

 معوام ومدا الحاجة الستةداموا مرس  ةرا.  التالميل

الم واسةتبدال مةا  ةد يتلة  منوةام   ـ ليانة الوسيلة:  ر إلالف ما  ةد يحةدث لوةا مةب  عصة

 م كي تكوب جانزس لالستةداي مرس  ةرا.وإعادس تنظيفوا وتنسيقوا

 ر تةزينوا في مكاب مناس  يحافظ عليوا لحةيب صلعوةا  و اسةتةداموا فةي ج ـ حفظ الوسيلة: 

 مرات  ادمة.
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 ـ مراحل استةداي الوسيلة: 1

 ـ مرحلة اإلعداد: إعداد  مور ك يرس تر ر جميعوا فةي النتةائن التةي نحلةل عليوةا واألنةدا  

 التي نسعى إلى تحقيقوا. 

ـ و أ اةتيارم عليوا ليتعةر  علةى محتوياتوةا وةلائلةوا ونةواحي القلةور فيوةا كمةا يقةوي 

ء التجار  بتجريبوا وكمل ةصة الستةداموا فيج   ب يشاند الفيلي  بل عرةفم ويقوي بنجرا

 بل عرةةوا علةى الصةال   و بفحةص الةةرائص الموجةودس ليعةر  مةدا مناسةبتوا لموةةوع 

 الدرس و ندافف.

  ـ رسي ةصة العمل: بعد  ب يتعر  المعلي على محتويات الوسيلة ومدا مناسبتوا ألنةدا  

ت ئيا عب كيفية االستفادس منوا فيقوي بحلر األسئلة والمشةكالمبدالدرس يةأ لنفسف تلورا 

 و الكلمات الجديدس التي تسةاعد الوسةيلة فةي اإلجابةة عنوةام  ةي يةصةص لكيفيةة تقةديموا ألنةواع 

 األنشصة التعليمية التي يمارسوا الصال .

ج ـ تويئة  لناب الصال : بفب يلل المعلي عب صريق المنا شة والحةوار إلةى إعصةاء لةورس 

للصةال م و نميتوةا لكةي يةدرك  عب موةوع الوسةيلة المسةتةدمة ولةلتوا بةالةبرات السةابقة

 الصال  بوةوف الغرع مب استةداموا وتوزيعوا. 

د ـنعداد المكاب: يستةدي المعلي مب الوسائل التعليميةم ويقوي بتويئة المكاب اللر يسةاعد علةى 

 االستفادس مب نلم الوسيلةم كةفب يغفةل الةدرس )إعتةاي الغرفةة م الةالةة بةالعروع الةةوئية

عنةةد عةةرع الفةةيليم إب االنتمةةاي بوةةلم العوامةةل يويةةئ المجةةال المناسةة  وال يتبةةيب للةةك إال 

الستةداي الوسائل استةداما سليما يردر إلى زيادس الفائدس المرجوس منوا
1

  . 

 ـ مرحلة االستةداي: 2

على األسلو  اللر يتعبف المعلي في استةداي الوسائل ومدا اشتراك الصالة  اشةتراكا إيجابيةا 

 في الحلول على الةبرس عب صريقوا ولمسرولية المعلي في نلم المرحلة عدس جوان . 
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 ـ تويئة المناخ المناس  للتعلي: وني  ب يتفكد المعلي عنةد اسةتةدامف للوسةيلة التعليميةة  ب كةل 

وفقا ما ةصص لف فعليف  ب يالحظ وةوف اللوت واللورس عند عرع األفةالي.  شيء يسير

 و ب لوت التسجيالت اللوتية يلل إلى جميأ الصال . 

 ـ مرحلة التقييي: 3

ـةة  ب يتفكةةد المعلةةي  ب األنةةدا  التةةي حةةددنا  ةةد  نجةةزت و ب الةةتعلي المنشةةود  ةةد تحقةةقم و ب 

 ا . الوسيلة التي استعملوا تتناس  مأ نلم األند

ـ إب حلر بعع األسئلة وإشارس بعع المشكالت فننف يج  على المعلةي اإلجابةة اللةحيحة 

 وفي الو ت نفسف يقوي بتقييي الوسيلة التي استةداموا مب جميأ النواحي.

بولا التقييي في سجالتف عندما يعود إلى اسةتةداموا المةرات ـ الود  مب االستعانة بوا ويحفظ 

   يستةدموا لتحقيق تعلي  فةل. التالية ليعر  متى وكي

 ـ مرحلة المتابعة: 4

ـ مب المفروع  ب اكتسا  الةبرس يردر إلى زيادس الروبةة فةي تنميةة نةلم الةبةرس واكتسةا  

 ةبرات جديدس عب صريق استةداي الوسائل التعليمية على تحقيق للك. 

ريص مسجل سةو  يجية  ـ مشاندس الفيلي  و إجراء تجربة  و القياي برحلة  و االستماع إلى ش

علةى بعةع األسةةئلة التةي   ارنةةا موةةوع الةةدرسم وي يةر فةةي الو ةت نفسةةف تسةارالت ك يةةرس 

 تتلل بولم األسئلة. 

 ـ يج  على المعلي  ب يقوي بتويئة مجاالت الةبرس الستكمال عملية التعلي واستمرارنا.

ـ  نواع الوسائل التعليمية
1

  : 

 ـ األجوزس: 1
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   ـاألجوزس تقنية: 

 األجوزس السمعية: )الراديوم المسجالت اللوتيةم  جوزس األسصواناتم مةتبرات اللغات . ـ 

ـ األجوزس البلرية: )جواز عرع األفةالي ال ابتةةم جوةاز عةرع الشةفافياتم جوةاز عةرع 

 الشرائلم جواز عرع اللور المعتمة . 

التلفزيونيم جوةاز ـ األجوزس السمعية البلرية: )جواز عرع األفالي المتحركةم جواز البث 

 الفيديو . 

  ـفجوزس إلكترونية: الحاسبات اإللكترونية
1

. 

 ـ المواد التعليمية التعلمية:2

مصبوعة  و مرسومة: )الكت م اللةورم الرسةومات والةةرائصم واللوحةات التعليميةةم   ـ مواد

  الشفافياتم البصا اتم الرموز .

   ـمواد سمعية بلرية  ابتة: ) فالي  ابتةم  شرصة لوتية و سصوانات . 

سةةينمائية متحركةةةم  شةةرصة الفيةةديوم   ةةراص ج ـ مةةواد سةةمعية بلةةرية متحركةةة:  فةةالي 

 الكمبيوتر .

 ـ النشاصات التعليمية: 3

  ـ الرحالت والزيارات. 

   ـالمعارع و المتاح . 

 ج ـ المسارف. 

 دـ المةتبرات. 

                                                           
 .25ـ المرجأ السابقم ص 1



الفصل األول:                                                         استراتيجيات التدريس و التقويم 

                                                         
 

 40 

 الوسائل التعليمية: ملادر 

ـ توفر الوسيلة المصلوبة والمناسبة لمو   تعليمي محدد فةي المرسسةة التعليميةة التةي يعمةل 1

 بوا المعلي. 

ـةة وجةةود نةةلم الوسةةيلة فةةي مرسسةةة تسةةمل بنعارتوةةا م ةةل: )المراكةةز التقنيةةة مراكةةز ملةةادر 2

 التعليم المكتبات الشاملة . 

 سواق المحلية توفرت المةللات المالية لوا. ـ يقوي المعلي بشراء الوسيلة مب األ3

 .  مأ صالبف ـ يقوي المعلي بنعداد الوسيلة في المدرسة التي يعمل بوا بالتعاوب4

ـ االستفادس مب البيئة كملدر  ساسي للوسائل التعليمية5
1

. 

 الةلل في مراعاس  سس استةداي الوسائل التعليمية: 

تةصيص  و تنظيي  و إعةداد مسةبق  و اسةتعداد  التعليمية دوبيستةدي بعع المدرسيب الوسائل 

منظي  و مشاندس للمادس ومعرفة محتوانا ومعنانا و ندافوام ويفاجئ المدرس في ظر  م ل: 

نةةلا بك يةةر مةةب المشةةكالت والعرا يةةل وك يةةر مةةب المفاجةةآتم ممةةا يجعةةل مو فةةف ويةةر سةةليي 

وير محمودس لدا صالبف عةب الوسةائل ووةعف  ماي صالبف وير مريلم وننا تتكوب اتجانات 

واستةداموا. و د تتولد لةديوي اتجانةات عكسةية تجةام الوسةائل التعليميةةم و نوةا وسةائل ويرنةا 

حجة مما يجعلوي ينقةروب منوةا وال يقبلةوا عليوةام كمةا يتولةد اتجةام لةديوي بةفب الوسةائل تسةب  

ميةة. ومةب المفاجةآت التةي  ةد المشكالت وتدفأ إلى الفوةةى وعةدي التنظةيي فةي العمليةة التعلي

 تتولد مب جراء عدي اإلعداد واالستعداد للوسائل التعليمية ما يلي: 

ـ وجود نوس بيب الوسيلة وموةوع الدرسم مما يولد عدي انسجاي بينوام كما تظور الوسةيلة 1

نشةةارا عةةب المةةادس والةةدرسم وننةةا تلةةبل العال ةةة مفقةةودس بةةيب الوسةةيلة فةةي مو ةة  م ةةل نةةلا 

 الدرس. وموةوع 
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ـ عدي توافر و ت مناس  لعرع الوسيلة نتيجة لعدي التنظيي فنما  ب يبد  الدرس بوا  و  نةف 2

 يرةرنا. 

يةدفأ المةدرس إلةى بقةاء التالميةل  ـ إنواء و ت الدرس ولما ينتوي عرع الوسةيلة بعةد. ممةا3

بعد انتواء الدرسم  و  نف يغلق الوسيلة  بل انتوائوا وفي نلا إزعاج وإربةاكم وننةا  ةد يشةار 

 لدا الصلبة  ك ر مب تسارل. 

 ـ مفاجفس المدرس بعد مالئمة الوسيلة للمادس مب حيث المحتوا. 4

يةصةةص السةةتعمالوا ولةةي يشةةاندنا ـةة عةةدي مالئمةةة الوسةةيلة ألعمةةار التالميةةل ألب المةةدرس لةةي 5

 مسبقا. 

ـ عدي مراعاس الوسيلة لجان  العادات والتقاليد لدا الصال م  و احتواء الوسيلة على بعةع 6

 العبارات وير الالئقة.

ـ احتواء الوسيلة على مناظر مةلة بالديب واللوق والعر 7
1

  . 

نتةزاز اللةورم ودوراب ـ احتواء الوسيلة علةى عيةو  فنيةة مةب حيةث عةدي د ةة األلةواب وا8

المناظر على بعةةوام وتةداةل فةي التعليةقم وموسةيقى شةالس وعيةو  فةي اللةوت فةي دمةن 

 اللوت مأ اللورسم وعيو  في اإلةراج وعملية التلميي. 

 ـ وجود مشكلة في مكاب وةأ الجواز ألنف ال تتوافر منلة  و عربة ةالة. 9

 ـ عدي توافر شاشة عرع.10

 لكورباء  و عدي مالئمة القابس لنوع سلك الجواز. ـ عدي توافر  ايس ا11

 ـ عدي مالئمة التيار الكوربائي في حجرس الجواز. 12

 ـ عدي معرفة المدرس صريقة تشغيل الجواز  و ةبص اللورسم  و إدةال الفيلي. 13
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 ـ ال يوجد فني للليانة وتالفي العوارع المفاجئة م ل: انصفاء الجواز. 14

 فجفس وعدي وجود ملباف احتاصي.  ـ احتراق الملباف15
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 د ـفب تكوب سولة الفوي لات عبارات سولةم و ب تكوب بسيصة في تركيزنا.

وـ  ال تكوب واةحة المعالي يسول مشةاندتوا وتبةيب محتوانةام  و مسةموعة دوب تشةويش فةي 

 األلوات مأ وةوف محتوانا ومادتوا.

  و صبقة  و لوجة معينة.  ير ةالة ببصءوير مفوومة  و تعاب عباراتب ـفال تحتور على 

 ـفب تركز على الفب على حسا  وةوف المادس.  

  ب تةدي كل الجوان  الفنية. ص ـ 

ر ـ  ب تكوب الوسيلة مناسبة للدرس و ندافف
1

. 

 الوسائل والمواد التعليمية البسيصة:

التعليمي التي تشمل عليفم إننا يتبعنةي  ب نفةرق  ك يرا ما يتي لكر الوسيلة ويراد بوا المحتوا

بيب المادس التعليمية والوعاء اللر يحتويوام وتقدي مب ةاللةف المعلومةات والحقةائق والةبةرات 

 د تقدي مب ةالل الكتا  المدرسيم  و جواز عرع  و مب ةالل وسيلة  ةرا
2

. 

مةةام والسةةبورات و جوةةزس  فالمةةادس التعليميةةة نةةي المةةةموب الةةلر يتعلمةةف التالميةةل فةةي علةةي

العةةرعم والكتةة  المدرسةةية كلوةةا عبةةارس عةةب وعةةاء يحتةةور نةةلم المةةادسم ووسةةيلة لحفظوةةا 

 وإيلالوا للمتعلميب.

 ما المواد التعليمية فوي محتوا التعليمي نروة  فةي تقديمةف للصةال  بغةرع تحقيةق  نةدا  

التعليمةي فقةد يكةوب مةادس  و وجدانيةم وتتنوع لور نلا المحتوا  اتفتعليمية معرفية  و موار

و د يكوب مادس ملةورس  رات التعليمية  و على لوحات وسبوراتماالقر مصبوعة في الكت  و

كاللور ال ابتة  و األفاليم و د يتةل  شكاال  ةرا تتةدرج مةب البسةيص إلةى المعقةدم  ةد تكةوب 

 وير مفلوفة للصال  والمعلميب على حد سواء. 
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لوسيلة و ب األني نو تحقيق الود  بفر وسيلةم بغع النظةر ومب ننا نعر   ب المادس وير ا

عةب  يمتوةا الماديةةم بةةال  مةب يظةب  ب الوسةةائل المعقةدس مرتفعةة الة مب نةي ةيةر الوسةةائل 

ب التقنيات الحدي ة تمتلك  درا نائال مةب اإل ةارس ‘و جدانام كاألفالي والبرامن الحاسوبيةم نعي 

بةةةف مةةب  لةةةواب مةةةر رسم وحركةةة سةةةريعة ملةةةحوبة والتشةةويق والجالبيةةةةم بسةةةب  مةةا تتمتةةةأ 

بالمر رات اللوتية مما ساعد على انتشارنا وجعلوا وسائل تعليمية ألونةى عنوةا فةي التعلةيي 

الحديثم ال تسو  نلا الكالي تقليال مب شفنوا في العملية التعليميةم ولكنف ينبغي  ب تشير إلةى 

 بعع العيو  نلكر منوا:

استةداموا ولياوتوام مما يجعل استةداموا يشكل عيبا ماديةا  قةيال ـ ارتفاع  منوا وتكالي  1

 على بعع المرسسات التعليمية.

 ـ تعقيدنا ولعوبة إنتاجوا واستةداموا. 2

حاجاتوا إلى  درات واستعدادات وةبرات ةالة فةي المعلةي الةلر يسةتةدموام ممةا يشةكل ـ 3

المةدربيب والمةرنليب تةفنيال تربويةا  عبئا إةافيا على المعلميبم ةالة مأ  لة عدد المعلمةيب

كافيا
1

 . 

نةةلم السةةلبيات التةةي لكرنانةةا جعلةةت الك يةةريب مةةب المعلمةةيب ينتظةةروب إلةةى نةةلم التقنيةةات    

واألجوزس نظرس سلبيةم ويعتقدوب  نوا مةيعة للو ت وعالمة للرفانية التي يةروب  ب مكانوةا 

 ليس المرسسات التعليمية. 

الجيةدس نةي التةي تحقةق الوةد  التعليمةي يدرجةف مرةةيةم وال يشةترص فيوةا التحةدر  فالوسيلة

  والتعقيد والتعجيز سواء بالنسبة للمدرس  و الصال .

 الحاس  والتعليي: 

ومأ انتشار الحاسبات اللغيرس في نلا العلةر دةلةت إلةى المةدارس فةي ك يةر مةب الةدول   

ا بعد يويم وك رت البرامن التعليمية المعةدس لوةلم المتقدمةم ومازال عدد مستةدميوا يزداد يوم
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البةرامن وتوزيعوةا. وننةاك الحاسباتم ونشفت مرسسات وشركات متةللة في  نتاج نةلم 

 صريقتاب الستةداي الحاسو  في التعليي نما: 

 وال: التةةةدريس بمسةةةاعدس الحاسةةة : وتعنةةةي اسةةةتةداي مباشةةةرس فةةةي عمليةةةة التةةةدريس نفسةةةوام 

ياتةف الوائلةة فةي التفاعةل والحةوار ممةا يسةاعد علةى جةل  انتمةاي التالميةل لالستفادس مةب إمكان

 وتشويقويم ومب  ني نلم االستةدامات ني:

حيةث ـ استةداي الحاس  للتدريبات والتميزات: وني مب   ةدي اسةتةداي الحاسة  فةي التعلةييم 

الصالة   يتي تقديي عدد مب التدريبات والتمرينات للصال  في موةوع سةبقت دراسةتفم وعلةى

 ب يقةةوي بندةةةال اإلجابةةة المناسةةبةم فيقةةوي الحاسةة  بتعزيةةز اإلجابةةة اللةةحيحةم وتلةةحيل 

 اإلجابة الةاصئةم والود  مب نلا النوع مب البرمجيات تدري  الصال  على السرعة والد ة. 

ويتميز استةداي الحاس  في نلا النوع مةب التةدريبات والتمرينةات علةى الصةرق التقليديةة بمةا 

 يلي: 

ـةة االسةةتفادس مةةب  ةةدرس الحاسةة  الفائقةةة علةةى إنتةةاج الك يةةر مةةب التمرينةةات والمسةةائل المةتلفةةة 

 والمالئمة لمستويات التالميل على اةتالفوا وتعددنا. 

ـ استةداي  درات الحاس  في التغلية الراجعة الفورية بمةا يجتنة  التلميةل الو ةوع فةي تكةرار 

الةصف
1

 . 

صريقةة العةرعم في إةفاء الم يةرات اللةوتية واللونيةةم وتغييةر  ـ استةداي  درات الحاس 

 مما يجعل نلم التدريبات مشو ة وجالبة النتبام التالميل. 

 ـ استةداي  درات الحاس  في متابعة تقدي التلميلم وتشةيص نقاص القوس والةع  لديف.

 ـ استةداي الحاس  للتدريس )المعلي البديل : 2
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ة التدريس عب صريق عرع الفكرس وشةرحوام وتقةديي  م لةة عليوةام وننا يقوي الحاس  بعملي

و ةةد يقةةوي  داء الصالةة  عةةب صريةةق تقةةديي اةتيةةار ملةةغرسم  ةةي بعةةد للةةك  ةةد يوجةةف إلةةى إعةةادس 

 الدرس  و جزء منفم وتتميز نلم الصريقة بما يلي: 

ـ استةداي  درات الحاس  في التفاعل والحةوارم واسةتةداي صةرق عةرع مةتلفةة بحيةث كةل 

 صال  ما يالئمفم مما يساعد على مراعاس الفروق الفردية بيب التالميل. 

ـ استةداي  درات الحاس  فةي جعةل التلميةل يةتعلي حسة  حاجتةفم وفةي الو ةت والمكةاب الةلر 

 يناسبفم وبالقدر اللر يكفيف. 

اي  ةةدرات الحاسةة  فةةي تحديةةد مسةةتوا التالميةةل بد ةةةم مةةأ معالجةةة نقةةاص الةةةع م ـةة اسةةتةد

 وتعزيز نقاص القوس. 

 ـ استةداي الحاس  وسيلة مساعدس: 3

ونناك يكوب الحاس  وسيلة مساعدس يقوي بما تقوي بف الوسائل األةةرام كالسةبورس
1

و جوةزس  

جواز عرع البيانةاتم العرعم ةلولا إلا توفرت شاشة عرع كبيرسم  و استةداي معف 

مما يجعل وسيلة واةحة ومشو ة وتريل المعلةي مةب األعمةال الروتينيةة الجانبيةة التةي تشةغل 

 الك ير مب و ت الحلة.

ـ استةداي الحاس  لأللعا  التعليمية: ونو ما يةفي على العملية التعليمية جةوا مةب المتعةة 4

ي عملية التعليواإل ارسم مما يشجأ التالميل على المشاركة بفاعليف ف
2

 . 

 انيةةةا: إدارس عمليةةةة التةةةدريس بالحاسةةة : انتشةةةر اسةةةتةداي الحاسةةة  فةةةي األعمةةةال اإلداريةةةة 

والتجارية بنجاف في منتلة  السةتينات الميالديةةم و  بةت نجاحةف وفاعليتةف فةي نةلا المجةالم 

لتةي مما جعل التربويوب يعتمدوب إلى استةدامف وسيلة لتحرير المعلي مةب األعمةال اإلداريةة ا

 تتصلبوا عملية التدريسم ليحلر انتمامف وتركيزم على صريقة التدريس نفسوا. 
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واعتمةةدت نةةلم  العمليةةة علةةى النظريةةات والتصبيقةةات اإلداريةةةم  ةةي تصةةورت حتةةى  لةةبحت 

موةوعا مستقبال بلاتفم يود  إلى مساعدس كل صال  ليلل إلى الحةد المصلةو  مةب الةتمكب 

م وللةةك عةةب صريةةق تجزئةةة المةةادس المدروسةةة إلةةى وحةةدات مةةب المةةادس  و الموةةةوع الّدراسةةي

لغيرس  ابلة للقياس والتقةوييم  ةي يةتي اةتيةار التالميةل فةي كةل وحةدس منوةام وعلةى نتةائن نةلا 

االةتيار يول  لكل صال  ما يناسبف مةب صةر  التةدريس و سةاليبف التةي تةةمب تمكنةف مةب 

نائةل مةب المعلومةات ال يسةتصيأ المعلةي الوحدس المعينةم وبما  ب نلم العملية تحتور على كةي 

 ب يتعامل معوام ةلولا إلا ك ر عدد التالميلم فنب مسةاعدس الحاسة  فةي نةلا المجةال تعةد 

 مرا ةروريام لللك فقد صورت  نظمة وبرامن تساعد المعلي في عملية إدارس التةدريس علةى 

 الوجف المصلو .

ومةةب ننةةا تسةةتصيأ  ب نقةةول: إب إدارس عمليةةة التةةدريس بالحاسةة  تعنةةي اسةةتةداي الحاسةة     

تشةمل كةل تصبيقةات   لمساعدس المدرس في  داء المواي اإلدارس لعملية التةدريسم فوةو بالتةالي 

ونلم التصبيقات ك يةرسم الحاس  التي تساعد المعلي في عملية التدريس ما عدا العملية نفسوام 

 ومب  نموا.

   ـ االةتبار بمساعدس الحاس : 1

سواء كاب للك في جزء معيب مب االةتبارات  و يقوي الحاس  بفداء العملية كلوا بدءا مةب    

توليةةةد االةتبةةةار وتقديمةةةف للتالميةةةلم ومةةةب  ةةةي تلةةةحيل إجابةةةات التالميةةةلم ورلةةةد الةةةدرجات 

ل والرسوي البيانيةة التةي والتقديراتم والقياي بالعمليات اإلحلائيةم الالزمةم مأ إنشاء الجداو

تتعلق باالةتبار
1

و ةيرا تحليةل النتةائنم ممةا يسةاعد المعلةي علةى إعةداد اةتبةارات مناسةبة   م 

 تتمتأ بدرجة مرةية مب اللدق وال بات.

 ـ األعمال الكتابية: 2
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تفةل األعمةال الكتابيةة الروتينيةة المملةة مةب و ةت المعلةي  ةدرا لةيس باليسةيرم فتشةغلف عةب    

م الحاسبات اآلتية في نلا العلر نقدي حال يسيرا لولم المشةكلةم و ةد يقةوي الحاسة  فةي األني

و ةةت  لةةير بعمليةةة تسةةتغرق مةةب المعلمةةيب زمنةةا صةةويال إلعةةدادنام و  ةةر  م ةةال علةةى للةةك 

مية التي تقوي بوا المدرسة مب و ت آلةرم ةلولةا فةي الكشو  والبيانات والتقارير الموس

 نواية كل فلل دراسي.

 ـ الواجبات: 3

يستصيأ الحاسو : إلا توفر البرنامن المناس م  ب يقوي بنعةداد واجبةات علةى درجةة مةب     

التمييز والك رس بما تتوفر فيف مب ةالية التوليد العشوائيم وتتو ة  االةتيةارات المعةدس عةب 

م كمةا جواز الحاس  بتلحيحوا  صريق الحاس  على الصرق التقليدية بتنوعوا وإمكانية  ياي 

تتميز بالتغلية الراجعة الفورية التي تعلي الصال  بةصئف فورا تسمل لف بتلةحيحفم مةأ تقةديي 

م ال نمولجي بعد عدد معيب مب المحاوالتم مأ مراعاس الفروق بيب التالميلم فالتلميل القور 

د إتقانوام  مةا الصالة  الةةعي  فسةيجال يفرع عليف تكرار التماريب البسيصة التي تمكب مب 

عددا كافيا مب التمزيقات والتدريبات حتى يلل إلى درجة معقولة مب اإلتقاب
1

 . 

 ـ إنتاج المواد التعليمية4 

نناك ك ير مب التصبيقات التي تسةاعد المعلةي فةي إعةداد وإنتةاج المةواد والوسةائل التعليميةة    

ب اإلتقةاب كالجداول واإلحلائيات و وراق اإلجابةة والرسةومات والمنحنيةاتم علةى درجةة مة

 والجودسم وفي و ت  ليرم مما يرفأ للك الع ء عب كانل المدرس. 

 ـ حفظ المعلومات واسترجاعوا: 5

سةةواء كانةةت تتعلةةق بالصالةة   و تتعلةةق بالمةةادس والمةةنون الدراسةةيم حيةةث يةةتي حفظوةةا مةةأ    

 يإمكانيةةة اسةةتعادتوا لمشةةاندتوا  و تعةةديلوا  و صباعتوةةا بسةةرعة وسةةوولةم كمةةا يمكةةب اسةةتةدا
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الحاسو   اعدس بيانات لحفظ المعلومات نائلة عةب المةادس الدراسةية تشةكل موسةوعة ةةةمة 

 وسولة التناول. 

 اةتيار البرامن التعليمية: 

مةةب البةةديويات التةةي ال يمةةل التربويةةوب مةةب تكرارنةةا  ب الفائةةدس المرجةةوس مةةب اسةةتةداي  ر    

ليميةم و ب التوظي  السةيئ للوسةيلة وسيلة تعليمية يتو   على حسب توظيفوا في العملية التع

مومةةا كانةةت صا توةةا يةةلن  بالفائةةدس المتوةةةاسم ومةةب ننةةا نسةةتصيأ  ب نقةةول إب جوةةاز الحاسةة  

اآللي على الروي مب  دراتف وصا تف ال يمكب  ب يستفاد منف كمةا ينبغةي بةدوب وجةود البةرامن 

 التعليمية التي  عدت على األسس التربوية. 

نامن ال يعد سببا تربويا الستةدامفم بل على المعلي  ب يد وا ويمحص إب مجرد وجود البر   

ويقةةوي باةتيةةار البةةرامن التةةي تتناسةة  مةةأ المةةادس الدراسةةية مةةب حيةةث
1

المحتةةوا واألنةةدا   

ونوعيةة الدارسةةيبم ومةب ننةةا علةى المعلةةي عنةد اةتيةةار البةرامن الحاسةةوبية التعليميةة  ب يقةةوي 

 بالةصوس التالية: 

الةصةوس األولةةى: يجةة   ب يتفكةد مةةب مالئمةةة البةرامن للجوةةاز المسةةتةدي مةب حيةةث صةةرازم    

وتوفر نظاي التشغيل المناس م و درس الجوةاز علةى تنفيةلم مةب حيةث سةعة الةلاكرس والمسةاحة 

التةزينية الشاورس على القرص اللل م ووجود المتممات التي يتصلبوا ليعمل بشكل لحيل 

بةةف مةةب ملحقةةات  ةةةرا كالصابعةةة  و القلةةي الةةةوئي  و الراسةةمة كبصا ةةة اللةةورم ومةةا يتصل

 وويرنا. 

الةصوس ال انية: ينبغي  ب يتفكد مب كوب البرنةامن ةاليةا مةب العيةو  الفتيةة والبرمجيةةم ومةب 

ننةا ينبغةي علةةى المعلةي تشةةغيل البرنةامن علةةى الجوةازم  ةي عليةةف  ب يتعامةل معةةف كمةا يتعامةةل 

 العيو .فكد مب  باتف وةلوم مب التالميل بشتى مستوياتوي ليت

 الةصوس ال ال ة: 
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يج  على المعلي  ب يتفكد مب فعالية البرنامن مب الناحيةة التربويةة والتعليميةةم مةب وجوةة    

نظر المعلي والصال م والمعلي يمكب  ب يصرف على نفسةف األسةئلة التاليةةم لةيعلي مةدا مناسةبة 

 لف: البرنامن للغرع اللر يريد  ب يستةدمف ألج

ـ نل البرنامن مرب عند االستعمالم بحيث يمكب تعديلف للتعامل معف بصرق مةتلفة تتناسة  1

 مأ مستويات التالميل المتباينة؟.

ـ نل يستصيأ التالميل التعامل معف بسوولةم مب دوب االعتماد على الدرس؟2
1

  . 

 يتناس  مأ مفووي صرق التدريس الجيدس مب حيث صريقة تقديمف لموةوع الدرس؟. ـ نل3

 ـ نل يتناس  مأ محتوا المادس؟. 4

 ـ نل يتي صرف المحتوا بصريقة واةحة وشاملة ولحيحة؟. 5

ـةة نةةل اسةةتةداي البرنةةامن يةةردر لمعالجةةة الموةةةوع بشةةكل  فةةةل مةةب معالجةةة بةةالصرق 6

 األةرا؟. 

ت بتةةدرج مةةب حيةةث السةةوولة واللةةعوبة بشةةكل يراعةةي الفةةروق نةةل يةةتي عةةرع المعلومةةا7

 الفردية بيب التالميل؟. 

بشةكل مناسة  للصةال   ـ نل يةتي تقةديي القةيي والم ةل الةةمنية كالمنافسةة الشةريفة والتعةاوب8

 المستودفيب؟.

ـ نل يحتور البرنامن على تعليمات واةحة؟ ويمكب الحلول عليوةا بسةوولة؟ ونةل يمكةب 9

 عند الحاجة؟.  إعادس عرةوا

 البرنامن بوةوف متى وكي  يدةل الصال  استجابتف؟. ـ نل يحدد10
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ـةة نةةل البرنةةامن مةةنظي مةةب حيةةث عةةرع المعلومةةات والرسةةومات علةةى الشاشةةة بصريقةةة 11

 منظمة ومرتبةم واستةداي المر رات بصريقة فعالة؟.

ي فةةي اةتيةةار ـة نةةل ننةةاك تفاعةةل بةةيب الصالةة  والبرنةةامن؟ ونةةل يسةةتصيأ الصالةة   ب يةةتحك12

مستوا اللعوبة اللر يناسبف؟
1

. 

 فوائد الوسيلة التعليمية: 

 ـ توفر الو ت وتقلل الجود.

 ـ تجعل عملية التعلي شيقة وممتعة. 

 ـ توسأ مجال الحواس واالستفادس منوا. 

 ـ تقور العال ة بيب المعلي والمتعلي. 

 ـ تزيد مب مشاركة الصال  اإليجابية.

 ـ تنمي في الصال  القدرس على التفمل ود ة المالحظة والتفكير العلمي. 

 ـ تبقى المعلومات لدا الصال  حية لو ت  صول. 

ـ تبعث روف التجديد واالبتكار
2

 لدا المعلي.  
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 المبحث األول: مفهوم االهداف التدريسية 1

 ـ مفهوم الهدف: جمع أهداف هو غرض أو قصد يراد وصوله.

: "األهددداف هددي الجتدداها الجهاهيددة لصتعصدديى مصدداغة  صدد  أ ددا  أ ـتعرف جرولونددد

 التغيرات في  صوك التالميذ". 

تعريف بصوم: "العبارة الهدفية هي محاولة من المعصى ألن يوضح لجفسه أو يجقل  ب ـ

إل  غيره التغيرات المرجو إحداثها لدى المتعصى. والهدف في جوهره كدل التغيدرات 

 ها في  صوك المتعصى وجدانيا و قصيا وحركيا  ص  المستوى. تكويجها وإثارتها وتجميت

ج ـ تعريف الدكتور محمد مقدم: "تعتبر األهدداف الغايدات أو المقاصدد التدي يسدع  

المجظومة التربوية تتمثل في الجواتا المعرفية والسدصوكية اإلنسان إل  تحقيقها، وفي 

تعصيميدة با دتعمام مومو دة  والوجدانية التي كل برناما إلد  تحقيقهدا بعدد كدل فتدرة

 التربوية".  واإلجراءاتمن الجشاطات 

دـ يجظر إل  األهداف التربويدة  دادة  صد  أنهدا التغيدرات المرغوبدة التدي يتوقدع أن 

تظهر في المتعصى نتيوة مدروره بدالربرات التربويدة التدي تتادمجها المجداها، والتدي 

 تصبي حاجاته ومتطصبات نموه المرتصفة. 

م أن األهددداف  صدد  درجددات متفاوتددة مددن العموميددة والشددمولية فهجدداك ويمكددن القددو

أهداف  امة  ص  مستوى  دام مدن التوريدد، وأهدداف  اصدة أقدل توريددا، وأكثدر 

 .1تحديدا، ويمكن قيا ها بسهولة

أن تكددون األهددداف  صدد  مسددتوى المر سددة التربويددة ككددل  جدددها تكددون  ات صددصة 

واالقتصادية لصموتمع، كأن يكون هدف  .2يا يةبالحاجات االجتما ية والثقافية والس

المر سة التربويدة إ دداد ومدوارد مرهصدة إلدارة اقتصداد الدبالد بطريقدة فعالدة، وقدد 
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تكددون األهددداف  صدد  مسددتوى المدر ددة، كددأن يكددون هدددفها إ ددداد فجيددين فددي موددام 

 1التمددريأ أو التوميددل أو الحدددادة، وقددد توضددع األهددداف لصصددف الواحددد، وكددذل 

   هدف درا ة الطالب في الصف األوم االبتداهي إتقدان القدراءة والكتابدة، وقدد تكدون 

هذه األهداف  اصة بمادة درا ية معيجة في صف من الصفوف، كأن هدف درا ة 

 العروض البحر الذي يجتمي إليه أي من الشعر.

 وربما األهداف محددة بدرجة كبيرة، بحيث تتعصق بدر  مدن الددرو  أن يكدون   

الهدف تحديد نوع التفا ل الكيمياهي أو حسداب درجدة حموضدة المحصدوم إ ا  درف 

 تركيزه.

ومن الواضح أن هذه األهداف تتفاوت فدي رجدة  موميدات، إال أنهدا جميعدا أهدداف 

  امة ما  دا الهدفين الرهيسيين هما األهداف االنفعالية واألهداف المعرفية. 

  األهداف المعرفية:ـ 1

 هداف المعرفية إل   تة مستويات هي: يصجف بصوم األ

أ ـ مسدتوى المعرفدة: يتعصدق بتمييدز المعصومدات وا دتد اهها وندذكرها ومدن األمثصددة 

  ص   ل  نود:

 ـ أن يذكر األ ماء الرمسة. 

 ـ أن يحدد حياة الحشرات. 

 ـ أن يحدد الجظرية التي تفسر  صوك الغازات. 

حتدوى معدين بصغدة أ درى أو بشدكل ب ـ مستوى الفهى: يتعصق بالقددرة  صد  وضدع م

 آ ر، ويجدرج تحته كل من الترجمة والتفسير ومن األمثصة نود:

 ـ أن يعيد صياغته ما يريده الكاتب كصماته الراصة.

 ـ أن يبين األ باب التي تردي إل  حدوث ظاهرة السراب. 
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 ـ أن يتجبأ بالحالة الووية في المكان الذي يعيش فيه في اليوم التالي. 

ج ـ مسددتوى التطبيددق: يتعصددق بالقدددرة  صدد  حددل المسدداهل والمشددكالت الوديدددة فددي 

أوضدداع جديدددة، ويوددب أن يوددري  لدد  دون توجيدده  ددارجي، بحيددث يميددز بجفسدده 

 : 1المبادئ التي تحكى المسألة ويرتار األ اليب الصحيحة، واألمثصة نود

يدر المعدادالت التدي ـ أن يوازن معادلة كيمياهية بطريقدة التأكسدد واال تدزام، مدن غ

 وازنها من قبل.

 ـ أن يعرب جمصة تتامن الحام، من غير الومل التي أ ربها من قبل. 

 ـ أن يحل مساهل حسابية  ص  الجسبة والتجا ب. 

 ـ أن يردي صالة الظهر أمام زمالهه بطريقة  صيمة. 

ة  صد  د ـ مستوى التحصيل: يتعصق بالقدرة  ص  تفكيد  مشدكصة أو فكدرة معيجدة، وأمثصد

  ل : 

ـدد أن يحدددد  القددة الثقافددة السدداهدة فددي الموتمددع بسددصوك األفددراد اتودداه التعامددل مددع 

 األجانب.

 ـ أن يحدد الفصسفة التي يجطصق مجها المحاضر. 

 ـ أن يحدد  صاهص األرض التي تصصح لصزرا ة. 

هـ مستوى التركيب: يتعصق بالقدرة  ص  وضع  دة  جاصر معا لعمل نمو ج يتميز 

 باألصالة واإلبداع، أمثصة  ص   ل : 

 ـ أن يكتب موضو ا إنشاهيا حوم مشكالت الشباب في الوطن العربي. 

ـ أن ياع  طة لرحصة مدتها أ بو ان إل  الفااء الرارجي يبين فيها جميع المواد 

 يصطحبها معه. واألدوات التي  
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ـد أن يقتددرل حصددوال مجا ددبة لقادية تصددوث الميدداه فددي البصدد الددذي يعدديش فيدده، ويصددمى 

 طريقة ال تياره.

و ـ مستوى التقدويى: يتعصدق بالقددرة  صد  اتردا  قدرار أو إصددار حكدى  صد  األفكدار 

 واأل مام والحصوم والطرق والمواد المرتصفة، وأمثصة  ص   ل : 

 . 1لقيس نقدا أدبيا وافياـ أن يجقد معصقة امرئ ا

ـددد أن يحكدددى  صددد   طدددة التطدددوير التربدددوي لدددوزارة التربيدددة والتعصددديى فدددي ضدددوء 

 اإلنوازات التي حققتها في الميادين المرتصفة.

ـ األهداف االنفعالية: تتعصق باالهتمامات والميوم واالتواهات والقيى، بحيث تاى 2

 ثالثة مستويات هي: 

ي(: وهو يشير إل  رغبة الفرد الذاتية االنتباه إل  ظاهرة أ ـ مستوى اال تقبام )التصق

 أو مثير معين، ومن األمثصة نود: 

 ـ أن يعي شعور اآل رين. 

 ـ أن يستمع إل  اآل رين باحترام. 

 ـ أن يوجه انتباهه لصمو يق  الشعبية. 

ب ـ مستوى اال دتوابة: تمثدل مرحصدة متقدمدة  صد  المسدتوى السدابق فبعدد ا دتقبام 

د قاية معيجة يقوم بالمشاركة في الجشداطات المتعصقدة بده بفعاليدة، ويبددي ردود الفر

 فعل إيوابية تواهها، أمثصة  ص   ل : 

 ـ أن يمثل لقوانين لعبة القدم أثجاء قيامه بالصعب. 

 ـ أن يشارك في األ مام التطو ية التي تقوم بها المدر ة. 

 يستمع بالمساهمة في الحفاظ  ص  الجظام في المدر ة.  ـ أن
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يدرمن بده مدن معتقددات  ج ـ مستوى التقدير: يتمثل في تطوير محددة لصحكى  ص  مدا

 ة نود:  ن قيمة ما، ويشمل هذا المستوى االتواهات بشكل أ ا ي، ومن أمثص

 ـ أن أهمية المحافظة  ص  البيئة. 

 حافظة  ص  البيئة في البيت دون  مل.ـ يفال القيام بجشاطات تتعصق بالم

 . 1ـ يظهر والء لقاية المحافظة  ص  البيئة في كل الظروف واألحوام

 صياغة األهداف: 

 مصيددة األهددداف تاريريددا بعدددة مراحددل، فقددد كانددت تصددا  بطريقددة تصددف مددا  مددرت

 يقوم به المعصى، وال يرف  أن لهذه الطريقة  يوبا كبيرة. و صوصا بعدما تبين أن 

التعصديى ال يددردي بالادرورة إلدد  حدددوث تعصدى، وبالجتيوددة فددفن صدياغة الهدددف بهددذه 

وا بالفعدددل أم ال، وفدددي كتددداب الطريقدددة ال يددددلجا  صددد  مدددا إ ا كدددان الطصبدددة قدددد تعصمددد

"أ ا يات المجها التربدوي" حيدث يشدير تدايصور" إلد  ضدرورة أن الهددف مصداغا 

بعدين أ ا يين هما: بعد الفعل بطريقة  صوكية من جهة. وأن تتامن  بارة الهدف 

 السصوكي. 

ـ الهدف اإلجراهي السصوكي: يقصدد بده يسدطره المجهداج ومدا يتادمجه المقدرر، أو 1

ي أي مادة تعصيمية وما يريدده المددر ، أن يحققده التصميدذ أو الطالدب أو الموضوع ف

أن يقوم به من أجل إحداث تغيير إيوابي في  صوكه، كاكتساب معارف جديددة وقديى 

ومواقف، لى يكن له  صى بها، أو لى تكن واضحة أمامه، أو  برات وتودارب حياتيدة 

القددرة  صد  التكيدف وحسدن تسا ده  ص  مواجهة الصدعاب والعواهدق، وتمكجده مدن 

التصرف. لذل  يجبغي أن يشير الهدف اإلجراهي السصوكي إلد  مدا تصدير إليده قددرة 

ومهددارة التصميددذ  صدد  القيددام بالفعددل بعددد نهايددة الحصددة أو الدددر  ال إلدد  مددا  دديفعصه 
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المدر   الم الحصة، كما يوب أن يعكس الهدف الجداتا التعصيمديا التعصيمدي،  صد  

 .1يمكن لصمدر  مالحظته وقيا ه وتقويمهشكل  صوك محدد 

و ل  يتأكد من  مصية التغيير التي وقعدت فعدال، وحيجهدا يسدتطيع التصميدذ أو الطالدب 

القيام به، ولى يكدن قبدل الحصدة قدادرا  صد  فعصده، وإثرهدا يتأكدد المددر  مدن مددى 

 نواحه.

 ـ األ اليب التقويمية الحديثة: 

قويى باهتمام كاف، فهجاك ا تياء وشكوى مستمرة التقويى التربوي، لى يحفظ واقع الت

الواقع  بر  جده مسدرولين تربويدون كثيدرون وكشدف  لد  إحسدا  بأهميدة  من هذا

لدى يكدن  2التقويى التربوي وضرورته في التصوير، غير أن هذا اال تياء من الواقدع

حصيصة درا ات مسحية أو ا تقصاءات مجظمة له، وإنما كان حصيصة انطبا ات أو 

برات شرصية أو كصيهما، ولذل  ففن المرء ال يود من الدرا ات والوثاهق العصمية  

 ما يعيجه  ص  ر ى هذا الواقع وترطيطه. 

وإزاء هددذا الحددام فقددد أرتقجددا أن تقددوم أنددت بعدددد اال تقصدداءاتا الجشدداطات لواقددع 

ذل  التقويى التربوي، مما يعين  ص  تكوين صورة مقبولة  ن هذا الواقدع، ولصقيدام بد

نستعرض معكى  ددا من البجوك المحتمصة التي قد تصف واقع التقدويى التربدوي فدي 

 مواالت مرتصفة.

إن هددذه البجددوك هددي حصدديصة الربددرة الشرصددية واالطددالع  صدد  وثدداهق  دددد مددن 

المرامرات التربوية المتعددة، فاال  ن نتاها مجاقشات بعأ الربرات والتربويين 

 ل بجد ثى قى بالجشاط أو العمل. حاوم  زيزي القارئ أن تدر  ك

أوال:  صددد  الدددرغى مدددن مجددداداة الكثيدددر مدددن التربويدددون والمسدددرولون  دددن التربيدددة 

بادددرورة ا تمددداد التقدددويى التربدددوي  مصيدددة التطدددوير التربدددوي واتردددا  القدددرارات 
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التربوية، ففن التقويى ال يزام بال دور يذكر في  مصية التطوير وال يزام الكثير مدن 

لتربوية يتردذ دون أن يكدون هجداك ثمدة تقدويى وبعبدارة أ درى أن التقدويى القرارات ا

 التربوي كما هو واقعه ال يعد جزءا رهيسيا في العمصية التربوية بووانبها المرتصفة.

 أدوات القيا  والتقويى: المبحث الثاني:  

يمكن القوم بكل تأكيد أن قيا  تحصيل الطصبة وتقدمهى في المسدارات العصميدة التدي 

تقدم لهى كان وال يزام، جزءا مهما من المسرل التربوي مجذ كانت هجاك  القة بين 

معصى وطالب أما تقييى فعالية البراما المدر ية والحكدى  صد  صدالحيتها فيعتبدر مدن 

يددة التربويددة، وهددذان البعدددان الرهيسددان لعمصيددة اإلضددافات الحديثددة إلدد  مسددرل العمص

التقددويى، ويعمددالن  صدد  تددوفير المعصومددات التددي تصددزم لصددجع القددرارات التربويددة 

 المرتصفة. 

 ـ مفهوم التقويى: 1

هددددو الددددتفحص المسددددتمر لكددددل المعصومددددات المتددددوفرة الراصددددة بالطالددددب والمعصددددى 

، و لدد  لصوقددوف  صدد  درجددة المدر ددي والعصميددة التعصيميددة ا التعصيميددة 1والبرندداما

التغييددر الحاصددل  جددد الطصبددة وتكددوين أحكددام صددادقة  ددجهى و ددن فعاليددة البددراما 

 المدر ية التي تقدم لهى.

ـ مفهوم القيا : هو  مصيدة التحديدد الكمدي لصمشداهدات التدي تودري  صد  السدمات 2

 التي ترص األفراد أو الموضو ات أو الحوادث.

 يى: ـ العالقة بين القيا  التقو3

قدد تفيدددنا  مصيدات القيددا  والتقدويى فددي تعدرف مدددى فا صيدة العمصيددة التربويدة، التددي 

تتامن جمع البيانات والتواصل إل  أحكام )التقويمية(  ن الطصبة، وكذل  البدراما 

المدر ية المرتصفة، والكثير من المعصومات يوري جمعهدا مدن  دالم  مصيدة القيدا  
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صسديمات البشدرية، والتدي تسدتردم اال تبدارات فدي التي تعمدل  صد  التحديدد الكمدي ل

 الوصوم إل   ل . 

هجدداك  مصيتددين:  مصيددة التقددويى: وهددي المعصومددات التددي يددتى جمعهددا باأل ددصوبين معددا 

  مصية القيا : تحديد ما  يتى قيا ه. اال تياري وغير اال تياري، أما 

 ـ وظاهف أدوات القيا  والتقويى: 3

عصومددات ومعالوتهددا، بقصددد تحسددين  مصيددات الددتعصى أ ـ و دداهل لصحصددوم  صدد  الم

 والتعصيى.

ب ـ من الاروري أن تستجد إل  أكبر قدر من البيانات يمكن توفيرهدا  دن األفدراد 

  الوة  ص  نتاها اال تيارات المدر ية. 

ج ـ و اهل ضبط لجو ية العمصية التربوية، بحيث يتى الحكى في نهاية كدل مرحصدة أو 

ا إ ا كانت تص  العمصية فعالية، وال مانع من اال دتمرار بهدا، أو وحدة درا ية  ص  م

 . 1أنها تحتاج إل  إيقاف أو تعديل

د ـ و دداهل تسددا د  صدد  التعددرف  صدد  مددا إ ا كانددت اإلبدددام المرتصفددة لممار ددات 

 تربوية فعالية أوال في تحقيق األهداف والغابات التربوية المجشودة. 

 ـ  صاهص األدوات التقويمية: 4

أداة التقدويى  صداهص: الدقدة، والثبدات )الادبط(، و دهولة يجبغي أن تتدوافر فدي    

اال ددتعمام، لقددد  ددبق أن تعرضددجا بصددورة غيددر مباشددرة لصدددق األداة، إ ا قررنددا 

ضرورة اتفاق األداة مع الهدف التربوي وضرورة ا تيار، بجاهها في ضوء غرض 

 ا تردامها.

القددوم أن األداة صددادقة إلدد  الحددد الددذي يمكججددا معدده ا ددتردامه لصغددرض  ويمكججددا   

المقددرر، أو إلدد  الدرجددة التددي تمكججددا مددن اال تمدداد  صدد  األداة إلصدددار أحكددام فددي 
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 1ضوء األغراض المقررة. وزيادة في توضيح المقصدود بالصددق، نعدرض المثدام

كن بهددا تصميدذ فددي صددف لجصددور أنجدا أ ددددنا ا تيددار لتقدديى الدرجددة التدي يددتم اآلتدي:

 معين، من الكتابة الدقيقة لصكصمات الوديدة التي تعصمجا  الم العام الدرا ي. 

دق اال تيدار يدتى مت  تعتبر مثل هذا اال تيدار صدادقال لعصد  توافدق أن قيدا  صد   

دام اال تيار في الحكى  ص  التصميذ، من ة التي نتمكن بها من ا تربالجظر إل  الدرج

 كتابة الكصمات الوديدة. حيث قدرته في

إن اال تيار الذي يقيس، مثال قدرة التصميذ في كتابة كصمات غير الكصمات، والكصمدات 

الدرا دي، ال يعدد صدادقا. كدذل  اال تيدار الدذي يقديس فهدى التي تعصمهدا  دالم العدام 

 التصميذ المدلوالت هذه الكصمات ال يعد ا تيار صادقا أياا. 

ة التصميدذ  صد  كتابدة الصدعب مدن الكصمدات الوديددة التدي واال تيار الدذي يقديس قددر

تعصمها التصميذ، يعد ا تيار إ ا درجة قصيصة من الصدق، ومثصه في  ل  اال تيار الدذي 

يقيس قدرة التصميدذ  صد  كتابدة الكصمدات التدي تعصمهدا فدي آ در الشدهر الدرا دي، أمدا 

مددن الكصمددات، تمثددل  ي كتابددة  يجددة  شددواهيةاال تيددار الددذي يقدديس قدددرة التصميددذ فدد

مومو ددة الكصمددات الوديدددة التددي تعصمهددا  ددالم العددام الدرا ددي، ففندده يعددد ا تيددار  ا 

درجة  الية من الصددق، وهكدذا ومدن المثدام يظهدر أن درجدة الصددق تعتمدد  صد  

 شيئين: 

 ـ درجة صصة األداة بالشيء المراد قيا ه )الهدف التربوي(.

 تزودنا بها األداة، وما يسم  بثبات األداة.  ـ درجة اال تماد  ص  المعصومات التي

ـ إن األداة التي تزودنا بمعصومات معتمدة  ص  األفراد تعد  ات درجدة ثبدات  اليدة، 

 لترجع إل  مثالجا السابق ونسأم: 
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ـ مت  يمكن ا تبار اال تيار الذي أ ددناه لقيا  التصميذ  ص  كتابة الكصمدات الوديددة 

 . 1ا تيار  ا ثباتل

ج  توافق  ص  أن اال تيار يعتبر ثابتدا بدالجظر إلد  الدرجدة التدي تدتمكن  جددها أظ  

مدن الحكدى  صدد  أن أداة التصميدذ فددي اال تيدار يعدزى إلدد  قدرتده فددي كتابدة الكصمددات، 

ولدديس إلدد   وامددل أ ددرى ال تمددت بصددصة إلدد  قدرتدده. كددالغش مددثال، أو الرطددأ فددي 

لكشدف  دن قددرة التصميدذ فدي كتابدة التصحيح، أو الحدظ، فكصمدا مكججدا اال تيدار مدن ا

 الكصمات الوديدة كان أكثر ثباتا أو ضبطا.

ومن الرصاهص التي يجبغي مرا اتها فدي أداة التقدويى  دهولة اال دتعمام، بدذل  مدا 

 يأتي: 

ـدد هددل يمكججددا ا ددتردام هددذه األدلددة بيسددر و ددهولةل وهددل تتددوافر إرشددادات كافيددة 

 ال تردام األداةل 

ـ وهل تتوافر إرشادات كافية لتفسير المعصومات التدي تزودندا بهدا األداةل وهدل كصفدة 

 ا تردام األداة معقولة ومجا بةل 

وكددى مددن الوقددت يجبغددي أن يسددتغرق جمددع المعصومددات مددن مومددوع األفددرادل وهددل 

 .2الوقت المرصص مجا بل

 ـ مستويات القيا : 5

 ددداد والرمددوز فددي هددذا المسددتوى أ ـ مسددتوى القيددا  اال ددمي: بحيددث تسددتردم األ

لده  3لصتصجيف لسهولة التعرف وضمان الحيادية، ويكون كدل مدا يحمدل تصد  األرقدام

 صاهص مشابهة لصحاالت األ رى، ويحكدى هدذا الجدوع  القدات التسداوي، وتتدوفر 
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 02لصدذكور ورقدى  01في هدذا المسدتوى  اصدية التصدجيف فقدط مثدام: إ دداد رقدى 

 . 01أفال من رقى  02ى لإلناث وهذا ال يعجي رق

القيددا  الرتبددي: يمكججددا هددذا المسددتوى مددن ترتيددب أجددزاء المومو ددة  ب ت مسددتوى

تجازليا أو تصا ديا، كان يتى ترتيب أفراد المومو ة حسب المستوى االقتصادي أو 

ترتيبددا إلدد  ممتدداز جيددد جدددا، أو ترتيددب ميددوم الطالددب نحددو فددروع التعصدديى المهجددي، 

ى  اصية الترتيب باإلضافة إل   اصية التصجيف، فاأل داد وتتوفر في هذا المستو

هجا تستردم لترتيب األشياء أو األفراد تصا ديا أو تجازليا، وهجدا يسدتردم العبدارات 

 أكبر من )>( أو أصغر من )<( أو تساوي )=(. 

ج ـ مستوى القيا  الفئوي: تحمل األرقدام معجد  كميدا فالطالدب الدذي يحصدل  صد  

برمدس  المدات وهكدذا، والصدفر فدي هدذا  60طالب الذي  المتده أ ص  من ال 65

المستوى )افتراضي( أي ال يدم  ص  انعدام السمة المقيسة باإلضافة إلد   اصدييتي 

التصجيف والترتيب، هجا يسدتردم  مصيدة الومدع والطدرل وال يمكدن ا دتردام  مصيدة 

طالبا حصل  ص   القسمة و ل  لعدم توفر أو وجود الصفر المطصق، فعجدما نقوم أن

درجة الصفر في ا تبار تحصيصي ففنجا ال نقصد أن  مة التحصيل معدومة  جد هذا 

 الطالب. 

الجقطدة الهامددة فدي هددذا المسدتوى أم الصددفر يددم  صدد   د ـ مسددتوى القيدا  الجسددبي:

انعدام السمة )الصفر المطصق(، ويمكججا هذا المقيا  من إيواد الفرق بين أي قيمتين 

باإلضدافة إلد   صداهص المسدتويات السدابقة. مثدام  صد   لد : صدفة   ص  المقيا 

 90الطوم، قيا  السمات أو السصوكات الفر ية الدالة  صيها، فالشرص الذي وزنه 

 . 451ضعف اآل ر وزنه 

 ـ أنواع التقويى: حسب توقيتها الزمجي: 6
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ـ التقويى التمهيدي )القبصي(: وهو التقويى الذي يتى في بداية تدريس حصة أو وحدة 1

درا ية، أو برناما تعصيمي ما، ويتحقق  ل  مدن  دالم تجفيدذ ا تبدارات تشريصدية. 

أو أ ئصة يطرل المعصى  ص  الطصبة في بداية در  جديد، والهدف مجها معرفدة مددى 

 در  الوديد )المعرفة الوديدة(. السابقة لصإتقان الطصبة لصمتطصبات 

ـدد التقددويى التكددويجي )البجدداهي(: وهددو الددذي يطصددق  صيدده أحيانددا التقددويى المسددتمر، 2

ويعرف بأنه العمصية التقويمية التي يقوم بها المعصى أثجداء الدتعصى، وهدو يبددأ مدع بدايدة 

 التعصى ويواكبه أثجاء  ير الحصة الدرا ية. 

التقويى الذي يتى في نهاية البرناما )در ، وحددة  (: هوـ التقويى الجهاهي )الرتامي3

األهداف التعصيمية أو األهداف الورثة درا ية، فصل درا ي...( لتحقيق مدى تحقق 

 أو مقارنة تحصيل الطصبة، مجح الشهادات.

 ب ـ حسب طبيعة المعصومات:

يدة تغصدب وهدو التقدويى الدذي يسدتجد فيده المقدوم إلد  معصومدات رقمـ التقويى الكمي: 1

 صيها صفة الكى مثال:  المات الطصبة  ص  اال تبارات الوطجية في المواد المرتصفة، 

 و ادة ما تمتاز بالدقة والموضو ية.

 صد  معصومدات لفظيدة)كالم( والتدي يمكدن  ـ التقويى الجدو ي: وهدو الدذي يدتى بجداءا2

الحصدددوم  صيهدددا مدددن  دددالم المالحظدددة أو التعدددايش أو تحصيدددل حالدددة أو المقدددابالت 

 الشرصية. 

 ج ـ حسب الوهة التي تمار   مصية التقويى: 

ـ التقويى الدا صي: وهو الذي يكون فيه المقوم أو فريق التقويى من دا دل المر سدة 1

ى المتعصى لطالبه مثال: اال تبدار فدي مجتصدف الفصدل دا دل التي تريد التقويى، كتقوي

 1المدر ة.
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ـ التقويى الرارجي: هو التقويى الذي تتواله جهة من  ارج المر سة التدي تمدار  2

الدتمس التدي تطبدق  صيها  مصية التقدويى مثدام: الدرا دة الدوليدة المتمثصدة با تبدارات 

م والرياضديات، والرابدع ابتدداهي  ص  طصبة الصف الثدامن ابتدداهي فدي مدادتي العصدو

 .1ا تبار دولي لصعصوم

 ـ أغراض التقويى: 7

ـددد التقدددويى ألغدددراض التصدددجيف: حيدددث يدددتى تصدددجيف األشدددياء أو الحدددوادث أو 1

 األشراص حسب معايير محددة كتصجيف الطصبة حسب مستوياتهى التحصيصية. 

ـ التقويى ألغراض إتقان أو ا تمرارية وتحسين البراما: تقدويى برنداما الر صدة 2

 الدولية لقيادة الحا وب أو برناما التعصيى اإللكتروني. 

ـ التقويى ألغراض االنتقاء)التعيين(: كالتقويى الذي يهدف إل  انتقداء المدوظفين أو 3

 ترقيتهى أو انتقاء الطصبة لصبعثات. 

اض التجبددر بدداألداء: وهددو التقددويى الددذي يهدددف إلدد  التجبددر بدداألداء ـدد التقددويى ألغددر4

فددي الوامعددة مددن  سددات، مثددام: التجبددر بتحصدديل الطالددبالمسددتقبصي لرفددراد أو المر 

 في الثانوية العامة.   الم تحصيصه

ـ التقدويى ألغدراض التوجيده واإلرشداد: بحيدث يدتى لغايدات توجيده وإرشداد الطصبدة 5

التقويى الذي يعتمد فدي توزيدع الطصبدة  صد  مسدارات التعصديى : نحو براما معيجة مثل

 المرتصفة. 

ـ التقويى ألغدراض مدجح الشدهادات: حيدث يدتى شدهادات لصطصبدة مثدام: مدجح الطصبدة 6

 شهادة الثانوية العامة. 

ـ التقدويى ألغدراض بجداء قوا دد البياندات: حيدث يتدزود مجهدا الدار دين والمهتمدين 7

 جراء البحوث والدرا ات. بالمعصومات الالزمة إل
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ـ التقويى ألغراض تحفيز الطصبدة  صد  الدتعصى: يسدتردم التقدويى لزيدادة دافعيدة لددى 8

 .1الطصبة نحو التعصيى والعمل  ص  تحسيجه

 ـ مبادئ التقويى: 

ـدد يوددب البدددء بتحديددد األهددداف المددراد تحقيقهددا فددي البددراما التعصيمددي "موضددوع 1

لد  أهدداف فر يدة ثدى ترجمتهدا إلد  أهدداف  دصوكية التقويى" وتحصيل تص  األهداف إ

 يمكن قيا ها. 

ـ يوب أن تتعدد و اهل التقويى بما يجا ب أهداف التقويى ومواالتده، فدال يصدح أن 2

تكددون اال تبددارات التحريريددة وحدددها هددي مقيددا  تحصدديل المتعصمددات بددل تشددمل 

 اال تبارات الشفهية والعمصية في أداء الواجبات المجزلية.

وددب أال يجحصددر االهتمددام فددي تقددويى المددتعصى  صدد  الوانددب المعرفددي لقيددا  ـدد ي3

القدددرات العقصيددة والددذكاء والتحصدديل الدرا ددي بددل يتسددع ليشددمل الوانددب الوجددداني 

 االنفعالي. 

ـ يوب أن تتى  مصية التقويى با تمرار وانتظام، فالمالحظات اليومية واال تبارات 4

صمتعصمددة والمعصمددة و لدد  مددن  اللهددا يددتى اكتشدداف الدوريددة والجهاهيددة هامددة بالجسددبة ل

 نواحي الاعف فتصبح حت  ال تثبت ويصعب تعديصها. 

ـدد يوددب الجظددر إلدد  التقددويى با تبددار  مصيددة إيوابيددة، فددالتقويى لدديس موددرد معرفددة 5

األ طدداء أو معرفددة المعوقددات التددي تواجدده المعددتصى، لكددن التقددويى يرشددد إلدد  أفاددل 

 طريق لتحقيق األهداف. 

ـ يوب أن يكون هجاك تعاون بين القاهمين بتقويى المتعصى ومدجهى اآلبداء والمعصمدات 6

أنفسهن، و ل  بأن يسا د كل مجهى اآل ر في معرفدة جواندب الشرصدية ويمكدن أن 

                                                             
 . 34ـ المرجع السابق، ص  1



 الفصل الثاني:                                                                         األهداف التدريسية
 

 67 

يتسددى  لدد  التعدداون بعمددل لقدداءات دوريددة بددين اآلبدداء والمعصمددات واإلدارة فحقدداهق 

 .1ها تقويى المتعصىالمجزم تصقي مزيدا من الفهى والوضول لجتا

 ـ إجراءات التقويى: 9

األهدداف: فدالتقويى لده األهدداف  ديددة بعادها يتعصدق بمودرد إصددار حكدى  أـ تحديد

 ص  مستوى المتعصمين لجقصهى من صف درا ي إل  آ در، وبعادها يدرتبط ارتباطدا 

وثيقدددا ببرنددداما تقدددويمي تادددعه المدر دددة لتشدددريص جواندددب الادددعف و الجهدددا 

 وجوانب القوة وتد يمها. 

أن غاية التربية هي نمو التصميدذ وارتقاهده  ـ تحديد األهداف التعصيمية: فمن المعروف

بصورة متكامصة  قصية ووجدانية ومهارته، ولكي يتى تحقيق الهدف البد من صديغته 

 في ضوء مرشرات  صوكية قابصة لصتحقيق والقيا . 

ب ـ تحديدد المثيدرات والمرشدرات: مدن  دالم تحديدد المحتدوى ومواصدفات المدادة 

ف اإلجراهيدددة، حتددد  يسدددهل تصدددميى المقددداييس طبقدددا لصمحتدددوى واألهدددداالدرا دددية 

 . 2وصياغة مرشرات السصوك المطصوبة

تحديدد أوزان األهدداف الجسدبية: فصكدل هددف مدن أهدداف المحتدوى وزن نسدبي  ج ـ

حسب ما يتامجه مستويات تعصيمية وأداءات و مصيات تفكير ويصوأ المعصدى فدي  لد  

 ان. إل  بجاء جدوم مواصفات لال تبار بوضول تص  األوز

د ـ صياغة األ ئصة اال تيارية: حيث يتى مومو ة من المفردات ومرشرات السصوك 

)األ ئصة( يرا ي في كدل مجهدا أن تقديس الهددف أو المعيدار المدراد تحقيقده ويرا دي 

فيهددا شددروط الصددياغة العصميددة مددن الدقددة والوضددول بحيددث يسددتو ب المفحددوص 

 )التصميذ( المراد من اال تبار.
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ة التقويى وتطبيقها: وهذه الرطوة تعجي التحقيق من السالمة العصميدة هـ توريب و يص

 ألداء القيا  )الصدق والثبات(، ومدى مالءمتها األهداف و صاهص المتعصمين. 

وهددذا يوضددح أن  مصيددة التقددويى تسددتهدف االرتقدداء بجو يددة الممار ددات التعصيميددة 

التعصمية  ص  كافة المسدتويات مدن  دالم  مصيدة تقويميدة  صميدة مدرو دة، والتقدويى 

هجا يمثل جزءا أ ا يا من  مصية ضبط الوودة الشامصة لصتعصيى، وتتيح التقويى فرصة 

 ربوية في العمصية التعصيمية. مجا بة لصتحقيق من تحقيق المعايير الت

 ـ معايير التقويى: 10

إن هذه المعدايير الحدد األدند  مدن المهدارات األداهيدة والتدي ترهدل التصميدذ لاللتحداق 

بمستوى درا ي معين وتتعدد أنواع المستويات التربوية وتتكامل فيما بيجهدا لتحديدد 

صددد  اجتيددداز المدددتعصى المهدددارات واألداءات واإلمكاندددات المطصوبدددة توفرهدددا لصحكدددى  

 1تويات نود:لمستوى درا ي معين، ومن هذه المس

أ ـمعايير المحتوى: وفيها يتى تحديد المعصومدات والمعدارف والمهدارات التدي يجبغدي 

أن يمتصكها التالميذ ويكونوا قادرين  ص  ترجمتها في صورة أداء  مل تطبيقي فدي 

ات الراصدددة بدددالمحتوى نهايدددة مدددرورهى بربدددرات تربويدددة معيجدددة وتشدددمل المسدددتوي

 مصيددات التفكيددر ومهاراتدده وأ دداليب الدرا ددة والددتعصى ممددا يحدددد فددي ضددوء مدددى 

 . 2ا تعداد التصميذ لصدرا ة في مستوى درا ي معين أو في مرحصة درا ية أ ص 

ب ـ معايير األداء: وفيها يتى وصف المهارات المطصوبة في أداهها بصورة إجراهيدة 

تادع معدايير  معدارف تقديريدة أو إجراهيدة، فهدي بدذل   واء كانت المهارات تمثدل

المحتوى في صورة أداءات مطصوب تحقيقها لتحديد مدى قددرة التصميدذ  صد  اجتيداز 

 مستوى درا ي معين لمستوى آ ر.
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ج ت معددايير الددتعصى المجا ددبة: وفيهددا يددتى تحديددد شددروط التدددريس كأ ددا  لتحقيددق 

أدوار القددداهمين بالتددددريس ومعددداونتهى معدددايير المحتدددوى ومعدددايير األداء، وتحديدددد 

 لتحقيق تص  المعايير. 

لقيددا  المهددارات ومسددتوى وتعددد معددايير الددتعصى المجا ددبة بمثابددة محكددات أ ا ددية    

الوددودة فددي المددوارد وشددروط البيئددة التعصيميددة الالزمددة لكددل مسددتوى مددن مسددتويات 

 الجظام التعصيمي وبما يسا د  ص  تعصى المحتوى، وتتجاوم معايير التعصى المجا بة: 

 ـ إمكانات المعصى وقدراته ومهاراته. 

 ـ الجمو المهجي المستمر.

 تدريس والتقويى مع معايير المحتوى.ـ توازي المجها وممار ات ال

 ـ بيئة التعصى وإجراءات األمن والسالمة فيها.

 ـ تكافر الفرص التعصيمية التي تتيح لصتالميذ تحقيق معايير المحتوى.

 دـ معايير التقويى: 

يدتى فيهددا تحديددد أ ددس ومحكددات تصددميى اال تبددارات والمقدداييس التددي تقدديس أداءات 

د مددرورهى بموقددف تعصيمددي معددين ودرا ددة مدددى تحقيددق التالميددذ قبددل وأثجدداء وبعدد

لمعايير األداء والمحتوى من  الم مرثرات تتعصق بالمعصومدات والمهدارات التالميذ 

واالتواهات المرغوبة من  الم  مصية التدريس والتعصى ومدى ا تفادة التالميدذ بمدا 

 .1تعصموه في حياتهى العمصية

 ـ مواالت التقويى: 11

تقددويى  صدد  أندده موددرد التحصدديل الدرا ددي وقيا دده  ددن طريددق يقصددر الددبعأ ال

االمتحانددات المدر ددية التقصيديددة، وهددذا المفهددوم قاصددر فددي فهددى  مصيددة التقددويى الددذي 
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أصبح مفهومدا شدامال بوميدع جواندب الشرصدية الراصدة بالتصميدذ مدن حيدث الدذكاء 

 . 1لسصوك....الخالعام، القدرات الراصة، القدرات المهجية، الميوم، القيى، الرصق، ا

 مفاهيى قا دية لصتقويى في المقاربة بالكفاءات:

ـ مفهوم الكفاءةا الكفاية: يعجي هذا المصطصح أو المفهدوم، فدي  دياق الحدديث  دن 1

التربية والتعصيى والتكوين،  دم الغصدو والتصدرف أثجداء بجداء المجداها التعصيميدة  صد  

ة أكثدر بالمودام الكفداءاتي المهداري، العجاية أكثر بموام المعارف الصرفة أو العجاي

بقدر ما تعجي إيواد التدوازن بدين االهتمدام المعرفدي والكفداءاتي، فاكتسداب المعرفدة 

والربددرة والتوربددة متلدده تجميددة وتحقيددق الكفدداءات المعبددر  جهددا بالغيدداب المأمولددة 

 والمجشودة أو المقصودة. 

األ ا دية التدي تحددد الكفداءة إن جل لتعارين إن لى نقل كصها تتفق  ص  أن العجاصدر 

 هي: 

 ما  دة مهارات. ـ يجبغي  ص  الكفاءة أن تد

 ـ تترجى الكفاءة بتحقيق نشاط قابل لصمالحظة.

ـ يمكن أن تطبق الكفاءة في  ياقات مرتصفة  واء كان السياق شرصديا أو اجتما يدا 

 أو مهجيا.

والشدرف والقددرة  صد  ـ وفي الصغة العربية يقصدد بده المماثصدة والمسداواة فدي القدوة 

األداء واإلنواز والكفاءة، القادر القوي  ص  العمل وحسن أداهه، أو  جد ما يسدتغجي 

 . 2المتعصى  ن مسا دة معصمه في موقف ما
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مفهوم شامل لال تعداد والقدرة والمهارة  ص  تصريف العمل با دتعمام  والكفاءة   

المهددارات والقدددرات والمعددارف فددي وضددعيا جديدددة، ضددمن حقددل مهجددي معددين، 

 فالكفاءة تعجي التجظيى، الترطيط لصعمل. 

تعجي التوديدا التحوما التطورا والقدرة  ص  التكيف اإليوابي مع نشاطات مستودة 

 شرل وتعريف أن لصكفاءة مفهوما أكثر شمولية. ويظهر مما  بق من

هي حالة يكون بهدا الشديء مسداويا لشديء آ در، مماثصدة  تعريف الكفاءة  جد"دانو":

 نظيرة.

 ـ وهي مصدر من كفأ أو كف  )كفأ، يكفأ( )كف ، يكفي(. 

 ـ هي القدرة  ص  العمل وحسن تصريفه. 

 ص  أداء فعل أو مهارة أو نشداط معدين أداء يسدتويب لصشدروط  ـ وأياا قدرة الفرد

والقوا د والرطوات التي توعصه فعاال ضدمن موقدف إشدكالي محددد، وتظهدر بشدكل 

 واضح.

ـد كدذل  هددي مومو دة مددن معدارف فعصيددة وجدانيدة، كمددا أنهدا الددتحكى فدي مسددتويات 

 لمتعصى. القا دية  جد القيام بالمهام التعصيمية المطصوبة من االكفاءات 

ـ أنها مومو ة من التصرفات االجتما ية الوجدانية ومدن المهدارات الحدس حركيدة 

التي تسمح بممار ة الهقة لدور ما أو نشاط ما أو وظيفة ما، فهدي إ ن تسدا د  صد  

 1إيواد الحصوم لصمشاركة وإنواز المشاريع.

طددة ـدد وهددي القدددرة  صدد  توظيددف مرتصددف المعددارف والسددصوكات المقددررة والمرتب

الددتعصى فيهددا تتمحددور حولهددا وهددي مباشددرة بالوحدددة التعصيميددة، حيددث كددل نشدداطات 

السصوك الظاهرة القابل لصمالحظة والقيا  الذي يبصغ من  الم نشاط المدتعصى تعبيدرا 
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 ن حدوث فعدل الدتعصى ويعبدر  جهدا بأنهدا: مومو دة القددرات التدي تشدمل المعدرف 

 .1ف مع الوضعيات الوديدةوالمهارات وتوظيف في حل المشكالت والتكي

 يصي":تعريف الكفاءة  جد "ج

هي نظدام مدن المعدارف المفاهيميدة والمجهويدة المجظمدة فدي شدكل مرطدط  مصيداتي 

 تسمح في إطار  اهصة من الوضعيات بتحديد مهمةا مشكصة وحصها بكيفية فعالة.

الكفداءة وهددي توجيدد مومو ددة مدن المددوارد الدا صيدة والرارجيددة قصدد حددل وضددعية 

 معقدة تجتمي إل  حالة معيجة من الوضعيات.

 الموارد الالزمة توجيدها في تقويى الكفاءة:

والقوا ددد  ـدد المددوارد الدا صيددة: المعددرف أي كددل مددا لدده صددصة بالمفدداهيى والتعدداريف1

 والقوانين في مادة أو  دة مواد.

المعددارف الفعصيددة: وهددي مومو ددة الحركددات واإلجددراءات والطراهددق الاددرورية ـدد 

 معيجة.واز مهمة إلن

ت المعددارف السددصوكية: تددرتبط باالتواهددات والميددوم إزاء شددرص أو موضددوع أو 

 فكرة أو نشاط.

ـ الموارد الرارجية: تدرتبط بكدل أشدكام الوثداهق والسدجدات واألدوات التدي يكدون 2

 المتعصى بحاجة إليها. 

إنتدداج  : وهددي نشدداط اإلدمدداج يوضددع المددتعصى فددي إطارهددا لتقددديىـدد الوضددعية المعقدددة

معين تبدرهن مدن  اللده  صد  مددى تحويدل مكتسدباته أي قدرتده  صد  توظيدف هدذه 

 المكتسبات في وضعيات جديدة.

 ـ فكيف تتى  مصية التقويىل.

 أـ قبل الفعل التعصيمي التقويى التشريصي )توجيه التعصى(:
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 ـ يحصل في بداية  مصية التعصى.

 ـ تقويى المكتسبات القبصية.

 .1ات والقدرة والمهارة والميلـ تحديد اال تعداد

 ب ـ أثجاء الفعل التعصمي التوجيهي التكويجي )تعديل التعصى(: 

 ـ تقويى مستوى التحكى في المستويات.

 ـ يكون فرديا لكل تصميذ.

 يوفر تغذية راجعة مرتدة. ـ

 ـ معرفة جوانب القوة والاعف في أداء المتعصى.

 )مصداقية التعصى(: ألتحصيصيج ـ بعد الفعل التعصمي التقويى الجهاهي 

 ـ إنه يدم  ص  الجتيوة الجهاهية.

مدن الكفداءات  ـ  جدما تقدوم مدن أجدل تحديدد مددى اكتسداب التصميدذ لصمسدتوى األدند 

 التي تسمح له باالنتقام إل  الصف األ ص .

 بهدف قيا  الفرق بين الكفاءة المتو اة والمحققة فعال.

المددتعصى بالتأكددد مددن مدددى تحكمدده فددي المددوارد  أي التركيددز  صدد  حصدديصة مكتسددبات

 الارورية لتجمية الكفاءة.

ـ التقويى الذاتي: هدو  لد  التقدويى الدذي يوريده المدتعصى نفسده  صد  تعصمده وتدرجده 3

 ولصتقويى الذاتي أهمية في تعصى التالميذ. 

 ـ يبين لهى  ن مستوى تدرجهى. 

 ـ يحفزهى  ص  بذم الوهد. 

 .2مسروليةـ يعودهى  ص  تحمل ال

 ـ يكسبهى الثقة بالجفس.
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 :ـ أدوات وو اهل التقويى: بحيث يعتمد  صيها المعصى في القييى4

 . 1طرل األ ئصة، الترتيب، الربط، وضع، ر ىـ اال تبارات التقصيدية: 1

ـدد شددبكات التصددحيح: وهددي أداة تسددمح بحصددر  جاصددر و مصيددات وأفعددام  ددن 2

 نرا ي ما يصي: وضعيات تعصمية معيجة كما يوب  صيجا أن

هو تحديدد أحدد العوامدل األ ا دية فدي مسدار  مصيدة التقدويى، و جدد أـ تحديد المهجة: 

 تكصيف المتعصى بمهجة يتعين  صيه أن:

 ـ أن يفهى لما ا يوب أن يجوزها.

 ـ أن يعرف كيف يجوزها. 

 ـ أن يدرك بأنها تمثل تحديدا واقعيا بالجسبة إليه.

 ج ـ انتقاء معايير التقويى: 

ـ محدودية  ددها: يوصي  جد إ داد شبكة التقويى أن يكدون  ددد المعدايير محددودا 

 و ل  با تيار أهمها.

 ـ  دم ترابطها: 2

يجصح باالبتعاد  ن ربط المعايير ببعاها ألنده فدي حالدة ارتباطهدا إ ا فشدل التصميدذ 

 في تحقيق معيار من المعايير ففن هذا الفشل  وف يتاا ف.

مع المهمة المطصوب إنوازها: أي يجبغي أن تكون المعايير موافقدة لصمهمدة  أـ توافقها

 المطصوب إنوازها. 

 ب ـ تصجيف المعايير: من المعايير التي تعتمد  ص  شبكة التصحيح نذكر مجها: 

المالهمة: أي توافق اإلنتداج مدع الوضدعية وبالدذيات مدع التعصيميدة  لد  باإلجابدة  دن 

 السرالين: 

 ي اال تعمام الصاهب. ـ الصواب: أ
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ـددد االنسدددوام: أي ا دددتردام المدددتعصى طريقدددة مجطقيدددة فدددي إنتاجددده، بحيدددث ال تترصصهدددا 

 تجاقاات دا صية. 

 . 1: أن تتسى اإلجابة بالشموليةـ اإلحاطة

 ج ـ تحديد المرشرات أو المعالى: 

 ـ األمانة في نقل الكصمات والومل و المات الوقف. 

 تجظيى الجص  ص  الورقة. ـ 

 ـ االلتزام بالقوا د الجحوية واإلمالهية والصرفية. 

 د ـ إ داد  اللى التقدير: 

هذه الساللى تسا د المقوم  ص  إصدار األحكام  ص  مدى تمكن المتعصى من المعايير 

 التي تحدد المهمة ومن ثمة اترا  القرار المجا ب.

 وتصجف الساللى المستردمة في مالحظة المعايير إل : 

لى المتوانسددة  ات الشددكل الواحددد: وهددي شدداهعة اال ددتعمام، السددصى العددددي، أددـ السددال

 السصى الحرفي، السصى البياني.

ب ـ السدداللى الوصددفية: هددي و دداهل إلصدددار األحكددام  صدد  نو يددة أداء المددتعصى أو 

 إنتاجه، وتقدم صورة جيدة  ن نو ية أداء المتعصى أو إنتاجه. 

 ولصساللى الوصفية نو ان: 

 لى الجو ية: مثام: المشاركة في مجاقشة دا ل القسى  واء إيوابية و صبية. ـ السال

ـ السالم الكمية: ليكن المعيار هو  المة الصغة في التعبير الكتابي، وبالتالي ال يمكدن 

 تعميى الساللى الكمية إل  معظى وضعيات التقويى. 

دة إلنشاء قاهمدة قا  ص   جاصر تمثل  تتحصلـ قاهمة الابط: بفال هذه القاهمة 3

 .2الابط
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 أـ كيف تعد قاهمة الابطل.

 لتسهيل وترطيط التعصمات وإبراز نو يتها يجبغي:

 ـ تقسيى موموع المقرر مجها  الم السجة وحدات.

 ـ ترتى كل وحدة بمهمة يجوزها المتعصى.

 ـ ترفق كل مهمة بقاهمة ضبط.

كل قاهمة بمومو ة من التمارين والغدرض مجهدا تدد يى مكتسدبات المدتعصى أو  ـ تذيل

 التحقق من مدى تحكمه فيها.

ب ـ ر ى جدوم يبين كيفية إ داد قاهمة الابط: المعايير مرشرات التقدويى )وصدف 

 مفصل لصمعايير(.

 ـ المصداقية أو إ داء العالمات المالهمة مع الوضعية.

 إلجابة.ـ تطور اإلجابة وضع  طة ا

 ـ يتى وضع العالمة المجا بة لكل مرشر  ص  حدة.

 ـ ا تعمام أدوات المادة.

 ـ تفا ل المتعصى مع السجد المعط . 

 ـ اال تعمام السصيى. 

 ـ توظيف مالهى.

 .1ـ انسوام اإلجابة

 ـ التسصسل المجطقي.

 التجظيى والترتيب.  ـ

 ـ التبرير والتعديل. 

 اإلتقان الدقة. ـ 
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 ـ الرط.

 أللوان. ـ ا

 ـ الجظافة.

ج ـ التعاليق: يدون التعصيق في أ صوب حر ومكيف حسب مستوى كل تصميذ  ص  أن 

 ترتى  صيه التصحيح بمومو ة من التعاليق. 

تبين لصمتعصى الوواندب اإليوابيدة لتدد يمها وتكشدف لده مدواطن الادعف يعمدل  صد  

 تداركها.

عصى بتسددويل إنوازاتدده الشرصددية دددـ المصددف التعصيمددي التقددويمي: يعددد أداة تسددمح لصمددت

 دوريا.

ويتكون هذا المصف من حافظدات يادع فيهدا التصميدذ الوثداهق التدي تبدين حالدة مسداره 

 التعصمي في كل مادة )الفروض، اال تبارات، اال تووابات(.

 ـ أهمية المصف التعصمي التقويمي: 

 ـ بالجسبة إل  التصميذ: 

 .1و السجويـ يسا ده  ص  إ داد مرطط  مصه الفصصي أ

 ـ يكشف له  ن مدى تطوره في تعصمه والجوال الذي أحرزه.

 ـ يحدد له بشكل مصمو  مستوى إنوازاته.

 ـ يسا ده  ص  الوقوف  ص  المواالت التي يتعين  صيه أن ياا ف موهوده فيها.

 ـ بالجسبة لصمعصى: يبين لصمعصى الطراهق الواجب إتبا ها لتوجيه التالميذ في نعصمهى.

ـ  ص  المعصى أن يدرب التالميذ  صد  كيفيدة ضدبط وتجظديى المصدف التعصمدي التقدويمي 

 ليكون المرآة العاكسة الموثقة لصمسار التعصمي لكل واحد.

  تبة الجوال في تقويى الكفاءات: 
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الذي يسا د التصميذ  ص  التعصى الجاجح وهو التقويى في المقاربدة بالكفداءات وندرى    

 تظهر أحكام تصدر بشأن تقويى الكفاءات:أن في هذه الحالة 

 أـ األحكام الرما ية: 

ـ كفداءة غيدر مكتسدبة:  جددها يظهدر أن التصميدذ  داجز  دن المهمدة المتوجهدة إليده 1

  ص  المعصى أن يعالا هذا في حصص اال تدراك. 

ـ كفاءة فدي طدور االكتسداب: إ ا كدان تددرج التصميدذ مصمو دا غيدر أنده بحاجدة إلد  2

 ي  اص بحكى تعصمه الوزهي. نشاط تعصيم

ـدد كفدداءة بحاجددة إلدد  التمددرن:  جدددما يعبددر  جهددا التصميددذ فددي وضددعيات الراصددة 3

 .1المألوفة لديه

ـ كفاءة بحاجة إل  الد ى:  جدما يعبر  جها التصميذ فدي وضدعيات مادبوطة ولكدن 4

 في ا تقاللية متجامية. 

قدرتدده  صدد  إدمدداج ـدد كفدداءة مركدددة:  جدددما يعبددر  جهددا فددي مشدداريع  مددل تبددين 5

 المكتسبات وتحويصها أي توظيفها في وضعيات جديدة.

 ب ـ األحكام الربا ية:

ـ كفداءة مكتسدبة إلد  أبعدد مدن  تبدة الجودال: ـ أن الكفداءة  بدر  جهدا فدي مشداريع 1

  مل  محت له بتحويل شبكات الكفاءات وإ ادة توظيفها.

 مازام بحاجة د مها بالممار ة. ـ كفاءة مكتسبة: أ، المتعصى اكتسب كفاءة إال أنه 2

ـد كفدداءة فددي مرحصددة اإلنمدداء: أن المددتعصى لددى يبصددغ بعددد  تبددة الجوددال المألوفددة إال أن 3

 اكتساب الكفاءة بدأت تصول في األفق. 

ـ كفاءة غير مالحظة: ال يمكن مالحظة المرشرات المرتبطة بالكفاءة أي ال شديء 4

 يدم  ص  أن المتعصى ا تفاد من تعصمه. 
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 ـ األحكام الثالثية: ج 

 ـ كفاءة مكتسبة. 1

 ـ كفاءة في طور االكتساب. 2

 ـ كفاءة غير مكتسبة.3

 مجهوية إ داد ا تيار لتقويى الكفاءة: 

 .1ـ اقترال وضعية من الواقع المعيشي لصمتعصى1

أو لعدة مواد، وكذا كفاءة مستعرضة واحددة  ـ ا تهداف كفاءات المادة لمادة معيجة2

 أو اثجين وهجا البد من الرجوع إل  المجهاج.

ـ ضبط المهمات التي يجوزها المعصى بحيث يجتظر مجه أن يبين تمكجه مدن المدوارد 3

المرتصفدددة ويقددددم إنتاجدددا معقددددا يكشدددف  اللددده  دددن درجدددة تحكمددده فدددي الكفددداءات 

 المرصودة.

 ـ إ داد شبكة التصحيح.4

 مكانة الجقطة العددية في تقويى الكفاءات:  *

 ددن التجقدديط  اال ددتغجاءالتقددويى  جصددر مددن  جاصددر الفعددل التعصمددي و صيدده يمكددن   

في الواقع نقوم أنه في السبق ال وإنه تواهل الجقطة العددية في تقويى العددي إال أنه 

ي مجده، ألن الفاءات، إ   يكون لها مكانة هامة في هذا التقويى و اصة فدي التوميعد

كددل القددرارات التددي تترددذ بشددأن تعصددى التالميددذ  ددواء مددا يتعصددق باالنتقددام إلدد  القسددى 

 األ ص  أو اإل ادة أو التأهيل  وف يعتمد  صيها.

 المبحث الثالث : اهداف التدريس 

 ـ المقاربة بوا طة األهداف:1*

 ـ الومع بين الجشاط التعصيمي ا التعصمي.   
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 ا  وتحدد من قبل المدر  وحده دون إشراك المتعصى. ـ األهداف اإلجراهية تص

 ـ االلتزام بتوسيد األهداف في مواقف  صوكية قابصة لصمالحظة.

 . 1ـ ضمان  دم االبتعاد  ن المرم  والغابات المسطرة

 ـ الترطيط والتجظيى الويد لعمصية التدريس.

 ـ وضع موام التقييى والتقويى ومصداقيته وثباته.

 ـ  دم القدرة  ص  توسيدها تبعا لصحوى السا ي المحدد.

 ـ صعوبة تحديد األهداف اإلجراهية وصوغها.

 ـ صعوبة تحقيق التجاغى والتجسيق بين المواد التعصيمية أفقيا و موديا.

 ـ المقاربة بالكفاءات: 2

 ـ صعوبة تحديد األولوية: لصمتعصى، لصموضوع، لصمهمة، لصموتمع.

 فعل التعصى بغرض بجاء المعارف.ـ تعقد ممار ة 

 ـ صعوبة إنوازها نشاط يمكن لصمتعصى إدراك فاهدة هذا التعصى )الجتيوة(.

 ـ الجتيوة تحدد من  الم المعطيات الراصة بالكفاءات المعصجة. 

 ـ  دم القدرة  ص  تحقيق السصوك آنيا لغياب مقاييس األداء وغموض  ياق اإلنواز.

فاءة )الفهى(  الفهى يعد قا دة لصكفاءة إنه المظهر الرفي ـ وجود جوانب  فية من الك

 لها.

ـ اال تقاللية في  مصية التعصى هو المرشر الوحيد الدام فعال  صد  إدمداج الدتعصى. ألن 

 .2اإلدماج مرتبط بأ صوب معالوة المعصومات  جد المتعصى

أكثددر لددذل ، ـدد تظهددر الجتدداها وتقددوم فددي اإلنتدداج المددادي والجشدداط الكتددابي التعبيددري 

فالمقاربة  ات نواحه في التكوين المهجي والتقجي، وصعبة في التربية والتعصيى، ألن 

 األ ير أكبر وأصعب المقاربة  اتها.
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 ـ المقاربة بالمحتويات والماامين:3

 ـ التركيز  ص  المعارف الجظرية األكاديمية. 

 ـ البحث  ن المعصومات وترزيجها.

  ص  الحفظ.ـ االهتمام بتقوية القدرة 

 ـ التعصيى القاهى  ص  اإلمالء والصفظ.

 ـ المعصى مصدر تصجيف المعرفة.

 ـ التعصيى التصقيجي هو المسيطر  ص  كل األنشطة.

 ـ المعصى مصدر أ ا ي ونهاهي في  مصية التقويى.

 ـ مستويات الكفاءة: 1

 أـ الكفاءة القا دية: هي كفاءة مقصودة تبدأ من وحدة تعصيمية واحدة.

 القدرة  ص  تعدد قوا د اإل الم الرمس.ـ 

 ـ القدرة  ص  اكتشاف  القة الفرد بالدولة.

 ـ القدرة  ص  إبراز بعأ مظاهر الحاارة القديمة في بصدان المغرب.

 ـ القدرة  ص  اكتشاف بعأ مجاطق الموتمع السكاني في الوزاهر.

 .1هي مكونات الكفاءة القا ديةـ كفاءة مرحصة أو و يطة 

الكفددداءة المرحصدددة )الو دددط (: وهدددي كفددداءات مقصدددودة توضدددع لمرحصدددة ب ـ 

 تعصيمية)فترة(، )من شهر إل   تة أشهر(، تعزز بالكفاءات القا دية.

ج ـ الكفاءة الرتامية: يصير المتعصى قادرا  ص  تحديد مواالت التفا دل بدين اإلنسدان 

 والبيئة الطبيعية أو المعالى الوغرافية تأثرا و تأثيرا.

ح التصميذ ماهرا في حصر أ اليب تأقصى اإلنسان مع و طه انطالقا من درا ة ـ يصب

 مقاطع أثرية.
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متقبدل التجدوع فدي اآلراء،  ـ يصدير التصميدذ ممار دا لمواطجده، كفدر متميدز ومسدروم

 محترما لآل رين رافاا لصتفرقة والتمييز والعجف.

ن فهمده لدبعأ ـ القدرة  صد  توظيدف مرتصدف المعصومدات والسدصوكات المكتسدبة، مد

 العبادات والشعاهر، وا تحاار لجصوصها ومركبا تماما آلثارها  ص  الحياة.

 مميزات الكفاءة: *

ـدد الكفدداءة توظددف جمصددة مددن المددوارد مجهددا المعددارف العصميددة، والمعددارف الفعصيددة 1

بعة من التوربدة الشرصدية، والتصدورات واآلليدات والقددرات والمهدارات، هدذه الجا

 شترك فيها مع القدرة.الميزة األول  ت

ـ الكفاءة ترمي إل  غاية مجهوية، هذه الميزة تجفرد بها الكفداءة  دن القددرة إ  هدي 2

 بارة  ن غاية وليست و يصة وهي  ات الوقت تحمل في مادمونها داللدة بالجسدبة 

 لصمتمدر  )التصميذا الطالب(.

بعمدل أو حدل  الذي يوظف جمصة من التعصيقدات لعجايدة إنتداج شديء أو لغدرض القيدام

 .1مشكصة مطروحة في  مصه المدر ي، فهي مكتسب مجتهي

ـ الكفاءة مرتبطة بوضعيات  ات موام واحد: وهجداك وضدعيات متعدددة ومرتصفدة 3

 نذكر مجها:

المتعصقة بوضعية تددوين الددر  أو المحاضدرة، أو جمصدة مدن العدروض  أـ األنشطة

موحددة فدي  مصيدة التددوين  في أيام درا ية، هذا العمل التدوين يتطصدب كفداءة  اليدة

 ومرتصفة في الموضوع.

ب ـ األنشطة الراصة بحل المساهل تتطصب  ات قا ى مشترك بين الوضدعيات التدي 

وضدعيات متجو دة، غيدر أنهدا محددودة ومحصدورة يواجهها التصميذا الطالب. لكدن ال

 في موام واحد مشترك معين، وهو أ صوب وتقجيات حل المشكالت أو المساهل.
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ج ـ األنشطة المرتبطة بوضعية  ات موام أو ع يسدا د المتمددر ا التصميدذ ليجتقدل 

مددن وضددع معصددوم إلدد  وضددع موهددوم، أو غيددر معصددوم بشددرط أن يكددون فددي نفددس 

، با تمدداد المعددارف العامددة المكتسددبة وبتوظيددف الربددرة الذاتيددة الموددام أو السددياق

 والممار ة الداهمة والمقصودة. القاهمة  ص  ثقافة التفكير.

 التدريس بوا طة األهداف: *

يتى تحديد األهداف البيداغوجيا التي تكون قابصة لصتحقيدق وقابصدة لالكتسداب وقابصدة    

لصتقويى، في موام معرفي أو مهاري حركي أو  اطفي  صوكي متدرج وفق صياغة 

 معيجة، تجطصق من السهل إل  الصعب ومن البسيط إل  المعقد.

ي  مصيددة التقددويى كددل  لدد  يسددا د المدددر   صدد  التفددوق فددي  مصيددة التدددريس، وفدد  

 والجقد والتأليف، والتأطير والتكوين، وهي رغبة وغاية نتم  أن تتحقق لصوميع.

1أهداف:أهمية التدريس بوا طة 
  

أن تعتبدددر مدددن اآلن أن موضدددوع التددددريس بوا دددطة األهدددداف موضدددوع يمكجددد    

تربددوي، ألندده يقددودك داهمددا إلدد  الصددواب، بددل إلدد  الطريددق المسددتقيى والممار ددة 

ية لصفعل التربوي التعصيمي االتعصمي كما يقودك إل  التقييى الصحيح بدل الددقيق الوا 

حدددتها فدي لمكتسبات التالميذ أو الطدالب، وكدذل  إلد  األداء وإلد  األهدداف التدي 

  طت .

حصددوم لصعواهددق والمشدداكل التددي ا ترضددت ، بمعيددة المتعصمددين  وفددي األ يددر يطيدد   

 دا ل حورة التدريس أو المدرج في الكصية.

ـدد األ ددصوب يمجحدد  الحريددة فددي ا تيددار األهددداف اإلجراهيددة والطراهددق والو دداهل 

والوقددت وكميددة المعددارف ونو يتهددا مددا  دددا الموضددوع المقددرر فددي البرندداما الددذي 
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ألندده يشددكل وحدددة الجظددام التربددوي، ووحدددة الهدددف  يعتبددر ر ددميا ال يوددوز تبديصدده

 الراص والغرض العام، والغايات المجشودة.

ـ تظهر األهمية كذل  في تكافر الفرص بدين المتعصمدين فدي التفدوق ألن اال تبدارات 

واالمتحانددات الراصددة والعامددة تبجددي  صدد  األهددداف و صدد  التثمددين العددادم لقدددرات 

 التالميذ )الفروق الفردية(.

 وفي األ ير تبرز التركيز  ص  نواحه الجشاط و ص  تدرجه و ص  نو ية األداء. ـ

 الغاية من تطبيق مجهوية التدريس بوا طة األهداف وبالمقاربة بالكفاءات:

إن الغاية من تطبيق مجهوية التدريس هي: تصريص العمصية التعصيميةا التعصيمية من    

شددو لصكددى المعرفددي والمددلء المسددتمر الغمددوض واالرتوددام والرطدداب الشددفهي، والح

لصذاكرة وكذل  إبعاد التقويى المتمحور حوم الحفظ وإ ادة المعرفدة الممجوحدة، دون 

 .1فهى، ودون و ي وإدراك لما يحفظه

ـددالغاية الحقيقيددة تكمددن فددي تحويددل العمصيددة التعصيميددةا التعصيميددة مددن الالمعقددوم إلدد    

كدددز  صددد  ثقافدددة التفكيدددر والترطددديط المعقدددوم، أي  قصتجهدددا وفدددق مدددجها مجطقدددي ير

واإل ددداد المسددبق والتحاددير الويددد لصرطددوات والمراحددل، والتجظدديى المحكددى لصمددادة 

 والو اهل.

ـ الغاية من إتباع المجهوية هي أن تسا د المدر  واأل دتا   صد  معرفدة مدا يريدد   

فدي  أن يحققه التصميدذ، أو أن يقدوم بده، أي أن يددرك المددر  التغييدر الدذي  ديحدث

 صوك التصميذ أو الطالب. فالهدف الويد الصياغة، هو الدذي يشدير إل ده قددرة التصميدذ 

  ص  الفعل بعد الحصة المجفذة ال إل  ما  يفعصه المدر   الم الحصة.

مجهويدة التددريس بوا دطة األهدداف هدي ضدمان مجتدوج مدردود  ـ الغاية من إتباع  

ومدات( أو )مواقدف واتواهدات(، التعصيمي  ص  شكل  صوكات مكتسبة )معدارف معص
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وكذل  ضمان مجتوج تربوي متجوع موزع  ص  المواالت الثالثة المافية: المودام 

 الحسي. اإلدراكي، االنفعالي، 

ـ الغاية من تطبيق األ صوب التدريس بوا طة األهداف في جعل كل مدن المددر    

قدع التعصديى، لدذل  واأل تا  والطالباالتصميدذ، فدي حالدة تفكيدر مسدتمر يتماشد  مدع وا

أنصح المدر ، بارورة توريب وا تيار هذا األ صوب قبل اإلقرار ر ميا العمدل 

 به وأن يعتمد الرطوات األربعة اآلتية  جد إ داد أي موضوع:

 ـ الترطيط.1

 ـ الهيكصية.2

 ـ التجفيذ.3

   1ـ التقويى.
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 (3مذكرة قراءة )س

 (5المحور: العالقات االجتماعية    المجال )

 البنات الثالثالموضوع: 
 المدة: غير محددة.

 الوسيلة: كتاب التلميذ.
 (15الوحدة: )

 (4الحصة:)

 الكفاءة المستهدفة: ـ القدرة على القراءة المسترسلة وقيمة المعارف والتزود بالمعلومات.
 
 

مؤشر الكفاءة       الوضعية والتعلمية         المراحـــل األهداف الوسيطية     
أن يتأمل المتعلم 

الصورة ويجيب عن 
 األسئلة المطروحة.

يطلب المعلم من 
التالميذ فتح الكتب 

 (.90ص:()

والنظر إلى الصورة 
المصاحبة لنص القراءة 

 ثم يسأل: 
ـ ماذا تشاهد في 

 الصورة؟.
صنف من ـ إلى أي 

الحيوانات تنتمي 
 السلحفاة؟.

 

 تهيئة أذهان التالميذ
 للدخول في جو الدرس

 
 وضعية انطالق

أن يستمع المتعلم جيدا 
 لقراءة المعلم.

 

ـ يقرأ المعلم النص 
قراءة نموذجية معبرة 

 ومشخصة.
ـ يكلف المعلم بعض 

التالميذ فرادي بقراءة 
الفقرة ويحرص على 
البدء بأنجب التالميذ 
وأكثرهم قدرة على 
القراءة لكي ال ندفع 

بالمتأخرين الرتكاب 
 األخطاء 

 ـ قراءة النص بوضوح 
 ـ التدرب على القراءة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناء التعلمات

ـ أن يقوم المتعلم 
 بالقراءة الجيدة.

لمتعلم ـ أن يحاول ا
 شرح المفردات.

 
 
 

ـ أن يجيب المتعلم عن 
 األسئلة المطروحة

ـ يكلف المعلم بعض 
التالميذ بالتداول على 

 قراءة الفقرة
ويستوقف في كل مرة 

التلميذ عند المفردة 
 الصعبة ليتم شرحها.

 ـ توفي، لتطعمهن
 ـ وجه القمر

 ـ تلو
يختبر المعلم التالميذ 

عن مدى فهمهم للفقرة 
وذلك بطرح  المقروءة

 األسئلة التالية:
ـ كم بنتا ترك األب 

 لألم؟
ـ لماذا كانت تعمل ليال 

 نهارا؟

ـ التدرب على فهم ما 
 تقرأ

 
 
 
 

ـ اإلجابة عن األسئلة 
 حول معنى النص 
 )أسئلة أفهم النص(

 

ول إنجاز التمرين األ 
من أفهم النص من 

كراس نشاطات اللغة 
 العربية

 االستثمار  أفهم النص 

 



 (3مذكرة قراءة )س

 (5المحور: العالقات االجتماعية    المجال )

 البنات الثالثالموضوع: 
 المدة: غير محددة.

 الوسيلة: كتاب التلميذ.
 (15الوحدة: )

 (4الحصة:)

 الكفاءة المستهدفة: ـ القدرة على القراءة المسترسلة وقيمة المعارف والتزود بالمعلومات.
 
 

 

 

 

 

الوضعية التعليمية  مؤشر الكفاءة
 والتعلمية

 المراحل األهداف الوسيطية

أن يتأمل المتعلم 
الصورة ويجيب عن 

 األسئلة المطروحة

يطلب المعلم من 
التالميذ فتح الكتب ص: 

(90) 

والنظر إلى صورة 
المصاحبة لنص القراءة 

 ثم يسأل:
ـ كيف صارت البنات 

 الثالث؟
 ـ بماذا شبه جمالهن؟

 أذهان التالميذ تهيئة
 للدخول في جو الدرس 

 
 

 وضعية انطالق 

ـ أن يستمع جيدا لقراءة 
 المعلم.

ـ أن يقرأ المتعلم 
بوضوح أما بقية 

المتعلمون فيتابعون 
 باألصابع

ـ يقرأ المعلم النص 
قراءة نموذجية معبرة 

 ومشخصة.
ـ يكلف المعلم بعض 

التالميذ فرادى بقراءة 
الفقرة ويحرص على 

أنجب التالميذ البدء ب
وأكثرهم قدرة على 
القراءة لكي ال ندفع 

بالمتأخرين الرتكاب 
 األخطاء.

 ـ قراءة  النص بوضوح 
  

 ـ التدرب على القراءة

 
 
 
 
 
 

 بناء التعلمات

ـ أن يقوم المتعلم 
 بالقراءة الجيدة.

ـ أن يحاول المتعلم 
 شرح المفردات.

 ـ 
 
 
 
 
 

ـ أن يجيب المتعلم عن 
 المطروحة.األسئلة 

يكلف المعلم بعض 
التالميذ بالتداول على 

قراءة الفقرة ويستوقف 
في كل مرة التلميذ عند 

المفردة الصعبة ليتم 
 شرحها.
 ـ شديدا 
 ـ مشتاقة

ـ يختبر المعلم التالميذ 
عن مدى فهمهم للفقرة 

وذلك بطرح األسئلة 
 التالية:

 ـ ماذا حدث؟
ـ ماذا طلبت األم من 

 السنجاب؟

ـ التدرب على فهم ما 
 تقرأ 

 
 
ـ اإلجابة عن أسئلة  

 حول معنى النص 
 )أسئلة أفهم النص(

 

إنجاز التمرين الثاني  
من أفهم النص من 

كراس نشاطات اللغة 
 العربية؟.

    أفهم النص
 

 االستثمار



 (3مذكرة قراءة )س

 (5المحور: العالقات االجتماعية    المجال )

 البنات الثالثالموضوع: 
 المدة: غير محددة.

 الوسيلة: كتاب التلميذ.
 (15الوحدة: )

 (4الحصة:)

 الكفاءة المستهدفة: ـ القدرة على القراءة المسترسلة وقيمة المعارف والتزود بالمعلومات.
 
 

 المراحل األهداف الوسيطية الوضعية التعليمية والتعلمية مؤشر الكفاءة

المتعلم أن يتأمل 
الصورة ويجيب 

عن األسئلة 
 المطروحة

يطلب المعلم من التالميذ فتح 
 (91ـ 90الكتب ص: )

والنظر إلى الصورة 
المصاحبة لنص القراءة ثم 

 يسأل:
 ـ ماذا حدث للبنت الكبرى؟

 ـ إلى ماذا تحولت؟

تهيئة أذهان التالميذ للدخول 
 في جو الدرس

 
 

 وضعية انطالق

ا لقراءة ـ أن يستمع المتعلم جيد
 المعلم.

ـ أن يقرأ المتعلم الفقرة 
بوضوح أما بقية المتعلمون  

 فيتابعون باألصابع 
 
 
 

ـ يقرأ المعلم قراءة نموذجية 

 معبرة ومشخصة
ـ يكلف المعلم بعض 

التالميذ فرادى 
بقراءة الفقرة 

ويحرص على البدء 
بأنجب التالميذ 

وأكثرهم قدرة على 
القراءة لكي ال ندفع 

 الرتكاب األخطاء لمتأخرينبا

 قراءة النص بوضوح
 
 

 ـ التدرب على القراءة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناء التعلمات

ـ أن يقوم المتعلم بالقراءة 
 الجيدة

ـ أن يحاول المتعلم شرح 
 المفردات

 
 
 
 

ـ أن يجيب المتعلم عن األسئلة 
 المطروحة

يكلف المعلم بعض التالميذ 
 بالتداول على قراءة الفقرة 

مرة التلميذ ويستوقف في كل 
عند المفردة الصعبة ليتم 

 شرحها.
 ـ قاسية

 ـ ضمتك 
ـ يختبر المعلم التالميذ عن 

مدى فهمهم للفقرة المقروءة 
 وذلك بطرح األسئلة التالية:

ـهل وافقت البنت الثانية على 
زيارة أمها؟  ـ بماذا وصفها 

السنجاب؟  ماذا تمنى لها 
 السنجاب

 ـ التدرب على فهم ما تقرأ 
 
 
 
اإلجابة عن األسئلة حول  ـ

معنى النص )أسئلة أفهم 
 النص(

 

إنجاز التمرين الثالث من أفهم  
النص من كراس نشاطات 

 اللغة العربية

 االستثمار ـ أفهم النص

 

 

 

 



 (3مذكرة قراءة )س

 (5المحور: العالقات االجتماعية    المجال )

 البنات الثالثالموضوع: 
 المدة: غير محددة.

 الوسيلة: كتاب التلميذ.
 (15الوحدة: )

 (4الحصة:)

 الكفاءة المستهدفة: ـ القدرة على القراءة المسترسلة وقيمة المعارف والتزود بالمعلومات.
 
 

الوضعية التعليمية  مؤشر الكفاءة
 والتعلمية

 المراحل األهداف الوسيطية

أن يتأمل المتعلم الصورة 
 المطروحةويجيب عن األسئلة 

يطلب المعلم من التالميذ فتح 
 (91ـ90الكتب ص:)

والنظر إلى الصورة 
المصاحبة لنص القراءة ثم 

 يسأل:
ـ إلى ماذا تحولت البنت 

 الثانية؟
 ـ ما رأيك في تصرف البنت؟

تهيئة أذهان التالميذ للدخول 
 في جو الدرس

 
 
 

 وضعية انطالق

ـ أن يستمع المتعلم جيدا لقراءة 
 المعلم.

أن يقرأ المتعلم الفقرة ـ 
بوضوح أما بقية المتعلمون 

 فيتابعون باألصابع

ـ يقرأ المعلم قراءة نموذجية 
 معبرة ومشخصة

ـ يكلف المعلم بعض التالميذ 
فرادى بقراءة الفقرة ويحرص 

على البدء بأنجب التالميذ 
وأكثرهم قدرة على القراءة  

لكي ال ندفع بالمتأخرين 
 الرتكاب األخطاء

 رب النص بوضوح ـ التد
 

 ـ التدرب على القراءة

 
 
 

 بناء التعلمات

ـ أن يقوم المتعلم 
 بالقراءة الجيدة.

 
ـ أن يحاول المتعلم 

 شرح المفردات.
 
 

ـ أن يجيب المتعلم 
عن األسئلة 
 المطروحة

يكلف المعلم بعض 
التالميذ بالتداول على 
الفقرة ويستوقف في 
كل مرة التلميذ عند 

ليتم المفردة الصعبة 
 شرحها.

 ـ أحفادها
 ـ ذهبية
 ـ خلية

ـ يختبر المعلم عن 
مدى فهمهم للفقرة 

المقروءة وذلك 
بطرح األسئلة 

التالية:ـكيف تصرفت 
البنت الثالثة؟ ـلماذا 

أحب الناس هذه 
 ؟البنت

ـ التدرب على فهم ما 
 يقرأ

 
 

ـ اإلجابة عن أسئلة 
حول معنى 

النص)أسئلة أفهم 
 النص(

 

الرابع من أفهم إنجاز التمرين  
النص من كراس النشاطات 

 اللغة العربية

 االستثمار أفهم النص



                                                                                                       الخاتـــمة
 

 خاتمة:

وأخيرا يعتبر التدريس عملية متعددة لتشكيل بيئة الفررد  بورورة تمك رن مر  أ     

يتعلم أداء سلوك محردد أو اششرتراك  رل سرلوك معري   ويكرو  تلرك تحر  شررو  

موضرروعية مسرربكا  كمررا يعتبررر أيضررا لررو  مرر  ألرروا  الخبرررا  الحيويررة بمع رر  

ما تخضع لن الكائ ا  التدريس يشبن الكائ  الحل  ل  موه وت وره وخضوعن إل  

 الحية  ل  موها وت ورها.

كما أ  التدريس عملية تفاعل  كرر  بري  المعلرم و ،برن  أ   رائم علر  التفاعرل   

ار ي رحهرا للمررتعلم  برالردة اوولرر  تفاعرل او كررار  و  المعلرم يحمررل  كررا أو أ كرر

  .ه يحمل أ كارا  وه ا تحدث بالضب  عملية التفاعل الفكروالمتعلم بدور

وكتلك التدريس  شا ا متواو، يهدف إلر  إارارة الرتعلم وتسرهيل مهمرة تحكيكرن    

ويتضرررم  سرررلوك التررردريس معموعرررة او عرررال التواورررلية  والكررررارا  الترررل يرررتم 

مرل كوسري   رل إ رار استغ،لها  وتوظيفهرا بكيفيرة مكورودة مر  المردرس الرت  يع

 يمل.مو ف تربو  تعل

ي، أدق لعلررررم الترررردريس  أ  دراسررررة عمليررررة تفضرررر محمررررد" الترررردري "إت يكتررررر    

لمحتويا  التدريس  و رائكن وتك ياتن ووشكال ت ظريم موا رف الرتعلم الترل يخضرع 

لها المتعلم  دراسة تستهدف وياغة  ظريا  و ماتج ت بيكية تكود بلوغ اوهداف 

 المرعوة سواء عل  المستوى التهبل  اش فعالل  الحسل. 

كسمة بي  ما هو حديث وآخر  رديم مر  بي هرا المحاضررة  كما لن استراتيعيا  م   

الم ا شة  المكاربرة بالكفراءا   المكاربرة باوهرداف  ومهاراترن اوساسرية تتمارل  رل 

مهررارة التعزيررز  مهررارة اسررتخدام الوسررائل التعليميررة ومهررارة انلكرراء. أمررا بال سرربة 

 للوسائل التعليمية لها دور  عال  ل عملية التدريس.
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ن أهداف يكوم عليهرا وهرل يردروها ت رت  تتعرزأ إلر   روعي  عامرة وخاورة كما ل  

وأدوا  الكياس والتكويم  هل الحد الفاول وال ك ة التل تمك  المدرس مر  معر رة 

 مدى استيعاب  ،بن إل  الدرس.

م هررتا البحررث أتم رر  أ  أكررو   ررد ألممرر  بالموضررو  وأع يتررن حكررن و ررل ختررا 

     ست يع أ  ألف  ا تباهكم بموضوعل هتا.ومستحكن  و فت  ما  لب م ل وأ
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 [62..............................................................]يات القياسـ مستو6

 [63..................................................................]ـ أنواع التقويم7

 [65...............................................................]ـ أغراض التقويم8

 [66.................................................................]التقويم ـ مبادئ9

 [67............................................................]ـ إجراءات التقويم10

 [68..............................................................]ـ معايير التقويم 11

 [69..............................................................]ت التقويمـ مجاال12

 [78ـ مفاهيم قاعدية للتقويم في المقاربة بالكفاءات..................................]

 [70ـ مفهوم الكفاءة /الكفاية.........................................................]1

 [71الكفاءة عند "دانو"....................................................] ـ تعريف2

  [72ـ تعريف الكفاءة عند "جيلي" ..................................................]3

 [72........................................]ـ الوارد الالزم تجنيدها في تقويم الكفاءة

 [ 72الداخلية...............................................................] ـ الموارد1
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 [72ـ الموارد الخارجية..............................................................]2

 [73ـ التقويم الذاتي ..................................................................]3

 [ 74أدوات ووسائل التقويم.........................................................]ـ 4

 [ 77ـ أهمية الملف التعليمي التقويمي...............................................]5

 [79ـ منهجية إعداد اختيار لتقويم الكفاءة...........................................]6

 [79مكانة النقطة العددية في تقويم الكفاءات.....................................]ـ 7

 [79المبحث الثالث: أهداف التدريس.................................................]

 [79ـ المقاربة بواسطة األهداف.....................................................]1

 [80ة الكفاءات .............................................................]ـ المقارب2

 [81ـ المقاربة بالمحتويات والمضامين.............................................]3

 [81ـ مستويات الكفاءة...............................................................]1

 [82لكفاءة ...............................................................]ـ مميزات ا2

 [83ـ التدريس بواسطة األهداف....................................................]3

 [84............................................]ـ أهمية التدريس بواسطة األهداف 4

 [84منهجية التدريس بواسطة األهداف وبالمقاربة ..........] ـ الغاية من تطبيق5

 [85الفصل الثالث: أنموذجا )شرح درس اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي(.....]

 [91خاتمة.............................................................................]

 [94.].............................................................و المراجعالمصادر.

 [102..].الفهرس......................................................................
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