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التربية      كليات  فى  المعلم  إعداد  و إ يتم  مهنيا  دراسة أعدادا  المعلم  اعداد  يشمل  بحيث  كاديميا، 
والتربية العملية.   المهنيمقررات تشمل: المكون التخصصى والمقررات الثقافية ومقررات المكون  

توظيف طريقها  عن  يمكن  حيث  المعلم،  برنامج  فى  األساسية  الركيزة  العملية  التربية   وتعتبر 
  المعلومات النظرية وتطبيق ما تم دراسة فى المقررات المهنية والتخصصية داخل حجرة الدراسة، 

التعرف   التدريس واالتجاهات االيجابية نحو مهنة التعليم عامة    يساسية فواكتساب المهارات األ
ويم المختلفة.  المهنة بظروفها  متطلبات  والتكيف مع  الميدانية،  والصعوبات  المشكالت  كن على 

 ي: تمثيل ذلك كما يل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكونات التربية العملية 
                                                

فى التربية العملية هو موقف اتصال وتواصل بين المعلم والمتعلمين وبين    التعليميوالموقف      
المتعلمين أنفسهم، ويقصد باالتصال: عملية تفاعل بين المعلم والمتعلمين أو بين المتعلمين أنفسهم  

واالتصال يتكون من    احداث تعلم.  أيبهدف المشاركة فى خبرة يترتب عليها تعديل فى السلوك  
عناصر   المقرر    هيخمس  او  العملية  )المادة  والرسالة  والمستقبل)المتعلمين(  المرسل)المعلم( 

وسيلة تعليمية أخرى    أيأو      Face to faceتكون االلقاء  )قد ( والوسيلة أو قناة االتصال  الدراسي
وهو مزيج من االثنين     Blended learningأو التعلم المدمج   on line واالنترنت    مثل الكمبيوتر

الراجعة  ( والتع . ولكل عنصر من عناصر االتصال مهارات رئيسية ومهارات  Feedbackذية 
يجب    والكتابة، والمستقبل مهارات التحدث    وهين يمتلك مهارت االرسال  أفرعية.  فالمرسل يجب  

ن تتوفر فيه مهارات االستماع والقراءة، والرسالة يجب ان يتوفر فيها الوضوح والدقة، والرسالة أ
 يجب ان يتوفر فيها الدقة والوضوح وما الى ذلك.        

 المكون المهنى

 

 المكون

 التخصصى 

المكون  

 الثقافى
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التخرج من كليه      المدرس حديث  بين  يكون هناك فروق  والمدرس حديث   التربيةومن هنا قد 
واهم هذه الفروق    التربيةفروق فى صالح المدرس خريج كليه  خرى، وهذه الالتخرج من الكليات األ

  األساسي لشعبة التعليم     االبتدائيةبالمدارس    الفعليعلى التدريس    التربيةهو تدريب خريج كليات  
لشعبة التعليم العام أو برياض االطفال لشعبة الطفولة اثناء اعداده ، وقد    والثانوية  اإلعداديةأو  

هذا   ان  البعض  ،  يعتبر  كبير  فرق  انه  الحقيقه  فمن  ولكن  بسيط،  تساعد   العملية  فالتربيةفرق 
الفرقه   Student –Teacherالمعلم    -الطالب  طالب  (    التربيةبكليات    الرابعة  –  الثانية) 

الفوائد األ إ  ةضافباإل   المبتدئالكثير من مخاوف المدرس    ةزالإلمساعدتهم على   للتربي لى    ة خرى 
ن التربية العملية أو التدريب الميدانى هو البوتقة التى  كما سوف نوضح فى هذه المقالة. أل  ةالعملي

والتربوية   الثقافية  والمواد  تخصصهم  فى  التربية  كليات  دراسة طالب  ما  فيها  ووتكامل  تنصهار 
 وتطبيق ذلك على المقررات المدرسية طبقا لتخصصهم.

خرى ومن يعملون بالتدريس يتضح  خريجى الكليات األمع العديد من    ة ومن المقابالت الشخصي   
اليميلون   مهنإانهم  ويتضح    ةلى  الشخصي أالتدريس.  االختبارات  من  الملتحقين    ةيضا  للطالب 
ن نسبه كبيره منهم ال  أ)الدبلوم العام فى التربية نظام العام الواحد أو نظام العامين(    ةبكليات التربي

المعلمين    –هيل الطالب أ فى ت  ةوالمواد المهني  ةالعملي  ةالتربيتى دور  أ تحب التدريس، ومن هنا ي
 وتحببهم فى مهنه التدريس وتعريفهم وتدريبهم على مهارات وكفايات التدريس المختلفة.

 -:  المبتدئمخاوف المدرس 

بالتدريس  ( بالقيام  ةالعملي  ة)أو طالب التربي  المبتدئعندما يقترب الوقت الذى يقوم فيه المدرس     
واالرتباك والتردد،    الحيرةقد يغمره، وتهتز ثقته بنفسه وتبدو عليه    ةمن والطمأنينفان شعورا بعدم األ

بينه وبين نفسه، فهل سيكون مدرسا ممتازا يتقبله التالميذ ويرحبون به ويفهمون   ةكثير  ةسئلأوتدور 
الفصل   ةدار إر ما يشغله هو  كثأما يشرح ، وهل سيحترمه تالميذه ويطيعون ما ينصح به ، ولعل  
ذا خرج تلميذ عن النظام ولم  إ  والنظام وكيف يتعامل مع المشاغبين من تالميذه ، وكيف يتصرف

البداي  ةلى الصرامإيتبع تعليماته، وهل يميل   أم    ةفى  بعقاب صارم  مع المستهترين من تالميذه 
وهو لم يقم بالتدريس بعد ، وماذا يحدث لو   ةين له هذه اللياقأ، ومن  بلباقة يتلطف معهم ويتعامل  

 المدرس بشرحه؟  –الدرس الذى قام التلميذ  ةثاني ةشرح المدرس مر 



 أ.د/ نادي كمال عزيز                                                                                                                         الرتبية العملية
 

 -  4 -  م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 
 

  ي من موقف التدريس العاد   ةكثر صعوبأ  ة العملي  ةالمعلم فى بدء التربي  -للطالب   بالنسبةوالوقف     
ن يقيم حسابا لنقد زمالئه له  أيضا  أبل وعليه    فقط،  تالميذه،ن ينجح فى الفصل مع  أ فليس عليه  

ن زمالئه مبتدئين مثله وفى نفس حيرته كل  أ فى درسه وينس هنا    ة العملي  ةى مشرف التربيأولر 
هو تقديم كل عون له    ةالعملي  ةلمشرفه فى التربي  الرئيسين العمل  أحيانا  أكما ينس    دوره،ينتظر  

  ة سباب الحير أ ن نوضح بعض الحقائق حول  أ ليه حتى يقف على قدميه، ويهمنا  إوكل توجيه يحتاج  
 والقلق عند طالب كليات التربية فى بدء تدرييهم على التدريس.

فلو طلبنا    المعلوم،ى  نسان بطبيعته يخشى المجهول ويطمئن الن اإل أول هذه الحقائق هو  أولعل     
فها من قبل فانه يدخلها بحذر شديد وقد يتردد فى الدخول  ألمظلمه لم ي  غرفه،ن يدخل  أص  خمن ش

والقلق   ةن الشعور بالحير إلى محتوياتها فإولو لبضع ثوان واطمأن    الغرفة  أضيئت ذا ما  إطالقا، فإ
  ة العملي  ة وطالب التربي  المبتدئللمدرس    بالنسبة. والتدريس  ةن محتويات الغرفنه يعلم ال أذ  إيزوالن  

له: كيف يوضح وكيف يشرح وكيف يحمل تالميذه على االنصات    بالنسبةعلى السواء عمل مجهول  
بكل    و قليل الخبرةأ وهو جاهل    …  ةليه واالنصياع لتعليماته، وكيف يتصرف فى المواقف المفاجئ إ

كليات    هذا؟ بعض  فى  ذلك  عالج  المصغر  وتم  التدريس  دروس  خالل  من  -Microالتربية 
Teaching . 

ادوات أو قطع صماء من المعدن يشكلها كما يفعل الصانع ولكنه    هال يواج  المبتدئوالمدرس     
شخصياتهم وميولهم وطباعهم وخصائصهم وثقافتهم، وهذا يزيد   متعلمين لهميواجه عددا كبيرا من  
فراد ليسوا كبارا ناضجين يتعامل معهم على قدم  ن هؤالء األأ ذا علمنا  إ، فةموقف المدرس صعوب

ن كل هذه أن نتصور  أ، بل هم مراهقون فى دور النمو لهم خصائصهم وحاجاتهم تستطيع  ةالمساوا 
لى تركيز الجهد للوصول إلى اليأس بل  إتدفع صاحبها    وال  ةعقولم  ةذا كانت بدرجإ  ة المخاوف طبيعي

 لى نجاح محقق. إ

 وضروريتها: ةالعملي  ةالتربي ةما هي
كما يقوم    ة،واالعدادي  ةعلى التدريس بالمدارس االبتدائي  ة بكليات التربي  ةالثالث  الفرقةيقوم طالب     

صفوفا بعينها    تخصص وال  فى مواد تخصصهم    ةبالتدريب فى المدارس الثانوي  ةالرابع  ةطالب الفرق
ن يكون  أت معظم المدارس تفضل  ادار إ، ولكن  ةأو الثانوي  ةاالعدادي  المدرسةللتدريب سواء فى  
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األ بالصفين  العملية  التربية  الثالث   والثانيول  تدريب طالب  دون  نتائج  ،  فقط  على  خوفا  وذلك 
النيأ فهم يرون    ةاالمتحانات العاممدارسهم فى   التلميذ مع توافر  جهد ما يزال    ى قصأوبذل    ة ن 

مما يضيع الكثير    ةعن عدم الخبر   ةخطاء الناتج التدريس يقع فى الكثير من األ  ةجديدا على مهن
ة )الخط  ةمن وقت التالميذ وقد يؤثر فى التقدم فى المنهج وفقا لتوزيع الموضوعات على شهور السن

 . (ةأو الفصلي ةالسنوي

شراف  طالب ويقوم باإل  ةالى ثماني  ةتضم من ست   ةلى مجموعات صغير إ   ةويقسم الطالب فى العاد    
الكليا  داخليالتدريس بالكية كمشرف    ةعضاء هيئأ عضو من    ةعلى كل مجموع   ت وفى بعض 
حيان  ول فى التخصص، كما يستعان فى كثير من األأوهو موجه أو معلم    خارجييكون مشرف  

التعليمي  ةلساد با بالمديريات  القدر والمدرسين األ  ة الموجهين  بالمدارس مما توافر لديهم  على    ةوائل 
سس التى  لمام واسع بالنظريات واألإن يكون على  أالعمل فى هذا المجال، ويشترط فى المشرف  

بالتدريس  ن يكون قد قام  أو ،  ساليب واالتجاهات الحديثةالتدريس وخاصة الطرق واأل  ةتتضمنها عملي 
طفال األ  أو ما فى مستواها أو بالمدارس االبتدائية أو رياض   ةوالثانوي  ةفعال بالمدارس االعدادي

 أو طفولة.  ساسيأطبقا لمجموعة الطالب المشرف عليهم وتخصصهم تعليم عام أو 

 -:لىإ ةالعملي  ةويمكن تقسيم التربي 
 - :داخل ةعملي  ةتربي  وال:أ

 ة: وتشمل التدريب على الكفايات السبع التالي   
 .التخطيط للتدريس ةكفاي •
  ة.اتقان محتوى الكتب المدرسي ةكفاي •
  ة.نشطاستراتيجيات التدريس واأل ةكفاي •
  .الوسائل وتكنولوجيا التعليم ةكفاي •
  ة.المهارات اللغوي ةكفاي •
 .التقويم ةكفاي •
 .داره الصفإ ةكفاي •

  .التدريس المصغرلى إ ةضافباإل   
والجمهوي    مصر  ومنها  الدول  بعض  السبع ضمن   ةاليمني  ةوفى  الكفايات  على  التدريس    يتم 

  ة خر ومنها سلطن، والبعض الةمقرر طرق التدريس والوسائل التعليمي  ةوخاص  ةالمقررات المهني
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  ة مقررات التربيل  ةبذاتها ضمن الساعات المعتمد   ةعمان يتم التدريب على الكفايات فى ساعات قائم
 (. 6 ةعملي   ةلى تربيإ 1 ةعملي ة)تربي  ةالعملي

  :لىإوتنقسم  ةخارج الكلي ةالعملي  ةثانيا التربي
 ة.المنفصل ةالعملي ةالتربي •
  ة.المتصل ةالعملي ةالتربي •

 : يلى ثالث مراحل هإ ةالمنفصل ةالعملي  ةويمكن تقسيم التربي 
 .ةدروس المشاهد  .1
 دروس النقد. .2
 المنفصل.التدريب  .3
 :ةففى دروس المشاهد  .1
المدرس    يقوم  حيث  الحصص  بعض  لحضور  الطالب  من  مجموعته  المشرف  ن  و يصطحب 
بالمدرساأل التربية  صليون  طالب  دور  يقتصر  بينما  من    ةالعملي  ة بالتدريس،  يرونه  ما  وتدوين 

الحص  ويتبع  )  ةمالحظات،  وطالبه  المشرف  بين  األو اجتماع  أصلالمدرس  فيه  ي  يقبلون  حيانا( 
  .والتحليل والتقويم ةويتناولون ما شاهدوه وما دونوه من مالحظات بالدراس المختلفةوجهات النظر 

تعو فرصه    المشاهدةوفى دروس      الطالب   ض ال  فينمو عند  بدونها  واهداف ال يمكن تحقيقها 
  بالتدريج، ساس لها  أ  ويزول كثير من المخاوف التى ال   والتدريس،لجو الفصل    ة لفالمشاهد شعور باأل

وعلى نماذج    المدرسين،للتدريس الجيد من قدامى    ةللتعرف على نماذج مختلف  ةفرص  ةوفى المشاهد 
مل، وهذا ينمى فهم  أوالت ةوالمقارن ةالمشاهد فى موقف الدراس ، بينما يكون الطالب ةقل جود أخرى أ

لطبيع المشاهدين  عمل    ة الطالب  يتطلبها  التى  المهارات  من  بالكثير  ومعرفتهم  التدريس  عمليه 
  ة للعملي   ةوالتعرف على اللوائح والقوانين المنظم  .المدرس. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر

 .ةبالمدرس  ةالتعليمي

وقد تطول أو تقصر    الدراسيالعام    ةفى بداي  ةسبوعين أو ثالث ة ألمد   ةالمشاهد   ةوتستمر مرحل   
وحاج المشرف  تقدير  المجموع  ةبحسب  المحيطة  طالب  الحصص    ةوالظروف  وعدد  بالتدريب 

 ، كما وكيفا. ةونوع المشاهد  ةللمشاهد  ةالمتاح
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 وفى مرحله النقد: .2
 ة فراد المجموعأ  ةبالتدريس بينما يحضر بقي  المجموعةوفيها يقوم طالب    ةالتالية  المرحل  وهي   

سباب النجاح أبمعاونه الطالب المدرس ومده بكل    يصلويقوم المشرف والمدرس األ  والنقد،  ةللمشاهد 
وتحليل مالحظاتهم، ويتسم    ةمع المشرف لمناقش  ة اجتماع للمجموع  ةعاد ة  ، ويتبع الحص ةفى دراس

 ساسيات فى التدريس. بالتشجيع المستمر للطالب والتركيز على األ  الفترةهذه    ةبداياتجاه المشرف فى  

، والمشرف  واقعي  عمليللتدريس فى قالب    ة ساسيلتعريف الطالب بالقواعد األ  ةفدروس النقد فرص   
  ة من التربي  النهائيبداء الهدف  إ يغيب عن ذهنه    حساس لمقدار ما يتقبله طالبه من نقد بناء وال

وتنميتها    ةالعملي واستغاللها  التدريس  فى  وقدراته  طالب  مواهب كل  حد  ألى  إوهو كشف  قصى 
 ة حدى الحصص ويترك لطالب المجموعإن يقوم بالتدريس فى  ألى  إحيانا  أالمشرف    أممكن. وقد يلج

لهم فى حري  ةمهم لهم  أ  ة تام  ةنقده، ويسمح  ليوضح  ما شاهدوه  ونقائص  يذكروا محاسن  ن أ ن 
يتوقع من طالبه الكمال فى يوم    نه الأمهما بلغ من الكمال فله نقائصه، و   نسانيإالتدريس موقف  

 م ما يعنيه هو النمو والتقدم فى االتجاه المناسب.أه ن وأ، ةوليل

  وينقد،ود من يالحظ لف الطالب المعلمين العمل بالفصول حتى فى وجأوفى دروس النقد ي   
 بالتدريس. ةكما تنمو خبرته الواقعي

حيث يقوم كل طالب بالتدريس مرتين على    سابيع،أ  ةثماني   حوالي  ةوتستمر دروس النقد فى العاد    
 لتقدير  المدة أمر تحديد  ةويترك فى العاد  ةمرهون بظروف العمل المختلف الفترةقل، وتحديد هذه األ

 مكانيات المدارس. ا  الطالب و  ةالمشرف وحاج

 :التدريب المنفصل ةمرحل يوف .3
 حيث يقوم كل طالب منة،  المنفصل  ةالعملي  ةمن تدريب الطالب فى التربي  ةالثالث  ةوهى المرحل   

، وذلك فى اليوم المخصص ةأو حصتين )بحسب عدد المتاح  ةبتدريس حص  ةطالب المجموع
نما لالطمئنان على حسن سير العمل بالفصول  إهنا    ة. وحضور مشرف المجموع(سبوعأللتدريب كل  

ثناء  أللطالب    ةكما يقوم بزيارات فردي،  رشادهم كلما طلبوا منه ذلك ا  الطالب و   ةومعاون  ةالمختلف
بينه وبين الطالب    يأ،  ةئيتماعات ثناجا  ةيضا مالحظاته على المدرس فى صور أالتدريس. وتكون  

 قام بالتدريس. الذي
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لى اجتماع عام يناقش فيه المشرف مالحظات عامه  إحيان  مر فى كثير من األوقد يحتاج األ   
عن نفسه وعن    ةواضح  ةيكون كل طالب فكر   الفترة، وفى هذه  ةرشادات مشتركإتهم الجميع أو  

  ونفسي   ماديحسن وضع  أويولى المشرفون كل اهتمامهم ليكون الطالب فى    العمل،مستواه فى  
رشاد بذكر ما رأوه من جهد بناء فى حصص زمالئهم. واإل  ةكما يحفزون همهم بالمقارن  ممكن،

 . يالتدريب المنفصل معظم العام الدراس ةوتمتد فتر 

 :ةالمتصل  ةالعملي يةالترب 

فى كل ة  المعلم على التدريس الفعلى بالمدارس وكذلك المشارك  –يتدرب الطالب    ةوفى هذه الفتر    
سبوع الى شهر فى  أمن    ةوقد تمد هذه الفتر   ةمتصل  ة فى فتر   ةكمعلم بالمدرس  ةالمدرسي  ة االنشط

ة  تكون اسبوع واحد فى تربي  الفترةان هذه  ة جيد  ةعملي  ة العملي  ةالتربي   ة بعض الدول أو طبقا لطبيع
   .عمان ة( فى سلطن6) ةعملي   ةسابيع فى تربيأ ة( وتكون ثالث1)  ةعملي

 ةمن قبل مشرف المجموع  ةالعملي  ةالتربي  ة المعلم فى ماد   –يتم تقويم عمل الطالب    الفترةوفى هذه     
المدرسةدرج  80=    ةالكلي  ةالدرج  4/5) ادار   ة( وناظر  ينوب عنه من    1/5)  ةسالمدر   ةأو من 

عمان    ة، بينما فى سلطنةاليمني  ة( هذا هو المتبع فى مصر والجمهوريةدرج  20=    الكلية  ةالدرج
 .ةالتقييم لمشرف المجموع ةتخصص كل درج

 نها: أ على  ةالعملي ةهداف التربيأ ويمكن تلخيص  
كثير من  ةثناء عمله وازالأالتى يتعرض لها المدرس    ةللتكيف مع المواقف المختلف ةفرص  .1

 .المبتدئالمخاوف التى تساور المدرس 
 .ةنماطها المختلفأالتدريس وعناصرها و  ةعملي ةتتيح مجاال مناسبا لفهم طبيع .2
 تساعد الطالب على اكتشاف قدراته فى التدريس ومعرفه ما يناسبه من حلول. .3
التدريس   ةعليها عملي  تنطوي   التيللتدريب الموجه المقص              ود لتنميه المهارات  ةفرص               .4

 فى الفكر والعمل. ةوتكوين عادات مناسب
للتدريس من مدرس      ين قدامى لهم خبراتهم    ةنماذج مختلف  ةودراس       ةلمالحظ ةريد ف ةفرص       .5

 .ةالمختلف ةالمتعدد 
داء أسوف تناقش فى تقويم  توافرها فى المدرس الناجح. وهذه الصفات   ينبغيوهناك صفات 

 المعلم.
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 التعليمي الموقف 
   :لقاء الجيد العناصر التى يجب توافرها فى اإل

هذه   ةمن قراء  ةكثر فاعليألنقل المعلومات    ةلقاء الجيد كوسيلوفى الواقع، كثيرا ما يعتبر اإل   
نه يحصر انتباه  أدق كما  أللتعبير عن المعنى تعبيرا    ةنه يتيح الفرصأذ  إ المعلومات فى الكتب،  

 ةمن التوجيهات المكتوب  ةكثر فاعليألقاء  االستفهام، كما قد يكون اإل  ةالطالب، وتتوافر لهم فرص
 - منها:  ةلقاء الجيد توافر بعض العناصر الهام، ويستلزم اإلةفى شرح كثير من العمليات العملي

 :يعداد ما يلعدادا جيدا. ويتضمن هذا اإلإ ن يعد المعلم ما سيقوله . أ1
 : هداف الدرسأ. أ 
  ة ساسيألى تغيرات  إن يؤدى تحقيقها  أيمكن    ةجرائي إن توضح فى صور  أ ويراعى فى تحديدها     

ن يكون من الممكن تحقيقها فى ضوء أالخ كما يجب    …و مهاراتهم  أ و مفاهيمهم  أ فى معلوماتهم  
 ة هداف العاملى تحقيق األ إ  ةضافإلا. هذا بةالزمن واالمكانيات المتاح   ةقدرات الطالب مع مراعا

 للرياضيات.  ةوالخاص

 :التدريس  ةماد ب. 
لى المصادر إعدادها الرجوع  إ . ويراعى فى  ةهداف التربويحد الوسائل التى تتحقق بها األ أوتعتبر     

 لمستوى الطالب. ةن تكون مناسبأو ة، العلمي ةوالمراجع الموثوق بها من الناحي

 السير:  ةخطج.  
 ةتصورا شامال محددا لما سيتم خالل الدرس، وفيها يحدد المدرس طريق  ةوتعتبر هذه الخط   

ومتى يتيح   الطالب،خرى ومتى سيسأل ألى  إ ةه، وكيف ينتقل من نقطأ عرضه للدرس، كيف سيبد 
  ةالتعليمي  ةنشطواختيار األ   يستعملها،سوف    التي  ةالوسائل التعليمي  هيوما    …مناقشته    ةلهم فرص
 الخ  ،يالمنزلتحديد التدريبات للتلميذ والواجب  ،ةالممكن

 مثل:  ةسئلأن نجيب على أالدرس يجب ة خط ةوعام   
 سوف تدرسه؟  الذيما  .1
 فكار.هذه األ ةهميأ ما  يأفكار؟ ن يتعلم التلميذ هذه األألماذا يكون من المهم  .2
 ى ما هو مدخل الدرس؟أكيف تقدم الدرس؟  .3
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وض    عها ف كيف تنهى المفاهيم فى   ي تنو   يالت  ةالمرش    د  ةس    ئلاأل  هيوما  الدرس؟كيف تدرس   .4
 ذهن التلميذ وتساعده على اكتشاف التصميمات والقوانين؟

 تستخدمها؟ يالت ةالوسائل التعليمي هيما   .5
 ؟ةالمستقل ةدراستعطيها لتساعد على ال يالت ةالتعليمي ةشطناأل هيما  .6
 الدرس؟  يكيف تنه. 7

 : الدرسملخص  د.
ة  الرئيسي  و مكتوب يحدد النقاطأشفهيا    لفظيكل درس بتلخيص    ينتهين  أقد يكون من المفيد     

 ة. المستخلص ةالعام والمبادئ التى تناولها الدرس 

 :الدرستقويم ه  . 

تشتمل    ينبغي    تحقيق    ةللتدريس على طريق   ةخطأي  ان  النجاح فى  تتبين مدى  الدرس كلى 
 والضعف فيه. ةالقو  نواحيعلى  عرفوالت ةهداف الموضوعاأل

 - المعلم: الدرس يجب على   ةتنجح خط لكيوعموما    

 ن يحضر المعلم الدرس تحضيرا جيدا.أ .1
 المعلم فى اعتباره الوقت المحدد لتوقيت الدرس. يأخذ ن أ .2
 لها. ةالمناسب ةجابواإل ةسئلأن يصدر عن الطالب من أن يتأنى المعلم التفكير فيما يمكن أ .3
 .ةواضح ةمنطقي ةن يخطط ترتيب الشرح ومعالجته فى صور أ .4
 وتطبيقات. ةمثلأعطاء إ لى إفيها  ةن يحدد المواضع التى تدعو الحاجأ .5
 تبين مدى تتبع الطالب للشرح. ةسئلألقاء إل المناسبةواضع ن يحدد المأ .6
 لعمليات التوضيح.  ةتعد ضرور  يالت ةتوفير الوسائل التعليمي .7
لهم عن   ةطاء فكر إعض   ا  أيمكن ما يثير حب االس   تطالع عند الطالب، كما يفض   ل  أالبدء ما  .8

 التى سيتناولها الشرح. ةالعناصر الرئيسي
الطالب على   ةقدر  يالتى تلقى، وف  ةللنقط  ةالنس          بي  ةهميالعرض حس          ب األ  ةتكييف س          رع .9

 .ةالمتابع
س              لوب ألق  اء على  مكن ذل  ك وه  ذا يعنى اإلأفراد كلم  ا  ألى الطالب ب  اعتب  ارهم إالتح  دث   .10

لى حد إن يكون الص وت طبيعيا  أ  ي. كما ينبغةأو التمتم  ةمكتوب  ةمن مذكر   ةأو القراءة  الخطاب
 ال يثير الملل.كبير، مع تتبعه بحيث 
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لق اء متس              م ه ب االتزان، ولكن فى غير جمود وان ثن اء اإلأن تكون حرك ات المعلم أ  ينبغي .11
 ينتقل بعينيه بين جميع الطالب بحيث يحس كل طالب بنوع من التجارب بينه وبين المعلم.

الس              ريع ه، بحي ث يص              بح المن ا    ةمن المرح والفك اه  ا  ن يتخل ل ال درس نوع أيحس              ن  .12
 للفصل مريحا وغير مثير للملل. ياالجتماع

 الطالب واستيضاحاتهم. ةسئلأمام أ ةالفرص ةتاحإيجدر  .13
 

 ة العملي ةالتربي  ياداء الطالب فأ تقييم  ةبطاق
 :ةالشعب                                         الطالب:  اسم 

 : ةاسم المشرف المدرس                                     :  يالدراسالفصل 
 
 
 

 تقييم األداء األداء م 
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 -وال: مهارات التخطيط للتدريس:أ
 . ةسلوكي ةهداف الدرس صياغأ  ةصياغ

ف الدرس  محتوى  التدريس أطار  إ  ي تنظيم  ساليب 
 . ةالمناسب

 لموضوع الدرس. ةالمناسب ةتحديد الوسائل التعليمي
 .ةساليب التقويم المناسب أتحديد 

 . ةمتنوع ةبيتي ةنشط التخطيط أل
 . ةالدرس لزمن الحص ةخط ةمناسب 

 

 -ثانيا : مهارات تنفيذ الدرس:
 . ةوشيق ةمناسب  ةالتمهيد للدرس بطريق

 عرض المحتوى بتسلسل منطقى سليم. 
 . ةسليم  ةبصور  ةالعلمي ةتبسيط الماد 

الوسيل والمكان   ةالتعليمي   ةاستخدام  الموعد  فى 
 المناسبين. 

 .ةثناء استخدام الوسيلأشراك التلميذات إ
 بوضوح ونظام.   ةالطباشيري ةاستخدام السبور 

 .يتوظيف استخدام الكتاب المدرس
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 .ةسليم ةالتحدث بصوت واضح ولغ
 .ةسليم ةبخط واضح ولغ  ةالكتاب

 .لدى التالميذ  ةالشائع ةخطاء اللغويتصحيح األ 
ساليب التدريس بما يناسب موضوع  أالتنوع فى استخدام  

 الدرس. 
 . ةساليب تعزيز متنوعأاستخدام 

 للدرس.  ةالمحدد  ةالزمني ةااللتزام بالخط
 للدرس.  ةساسيتلخيص العناصر األ

 للتالميذ. ةالمناسب ةالمنزليتحديد التكليفات 
 . ةطبيعي ةالتحدث واالنفعال بصور 
 الفصل وضبطه.  ةدار إالتصرف الحسن فى 

 االهتمام بالمظهر الالئق. 
 . ةالمدرسي ةنشطفى األ ةالمشارك

 .االلتزام بتوجيهات المشرف
 
 
 
 
 

 - التقويم: مهارات  ثالثا:
استخدام   فى  ضوء  أالتنوع  فى  التقويم  هداف أ ساليب 

 الدرس. 
 من خطوات الدرس.  ةتقويم تعلم التالميذ بعد كل خطو 

هداف  أ كد من تحقق  أالدرس للت  ة نهاي  يف   ةسئلأتوجيه  
 الدرس. 

 بشكل فعال.   ةالتصحيحي ةالراجع  ةتقديم التغذي

 
 
 
 

 


