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 التعلم ذو المعنى  :ان ٌكون االستقبال للمعرفة غٌر قائم على
الحفظ  ،بل على الفهم واالستنباط و االستقراء .
 من االستراتٌجٌات التً تساعد الطالب على المالحظة
وتعمٌق الفهم  :التعلم باالكتشاف .
 الطالب ذو التفكٌر االبداعً  :هو من ٌتصرف بطرٌقة غٌر
مؤلوفة او من ٌسال اسالة غٌر تقلٌدٌة وكثٌر للحركة الصفٌة .

 طرٌقة للتعامل مع طالب كثٌر حركة فً الصف هً:
من الممكن اعطاءه انشطة سهلة ومٌسرة وجاذبة .
 اذا كانت لدى الطالب أي صعوبات تعلٌمٌة فٌجب إعطاءه
فرصة كاملة للمشاركة مع توفٌر حماٌة له .
 االتصال التعلٌمً الجٌد ٌتضمن  :الجوانب اللفظٌة وغٌر
اللفظٌة .
 تكون الرسالة التعلٌمٌة ناجحة اذا :اثارت فً المتعلم
شعورا بحاجته لمحتوى الرسالة التعلٌمٌة ،وال ٌإثر فٌها التقوٌم
بؤنواعه المختلفة ( قبلً و تكوٌنً – ختامً)

 التعلم البنائً :عندما ٌقوم المتعلم بربط ما ٌرٌد تعلمة
بالخبرات( المعرفة ) السابقة الموجودة لدٌه .فٌحدث التعلم البنائً عندما
ٌربط المتعلم المعرفة الجدٌدة بمعرفة سابقة لدٌه .
 عند تدرٌس مفهوم معٌن واجزاءه فان افضل
 استراتٌجٌة لعب االدوار لٌست مجدٌة فً نوع التعلم :
االستراتٌجٌات هً الخرائط المفاهٌم ٌّة .
(التقوٌم الشامل )
 عندما ٌحكم المعلم على أداء طالبه وٌتخذ قرار بشان
 لمعرفة التباٌن بٌن قدرات الطلبة ٌجب  :استخدام وسائل
تعدٌل إجراءات التدرٌس فهو ٌقوم بعملٌة تقوٌم ولٌس تقٌٌم .
مختلفة فً نفس الموقف التعلٌمً.
 اذا اراد المعلم تعدٌل تصرفات وممارسات الطالب
 الذي ٌعبر عن الفرق بٌن السلوك القبلً والبعدي للطالب هو
وٌعاقبهم علٌها فهو اخذ بالفلسفة السلوكٌة.
التعلم .
 التعلٌم ٌ :كون فٌه المعلم والمتعلم فً حالة تعلم حٌث ٌقوم
 اإلجازة العارضة للمعلم  :هى.أجازة بؤجر لمدة سبعة أٌام
المعلم بنقل المعارف النظرٌة او العملٌة الى المتعلم.
ال تزٌد عن ٌومٌن فً كل مرة  .و ٌسقط الحق فٌها بانتهاء السنة
 التعلم ):اعتماد الطالب على ذاته )  ،هو عملٌات تحدث داخل المٌالدٌة  .والتاخر مدة معٌنة كساعتٌن تعتبر عارضىة.
 التعبٌر عن النفس ٌكون  :عند اعطاء المعلم فرصة كافٌة
المتعلم وتكون ذاتٌة بؤشكال مختلفة وٌمكن االستدالل على
للطالب للحدٌث عما ٌجول فً خواطرهم .
نتائجها من اداء المتعلم وال تعتمد على النضج بل على
الخبرة.
 اثارة تفكٌر الطالب بشكل مستمر من  :كفاٌات التواصل
التعلٌمً.
 التدرٌس  :هو عملٌة تفاعلٌة بٌن المتعلم والمعلم وما ٌتبعها
من استراتٌجٌات لتحقٌق هدف فهو وسٌط ٌهدف الى تحقٌق
 االنشطة التً ٌقوم به المعلم داخل الفصل وخارجه مع
التعلم
طالبه تسمى  :باألنشطة التعلٌمٌة و التعلمٌة .
وهو اٌضا  :موقف مخطط ٌستهدف مخرجات تعلٌمٌة
مرغوب فٌها على المدى القرٌب وتربوٌة على المدى البعٌد
 عند صٌاغة االهداف التربوٌة ٌجب االخذ بعٌن االعتبار :
المجال المعرفً و النفس حركً و االنفعالً
 من مظاهر حرص المعلم على التنمٌة المهنٌة ذاتٌا
 الموقف التعلٌمً  :هو بٌئة تجمع المعلم والمتعلم والمصادر
حضوره كافة المإتمرات واالنشطة المهنٌة المرتبطة
واالجراءات معا .
بالتخصص او أي شًء من قبٌل ذلك .
 عند التخطٌط للدرس ٌجب ان ال تحدد انواع مختلفة من
المعززات الن التعزٌز لٌس من الخطة .
 تسمى عملٌة تقسٌم الطالب الى مجموعات كل منها له
عمل محدد ( بمجموعات العمل) .
 من ادوات التقوٌم  :االختبارات  ،االستبانات  ،المشارٌع ،
المالحظة  ،لكن المقابالت الشخصٌة لٌست صحٌحه للتقوٌم.
 غاٌات المنهج العامة هً اهداف ٌمكن قٌاسها  ،مثل :
 عندما ٌحب الطالب مادة معٌنة فانه ٌخاطب ذلك بعدهم
ان ٌعرف  ..ان ٌحل  ..ان ٌرسم
:الوجدانً .
 اقل االسالٌب التدرٌسٌة فعالٌة هو اسلوب االلقاء .
 تعد استراتٌجٌة حل المشكالت أكثر مناسبة للطالب :ذوى
الذكاء المنطقً.
 عند تكلٌف الطلبة بتقدٌم اكبر عدد ممكن من الحلول
البحث
:
مهارة
على
الطلبة
تدرب
االستكشاف
 استراتٌجٌة
لمشكلة معٌنٌة ٌسمى ذلك ( :العصف الذهنً) النه ٌهتم
العلمً
بكمٌة االفكار .
 قدرة الطالب على الرسم او تشكٌل مجسمات ثالثٌة االبعاد
 فصل الطالب الموهوب عن زمالءه من خالل اعطاء انشطة
ٌعنً ان الطالبٌ :تمتع بذكاء مكانً وبصري.
ممٌزة ٌسمى :اثراء
 من االجراءات التً تعكس وظٌفة االختبار :تشخٌص
 فحص الطالب لمسالة معٌنة والتعبٌر عنها لفظٌا ٌعنً من
جوانب القوة والضعف عند الطالب .
هرم بلوم ( التحلٌل).
 السإال السابر  :سإال ٌهدف الى الوصول الى اعمق و
 اإلجراءات والخطوات التى ٌستخدمها المعلم عند بداٌة دخوله
ادق اجابة .
إلى الموقف التعلٌمى :تسمى التمهٌد للدرس وقد ٌستخدم
المعلم اسئلة مفتوحة للكشف عن التعلم السابق .
 عندما ٌرغب المعلم فى تقدٌر أداء أحد طالبه فى مهارة
 اذا كان هناك تقارب بٌن معامل االرتباط المحسوب الختبارٌن
معقدة فإنه ٌلجؤ إلى مقٌاس مقنن.
من مادتٌن مختلفتٌن ٌعنً قوة االرتباط بٌن المادتٌن .
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 عند تقدٌم عروض مشاهدة اهتم :
بتوضٌح المفاهٌم و عنصر المشاهدة و االقتصاد فً التكلفة ولٌس
دوافع المتعلم الداخلٌة .


لٌكون التدرٌس ناجحا ٌجب االخذ بالحسبان :الفروق الفردٌة
بٌن المتعلمٌن
وٌقصد بالفروق الفردٌة  :اختالفات االستعداد عند الطلبة أي
االنحرافات الفردٌة عن المتوسط الجماعً او الصفات
المختلفة سواء سلوكٌة او جسمٌة وهو اختالف كمً ولٌس
اختالف نوعً  ،وٌزداد فً السمات الشخصٌة وٌقل فً
العقلٌة.
طرق تدرٌس تعنً بالفروق الفردٌة هً :
 طرٌقة المجموعات ذات القدرات الموحدة . طرٌقة التقسٌم العشوائً للطالب . طرٌقة التعلم الجمعً .اي مجموعة متعلمٌن فً الصفٌخططون وٌنفذون
العوامل المسببة للفروق الفردٌة هً :
 نفس الطالب  :مستوى الذكاء واالستعداد . المعلم  :تنوٌع الطرق  ،المزاجٌة  ،ضغط العمل . المنهج  :الكم  ،وغٌاب عناصر التشوٌق فٌه ،والصعوبة.
االسرة  :ثقافة الوالدٌن  ،طبٌعة العمل  ،مستوى الدخل ..
اهمٌة الهدف التعلٌمً  :هو للعمل على حسن االختٌار
للخبرات التعلٌمٌة المقدمة للطالب .






من اهم شروط التعلم هو وجود :الدافعٌة لدى المتعلم .
المإشر الحقٌقً للتعلم هو  :معرفة السلوك االدائً للمتعلم .
ٌقصد بالنضج :اكتمال سمات الطالب المختلفة .
عند صٌاغة االهداف ٌجب التركٌز على  :حاجات واهتمامات
الطلبة.
تطوٌر المنهاج ال ٌتم بدون تطوٌر لطرق التدرٌس .
عملٌة تحلٌل المحتوى المعرفً للمنهج هو اساس  :التفكٌر
االبداعً.













 التغذٌة الراجعة  :هً عملٌة تقدٌم معلومات عن سلوك تعلمً
حالً ٌستفاد منه فً تطوٌر اداء مستقبلً ومعرفة نقاط القوة والضعف
لدى الطالب  .وعناصر التغذٌة الراجعة المعلم والطالب و المحتوى
التعلٌمً .والفرق بٌن االتصال القدٌم و الجدٌد هو التغذٌة الراجعة .
 الفرق بٌن التغذٌة الراجعة والتعزٌز هو :
 التغذٌة الراجعة :تراكم معرفً متعلق باألداء . التعزٌز  :تراكم وجدانً متعلق بنتٌجة االداء . التفكٌر الناقد :قدرة الشخص على التعرف على االفتراضات
واستخالص النتائج وتفسٌر البٌانات و الحكم علٌها لحل مشكلة معٌنه
من مهارات التفكٌر الناقد:االستدالل – االستنتاج – االستقراء –





االكتشاف ).

العوامل التً تإثر فً التعلم :
 الدافعٌة  -النضج  -الممارسة .ركائز عملٌة التعلم :
الدافع  -المكافاة  -التدرٌب -االرشاد  -البٌئة .



عندما ٌبدأ المعلم شرح المنهج بالكلٌات ثم األجزاء
وٌنتهى بالعودة إلى إدراك العالقات بٌن األجزاء ٌستند
بذلك إلى :نظرٌة االستبصار .
عند تنفٌذ أي درس ٌجب  :ادراك لماذا ٌتعلم الطالب .
فحص الطالب لفكرة معٌنة او شكل بٌانً والتعبٌر عنها
تقرٌرٌا هو ( :فهم).
ٌقصد بمصطلح ما وراء المعرفة  ( :وعً الفرد بؤسلوب
تفكٌره).
مالحظة  :المفاهٌم تعلم للطالب و ال تدرس.
اذا طرح المعلم مفهوما معنا  :فعلٌه ان ٌمتلك مفاهٌم
بدٌلة لطرحها على الطلبة فً حال تلقى من الطالب
اجابات متباٌنة عن المفهوم المطروح علٌهم.
االبداع :عملٌة عقلٌة ٌربط فٌها الفرد بٌن االفكار والنتائج
وٌؤتً بحلول بطرٌقة ابداعٌة.
اختبار مقالً :هً انشائٌة
الدافعٌة  :هً قوة داخل الفرد تحركه لتحقٌق غاٌة معٌنة.
وٌمكن تقوٌتها لدى الطالب باإلثابة .



من مبادئ مهنة التعلٌم احترام  :حقوق الطالب داخل
وخارج الموقف التعلٌمً .
عند تقٌٌد حركة المتعلمٌن فان ذلك  :عائق لرفع مستوى
الكفاءة إلدارة الصف .
من خصائص النمو المعرفً :ان كل مرحلة توثر فً
المراحل االخرى ( بٌاجٌه).
من عناصر المنهج  :االهداف – المحتوى – التقوٌم –
الخبرات .ولٌس فلسفة المجتمع .
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مجاالت االهداف السلوكٌة :

اوال  :المجال االدراكً ( المعرفً)ٌ :ختص بالمعارف والمعلومات التً
تعدل السلوك اللفظً والمعرفً للمتعلم.



تصنٌف بلوم لألهداف المعرفٌة :
 التذكر او المعرفة :هو معرفة المعلومات والحقائقكما هً ان ٌذكر  ،ان ٌسمى ،ان ٌعدد .
 الفهم :تعبٌر المتعلم عما تعلمه مثل :ان ٌشرحٌ،فسر ٌ ،ترجم ...الخ.
 التطبٌق  :استخدام ما تعلمه فً مواقف جدٌدة مثل:ان ٌعٌن ٌ ،مثل ٌ ،رسم ٌ ،جدول ٌ ،ستخدم جدول
الضرب فً حساب مسالة  ...الخ .
 التحلٌل :القدرة على تحلٌل المادة الى عناصرهاالمكونة لها  ،مثل ٌ:برهن ٌ ،فرق ٌ ،حلل  ..الخ .
 التركٌب  :القدرة على وضع االجزاء معا لتكوٌنمعرفة جدٌدة  ،مثل ٌ :شتق ٌ ،بتكر ٌ ،صمم ...الخ
 التقوٌم  :القدرة على اصدار الحكم على شًء  :مثل:ان ٌقدر ٌ ،حكم ٌ ،ثمن ٌ ،نقد  ...الخ.

ثانٌا  :المجال الوجدانً  :اهداف مرتبطة بالمٌول واالتجاهات ،كان
ٌبدي الطالب موقفة من مرض معٌن او فلسفة معٌنة .
وتشمل االهداف الوجدانٌة ما ٌلً :
 ان ٌتقبل الطالب .... االستجابة :كإبداء الراي فً موضوع التقٌٌم :اعطاء الشً قٌمة كان ٌستحسن او ٌحترم اوٌقدر عمل معٌن .
 التمٌٌز :ان ٌتحمل او ان ٌلتزمٌ ،.ثابر ٌ ،قاوم .ثالثا :المجال النفس حركً (المهاري)ٌ :ركز على تعلم مهارة معٌنة
وتطوٌرها  ،فتتطلب من الطالب تآزر حركً ونفسً وعصبً ،ومن
مستوٌاته :
 االستقبال  :ادارك حسً مثل ٌ :حدد ٌ ،ربط ٌ ،فاضل. التهٌئة :استعداد نفسً وبدنً مثل  :ان ٌحرك  ،انٌبدأ....
 التعدٌل والتكٌٌف :تطوٌر مهارة وتقدٌم نماذج لها  ،مثل :ان ٌعدل ٌ ،كٌف...
 االبداع واالبتكار :ابداع التعلم وتطوٌر المهرات  :مثلٌصمم ٌ ،بتكر ٌ ،طور .



من استراتٌجٌات ٌ التعلم والتعلٌم التً تعتمد على
التفاعل وجه لوجه بٌن المعلم والطالب هً :المناقشة .
المنهاج  :هو اداة تستخدمها جهة التعلٌم لتحقٌق اهدافها
من العملٌة التربوٌة فهو جمٌع الخبرات واالنشطة التً
تقدمها للطالب وهو اعم من المقرر  .فهو ٌركز على
النمو الشامل للطالب ومراعات الحاجات و الفروق
الفردٌة واتجاهات الطلبة .
اهم تعرٌف للمنهج هو  :كمٌة ونوعٌة الخبرات الالزم
تقدٌمه للطالب ( االساس الخبرات ).
اسس بناء المنهج :
 االساس الفلسفً : االساس االجتماعً: االساس النفسً:الكتاب المدرسً :هو وعاء الذي ٌشمل المادة العلمٌة
ومصدر لمعرفة ٌدرسه الطالب فً بٌئة معٌنة ومكان
معٌن مكون من ابواب وفصول.
المنهج التربوي  :هو كافة االنشطة التً ٌقوم بها الطالب
داخل المدرسة .



التعلم النشط  :هو تعلم ٌعتمد على اٌجابٌة المتعلم فً
الموقف التعلٌمً .واهم دور للمعلم فً التعلم النشط هو
القدرة على ادارته.
من استراتٌجٌات التعلم النشط  :التعلم التعاونً والتعلم
الفردي والذهنً واالستكشاف ولٌس المباشر .
استراتٌجٌة التعلم التعاونً تهدف الى  :ابقاء اثر التعلم
اطول مدة ممكنة .
دور المعلم فً التعلم النشط  :هو موجه ومرشد بنسبة ال
تتجاوز  20%من الحصة .اما دور المتعلم محوري فهو
من ٌبحث وٌحلل و ٌستخلص النتائج بنسبة . 80%
القبعات الست وهً :
 حمراء ( عاطفً ). بٌضاء (تفكٌر حٌادي)– صفراء ( اٌجابً).
 سوداء (سلبً). زرقاء ( موجه ). -خضراء ( ابداعً).




الطالب الموهوب  :لدٌة استعداد فطري فً مجال معٌن .
الطالب مرتفع التحصٌل  :لدٌة استعداد عقلً ٌمكنه من
الوصول الى مستوى مرتفع من التحصٌل .
من انواع اوراق العمل :
 -تشخٌصٌة – عالجٌة – اثرائٌة – تعلٌمٌة – تقوٌمٌة
















 مستوٌات االهداف التربوٌة :
 -1االهداف العامة ( الغاٌات) :مرتبطة بفلسفة الدولة .
 -2االهداف المتوسطة ( االغراض ) :متخصصة مرتبطة
بالتعلٌم
 -3االهداف السلوكٌة ( االجراءات) :تنفٌذ الدروس وفق
اجراءتها.


شروط صٌاغة الهدف التربوي :
 -1لغة خالٌة من االخطاء .
 -2ان ٌكون محدد قابل للقٌاس .
 -3االشارة الى نواتج التعلم ولٌس الى عملٌة تعلم .
 -4ان ٌحدد معٌار االداء المطلوب قٌاسه.

اهداء مه االستاذ :محمد راشد السن الى معلمً وزارة التربٍت والتعلٍم فً االماراث
– قسم الرٌاضٍاث – مدرست الحصه للتعلٍم الثاووي  /ابوظبً 2019-2018





النمو  :تغٌرات بنائٌة تحدث فً جمٌع جوانب الطالب .
ادراك المعلم للفروق الفردٌة بٌن الطالب ٌجعله ٌهتم :بالتربٌة
الفردٌة.



صفات المعلم :

اوال :صفات شخصٌة  :وتقسم الى:
 (نفسٌة)\:الذكاء والفطنة والثقافة العامة  ،االتزانوالرضا.
 (شخصٌة ) :النظافة االناقة  ،الخلو من االمراض .ثانٌا :صفات اكادٌمٌة :
 متعمق فً المعرفة  -فهم طرق التدرٌس االلمام بالثقافة العامة  -االستفادة من الخبراتلالخرٌن .
 من واجبات المعلم :
أ -تخطٌط المواقف التدرٌسٌة  :مثل صٌاغة االهداف ،
وتحضٌر الوسائل التعلٌمٌة ......
ب -تنفٌذ المواقف التدرٌسٌة  :توفٌر الخبرات  ،تقدٌم
المعلومات  ،تعزٌز التعلم .....
ت -ادارة الصف :حفظ النظام  ،االبقاء على انتباه الطلبة
ث -نقل القٌم الوطنٌة واالخالقٌة والدٌنٌة والمثل والعادات
الحسنة ( القدوة).
ج -ادارة االنشطة غٌر الصفٌة  :رحالت زٌارات
ح -التعاون مع االدارة والزمالء :
خ -االرشاد والتوجٌه للتالمٌذ.
د -الدراسة والبحث والنمو المعرفً .
 اسالٌب تربوٌة بدٌلة للعقاب عند صدور سلوك غٌر مرغوب
 تجاهل التصرف حتى ال ٌتكرر وكان شً لم ٌحدث . اسالٌب تعدٌل السلوك :
 التعزٌز  :للسلوك السوي : االطفاء  :اهمال كل تصرف غٌر مرغوب فٌه . التسلسل  :تعزٌز مرحلً للوصول الى الهدف الكلً . التلقٌن  :قد ٌكون لفظً او اٌماء كإمساك ٌد طفل لكتابحرف محٌن .
 لعب االدوار  :قٌام المتعلم بتمثٌل دور معبن االفاضة :ارغام المتعلم على مواجهة كل ما ٌخٌفه. ممارسة الخطؤ :الطلب من التلمٌذ تكرار السلوك غٌرالمرغوب فٌه حتى ٌإدي الى نتائج سالبة.


المسإولٌة المهنٌة للمعلم :
أ -التفاعل مع االخرٌن من زمالءه  ،واالدارة وأولٌاء
االمور
ب -التنمٌة المهنٌة المستدامة  :حضور دورات  ،ندوات
مإتمرات  ،تعلم عن بعد ....
ت -االلمام بمتطلبات المهنة للمعلم .ولوائح التربٌة
وقوانٌنها وحقوقه و واجباته وحقوق تالمٌذه. .

موقف  :اذا رن جوال طالب داخل الصف وهو ممنوع من
احضاره  ،التصرف السلٌم اخذه منه لفتره معٌنة ،
وتوجٌه له نصح لٌس امام الطالب .
اذا وضع مدرس هدف  :ان ٌقدر الطالب العلم والعلماء
فإن هذا الهدف (غٌر قابل للقٌاس ).

 نظرٌات التعلم االربعة هً :
اوال  :النظرٌة البنائٌة ( بٌاجٌه) ٌ :عتمد المتعلم على نفسه فً
اكتساب المعرفة باالعتماد على الخبرات السابقة مع القلٌل من
التوجٌه من المعلم  ،فالمتعلم نشط ٌركز على التجرٌب واالستكشاف
ولٌس سلبً ( تعلم نشط ) .
مالحظة  :دور المعلم فً النظرٌة البنائٌة  :هو التركٌز على
الخبرات السابقة للطالب .
ثانٌا  :النظرٌة السلوكٌة( بافلوف و سكنر )  :ترى ان المعرفة
الصادقة تنبع من التجربة والتطبٌق والمثٌر الخارجً او السلوك
هو االساس فٌها ( البٌئة والظروف المحٌطة)  ،و المسإول عن
حدوث التعلم فٌها الدافعٌة  ،وال ٌكون المعزز داخلً بل خارجً .
ودور المعلم هو توفٌر بٌئة تعاونٌة للتعلم .
دور المتعلم  :االستجابة للمإثرات وتطبٌقها فً مواقف تعلٌمٌة
جدٌدة
مالحظة  :التعلٌم الناتج من التكرار للتصحٌح هو المحاولة
والخطؤ
مالحظة  :السلوك االجرائً  :هو استجابة عضوٌة لمثٌر غٌر
معروف ومن خالل ذلك ٌرى سكنر ان معظم سلوك البشر اجرائً.
ثالثا:النظرٌة االجتماعٌة :تركز على التعلم بالمالحظة من خالل تقلٌد
السلوك بعد مالحظته ( النمذجة) كتدرٌب معلم لطالبه على رسم خط
معٌن .
حٌث ٌمر التعلم وفق هذه النظرٌة بؤربعة مراحل هً بالترتٌب
:
 االنتباه ثم االسترجاع(االحتفاظ) ثم الدافعٌة واخٌرااعادة االنتاج.
رابعا :النظرٌة المعرفٌة  :هً نظرٌة تهتم بالعملٌات المعرفٌة
الداخلٌة  ،كاالنتباه والفهم والذاكرة واالستقبال ومعالجة المعلومات .
مثل التعلم اللفظً .
 ومن االتجاهات المعرفٌة ( الجشطلت) تركز على :النمط
والشكل ككل للوصول الى الجزء ( االستبصار :هو حل
مشكلة فجؤة بعد تؤمل وانتظار ).
ٌ ستخدم للتعلم باالستكشاف  :عرض المادة العلمٌة على
صورة اسئلة ومواقف تعلٌمٌة تثٌر فً المتعلم البحث و
التجرٌب
 تعاقد سلوكً  :وثٌقة مكتوبة مع الطالب فٌها المطلوب
منه ونوع المكافؤة .
ٌ ستخدم العقاب بعد  :استنفاذ كافة االسالٌب االٌجابٌة .
 شروط العقاب :
 -واضح الهدف  -مناسبا  -مباشرا على عدم االهلٌة
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التخطٌط للدرس :تلخٌص اهداف ومحتوى الدرس واجراءات
التنفٌذ من قبل المعلم .درس:
اهمٌة التخطٌط للدرس:
 تنظٌم وترتٌب االفكار . تجنب التكرار والحشو والملل. الثقة بالنفس والرضا . تجنب للمواقف الطارئة .مستوٌات التخطٌط :
 خطة سنوٌة ( بعٌدة المدى ) – .خطة شهرٌة (متوسطةالمدى ) - .خطة ٌومٌة( قصٌرة المدى ).
عناصر الخطة للدرس طوٌلة المدى :
 االهداف للدرس – .البعد الزمنً  -الموضوعات المحتوى  -االسالٌب  -االنشطة والوسائل –التقٌٌمعناصر الخطة الٌومٌة :
 التارٌخ  -العنوان -العرض  -االهداف الخاصةوالعامة  -التهٌئة للدرس – .المالحظات واالنشطة
الالصفٌة ..
وحتى ٌكون التعلٌم فعاال ٌ:جب التخطٌط السلٌم لألنشطة
الالزمة لتعلم الطلبة .

 اهداف التهٌئة للدرس :
تركٌز انتباه التالمٌذ  – .تكوٌن توقعات لدٌهم عن موضوع الدرس
 – .تحفٌز ما لدٌهم من خبرات سابقة  -ربط ما تعلموه فً
السابق بالدرس.
 اسالٌب التهئٌة للدرس:
 حكاٌة قصص – اسئلة تحفٌزٌة  -عرض وسٌلة تعلٌمٌة -عرض احداث لها عالقة بالدرس
 الوسائل التعلٌمٌة هدفها  :توفٌر الوقت والجهد ورفع
الكفاءة االنتاجٌة إلٌصال المعرفة ولٌس لتوفٌر الخبرة .
 كثرة الوسائل تإدي :الى تشتٌت االنتباه للطالب .
 فٌجب ان تكون الوسٌلة :تمتاز بالبساطة واالقتصادٌة
وعدم الخطورة والفعالٌة  ،وتنوٌع الوسائل ٌطلب تنوٌع طرق
العرض .الجوانب السمعٌة والبصرٌة والحركٌة والحسٌة .
 الوسٌلة التعلٌمٌة  :تخاطب فً المتعلم
 الفلم التعلٌمً  :وسٌلة بصرية سمعية

التقوٌم التربوي


التقوٌم التربوي :هو عملٌة منهجٌة على اسس علمٌة

الصدار حكم على مدخالت وخرجات اي نظام تربوي  ،اي معلرفة ما تم تحقٌقه اوما
لم ٌتم تحقٌقه وااقتراح خطة لتحقٌقه (.هو لٌس مرادف لالختبارات).
وظائف التقوٌم التربوي :توجٌه الطالب اثناء التعلم والمعلم اثناء

التدرٌس  ،التغذٌة الرجعة .
خصائص التقوٌم الجٌد :

له اهداف واضحة – شامال لكل جوانب العملٌة
االستمرارٌة من البداٌة الى النهاٌة
مشتركا فٌه جمٌع اطراف العملٌة التعلٌمٌة
اقتصادي قلٌل التكلفة والوقت والجهد
ان ٌكون موضوعً فال ٌختلف باختالف من ٌقوم به
ان ٌكون مرنا قابل للتغٌر
-








انواع التقوٌم :
التقوٌم التشخٌصً( العالجً)  :تقوٌم ٌهدف الى تشخٌص
استعداد المتعلم ومعرفة قدراته وامتالكه للمعارف السابقة
ونقاط القوة والضعف لعالجها  ،وٌكون خاص بمتعلم واحد.
تقوٌم مبدئً ( قبلً-اولً )ٌ:بداقبل عملٌة التعلم لتحدٌد
المستوى الذي سٌبدا منه المعلم للكشف عن مهارات
الطالب ومعارفهم السابقة.
تقوٌم تكوٌنً بنائً ( تقوٌم مستمر )  :هو مصاحب
لعملٌة التعلم من بداٌة الحصة الى نهاٌتها وسكون
بالمناقشة ومتابعة الواجبات ومتابعة االداء للطلبة
واالختبارات وحصص التقوٌة .وهو شامل لكل المتعلمٌن
وٌساعد المعلم فً تحسٌن اسالٌبه وتغذٌة راجعة لتزوٌد
المهتمٌن بتحسٌن المنهاج  ،وازالة خوف الطلبة من
االختبارات .
التقوٌم الختامً( التجمٌعً -التقرٌري)  :نهاٌة الموقف
التعلٌمً لمعرفة مقدار التقدم الذي حققه الطلبة فً نهاٌة
الفصل الدراسً او السنة الدراسٌة وبصلح لتحدٌد نجاح
او رسوب المتعلم ومنح شهادات .



االختبار  :مجموعة من االسئلة ٌجٌب علها الطالب سواء
شفهٌة او تحرٌرٌة او مقالٌه تقٌس غرض معٌن .
التقوٌم  :هو عملٌة تشخٌصٌة عالجٌة لتزوٌد المتعلم
بمعلومات ضرورٌة لمعالجة الضعف( تصحٌح االخطاء
لتحدٌد خطة عالجٌة ) .اصدار حكم واتخاذ قرارات للعالج فهو اشمل
من التقٌٌم .




التقٌٌم  :هو اصدار االحكام فً ضوء معاٌٌر محددة هذا
طالب ضعٌف وهذا ذكً( تثمٌن العمل بدرجة  5من ) 10
التحصٌل  :هو اجمالً المهارات التً اكتسبها المتعلم من
خالل العملٌة التربوٌة.

ادوات التقوٌم التربوي:

أ) االختبارات مثل :
 شفوٌة  :لمعرفة قدرات الطلبة على القراءة والنطق والتعبٌر  ،لكنها تحتاجوقت وجهد ،وخجل الطلبة .
ب -التحرٌرٌة  :وتقسم الى قسمٌن :
 -1مقالٌة  :سهلة االعداد وتنظم االفكار  ،واصدار االحكام  ،تقلل الغش  .لٌست
مقٌاس مناسب للكشف ثبات االختبار لقلة عددها .
 -2موضوعٌة  :مغلة ومحددة االجابة  ،سهلة التصحٌح  ،لالتاثر بمزاج
المصحح ( موضوعٌة)  ،تناسب ضعاف التعبٌر  ،اكثر شموال وعرضة للتخمٌن
والغش و تشمل :
 صح وخطا ( تتضمن فقط فكرة واحدة ،وال تشٌر لالجابة افكارها ). اختٌار من متعدد ٌ :كون السإال اطول من البدائل وال تزٌد البدائل عن خمسةوالتقل عن اربعة .
 -مزاوجة( المقابلة ) ٌ :جب ان تكون متقابلة وفً صفحة واحدة



لقٌاس قدرة الطالب على التنظٌم والتكامل فً التفكٌر نختار
اسئلة  :المزاوجة ( المقابلة).

 تكمٌل  :ان ٌكون لكل فراغ فقط اجابة واحدة  ،وتكون فً النهاٌة ولٌس البداٌة ،وكلمة التكمٌل مهمة بالنسبة للجملة التخمٌن فٌها اقل من سابقها من
الموضوعٌة  .وتعتمد على دقة الحفظ

* من عٌوب االسئلة الموضوعٌة( صح ،خطا ،متعدد) :عدم شموليتها
للمحتوى وزيادة نسبة التخمين لدة الطلبة .
ب) المالحظة  :هً المتابعة المرئٌة الدقٌقة للسلوك او الظاهرة اثناء االداء الفعلً
فً أي موقف طبٌعً وتسجٌل الشً المالحظ( تكون سرٌة وموضوعٌة ولها سجل )
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ج) المقابلة  :طرٌقة لجمع البٌانات من خالل االتصال المباشر مع الطالب سواء بشكل
فردي او جماعً .
د) ملف االنجاز  :هً حصٌلة ذات اهداف واغراض عن اعمال الطالب وجهودة
وانشطته التً قام بها  ،وتوضح ما تم انجازه ،وهومن اهم وسائل التقوٌم الشامل .


مواصفات االختبار الجٌد :
 -1الموضوعٌة :ال ٌتاثر المصصح بالتصحٌح .
 -2الصدق  :ان ٌقٌس االختبار ما وضع لقٌاسه.
 -3الشمولٌة  :تغطٌة اغلبٌة المقرر او معظمه.
 -4الثبات  :حصول الطالب على نفس النتٌجة لو تم اعادة االختبار
 -5التدرج :من السهل الى الصعب
 -6التمٌٌز ٌ :ظهر الفروق الفردٌة.
 -7السهولة  :سهولة االعداد والتطبٌق والتصحٌح
 -8االقتصاد  :توفٌر الوقت والجهدد والمال
 -9االخراج  :جمال االعداد وصحة المعلومات وخلوه من االخطاء
اللغوٌة والعلمٌة  ،ومحدد للزمن
ٌكون التقٌٌم صادق اذا  :توافق شكل التقٌٌم ومحتواه مع ما تم
افتراضه للقٌاس أي قاس ما وضع لقٌاسه ( ٌتطلب جدول مواصفات).
افضل انواع الصدق لالختبار  :عند المالئمة لالختبارات التحصٌلٌة
الصدق التالزمً.
الموضوعٌة فً االختبارات :تعنً التصحٌح بطرٌقة عادلة.
ٌتصف االختبار بالثبات اذا  :اعطى نفس الدرجات إذا ما تم تطبٌقه على
نفس الطالب .او قام بتصحٌحٌه أي مدرس .



فوائد التحلٌل االحصائً لالختبار  :الكشف عن مواطن القوة والضعف
والتخلص من عٌوب صٌاغة االسئلة .








جدول المواصفات ٌساعد  :على حسن تمثٌل االختبار
لمحتوى المنهج وأهدافه .
ابعاد جدول المواصفات هما االهداف والمحتوى .
المعٌار الذي ٌرجع الٌه تحدٌد الوزن النسبً فً جدول
المواصفات لالختبار هو (نوع االسئلة لالختبار ).



المقٌاس االحصائً الذي ٌشٌر الى معدل درجات التالمٌذ هو ( :المتوسط
او الوسط الحسابً) .
مجموع البٌانات = المتوسط الحسابً× عددها .
المتوسط الحسابً = مجموع البٌانات ÷ عددها .
ٌستخدم الوسٌط  :كؤفضل المقاٌٌس االحصائٌة فً البٌانات التً تحوي
قٌما متطرفة ،اما المتوسط الحسابً فً البٌانات التً ال تحوي قٌما
متطرفة  ،والمنوال للبٌانات التً تحوي قٌما متكررة متساوٌة .



اختبارات االداء  :هً اختبارات ذات طابع علمً ٌقوم على اداء عمل ما
لٌقٌس القدرة على تطبٌق المعلومات النظرٌة المكتسبة .
انواع اختبارات االداء :
 -1اختبار تعرف :ذكر الطالب ألشٌاء تم التعرف علٌها او معرفتها .
 -2اختبار اداء عمل  :قٌام الطالب بؤداء تجربة عملٌة او تمرٌن
رٌاضً معٌن .
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خطوات اعداد االختبار :
تحدٌد الغرض من االختبار( الهدف من وضع االختبار) ٌ:ساعد فً وضع
جدول المواصفات ونوع االسئلة وعددها
تحلٌل المحتوى  :لتقرٌر الدرجات النسبٌة وفهم اعمق .
تحدٌد االهداف التعلٌمٌة :لتغطٌة اوجه ومستوٌات التعلم.
اعداد جدول المواصفات ٌ:فٌد فً تحقٌق صدق االختبار  ،والوزن الفعلً
للموضوع  ،واالبعاد االساسٌة لجدول االختبار هما االهداف والمحتوى .
بناء االسئلة بنوعٌها .
تحلٌل االختبار لبٌان معامل السهولة والصعوبة والتمٌٌز .

معامل السهولة لالختبار

= (عدد االجابات الصحٌحة )مقسوما على عدد من حاول االجابة )×. %100
معامل السهولة المرغوب فٌه ٌقع  :بٌن ( )25%الى (.)50%

فاقل من  25%صعب واكثر من ٌ 50%كون سهال  .فلو كان  90%هنا ٌكون سهال جدا
( :تصنٌفه مقبول دون الجٌد) .

معامل الصعوبة لالختبار

= (عدد االجابات الخاطئة)مقسوما على عدد من حاول االجابة )×. %100
معامل السهولة المرغوب فٌه ٌقع  :بٌن ( )30%الى (.)70%

فاقل من ٌ 30%كون االختبار سهال  ،واكثر من ٌ 70%كون صعبا  .فلو
كان ( : 60%تصنٌفه جٌد جدا ) .
افضل معامل صعوبة للسإال فً اختبار تحصٌلً هو .%50

افضل معامل تمٌٌز للسإال  :فً االختبار التحصٌلً هو( صفر).









التباٌن  :هو مقٌاس النحراف القٌم عن متوسطها الحسابً .
2
حساب التباٌن = مجموع ( الدرجة – الوسط الحسابً ) مقسوما على
(عدد القٌم .)1-
االنحراف المعٌاري  :هو من مقاٌٌس التشتت ٌحسب بؤخذ الجذر التربٌعً
الموجب للتباٌن.
الدرجة المعٌارٌة :مقٌاس ٌستخدم لتحوٌل الدرجة الخام الى درجة قابلة
للمقارنة مع القٌم االخرى .
حساب الدرجة المعٌارٌة = (الدرجة الخام – الوسط ) ÷ االنحراف
المعٌاري .

المقٌاس االحصائً الذي ٌشٌر الى درجة تشتت درجات
الطالب هو االنحراف المعٌاري .

