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  ت :ــــدهـقـامل
 

طلب مهمة التدريب سياسة منهجية منظمة لبناء المهاارات والموافاؾ والقايم تت

التعليمية والتطويرية وهااا يحتااإ إلاح تحدياد األهاداؾ و المو اوعات وأسالوب التنفياا مان أجال تادريب و تنمياة 

 المعلمين بنجاح . 

هااي رفاام المسااتوى التربااوي فالتاادريب هدفااه األول االسااتفادة القصااوى ماان إمعانيااات المعلاام د و ؼايتااه األبعااد 

والتعليمي للمتعلماين وإن إعاداد وتؽييار أنمااط المعلماين يحتااإ ماوارد خاصاة ومتابعاة دفيقاة وخطاط اساتراتيجية 

متعاملة تبدأ من ربيس القسم  إلح أعلح مستويات اتخاا القرار في الوزارة وسوؾ ننافش أهاداؾ برنااما التنمياة 

بعض نمااإ خطط التطوير والتنمية وأدوات التادريب وتحدياد االحتياجاات   ومو وعات التدريب الميداني  وإعطاء

 من خبلل ما يلي:

 مفهوم اإلنماء المهني  . 

 أهداؾ اإلنماء المهني للمعلمين . 

 خطة اإلنماء المهني للمعلمين . 

 برناما اإلنماء المهني. 

  خطوات إعداد برناما التنمية المهنية. 

 اإلنتاجية للمعلم عوامل التنمية وتحسين العفاية . 

  أساليب اإلنماء المهني.  
 أن نجيد في السطور القادمة وأن تعون لبنة صالحة في هاا الصرح التربوي . -عز وجل  -ونسؤل هللا 

 
 مفهوم اإلنماء المهني:

وماته الحلقات الدراسية والنشاطات التدريسية التي يشترك فيها المعلم بهدؾ زيادة معل: يقصد باإلنماء المهني 
وتطوير فدراته لتحقيق تقدمه المهني ورفم عفايته وحل مشعبلته التي تمعنه من المساهمة في تحسين العملية 

 التعليمية . 
 أهداؾ اإلنماء المهني للمعلمين :

وفوؾ المعلمين علح الحديث من طرابق التدريسد والوسابل التعليميةد وتعنولوجيا التعليمد وعيفية تطبيق  .1

 هاه الوسابل ميدانيا. تلك الطرق و

 معرفة الجديد من وسابل التقويم واألساليب الحديثة في االختبارات الشفهية والتحريرية .  .2

 تنمية المعلمين في عافة الجوانب : أعاديميا ومهنيا و شخصيا و ثقافيا .  .3

 إلبداعية . تنمية الجوانب اإلبداعية لدى المعلمين و تحفيزهمد علح أن يشمل تدريسهم تلك الجوانب ا .4

ربط المعلم ببيبته ومجتمعه المحلي والعاالميد وتدريباه علاح مهاارات التخطايط لتوثياق الصالة بيناه وباين  .5

 بيبته المحلية ومهارات تنفيا و تقويم هاه الخطط . 
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 خطة اإلنماء المهني للمعلمين :

لمعلام يراعح عند و م خطة اإلنماء المهني النظر في مستويات المعلمين من حياث ا

الجديااد واألفاال أداء والقااديم الاااي بحاجااة إلااح تطااوير وؼياار الااكد وحسااب الهاادؾ ماان 

 اإلنماء المهني يعون البرناما د وتتم عن طريق ما يؤتي : 

  . بث روح الود والتعاون بين المعلمين و خلق جو تربوي هادئد مما يساعد علح تنفيا األعمال بدفة و إتقان 

  من خبلل زيارتهم في الفصول . اعتشاؾ مستويات المعلمين 

  . إعداد جدول لتبادل الزيارات في الفصول بين أع اء الهيبة التدريسية وتنفياه 

  . اإلشراؾ علح إعداد المعلمين للدروس النمواجيةد وحثهم علح اإلبداع واالبتعار فيها 

  . عقد الحلقات النقاشية وورش العملد خاصة ما يرفم عفاءة المعلم 

 جتماعات الفنية واإلدارية لمنافشة عل ما يتعلق بالعملية التربوية . تعثيؾ اال 

  . حث المعلمين علح االشتراك في الدورات التدريبية حسب حاجة عل معلم 

  الحث علح ح ور المعلمين للدروس النمواجية التي تعقد داخل المدرسة وخارجها ؛ لتحقيق 

 الخبرة المتعاملة بين المعلمين . 

  تدريب المعلمين علح أساليب األداءد وطرق التدريسد ومهارة استخدام التقنيات التربوية. الحرص علح 

  . إعداد معتبة داخل القسم عمرجم للمعلمين 

  . تعثيؾ الزيارات للمعلم المستجد أو األفل أداء 

 . تدريب المعلمين علح التنمية الااتية بالقراءة واالطبلع والبحث العلمي 

  د وما تم إنجازه من معلومات من المدارس األخرىاالطبلع علح الموافم التربوية باإلنترنتحث المعلمين علح  

  . تدريب المعلمين علح إدارة بعض االجتماعات لتنمية مهارة إدارة االجتماع لديهم 

  . المتابعة والتقويم المستمر من ربيس القسم لتحقيق األهداؾ المرجوة من الخطة 

 ي:برناما التؤهيل المهن

 مام تعادد األهاداؾ تتعادد أناواع اإلنمااء المهناي وبرامجاهويختلؾ برناما اإلنمااء المهناي بااختبلؾ الهادؾ مناه د 

  :ومنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنماء برامج

 المهنً

 زأ٤َٛاُ

 اُزغذ٣ذ اُؼالط

 اُزشه٢
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 براما التؤهيل : 

تتمثل في المساعدة في تؤهيل المعلم المستجد والمعلماين الااين يحملاون ماإهبلت ؼيار 

اعدهم علاح االطابلع علاح أسااليب األداء وطارق التادريس د واإلباداع فاي تربويةد فتعقد لهام باراما أو دورات تسا

 استخدام الوسابل وفن توصيل المعلومة . 

 براما العبلإ : 

 أو اإلدارية أو التربوية. تعون لوجود فصور في المعلمين سواء من الناحية الشخصية أو الفنية

 براما التجديد : 

بالنظريات التربوية الحديثة والمعاارؾ الجديادة فاي مجاال تخصصاهم فاي  تعقد عادة بشعل دوري لتعريؾ المعلمين

 المجال التربوي والعلمي . 

 براما الترفي : 

 ترفيهم إلح مناصب إدارية بهدؾ تعريفهم بمتطلبات العمل الجديد .  لمن يتوفمتعقد 

 

 خطوات إعداد برناما التنمية المهنية :

 تياجات المعلمين ومعرفة مستوى عل معلم .و م براما اإلنماء المهني علح أساس اح .1

 تحديد أهداؾ البرناما والفبة المستهدفة . .2

المنافشة  –تحديد أهم المو وعات التي يشتمل عليها البرناما التدريبي . مثل : )الوسابل التعليمية  .3

 صياؼة األهداؾ السلوعية.( –أسلوب األداء الجيد  –صور التمهيد الشابق  –البنابية 

الزيارات  –نمااإ الدروس الريادية  –اسلوب تنفيا برناما النمو المهني . مثل )االجتماعات الفنية  اختيار .4

 الصفية.(

 تنفيا  الخطة. .5

 متابعة وتقويم الخطة. .6

 

إن عملية اإلنماء لمهني للمعلمين ليست صعبة أو جرياً وراء مستحدثات ومسميات جديدة ولعنها عملية 

 نها د لتحسين األداء المهني وتلبية حاجات التؽير .أساسية ال يمعن االستؽناء ع
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من عوامل التنمية وتحسين 
للمعلماالنتاجية العفاية   

 عوامل نوعية
  اجتماعية إنسانية

 العيان االجتماعي•
 للمدرسة 
 و وح األهداؾ•
 التفاعل•
 القيادة الحعيمة•
الموازنة بين •

 المجموعات
 المتعاونة والمتنافسة

 الموازنة بين الحلول •
 الفردية والجماعية

 عوامل بيبية
 
الحرية في العمل  - 

 الحوافز
 االرتقاء بمهنة -
 التعليم 
 زيارة الدول -
 األخرى•

 عوامل مهنية
 

 إعداد المعلمين•
 و التدريب

 ورش العمل•
 االجتماعات•
 والمإتمرات 
 زيارات الفصول•
 تبادل الزيارات•
 الدروس الريادية•
 تحسين المناها•

 عوامل ااتية
 اتجاهات المعلم•

 .ومشاعره
 فابلية المعلم•
 .للتعلم 
 اإللمام بالتراث•

 .الثقافي
 .القراءة•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أساليب 

 اإلنماء المهني 

  -أساليب اإلنماء المهني متنوعة و عثيرة منها :

  -الزيارات الصفية : .1

فدراتااه وإعسااابه مهااارات جدياادة وتبلفااي أوجااه  علااح تنميااة وتهاادؾ إلااح زيااارة المعلاام بالفصاال و مساااعدته

 –د  ومن خبلل الزيارة يتم توجيه المعلم للتؽلب علح بعض الملحوظات من أوجاه فصاور أو مشاعبلت القصور

علح أن يعون هناك تعاون حتاح يساتفيد المعلام مان خبارة الزابار فاي تطاوير العملياة التعليمياة واالطابلع علاح 

 الجديد في مجال التربية . 

 -في النمو المهني للمعلم د وهي : وهناك ثبلث مراحل الزمة لعي تحقق الزيارة أهدافها

  -مرحلة ما فبل الزيارة : -أ

  تقويمية (  .  –توجيهية  –مراعاة تحديد نوع الزيارة ) استطبلعية 

  . ) تحديد هدؾ الزيارة ) تحقيق األهداؾ التربوية 

 . تحديد طريقة التدريس 

  . دراسة مشعلة ما وسبل عبلجها 
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  -مرحلة أثناء الزيارة :  -ب

  . مبلحظة أسلوب أداء المعلم 

 . حسن استخدام الوسابل والتقنيات التربوية 

 . التنوع في أساليب التقويم 

  . مبلحظة عبلفة المعلم بالمتعلم 

  . التعرؾ علح نتابا التعلم لدى المتعلمين 

  -مرحلة ما بعد الزيارة :  -إ 

  . ) تسجيل الزيارة ) اإليجابيات والملحوظات 

 منافشة المعلم  . 

  . و م تقرير يت من نقاط القوة وال عؾ 

  . عقد اجتماع للمعلمين اوي المشعبلت المشترعة لتبادل الرأي بشؤنها 

  - تبادل الزيارات : .2

تعااون بااين المعلمااين داخاال القساام وخاصااة الاااين يقومااون بتاادريس الماانها الدراسااي ااتااه لبلطاابلع علااح الطاارق 

لح أن تتم بعد الزيارة منافشة اإليجابيات لتدعيمها والملحوظات لتبلفيها في واألساليب التي يتبعونها في األداء د ع

جو تربوي يتسم بالمودة مما يحقق الخبرة المتعاملة بين المعلمين د ومن ناحية أخرى تتم الزياارات المتبادلاة باين 

 د فيها.المعلمين بالمدارس األخرى لبلطبلع علح تجاربها وخبراتها والدروس الريادية التي تعق

  -: الدروس النمواجية .3

من إعداد وح ور الدروس النمواجياة علاح مساتوى المدرساة أو علاح مساتوى مادارس المنطقاة التعليمياة ألنهاا 

تتميز بالدفة في اإلعداد وإشراؾ ربيس القسم عليها وحسن صياؼة األهداؾ السلوعية واالبتعار في أسالوب األداء 

يات التربوية والوسابل التعليمية والتنوع في أساليب التقويمد عما يتم عقد حلقة وطرابق التدريس واإلبداع في التقن

نقاشااية بعااد االنتهاااء ماان الاادرس النمااواجي بح ااور عاال ماان التوجيااه الفنااي ورباايس القساام والمعلمااين ماان داخاال 

 المدرسة و خارجهاد مما يسهم في تحقيق الخبرة المتعاملة ومستوى االمتياز في األداء . 

  -: قات النقاشية وورش العملالحل .4

 للمشارعين لتبادل اآلراء تفيد بشعل عبير في براما اإلنماء المهني للمعلميند حيث تتيح الفرص

واألفعااار للوصااول إلااح تحقيااق األهااداؾ المرجااوة منهاااد عمااا تااوفر الفرصااة لبلبتعااار واإلبااداع عاان طريااق المنافشااة  

 المتميزة التي يطرحها المشارعون . 

ورش العمل بهاا االسمد ألنها تمثل عمبلً يإدي إلح إنتاإ ماواد وأدوات تعليمياة يساتفاد منهاا فاي العملياة وسميت 

 التعليميةد عما يعتسب المشترعون أثناء عملهم معلومات و مهارات متعددة . 
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 -: االجتماعات الفنية واإلدارية .5

دارية للمعلمين لمنافشة عل ربيس القسم المبدع هو الاي يعثؾ االجتماعات الفنية واإل

مااا يتعلااق بالعمليااة التربويااةد عمااا يمعاان أن يخلااق جااواً تربوياااً فااي بعااض المشااعبلت 

 الميدانية للخروإ بالحلول الناجحة لها . 

 -: الدورات التدريبية .6

باداع فاي ترفم الدورات التدريبية العفااءة المهنياة للمعلمايند ألنهاا تساهم فاي تطاور أسالوب األداء أو تنوعاهد واإل

استخدام التقنياتد والوسابل التعليميةد أو التدريس من خبلل جهاز الحاسوب عماا فاي دورة الباوربوينات وؼيرهااد 

( "الرخصة الدولية لقيادة الحاساوب " والادورات التاي ICDLواالستفادة من تعنولوجيا المعلومات عما في دورة )

ومة وؼيرها من الدورات التي تعقد من فبل التوجيه الفناي أو تعقد في أساليب وطرابق التدريس وفن توصيل المعل

 بين المدارس علح مستوى المنطقة التعليمية أو بين األفسام العلمية في المدرسة الواحدة لتحقيق الخبرة المتعاملة 

  -: التنمية الااتية .7

أساساي لئلنمااء المهنايد والحارص  للمعلم تطوير نفسه بالقراءة واالستعانة بالمعتبة عمرجام تحقق التنمية الااتية

 علح االطبلع علح أحدث النظريات التربوية الحديثة لتنمية الجانب الشخصي لدى المعلم . 

  -: اإلنترنت .8

المعلم الناجح يطلام علاح الموافام الخاصاة بالعملياة التربوياة والتعليمياة باإلنترنات د عماا يمعان أن يقاوم عال معلام 

ترك فيه عل فسم من أفسام المدرسة بو م ما تم إنجازه من أعمال أو معلومات تفيد بإعداد موفم علح اإلنترنت يش

 في العملية التعليمية ؛ لتطلم عليه المدارس األخرى فتعم الفابدة علح جميم المعلمين . 

  -:  أسلوب التدريس المصؽر .9

ال تقل عن خمس دفابق بوجاود يقوم علح أساس تقسيم الموفؾ التعليمي إلح موافؾ تدريبية صؽيرة مدة عل منها 

زمبلء للمعلم يمثلون المتعلميند مم استخدام عاميرات الفيديو لتساجيل العملياة التعليمياةد حتاح يمعان عر اها بعاد 

 الك ليعرؾ المعلم الاي يقوم بتدريس هاا الموفؾ التعليمي الصؽير أخطاءه وُيعّدل من سلوعه .

 ويتميز هاا األسلوب باآلتي : 

ومات من مصادر متعددة مثل: مشاهدة المعلم لنفسه وهو يقوم باألداء ثم تحليل هاا األداء ومعرفة إثراء المعل - أ

 األخطاء والمنافشة مم الزمبلء. 

 التدريب علح مهارات التدريس بصورة حقيقية تصل إلح مستوى اإلتقان المطلوب .  -ب

 يوفر وفت المعلم ووفت المشرؾ علح التدريب .  -جـ
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  -:لوب العصؾ الاهنيأس.10

يقاوم علااح تشاجيم المعلمااين علااح إنتااإ عاادد عبيار ماان األفعااار بهادؾ تنميااة فاادراتهم 

العقلية من خبلل التدريب علح توليد األفعار المتتابعة والمتنوعة في الوفت نفسه حول 

ف ية ما أو مشعلة تطرح عليه في أثناء الجلسةد بحيث تعطح الفرصة عدة مرات لعل 

ليطاارح أفعاااره بناااًء علااح األفعااار التااي يساامعها ماان اآلخاارين ثاام يااتم التوصاال إلااح أفعااار و راء وحلااول فاارد فيااه؛ 

 يرت يها الجميم . 

 ومن أهم مميزات هاا األسلوب : 

  . جمم معلومات بصورة سريعة 

  . تشجيم عل فرد في المجموعة علح المشارعة 

  . اإلجابة التلقابية الحرة 

  -: أسلوب العروض العملية.11

يقوم علح استخدام المشاهدةد حيث يعرض أمام المتعلمين تجربة ما أو تشؽيل جهاز معين أو يقدم نمواجا معين د 

ويعرؾ هاا األسلوب بؤنه نشاطات تعليمية اات مجااالت وإمعانياات متعاددة فعالاة فاي التادريس د حياث ياوفر فادراً 

  عبيراً من الخبرات للمعلمين ويحقق فهماً مشترعا له .

  -: محا رة تربوية. 12

عملية اتصال بين المشرؾ التربوي والمعلمين د يقوم فيها المشرؾ بتقديم مجموعة من األفعار والمعلومات د يتم 

 إعدادها وتنظيمها فبل تقديمها . 

  -: ندوة تربوية.13

حلاول المناسابة لهااد اجتماع مجموعة من التربويين أصحاب الخبرة لئلساهام فاي دراساة مشاعلة تربوياة وإيجااد ال

 وفيها تعطح الفرصة للمنافشة وإبداء اآلراء حول المو وع من فبل المشارعين فيها.
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 تدريبات تطبيقية لورشة العمل :

 

 ) التدريب األول : ) العصؾ الاهني 

 :# حدد مشعلة ميدانية تنوي عر ها في اجتماعك الفني بؤسلوب العصؾ الاهني د و سجل ما يؤتي 

أسالوب الحصاول علاح أعبار حلاول  – 3خطاوتين مان الخطاوات اإلجرابياة للعصاؾ الااهني .  – 2المشعلة .  – 1

 ممعنة للمشعلة من خبلل العصؾ الاهني .

 

 ) التدريب الثاني : ) الزيارات الصفية 

 تقرير ؟  # من مهامك بعد الزيارة الصفية عتابة تقرير عنها د ما أهم ثبلثة بنود ربيسة من بنود هاا ال

 

 ) التدريب الثالث : ) ورش العمل و حلقات النقاش 

# لعل من ورش العمل و حلقات النقاش سمات خاصة د اعتب ثبلثاة أوجاه للشابه و أخارى لبلخاتبلؾ باين عال مان 

 األسلوبين .

 ) التدريب الرابم : ) اإلنماء المهني التؤهيلي 

 ناما ؟ # من الفبتان المستفيدتان من المعلمين في هاا البر

 # افترح خمسة مو وعات تدريبية لمثل هاا البرناما .

 

 

 : المراجم 

 علية التربية. دولة العويت بجامعة العويت بدر عمر العمرد الطبعة الثانية د. المتعلم في علم النفس التربويد 

  و خرون. ترجمة  إبراهيم حافظ -علم النفس التربوي عتاب ثاني التعلم ومقاييسه  - رند جيمس و خرون 

  المعلم وميادين التربية.  -محمد منير موسح 
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 اهلدف العبم للرتبيت

 
مال روحياا وخلقياا وفعرياا واجتماعياا وجساديا " تهيبة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد علح النمو الشامل المتعا

إلح أفصح ما تسامح باه اساتعداداتهم وإمعانااتهم فاي  اوء طبيعاة المجتمام العاويتي وفلسافته و مالاه وفاي  اوء 

مبااادئ اإلساابلم والتااراث العربااي والثقافااة المعاصاارة بمااا يعفاال التااوازن بااين تحقيااق األفااراد لاااواتهم وإعاادادهم 

 دم المجتمم العويتي خاصة والمجتمم العربي والعالمي عامة "للمشارعة البناءة في تق

 نمو المتعلمين :

يعاارؾ النمااو: بؤنااه مجمااوع التؽياارات التااي تحاادث فااي جوانااب شخصااية اإلنسااان الجساامية والعقليااة واالجتماعيااة 

خصاابص(.  واالنفعالية والتاي تظهار مان خبللهاا إمعانياتاه  واساتعداداته العامناة علاح شاعل فادرات أو مهاارات أو

ودور التربية تقديم المساعدة لعل فرد لينمو وفق فدراتاه واساتعداداته نماوا موجهاا نحاو ماا يرجاوه المجتمام وماا 

يهدؾ إليه د ويهتم المربون بشعل عام ومخططو المنها بشعل خاص بما توصلت إلياه البحاوث حاول سايعولوجية 

 يمية المختلفة .نمو الفرد من أجل مراعاة خصابص النمو في المراحل التعل

ويتؤثر نمو األفراد بعدد من العوامل التي فد تزيد من سرعته أو تقلل منها أو تعوفها ومن أهم هاه العوامل الن ا 

والااتعلم إ ااافة إلااح عواماال أخاارى عالوراثااة وإلفاارازات الؽاادد وال ساايما الؽاادد الصااماء ونااوع التؽايااة ومقاادارها 

تي يعيش فيهاا اإلنساان د وناوع انفعاالتاه وفوتهاا د وفاد أظهارت األبحااث والظروؾ الصحية والبيبة االجتماعية ال

النفسية أن الن ا والتعلم يمثبلن عاملين متعاملين يإثر عل منهما فاي اآلخار ويتاؤثر باه د فمان واجاب المانها أن 

ماو اإلنساان يؤخا بعين االعتبار ن ا المتعلم ونماوه د وأن يعاون متطاورا نامياا باساتمرار حتاح يواعاب اساتمرار ن

 ون جه في المراحل العمرية المتعافبة .

 مبادئ وأسس النمو :

أظهرت الدراسات النفسية أن هناك مبادئ وأسسا عامة للنمو ينبؽي أن تراعح في و م المنها وهي تتمثال فيماا 

 يلي :

التاي يعايش فيهاا  عملية النمو ال تتم من تلقاء نفسها د وإنماا تتوفاؾ علاح ظاروؾ البيباة النمو يتؤثر بالبيبة : -1

اإلنسان   سواء أعانت بيبة طبيعية أو اجتماعية فالبيبة الصالحة تساعد علح النماو الساليم فاي حاين أن البيباة 

 الفاسدة تعوفه .

يجب أن يهتم المنها بجميام جواناب النماو فاي شخصاية الماتعلم  النمو يشمل جميم نواحي شخصية اإلنسان : -2

 .العناية بجانب واحد علح حساب الجوانب األخرى  باعتبارها أجزاء متعاملة بدال من
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ينمو اإلنسان نمو تادريجيا متصابل فاالتؽيرات التاي تحادث للفارد  النمو عملية مستمرة : -3

في حا ره لها جاورها في ما يه وهاي تاإثر بادورها فيماا يحادث لاه مان تؽيارات فاي مساتقبله ومان واجاب 

ة ومتدرجاة تساتند علاح خبارات المتعلماين الساابقة وتاإدي إلاح المنها في  وء الك أن يقدم خبارات مترابطا

اعتساب خبرات أخرى في المستقبل فعلح سبيل المثال ال يجوز أن ينتقل المنها بالطفل من المدرسة االبتدابياة 

 إلح المدرسة المتوسطة انتقاال مفاجبا ؼير متدرإ .

علماين فاي مظااهر النماو المختلفاة ولهااا فاإن مان مبدأ الفاروق الفردياة موجاود باين المت النمو عملية فردية : -4

 واجب المنها أن يراعي هاه الفروق بين المتعلمين عما يلي:

 . أن ينوع المنها من أنشطته حتح يجد عل متعلم النشاط المبلبم له 

 . أن يوفر خبرات مرنة تتيح لعل متعلم أن ينمو وفقا لظروفه الخاصة 

 حيث تناسب استعدادات المتعلمين وفدراتهم.أن ينوع من طرق التدريس وأساليبه ب 

 . أن تتيح أمام المتعلمين فرصا أعبر للنجاح ألنه ال شيء أدعح للنجاح من النجاح نفسه 

 . أن يوفر توجيها دراسيا ومهنيا ونفسيا لعل متعلم في  وء استعداداته وميوله وظروفه الخاصة 

ليس معناه عدم وجود خصابص مشترعة بينهم فاي عال مرحلاة  إن االهتمام بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين

من مراحل نموهم فالوافم أن هناك فدرا عبيرا من الناواحي المشاترعة باين المتعلماين فاي عال مرحلاة د وهاو الااي 

 يمعننا من و م الخطط والمستويات العامة والتدريس إليهم عجماعات .

تتعاون البيباة االجتماعياة التاي يعايش فيهاا الفارد مان ا الفارد : يتؤثر النمو بالموافؾ االجتماعية التي يعيشاه  -5

 عوامل 

ال حصار لهاا ومان بينهاا المطالاب التاي يفر اها علااح الفارد والاداه وإخوتاه وزمابلإه ومعلماوه والجماعاات الاااين 

ة ي ااعون معااايير للااتعلم والتعيااؾ والنمااو الاااي ينبؽااي أن يصاال إليهااا المااتعلم حتااح يسااتمتم بوجااوده فااي الجماعاا

 االجتماعية التي يعد جزءا منها وهي ما تسمح بمطالب النمو .

 أهمية دراسة مطالب النمو :

 أنها تو ح أنواع المشعبلت التي يحاول المتعلم حلها بمساعدة المدرسة أو بدونها . -1

 أنها تبين المجاالت التي يجب أن يحقق فيها المتعلم عفاءة ليعيش بنجاح في المجتمم الحديث . -2

 يل هام لتتابم األنشطة المدرسية وتقديم الخبرات التي تبلبم مراحل النمو المختلفة .أنها دل -3
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 عاما (15 - 12خصابص النمو لمرحلة المتوسط )

 مميزات هاه المرحلة :

 بطء معدل النمو . -1

 و بط االنفعاالت .تعلم المهارات البلزمة لشبون الحياة والمعايير الخلقية والقيم واالستعداد لتحمل المسبولية  -2

 تعتبر هاه المرحلة من وجهة نظر النمو أنسب المراحل لعملية التطبيم االجتماعي . -3

 الزيادة في النمو الجسمي د حيث يزداد الطول والوزن.   -4

 يظهر عدم التناسق في أجزاء الجسم .  -5

 يهتم باأللعاب الريا ية .  -6

 إفبال علح تناول الطعام بشراهة .  -7

 أعثر توازناً .التوافق الحرعي   -8

 النمو العقلي :

 يتميز الطبلب بالنمو العقلي عماً وعيفاً .   -1

 ينمو الاعاء العام بسرعة .   -2

 سرعة التحصيل الدراسي والميل إلح بعض المواد الدراسية .   -3

 تنمو القدرة علح تعلم المهارات واعتساب المعلومات .   -4

 جرد . يتطور اإلدراك من المستوى الحسي إلح المستوى الم  -5

 يزداد االعتماد علح الفهم واالستدالل .   -6

 ينمو التفعير وتزيد القدرة علح االستدالل واالستنتاإ وإصدار األحعام علح األشياء .   -7

 تتعون المفاهيم المعنوية عن الخير والشر .   -8

 تت ح طرق وعادات التحصيل الدراسي والتعبير عن النفس .  -9

 النمو االجتماعي :

 إلح االتصال الشخصي ومشارعة األفران في األنشطة المختلفة .يميل الطالب   -1

 يميل إلح االهتمام والعناية بالمظهر واألنافة .  -2

 يميل إلح االستقبلل االجتماعي .  -3

 مسايرة الجماعة والرؼبة في تؤعيد الاات .  -4

 البحث عن القدوة .  -5

 الزواإ .نمو القدرة علح فهم ومنافشة األمور االجتماعية والتي تتعلق ب  -6

 الحساسية للنقد والميل إلح الجدل مم العبار.  -7
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 النمو االنفعالي:

 تتصؾ الحالة االنفعالية بعدم الثبات االنفعالي والتنافض الوجداني .  -1

 ظهور الخيال الخصب وأحبلم اليقظة .  -2

 الشعور بالقلق واالستعداد إلثبات الاات واالستقبللية .-3

 مرحلة :المتطلبات التربوية لهاه ال

 االهتمام بالصحة الجسمية للمتعلم وعبلإ اال طرابات النفسية الجسمية . -1

 تشجيم المتعلم علح الحرعة التي تتطلب المهارة والشجاعة . -2

 توفير إمعانيات التعلم . -3

 العمل علح تنمية المواهب والميول والمفاهيم . -4

 لوعية .التدريب علح سلوك النقد والنقد الااتي عن طريق تقديم نمااإ س -5

 أهمية القصص وفهمها .) استخدام استراتيجية تحليل القيم ( -6

 مساعدة المتعلم في السيطرة علح انفعاالته و بطها والتحعم في نفسه . -7

 فهم وتقبل مشاعر الطفل نحو نفسه ونحو العالم المحيط به . -8

 أهمية إشباع الحاجات النفسية وخاصة الحاجة للحب واألمن والتقدير . -9

 ستقبلل عند الطفل والتخفيؾ من سلطة ال بط والربط .تشجيم اال -10

 الحاجات النفسية لهاه المرحلة :

 الحاجة إلح الحب والمحبة وإر اء العبار واألصدفاء . -1

 الحاجة إلح التقدير االجتماعي والحرية واالستقبلل . -2

 الحاجة إلح احترام الاات وتقديرها. -3

 الحاجة إلح األمن واللعب . -4

 حلة المتوسطة خصابص متعلم المر
 

 يتميز متعلم هاه المرحلة ) بداية الشباب ( بميزات خاصة من أهمها :
 
 إحساسه بالبلوغ وما يصاحبه من تؽيرات تثير لديه بعض اال طراب . -1

 القلق والميل إلح العزلة . -2

 اختبلط الخوؾ بالقلق تجاه ما يبلحظه في بدنه من تؽيرات . -3

 واالنفصال عن عالم الصؽار . إحساسه بعدم القبول في مجتمم العبار -4

 تفعيره في الجنس اآلخر . -5

 الرؼبة في إثبات الاات والتمرد علح السلطة . -6
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 حـــاجــاته :

 تتمثل أهم حاجات متعلم هاه المرحلة فيما يلي :

 الحاجة إلح األمن واالطمبنان . -1

 الحاجة إلح الثقة بالنفس . -2

 الحاجة إلح التقدير من اآلخرين . -3

 التقبل من المجتمم . الحاجة إلح -4

 الحاجة إلح الفهم الصحيح للجنس اآلخر . -5

 الحاجة إلح المعرفة . -6

 الحاجة إلح تحمل المسبولية . -7

 الحاجة إلح االرتباط بالمثل والقدوة . -8

 الحاجة إلح االنتماء والوالء . -9

 

 أهداؾ التربية اإلسبلمية للمرحلة المتوسطة :

 وبعل ما جاء به . -صلح هللا عليه وسلم  -العون د وبرسوله إاعاء روح اإليمان باهلل تعالح د خالق  -1

 د وحب رسوله العريم صلح هللا عليه وسلم . -تعالح  –تنمية حب هللا  -2

 إشباع حاجات المتعلم في الجوانب التالية : -3

 . طمؤنته فيما يتعلق بما طرأ عليه من تؽيرات جسمية 

 . تحقيق اجتماعيته 

  بالنفس .تنمية إحساسه بالاات وبالثقة 

 . تقديره من اآلخرين د وتقبله اجتماعيا 

تحقيق الفهم اإلسبلمي الصاحيح لادى الماتعلم عان الجانس اآلخار و بطبيعاة العبلفاات اإلنساانية فاي محايط  -4

 أسرته وبيبته د وألسس التعامل في المجتمم .

 تحقيق الفهم الصحيح لدى المتعلم عن الجنس اآلخر ووظيفته اإلنسانية . -5

 علم لتحمل المسبولية االجتماعية .تهيبة المت -6

 إعانته علح فهم المصطلحات الدينية المرتبطة باإلسبلم عقيدة وشريعة . -7

 صيانته من االنحرافات السلوعية والفعرية . -8

 في عل تصرفاته . -تعالح  -تنمية الوازع الديني بحيث يرافب هللا  -9

 قبل لدى اآلخرين وتساعده علح التاعتساب المتعلم القيم التي تحعم سلوعه د  -10
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 تزويده ببعض األحعام الدينية المتعلقة بصحة العبادة وحسن أدابها . -11

إعطاء المتعلم إجابات صحيحة مدعومة بالمنجزات العلمية عماا وراء العاون د   والحيااة وماا يثياره مان  -12

 مشعبلت د وما يثور في نفسه من تساإالت علما أمعن الك .

إيجااابي عنااد المااتعلم نحااو فاادرة اإلساابلم علااح اسااتيعاب أي تؽياار ح اااري يحقااق مصاالحة  تعااوين اتجاااه -13

 إدراك المتعلم لوظيفة العبادة وأثرها في سعادة الفرد والمجتمم . -14اإلنسان 

 تحقيق التعامل في شخصية المتعلم د وتعوين مجتمم مسلم متعامل . -15

 م .زيادة التؤعيد علح مفهوم السلطة في اإلسبل -16

 ربط المتعلم ربطا فويا بعتاب هللا وسنة رسوله صلح هللا عليه وسلم . -17

 اعتسابه اتجاهات إيجابية نحو التؤسي بالقدوة الصالحة . -18

 
 التطبيقات التربوية لخصابص النمو:

 زيادة االهتمام بالتربية الصحية والعادات الصحية :

  . عالتؽاية 

  . أوفات النوم 

  خاصة بالمهارات الحرعية :تنمية الميول ال 

 . ألعابد نشاط د توجيه النمو الجنسي 

 التطبيقات التربوية لخصابص النمو العقلي :

   . مراعاة الفروق الفردية 

    . اختيار طريقة التدريس المناسبة لعل صؾ دراسي د ولعل مادة دراسية 

    تعويد الطالب في هاه المرحلة علح التفعير واالستنباط والتحليل . 

    . عبلإ بثور الشباب 

    . تشجيم الهوايات االبتعارية د وتوجيهها وفق الشرع 
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 ) أسبلة لورشة العمل (         

 : أعمل ما يؤتي :1س 

 من أهداؾ التربية اإلسبلمية في المرحلة المتوسطة :  -    

................................................................................................................... - أ

.. 

................................................................................................................... - ب

.. 

................................................................................................................... - ت

. 

 : عيؾ يتصرؾ المعلم في الموافؾ التالية ؟ :2س

 )....................................................(.       حاجة الطالب إلح األمن واالطمبنان.        -1

 ...(.)........................................................   حاجة  الطالب إلح الثقة بالنفس .                -2

 )...........................................................(.    حاجة الطالب إلح التقدير من اآلخرين .        -3

 )...........................................................(.     حاجة الطالب إلح التقبل من المجتمم .        -4

 )...........................................................(.  الصحيح للجنس اآلخر. حاجة الطالب إلح الفهم -5

 علل ما يؤتي :

 شعور المتعلم في المرحلة المتوسطة بعدم األمان. -1

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

 
 ميل المتعلم في المرحلة المتوسطة إلح العزلة . -2

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

 
  .حاجة طالب المرحلة المتوسطة للقدوة الصالحة -3

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

 : الحاجة إلح االنتماء والوالء .ما أهمية هاه العبارة لطالب المرحلة المتوسطة.4س

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

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

........................................................................................................................ 
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 عتب يمعن الرجوع إليها

 

 علم النفس التربوي .  -الدعتور رجاء محمود أبوعبلم  -1

 تفعيل دور التوجيه واإلرشاد التربوي والنفسي في المدرسة ) الجزء الثاني ( .  -محمود عطا  و خرون  -2

 سة ( .أحمد إسماعيل حجي إدارة بيبة التعليم والتعلم .) النظرية والممارسة في الفصل والمدر -3

 تدريس التربية اإلسبلمية ) أسسه وتطبيقاته التربوية ( . -محمد صبلح الدين علح مجاور -4

 .  2012/2013إعداد أ / علي ملك الموجه األول بالتعليم الخاص علم النفس التربوي  -5

 .  خصابص النمو للمرحلة المتوسطة - مقالة األستااة عابشة الشعابي -6
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 ت ـــدهــقـوالـ
يجمم الناس علح أن النتابا اإليجابية والمثمرة هي األهداؾ األساسية ألي اجتماعد لعن 

يح رونها ؼير مثمرة وتحقق القليل د فالتح ير المسبق معظم األشخاص يقولون أن العثير من االجتماعات التي 
  واالستعداد لتوجيه األمور والسيطرة عليها هي خطوات في سبيل تحقيق أهداؾ االجتماع

 تعريؾ االجتماعات :
 التقاء  أفراد معاً لؽرض حل مشعبلت أو اتخاا فرارات أو إيصال رسابل.  يعرؾ االجتماع بؤنه :  

 : أهمية  االجتماعات 

 تقديم  معلومات  مهمة  للقابمين  باألعمال. (1

 إعطاء  الفرصة  لؤلشخاص  للتعبير  عن   رابهم. (2

 استعشاؾ  األفعار  وتقييمها والتعرؾ علح  الخبرات. (3

 التوصل  إلح  اتفاق  جماعي.  (4

 مناخ مناسب  للتدريب  والتعليم. (5

 تعتبر  فرصة  جيدة  لتشعيل  فرق  العمل. (6

 من  خبلل  االجتماعات  أعثر  مصدافية  من القرارات الفردية.القرارات  المتخاة   (7

 االجتماع يخلق جواً من االلتزام  بحيث يؤخا عل فرد علح عاتقه مهمة  تنفيا ما اتفق عليه. (8

 تقلل  من  األعمال  الورفية. االجتماعات  الفّعالة  (9
 أدوار أع اء االجتماع :

 دور ربيس  االجتماع  : –أ 

 عمال وتو يح هدؾ  االجتماع  .و م  جدول  األ 

    . يعتبر  المسبول  األول  عن خطوات سير االجتماع 

   .  صياؼة ما يصدر  عن  عل  المشارعين  في  فرار واحد 

   . تو يح  أدوار  المشارعين ومسإولياتهم 

   .  إيجاد  روح  األلفة  واالنسجام  بين  المشارعين 

    ع واً  وليس ربيسا  .المشارعة  في  النقاش  باعتباره 

   .  استخدام  أسلوب اإلفناع  أعثر من أسلوب السلطة  في  تنفيا  القرارات 
 دور  المقرر  : –ب 

 .  التاعير  بجدول  األعمال 

 .  تدوين  األفعار  الجيدة  واإلبداعية 

 .  تسجيل  القرارات 
 -دور  المشارعين في االجتماع  : –إ 

  الح ور  في  الوفت  المحدد. 

 . اإلعداد  المسبق  لبلجتماع  اهنياً  ونفسياً وفق جدول األعمال 

  .  تقديم  أفعار  مفيدة 

   . طرح  أسبلة  فّعالة وهادفة 

 . االلتزام بآداب الحوار والنقاش 

 . عدم  اإلسراع  في  إصدار  أحعام  ؼير  نا جة  ومتعاملة 

 .الوصول  إلح  إجماع  في  القرارات 

 ن  القرارات  في  الوفت  المتفق  عليه .إنجاز  المطلوب  م 
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 أنواع االجتماعات :

  : ح ور  عبير  . -اإلعبلمية 
 توصيل  أخبار  ومعلومات . -    
 ليس  هناك  أسبلة . -    

 : تبادل  اآلراء  واالفتراحات  . -  المنافشة 
 ال يصدر عنها فرار  وال خطة  عمل . -        
 يم  للنقاش  والحوارتشجيم  الجم -        
 توفير  مناخ  تعاوني  . -        

  : تقتصر علح أفراد معينين لديهم  معلومات. -حل المشعبلت 
 تقديم  بدابل عدة فبل إصدار القرارات .  -             

  : متابعة  تنفيا  الخطة  من  خبلل البراما.   -متابعة األداء 
 لجودة  في  األداء  .االلتزام  بالوفت  وا -            
 االجتماعات تعون دورية أو أسبوعية أو شهرية  . -            

 القوى المإثرة في االجتماعات :

  . التفعير الفردي والسلوك الفردي يتؤثران بالمجموعة 

 ي  عنادما  يااتم  صانم القاارارات مان فباال المجموعاةد  فؽالباااً مااا تعاون  هاااه  القارارات  مختلفااة  عان  تلااك  التاا
تصاانم  بشااعل فاارديد  وساابب هاااا وجااود نااوع  ماان الؽرياازة االجتماعيااة. التااي تلعااب دورهااا وتجعاال األفااراد 

 يخ عون  لل ؽوط  السابدة وهاه  تإثر في النقاش فبل القرار وفي اتخاا القرار ااته  .

  صاحة  راء  يتم  ال ؽط  علح  األشخاص  الاين  يعبرون  عن  شعوك  وتحفظات  أو  يتساءلون  عان  مادى
 األعثرية  والك لقبول إجماع المجموعة. 

  األشخاص الاين  يتخاون موففاً  في االجتماع يشعرون أنهم سيفقدون مصدافيتهم إاا تخلاوا عان هااا الموفاؾ
 بؽض النظر عن اإلثباتات التي تقدم خطؤ الك الموفؾ  .

 . مجاملة األشخاص  بع هم  بع اً  في  تبني موافؾ واحدة 

 يعني بال رورة  الموافقة  التامة أو عدم االعتراض الصمت ال 

   .  راء المجموعة  تميل في الؽالب إّما إلح التحفظ  الزابد أو المخاطرة  الزابدة  

   .  من  سمات  االجتماعات  أنها  عثيرة  العبلم  فليلة  األعمال 
 مراحل االجتماعات الفعالة :

 -حل  حتح  تصل  إلح مجموعة  منسجمة  ومنتجة  :تمر  االجتماعات  الفّعالة  بؤربم  مرا
 يدرس المشارعون  في االجتماع  بع هم  بع اً  بطريقة  مهابة  ولبقة . -: * التعوين 

 يسعح المشارعون  لمعرفة خلفيات وموافؾ  بع هم  بع اً .  -     
 ترسيخ  فواعد  أساسية  . -     

 شات  عبلمية  .االنهماك في مناف -: * الحوار أو النقاش 
 فد  يتحدى المشارعون  بع هم  بع اً  . -                          
 إعادة  تقييم  انطباعاتهم  وخلفياتهم  . -                          
 تعتبر أخطر مرحلة وال يمعن  تجنبها  . -                          

 يتم  الوصول  إلح  تسويات  . -: * التطبيم 
 صنم  تحالفات لتحريك األمور إلح األمام  . -                  

 يعرؾ الجميم  ما هو مطلوب منهم  . -                  
 يصل  المشارعون  إلح  إجماع في القرارات . - *األداء :

 يحصلون علح نتابا  فّعالة ومإثرة ومدعومة بعفاية.    -                 
 فوق  فيها األداء واإلنتاإ علح عل شيء  خر في االجتماع .يت -                 
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 العمليات اإلدارية في االجتماعات :
 
  -ما فبل  االجتماع  : –أ 

استح ار النيةد واستشعار األجرد  وتجديد العهد مم هللاد واستجماع الوسم  .1
 والجهد  والطافة إلتقان العمل  .

 -التخطيط لبلجتماع  : .2

  األعمال   .تحديد جدول 

 تحديد الزماند المعاند األشخاص.       

 .مراعاة أعباء المشارعين وظروفهم 

   تحديد األعداد المشارعة في االجتماعد ألنه علما زاد العدد زادت الحاجة إلح مزيد من السيطرة
 واإلدارة والصعوبة في إيجاد الوفت المناسب للمشارعين.   

 -االجتماع: عوامل  تحدد  رورة  االشتراك  في .3

 . مدى المشارعة في صنم القرار 

 .  توفر معلومات محددة 

 .  توفر خبرة معينة أو مهارات محددة 

   .تهيبة  بديل  مناسب  من خبلل تدريبه وتعليمه 
 تحديد الموا يم الصعبة التي تحتاإ  إلح إعداد وتفعير مسبق  .  .4
ة المبلبمةد اإل اءة دال يافةد القرطاسية وؼير تنظيم  وتهيبة معان وظروؾ االجتماع : التهوية د الحرار .5

 الك .
 
    -أثناء  االجتماع  : –ب    

 االلتزام بجدول األعمال . •
 البدء في الوفت المحددد وإن لم يح ر بعض المشارعين  .  •
 تقسيم الوفت حسب بنود جدول األعمال.  •
 من األف ل أن ال تزيد مدة االجتماعات عن ساعتين ونصؾ .  •
 فترة استراحة فصيرة من االجتماع . إعطاء  •
 بدء االجتماع بشرح جدول  األعمال .  •
 ترتيب األولويات .  •
 االنتهاء من المو وع الاي بدأ االجتماع  به  .  •
 مرافبة انعدام االنتباه والترعيز  .  •
 التفاعل مم ما يقوله المشارعون  .  •
 استثمار خبرات المشارعين لتطوير العمل.  •
 هات النظر المختلفة .الدما بين وج  •
 ال تعرض افتراحاتك عؤنها حلول نهابية ولها أف لية  في  التنفيا  .   •
 الثناء علح الفعرة والعمل الجيد .  •
 التعامل مم الجميم بمعيار واحد .  •
 تشجيم الجميم علح االشتراك في النقاش وطرح وجهات  نظرهم  .   •
 .االنتهاء من االجتماع أو تؤجيله عند الحاجة   •
 تلخيص النتابا وتدوين المهم منها  .  •
 عدم مصادرة األفعار ؼير التقليدية .  •
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   -ما  بعد  االجتماع  : –إ  

 االلتزام  بالقرارات والمقترحات التي اتخات في االجتماع .  •
 متابعة  خطوات التنفيا . •
م تقييم الخطوات التنفياية وتصحيح المسار د واستخدام عدة وسابل للتقيي •

 من مثل:  االستبيان دالمقابلة  دالتقييم  الااتي  .
 ) التحفيز  والتجديد ( –د 

 إعادة الحيوية والنشاط  لبلجتماعات . •
 عسر الروتين والرتابة والق اء علح السآمة  والملل  . •
 التاعير الدابم بؤهمية االجتماعات الفعالة  . •
 التجديد واإلبداع في العرض واألسلوب والوسابل  .  •
 

 سمات االجتماعات ؼير الفعالة :

 .  تؤجيل االجتماعات 

   .بدء االجتماعات في وفت متؤخر عن موعده 

 .  ؼياب جدول األعمال 

 . عدم استعداد المشارعين والمقرر 

 .  احتعار الحديث والمنافشة 

 . افتصار االجتماع علح تبادل المعلومات فقط  دون اتخاا  فرارات 

 عض علح الدوام  .مقاطعة األع اء بع هم لب 

 .  عثرة المنافشات الجانبية أثناء االجتماع 

 .  عدم  االلتزام  والمتابعة  لتنفيا  القرارات 

 .الشعور بعدم أهمية االجتماعات مما يولد الرتابة وعدم الحماس 

 .  عدم و وح  لية أخا القرار 

 .  التؤثر برأي المجموعة 
 

 نقاط مهمة الجتماع أف ل :
 تحتاإ إلح توجيه وإرشاد لنجاح وتحقيق أهدافها .االجتماعات  -1
 بدء االجتماع في الوفت المحدد حتح في حال تخلؾ البعض عن الح ور . -2
 العمل من خبلل جدول األعمال بشعل منظم وأن تؽطح عل المو وعات . -3
 وجهات نظر الجميم  من حدود معينة . -4
 منم النقاش من االحتدام . -5
 إلح مساره . إعادة النقاش -6
 التؤعد من أن الجميم في توافق علح القرارات التي اُتخات في وفت صنعها. -7
 تلخيص حصيلة االجتماع واإلشارة إلح مختلؾ المسبوليات والمدة الزمنية المطلوبة لتنفيا اإلجراءات . -8
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 أنشطة تطبيقية في إدارة االجتماعات  
 

 

 فعاال .صمم اجتماعا فنيا  – 1

 سجل خمسة أمور ت عؾ فاعلية االجتماع الفني د و م مقترحاتك لمعالجة عل منها . – 2

 عيؾ تعد جدول أعمال اجتماعك ؟ و بم تنجح في تطبيقه ؟ – 3

 اعتب سبعة أمور أساسية تساعدك في إدارة االجتماع بنجاح . – 5

 

 

 

 

 المراجم
 

 للعلوم .الدار العربية  -فواعد إدارة االجتماعات  -1

 ماعرة فن إدارة االجتماعات الفعالة . -2

3- www.saaid.net/PowerPoint/482. 
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 ّ 1026/  1025اُؼبّ اُذساع٢ :                                              
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 أُؾزٟٞ
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 املقدهـــت :   
 

٣ٝغغذ هٍٞ  ،اُغٔبػبدٝك٢ ؽز٠ أُغبالد ، ثٔب ٣ؾون أٛذاف األكشاد  اُزٞافَ االعزٔبػ٢ اُ٘بعؼ أعبط ُِزؼبٕٝ •

 هللا رؼب٠ُ:) ٝعؼِ٘بًْ ؽؼٞثب ٝهجبئَ ُزؼبسكٞا ئٕ أًشٌْٓ ػ٘ذ هللا أروبًْ (

ٖٝٓ اُـشثخ  ،ٝاُِـخ ٢ٛ أداح اُزٞافَ اُلبػِخ ، ٠ٛٝ اُغغش اُز١ ٣ؼجش ػ٤ِٚ اإلٗغبٕ ٖٓ اُٞؽذح ئ٠ُ أُغزٔغ •

ٓؼْٜ ، ك٢ٜ أُوذٓخ األ٠ُٝ ُِؾخق٤خ ٝاُخطٞح األ٠ُٝ ػ٠ِ هش٣ن اُزٞافَ ، ك٢ٜ اُز٢  ث٤ٖ اُ٘بط ئ٠ُ األُلخ 

 روذ٢٘ٓ ئ٤ُي ٝروذٓي ئ٢ُ ، ٝال ثذ ٖٓ اُزوذ٣ْ ٝاُز٤ٜٔذ ك٢ ًَ ؽ٢ء كبُزوذ٣ْ اُ٘بعؼ ٣ٜٔذ ُزٞافَ ٗبعؼ .

ْٜ ، ٝثزُي ٣زغبٝثٕٞ ٝاُخطٞح اُضب٤ٗخ ٢ٛ إٔ رذخَ اُخش٣طخ اُز٤٘ٛخ اُز٢ سعٜٔب اُ٘بط ُِؾ٤بح ٖٓ خالٍ رقٞسار •

ٝال رذخَ ك٢ اُؾذ٣ش ٓؼْٜ ػ٠ِ اُقٞسح اُؾو٤و٤خ ُِٞاهغ أٝ فٞس اُٞاهغ ٖٓ خالٍ رقٞسى أٗذ كوذ ، ٓؼي 

رخزِق اُزقٞساد ٝرز٘بهل ، ُزُي ٣غت إٔ ر٘أٟ ث٘لغي ػٖ اُخالف ػ٘ذ اُزٞافَ ، ٝالؽع ك٢ رُي ٓب ٣وشثي 

، كٌَ ئٗغبٕ ٣ؾت إٔ ٣٘بدٟ ثأؽت األعٔبء ئ٤ُٚ ، ٝٛزا ٓب ٖٓ هِٞة اُ٘بط ٣ٝوشثْٜ ئ٤ُي ٓضَ ٓ٘بدارْٜ ثأعٔبئْٜ 

٣ز٣ت اُغٔٞد ث٤ٖ اُ٘بط ، ٝ ػ٤ِي إٔ رجزٌش األعب٤ُت ثزًبء ُزٞعذ ٝفِخ اُؾٞاس ٝاُزؼبسف رؾو٤وب ُٜٔبسح 

االرقبٍ ثب٥خش٣ٖ ، ٤ُٝظ أدٍ ػ٠ِ ٜٓبسح االرقبٍ ثب٥خش٣ٖ ٝرؼ٤ٔوٚ ، ٖٓٔ عؼَ ُزُي االرقبٍ أعغب فبسد 

 ػ٠ِ أُغِْ . ؽوب ُِٔغِْ 

أٗٚ هبٍ:) ؽن أُغِْ ػ٠ِ أُغِْ عذ ، ئرا ُو٤زٚ كغِْ ػ٤ِٚ ، ٝئرا ؿبة  -ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  -ػٖ سعٍٞ هللا  •

 كزلوذٙ ، ٝئرا ٓشك كؼذٙ ، ٝئرا دػبى كأعجٚ ، ٝئرا ػطظ كؾٔذ هللا كؾٔزٚ ، ٝئرا ٓبد كؾ٤ؼٚ (. 

اػذ فٔبء ، ٝال ٗغزط٤غ إٔ ٗقجٜب  ك٢ هٞاػذ عبٓذح ٝػ٠ِ اُؼّٔٞ كإ ٜٓبسح االرقبٍ ثب٥خش٣ٖ ال رخنغ ُوٞ •

ثَ ٌَُ ئٗغبٕ إٔ ٣جذع ك٢ ٛزا أُنٔبس ثٔب ر٤ِٔٚ ػ٤ِٚ صوبكزٚ ٝظشٝكٚ اُج٤ئ٤خ ، ٝٓالثغبد األؽٞاٍ ٝاعزؼذادارٚ 

 اُؾخق٤خ ، ٝهذسارٚ ٝهذساد ا٥خش٣ٖ ٓغ اُؾشؿ ػ٠ِ ػذّ اُخالكبد اُؾبدح .
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  ٓلّٜٞ االرقبٍ :

ٍ ػ٤ِٔخ مشٝس٣خ ُق٘غ اُوشاس اُلؼبٍ ، ك٢ٜ اُٞع٤ِخ اُز٢ ر٘وَ ػجشٛب االرقب •

أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثبُوشاساد ، ٝٛٞ أعبع٢ ُز٘ل٤ز اُوشاساد ث٤ٖ أػنبء أُإعغبد 

 ٝأُ٘ظٔبد اإلداس٣خ عٞاء ًبٕ ٌٓزٞثب أٝ ؽل٣ٞب سع٤ٔب أٝ ؿ٤ش سع٢ٔ ، ٝ ٣ٌٕٞ ٓزٞعٜب ٗؾٞ اُٜذف .

رؾو٤ن األداء ػ٠ِ أُغز٣ٞبد ًبكخ ثؾ٤ش ٣٘زظ ػ٘ٚ ر٘ل٤ز ُِوشاساد ٝرؾو٤ن ٝثقٞسح ػبٓخ ٣وقذ ٓ٘ٚ مٔبٕ  •

 ُألٛذاف اُز٘ظ٤ٔ٤خ. 

: عِٞى أكنَ اُغجَ ٝاُٞعبئَ ُ٘وَ أُؼِٞٓبد ٝأُؼب٢ٗ ٝاألؽبع٤ظ ٝا٥ساء  ئرٕ ٣ٌٖٔ رؼش٣ق االرقبٍ ثأٗٚ  •

  ئ٠ُ ا٥خش٣ٖ ، ٝاُزأص٤ش ك٢ أكٌبسْٛ ٝرٞعٜبرْٜ ٝئه٘بػْٜ ثٔب رش٣ذ .

  االرقبٍ : ػ٘بفش

 أُشعَ : ٝٛٞ ٓقذس اُشعبُخ . -2

 أُغزوجَ : ٝٛٞ اُغٜخ اُز٢ رٞعٚ ئ٤ُٜب اُشعبُخ . -1

 اُشعبُخ : ٢ٛٝ أُٞمٞع اُز١ ٣شاد رؾو٤وٚ. -3

 اُٞع٤ِخ : ٢ٛٝ اُو٘بح اُز٢ رٔش ثٜب اُشعبُخ ث٤ٖ أُشعَ ٝأُغزوجَ  -4

  أٛذاف االرقبٍ :

 ٌَ رؼب٢ٗٝ.ٗوَ أُؼِٞٓبد  ٝاألعظ ٖٓ ؽخـ ٥خش ثؾ •

 رٞؽ٤ذ ارغبٙ اُغٔبػخ.  •

 رط٣ٞش أُؼِٞٓبد ٝاألكٌبس ُقبُؼ اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ .  •

 اُؼَٔ ػ٠ِ ئ٣غبد سٝػ ٓؼ٣ٞ٘خ ػب٤ُخ ٝرؾغ٤غ األكشاد إلٗغبص أػٔبُْٜ  •

 ئثشاص دٝس اُؼب٤ِٖٓ ثبألهغبّ األخشٟ ، ٝدسعخ ٓغبٛٔزْٜ ك٢ اُغٜٞد ا٤ٌُِخ ك٢ ٓغبٍ اُؼَٔ.  •

 ٤ِٔبد ٝٓغش٣بد األٓٞس ك٢ ٓغبٍ اُؼَٔ.ئػطبء ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ اُزؼ  •

  ئػطبء ٓؼِٞٓبد ٓشرذح ُِؼب٤ِٖٓ ػٖ ٓغزٟٞ األداء الرخبر اُالصّ.  •

  ٓشاؽَ االرقبٍ :

 ٝعٞد سؿجخ ٝٓض٤ش ٝؽبكض ُذٟ أُشعَ ٝٛذف ٓشؿٞة ك٤ٚ. •

 رؾذ٣ذ ف٤ـخ اُشعبُخ أُ٘بعجخ ُزؾو٤ن اُٜذف أُشاد ، ٝرٞهغ سد كؼَ أُغزوجَ.  •

ٝئعبدح  ٤ٍزٛب ػ٤ِٔب ٝٓجبؽشح ئسعبُٜب ثٜٔبسح كبئوخ ثِلذ اٗزجبٙ أُغزوجَ ٝثشاػخ االعزٜالئٗغبص اُشعبُخ ٝر٘ل •

 اُِـخ ، ٝٗجشاد اُقٞد ٝاُٞعبئَ أُقبؽجخ .

 اعزوجبٍ اُطشف ا٥خش ُِشعبُخ ك٢ أص٘بء ر٘ل٤زى ُٜب ٝاُزلبػَ ٓؼٜب . •

  سد كؼَ أُغزوجَ ُِشعبُخ ئ٣غبثب ٝعِجب . •
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  ؽشٝه االرقبٍ :

 أُغزٟٞ اُؼ٢ِٔ ُٔغزوجَ اُشعبُخ . ٓؼشكخ •

 اعزخذاّ ٝع٤ِخ االرقبٍ أُ٘بعجخ راد اُطبثغ اُجغ٤و. •

 اإلفـبء اُغ٤ذ. •

 االخز٤بس أُ٘بعت ُٔلشداد اُِـخ . •

  رغِغَ ػشك أُٞام٤غ ٝٝمٞؽٜب. •

  ٝمٞػ اُشعبُخ . •

  ٝعبئو االرقبٍ :

 ٛ٘بى ػذح ٝعبئو ُالرقبٍ ك٢ اإلداسح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٖٓ أٜٛٔب .      

ُٔغِظ اُزؼ٢ٔ٤ِ : كٜٞ ٣ِؼت دٝسا ٛبٓب ك٢ اُؼ٤ِٔخ اإلداس٣خ ، ئٓب ػٖ هش٣ن اُز٘غ٤ن ث٤ٖ األعٜضح أُخزِلخ ا •

 ، أٝ ػٖ هش٣ن أُؾبسًخ ك٢ ػ٤ِٔخ ارخبر اُوشاساد اُزشث٣ٞخ.

اُِغ٘خ اُزشث٣ٞخ : ٢ٛٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ األكشاد أُزخقق٤ٖ رٌِق ثؼَٔ ٓؼ٤ٖ ٝرٔبسط ٗؾبهٜب ػبدح ك٢   •

 دٝس٣خ .فٞس اعزٔبػبد 

اُزوبس٣ش : ك٤ٜب ر٘وَ أُؼبسف ٝاألكٌبس ٝأُؼِٞٓبد ثبخزالف أؿشامٜب ٝأٛذاكٜب ئ٠ُ أُغز٣ٞبد اإلداس٣خ  •

  . األػ٠ِ

  أ٤ٔٛخ االرقبٍ :

 سعْ اُغ٤بعبد اُالصٓخ ُزؾو٤ن األٛذاف ٝٝمغ اُخطو أُلغشح ُٜزٙ اُغ٤بعبد . •

 اُز٢ ظٜشد ك٢ اُز٘ل٤ز ٤ًٝل٤خ اُزـِت ػ٤ِٜب .رٞك٤ش اُلشؿ إلػالّ اُشؤعبء ثٔب رْ ئٗغبصٙ ، ٝأُؾٌالد  •

 ئؽٌبّ اُشهبثخ ػ٠ِ ع٤ش اُؼَٔ . •

  سكغ ٓغزٟٞ اُؼب٤ِٖٓ ٝدكؼْٜ ٗؾٞ اُؼَٔ . •

  أٗٞاع االرقبٍ:

االرقبٍ اُشع٢ٔ : ٢ٛ ػ٤ِٔبد ٝأعب٤ُت ر٘وَ ٝعٜخ ٗظش ٝسؿجبد ٝرؼ٤ِٔبد أُغز٣ٞبد اُؼ٤ِب ُإلداسح اُزشث٣ٞخ  -

 ئ٠ُ أُغز٣ٞبد األد٠ٗ .

رقبٍ ؿ٤ش اُشع٢ٔ : ٢ٛ اُز٢ رؼزجش ك٢ ًض٤ش ٖٓ اإلداساد ٝع٤ِخ كؼبُخ ُز٘ل٤ز األػٔبٍ ٝرؾو٤ن اإلٗغبصاد ث٤ٖ اال -

  .ؽخـ ٝآخش أٝ ٓغٔٞػخ ٝأخشٟ ػ٠ِ أُغز٣ٞبد أُخزِلخ
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 :ٖٓ فٞس االرقبٍ اُلؼبٍ ٝٝعبئِٚ

ٌالّ ًِٔب أصش ك٢ االرقبٍ ثبٌُالّ ٢ٛٝ أًضشٛب ؽ٤ٞػب ٝرأص٤شا ، ًِٝٔب أعبد أُزؾذس اُ -2

 ا٥خش٣ٖ ٢ٌُٝ ٣٘غؼ أُزؾذس ك٢ ئثالؽ سعبُزٚ كؼ٤ِٚ ثب٥ر٢ : 

 اٗزوبء أثِؾ اٌُالّ اُز١ ٣ٞفَ أُؼب٢ٗ ُِٔغزوجَ .... ) ئٕ ٖٓ اُج٤بٕ ُغؾشا( -     

 اإلُٔبّ ثٔقطِؾبد أُٞمٞع اُز١ ٣زؾذس ك٤ٚ. -     

 عت ُٚ .رؾذ٣ذ ؽغْ اٌُالّ أُشاد هُٞٚ ًٝزُي اُضٖٓ أُ٘ب -     

 اُٞمٞػ ٝاُج٤بٕ ك٢ اٌُالّ. -     

الٍ ٗجشاد اُقٞد ٝرلبػِٜب ٓغ ٓؼب٢ٗ أٌُِبد، كؼ٠ِ أُزؾذس أال ٣زٌِْ ثغشػخ ٤ُزٌٖٔ أُغزٔغ ٖٓ ـاعز -     

االعز٤ؼبة ، ٝاالثزؼبد ػٖ اُـٔـٔخ ك٢ اٌُالّ ٝػذّ اُٞمٞػ، ٝأال ٣زؾذس ػ٠ِ ٝر٤شح ٝاؽذح ،ٝػذّ اإلؿشام ك٢ 

 . بصاد ٝاالعزطشاداد اٌُ٘ب٣بد ٝأُغ

  اُزؼج٤ش ثـ٤ش اٌُالّ ، كشة ئؽبسح أثِؾ ٖٓ ػجبسح ٖٝٓ ٝعبئِٚ : -1

ُـخ اُؼ٤ٕٞ : ك٢ٜ ٝع٤ِخ ث٤ِـخ ُِزؼج٤ش ػٔب ك٢ داخَ اإلٗغبٕ ، كارا أسدد ئ٣قبٍ ٓشادى ثؼ٤٘٤ي كأؽشؿ ػ٠ِ   -أ

 ا٥ر٢:

 اسر٤بػ اُؼ٤٘٤ٖ ك٢ أص٘بء اٌُالّ ٤ُؾؼش ا٥خش ثبالهٔئ٘بٕ. *      

 سكغ اُشأط ك٢ أص٘بء اُؾذ٣ش. *      

 ػذّ اُ٘ظش ثؼ٤ذا ػٖ أُزؾذس ٢ً ال ٣ؾؼش ثؼذّ أُجبالح. *      

 ال رطَ اُزؾذ٣ن ك٢ ٝعٜٚ. *      

 اؽزس ٖٓ اُشٓؼ اٌُض٤ش.  *      

 ػذّ ُجظ اُ٘ظبساد اُذاً٘خ. *      

  اُؾزس ٖٓ اُ٘ظشاد اُغبخشح ئ٠ُ أُزؾذس. *      

 عٚ: اُزؼج٤ش ثبُٞ  -ة

 اُغج٤ٖ( -اُخذ٣ٖ  -اُؾلز٤ٖ  -٣ٌٕٝٞ رُي ثزأَٓ هغٔبد اُٞعٚ ) ثؾشح اُٞعٚ  *    

 كبعؼَ االثزغبٓخ سعُٞي ئ٠ُ هِٞة ا٥خش٣ٖ ٝاؽزس ٖٓ االثزغبٓخ اُغبخشح أٝ اُجبسدح ، ٝؽبٍٝ  *    

  اُزؼشف ػ٠ِ ٓب ك٢ ٗلظ ا٥خش ٖٓ خالٍ سفذ اثزغبٓبرٚ.       

  األخشٟ : اُزؼج٤ش ثأػنبء اُغغْ  -ط 

 * ؽشًخ ا٤ُذ٣ٖ ٝاُوذ٤ٖٓ ٝاٌُزل٤ٖ ٤ًٝل٤خ اُغِٞط أٝ أُؾ٢، كٌِٜب رؼجش ػٔب ك٢ ٗلظ اإلٗغبٕ    
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  اإلفـبء ٝؽغٖ االعزٔبع : -د

أؽغٖ اعزوجبٍ سعبُخ ا٥خش٣ٖ ٝاعز٤ؼبثٜب كؾغٖ اإلفـبء ٖٓ أػ٠ِ ا٥داة اُغ٤ًِٞخ، 

االٗزجبٙ ٝاُزش٤ًض ثبُوِت   -اُجقش ثبُؼ٤ٖ  -) اُغٔغ ثبألرٕ ٜٝٓبسح ئٗغب٤ٗخ ساه٤خ ٖٝٓ أْٛ ٝعبئَ اإلفـبء: 

  ٝاُؼوَ(.

  ٢ٌُٝ رٌزغت ٜٓبساد االرقبٍ اُغ٤ذ ٝاالعزٔبع اُؾغٖ ، ال ثذ ٖٓ إٔ رشاػ٢ ا٥ر٢:

 إٔ رٌٕٞ ك٢ ٝمغ  ٗلغ٢ ٝثذ٢ٗ ٓش٣ؼ.  •

 ٛذٝء أٌُبٕ اُز١ رغِظ ك٤ٚ.  •

 إٔ رٌٕٞ اُغِغخ ٓش٣ؾخ. •

 رشاٙ ٖٓ فٞس. اسثو ٓب رغٔؼٚ ٖٓ ٓؼِٞٓبد ثٔب •

 سًض ػ٠ِ ؽشًبد عغْ أُزؾذس ٝرؼج٤ش ٝعٜٚ ٝٗجشاد فٞرٚ. •

 ػذّ اإلهبُخ ك٢ اُغِغخ. •

 ال روبهغ أُزؾذس ٝعغَ ِٓؾٞظبري .  •

 ال رٌضش ٖٓ االُزلبد ٝاُزضبؤة . •

 ال رزٌِْ ٓغ ؿ٤ش أُزؾذس ئال ُنشٝسح . •

  اُز٢ رغٔؼٜب.اعزخذّ اُوِْ ٝاألٝسام ُزغغَ ٝرِخـ األكٌبس اُشئ٤غخ ٝاُ٘وبه اُذه٤وخ  •

 

 : ٓؼٞهبد االرقبٍ

 ػذّ اُوذسح ػ٠ِ اُزؼج٤ش ػٖ  ٓؼ٠٘ ٓنٕٔٞ اُشعبُخ ٗز٤غخ اكزوبد اُخِل٤خ اُغ٤ِٔخ ٖٓ اُزؼ٤ِْ ٝاُضوبكخ .  -2

 ػبئن اُؾبُخ اُ٘لغ٤خ ُٔغزوجَ اُشعبُخ ٝٓذٟ اعزؼذادٙ ُزوجِٜب .-1

 اؽزٔبٍ اُشعبُخ ػ٠ِ ثؼل األخطبء.-3

 أُغزخذٓخ ك٢ ٗوَ اُشعبُخ .ػذّ كبػ٤ِخ ٝع٤ِخ االرقبٍ  -4

 اُزظبٛش ثلْٜ أُؼِٞٓبد أُؼشٝمخ ٖٓ عبٗت أُشعَ .  -5

 ٤َٓ ثؼل األكشاد ئ٠ُ سكل األكٌبس اُغذ٣ذح ٝخبفخ ئرا رؼبسمذ ٓغ ٓؼزوذارْٜ ٝٓجبدئْٜ  اُغبثوخ. -6

 ػذّ ٓ٘بعجخ رٞه٤ذ االرقبٍ ثبُطشف األخش. -7

 اُِـخ ٝٝمٞػ ٓلشدارٜب . -8
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 تطبيقي على االتصبل الفعبل تدريب
 

 ) اُشعبُخ ( ٖٓ أْٛ ػ٘بفش االرقبٍ اُلؼبٍ ، عغَ ك٤ٔب ٢ِ٣ :  – 2

 ٓضبال ُشعبُخ ئ٣غبث٤خ ٗغؾذ ثغججٜب ك٢ ئداسح اعزٔبع ك٢٘ . - أ

 ٓضبال ُشعبُخ عِج٤خ ًبٗذ عججب ك٢ كؾَ ٝسؽخ ػَٔ ً٘ذ ٓؾشكب ػ٤ِٜب .  - ة

خٔغب أخشٟ ٓغزٔؼب ُزنٖٔ ُ٘لغي اُ٘غبػ ك٢ ؽِوخ ٗوبػ  ؽذد ُ٘لغي خٔظ هٞاػذ رؾشؿ ػ٤ِٜب ٓزؾذصب ، ٝ – 1

 ٣ذ٣شٛب هغٔي ، ٓغزل٤ذا ٓٔب ػشكزٚ ٖٓ فٞس ٝ ٝعبئَ االرقبٍ اُلؼبٍ .

اسعْ ُ٘لغي خبسهخ هش٣ن ٖٓ خٔظ ٗوبه ُزؾل٤ض ٓؼ٢ِٔ هغٔي ك٢ اعزخذاّ هشائن اُزذس٣ظ اُؾذ٣ضخ ك٢  – 3

 دسٝط اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخ .   

ٌٖ إٔ ٣وغ ك٤ٜب سئ٤ظ اُوغْ ، ٝ رؼٞم ػ٤ِٔخ االرقبٍ اُلؼبٍ ثاداسح أُذسعخ ، ٓغ مشة ػذد أسثؼخ أخطبء ٣ٔ – 4

 ٓضبٍ ٝاهؼ٢ ٌَُ خطأ . 

 ٓب أْٛ اُٞعبئَ اُ٘بعؾخ ُِزؼج٤ش ػٖ اُشعبُخ ؟ – 5
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 : القيبدة الرتبويت

إن أهم المسبوليات التي يجب أن يتحملها رجل اإلدارة بشعل عام هي القيام بالدور المزدوإ والمتعارض الاي 

يتمثل في المحافظة والتجديد د فهو يحاول أن يحقق الثبات واالستقرار في عمله دون ا طراب د ومن ناحية 

في أساليب العمل وطرق األداء بما يحقق الدافعية المتجددة لبرامجه د وفد يترتب علح هاا أخرى عليه أن يجدد 

اهتزاز في إطار العمل ربما يسبب له الحيرة واالرتباك . فالناس يخافون من الجديد ألنهم ألفوا القديم وعرفوه 

 معه . وخبروا حلوه ومره أما الجديد فهو في طي المجهول ويحتاإ أن يعيفوا أنفسهم 

ولاا ينبؽي علح رجل اإلدارة التربوية أن ي م في اعتباره أن مقياس النجاح في العمل هو تحقيق الهدؾ منه د 

وهاا يقت ي منه تهيبة جو االستقرار حتح يسير العمل في إطاره الطبيعي وفي الوفت نفسه يحاول باعابه 

جية وبعد تهيبة األفراد لها ؛ فعثير من التجديدات وبصيرته أن يدخل التجديدات التي يراها مناسبة وبصورة تدري

التعليمية تنتهي بالفشل بل وتموت بعد فترة وجيزة من إدخالها ألن القابمين عليها ينصرفون عنها لممارسة 

  .األساليب القديمة التي عرفوها وخبروها 

هاا يتطلب تفهما عميقا من ومن هنا عان من ال روري التخطيط إلدخال التجديدات التربوية بوعي وبصيرة و

جانب القيادات التربوية لطبيعة التجديد و مانات نجاحه فان لم يتم الك حدثت األخطاء واالنحرافات واإلهمال 

والتقصير وسوء االستعمال لؤلجهزة واألدوات د وواجب رجل اإلدارة التعليمية أن يتعرؾ علح مو م الخلل 

لرفابة واإلشراؾ د ولعن ما هي وسابل القيادة التربوية في التعرؾ علح ويحدده وهاا ما يمليه عليه دوره في ا

مواطن ال عؾ والخلل في العملية التربوية ؟ هناك وسابل متنوعة يمعن من خبللها متابعة المسيرة التربوية 

 فهناك تقارير متابعة العمل والبيانات اإلحصابية د

طريقة مباشرة واالستفسارات ونتابا عمليات التقويم للجوانب والزيارات الميدانية والوفوؾ علح سير العمل ب 

العمية والنوعية وؼيرها من الوسابل العثيرة التي تستطيم من خبللها القيادات التربوية أن تعون صورة وا حة 

بة عن العمل د ومن الوسابل الحديثة التي يستعان بها أي ا في هاا السبيل و م نظام جيد وفعال لئلشراؾ والرفا

واستخدام األساليب العلمية في فياس معدالت األداء د والنظم الحديثة في تحليل المادة العلمية ومعالجة المعلومات 

 والبيانات . 

  -إن األهداؾ المنشودة من وراء دراسة هاا المو وع تتمثل فيما يلي :

بلحيتها وااللتزام بالنمط الاي ثبت التعرؾ علح األنماط المختلفة من القيادة لتفادي األنماط التي ثبت عدم ص -1

 نجاحه في تحقيق العفاية األدابية وسعادة العاملين د والتدريب عليه باعتساب معارفه ومهاراته . 

التعرؾ علح بعض المشعبلت التربوية التي تواجه ربيس القسم والتدريب علح أساليب التعامل التربوي  -2

 الناجح معها . 
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عارؾ والمهارات الخاصة بالعبلفات اإلنسانية السليمة بين ربيس القسم وبين المعلمين تزويد المدارس بالم -3

 لرفم الروح المعنوية للعاملين د بما ينععس إيجابا علح العمل المدرسي ودفعه نحو تحقيق أهدافه . 

ه طبيعتها من تفاعل إن العملية اإلدارية ععملية فيادية د تعتبر عملية سلوعية بالدرجة األولح دوالك لما تت من -4

 بين القابد والمرإوسين فمن هو القابد ؟ 

 تعريفات القابد:

  -هناك العديد من التعريفات التي وردت بشؤن مفهوم القيادة د حيث عرؾ القابد بؤنه :

 الشخصية المرعزية التي تتجمم حولها الجماعة .  -1

 جماعة .الشخص الاي يحدد الخطوط العريقة والمقترحات الخاصة بنشاط ال -2

 الشخص الاي يبال محاوالت أعثر من ؼيره للتؤثير علح العاملين من أجل تحقيق األهداؾ .  -3

 أنه مرعز االتصال الاي منه وإليه تنساب معظم الرسابل .  -4

 أنه الرمز د والممثل والمتحدث باسم الجماعة في العبلفات الخارجية .  -5

 نة . الشخص الاي يوجه اآلخرين ويحرعهم في اتجاهات معي -6

 الشخص الاي يإدي نشاطه إلح نقل الجهاز اإلداري من الحالة الساعنة إلح الحالة المتحرعة .  -7

 وسابل اعتشاؾ القادة  :

هناك سمات معينة لمن تنبا شخصياتهم بتوافر القدرة لديهم علح ممارسة القيادة د ومن الوسابل التي تساعد 

 علح التعرؾ علح من يصلحون للقيادة ما يلي : 

 األداء :  -1

فقد وجد في بعض الدراسات أن هناك أشخاصا عانوا ينجحون دابما في إنجاز ما يعهد إليهم به د عما وجد أن 

بعض المشرفين عانوا فادرين علح رفم عفاءة أي فسم ينتقلون إليه . لهاا نجد أنه عندما يعون هناك خلل في 

بما إلح شخص معين لتعليفه بتولي القيادة في هاا الموفم العملية اإلدارية في أحد الموافم فإن األنظار تتجه دا

بهدؾ إصبلحه اعتمادا علح سمعته السابقة ونجاحه فيما سبق إسناده إليه من مهام . وهاا هو ما أطلق عليه " 

النجاح التراعمي " فالمسبوليات الجديدة يعهد بها إلح من سبق لهم أن حظوا بسمعة طيبة في الما ي . ويرتبط 

المعنح ما يمعن أن نسميه " بالتؤثير الدابري السيا في مجال القيادة " فعندما يصاب الفرد بخيبة أمل نتيجة  بهاا

لعدم اختياره لمنصب فيادي د فإنه فد يسلك بطريقة تقلل من احتمال منحه مسبولية فيادية مرة أخرى فعندما تشوه 

 بما عر ة للنبا والتجاهل . سمعه الفرد ـ حتح وإن عان هاا بؽير حق ـ فإنه يعون دا
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 :  الشهرة والشعبية -2

د وبين اختيار الع و أثبتت بعض الدراسات وجود تداخل عبير بين اختيار عل جماعة لقابدها

 .لتعرؾ علح مدى مقدرته القياديةد مما أدى إلح استخدام مدى شهرة وشعبية الفرد عوسيلة لالشخصيين ألصدفابه

 : شخصيةالسمات ال -3

د وفد يعون الك راجعا لعدة أسباب منها : الجاابية في الحديث تمعن بعض األفراد من القيادة في عدة موافؾ

د ومن أهم هاه السمات الشخصية التي د والحعمة في تقدير األمور والتميز بالعطؾ علح الؽيروالتمتم بروح المرح

 تدل علح صفة القيادة :

مراعز  الاين وصلوا إلح د وجد أن عددا فليبل منهم فقط همؤلطفال اوي الاعاء المرتفمفي دراسة لالاعاء :  -أ 

 .فيادية

 دال ينجح في الصراعات التنافسيةعما وجد أن مرتفم الاعاء فد تعون له صفة القيادة في المجاالت العلمية د ولعنه 

 .  يهممرإوسإال أن القادة يعونون عادة فوق مستوى الاعاء الوسيط من 

:  يتميز بعض القادة بؤنهم أطول فامة وأثقل وزنا وأعثر وسامة من زمبلبهم د عما وجد في  التفوق الجسمي –ب 

إحدى الدراسات أن المديرين عانوا في المتوسط أطول من المديرين المساعدين د  وأن رإساء الجامعات عانوا 

 حار د ألنه عان هناك فادة اوو أجسام صؽيرة  .أطول من األستاا المتوسط وهاا التعميم يجب أن يإخا ب

: مازالت عبلفة التوافق االنفعالي بالقيادة محل جدل د فهناك فادة ) مثل هتلر ( أظهروا عدم  توافق الشخصية –إ 

 توافق االنفعال . 

الثقة بالاات د ال : تفوق معظم القادة علح أتباعهم من ناحية الطافة والحافز والتصميم علح النجاح د و الحافز –د 

 د والرؼبة في تميز األداء .  لئلنجازيستسلمون بسهولة ولديهم دافم فوى 

 أساليب القيادة وأنماطها :

تتمثل أساليب القيادة وأنماطها في مجموعة العادات والممارسات التي تصدر عن القابد في إدارة المإسسة التي 

  -يشرؾ عليها د ومن هاه األنماط :

 -يادة التسلطية :أوال : الق

 معظم القادة الاين ظهروا عبر عصور التاريخ عانوا من النوع المتسلط . 

  -ومن سمات القيادة التسلطية :

 استبداد الربيس برأيه واستخدام أسلوب الفرض واإلرؼام .  -1

 والتؤعيد علح  رورة الطاعة العمياء .  المرإوسينعدم السماح بالمنافشة من فبل  -2

 دار القرارات و التعليمات اإلعثار من إص -3

 د وعثرة التدخل و مرافبة أعمالهم عن فرب للمرإوسينعدم إعطاء أي فدر من الحرية في العمل  -4
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 االلتزام بحرفية النشرات و التعليمات . -5

وإن عان هاا النوع من القيادة يإدي إلح زيادة اإلنتاإ وإحعام السلطة اإلدارية  إال أن له 

 لراحة النفسية و العبلفات اإلنسانية بين العاملين . ثارا سلبية علح ا

د وأن التسلطية وعندما تعون الجماعة اات حجم عبيرد فان األع اء يتوفعون من القابد الناجح أن يمارس القيادة

 يتخا فرارات من دون استشارتهم . و يعتمد نجاح القابد المتسلط علح ثبلثة عوامل :

 شدته في إنزال العقاب . -3لمرعزه       المرإوسينحترام ا -2فدراته  الشخصية      -1

 ثانيا القيادة الترسلية :

في هاا النمط من القيادةد نجد أن الربيس يعطي الحرية لمرإوسيه ليسير العمل وفق ما يحلو لهم تارعا الحبل 

 مرإوسيهه إلح منعلح الؽارب ويقتصر دوره في العملية اإلدارية علح مجرد توصيل المعلومات التي تصل 

 ليتصرفوا عما يشاءون . 

 وعادة ما يلجؤ القابد إلي استخدام هاا األسلوب في إحدى حالتين : 

 عندما يشعر بعجزه عن القيادة د والك لجهله وعدم تخصصه في مجال العمل .   -1

 عندما يعون متخما بالمهام والمسبوليات أو ؼير متفرغ لعمل الجماعة .   -2

 النوع من القيادة ال يبعث علح احترام الربيس د عما أنه يإثر سلبيا علح اإلنتاإ  واألداء .  والشك أن مثل هاا

 ثالثا : القيادة التقليدية :

يمثل الموظؾ البيروفراطي العبير نمواجا للقابدد الاي يقود بحعم تعيينه في هاا المرعز. ويتميز هاا النوع من 

رص علح عدم الخروإ عليها د عما أنه يعون في منتهح الحساسية بالنسبة القادة بؤنه يسير طبقا للتعليماتد ويح

 .  مرإوسيهوبالتاليد فهو يتوفم نفس هاا االستسبلم من فبل  يإزاء من هم فوفه في السلم الرتب اللتزاماته

 رابعا : القيادة اإلرهابية :

هابونه د وال يجرإ أحد منهم علح تبليؽه أنباء يتميز القابد اإلرهابي بؤنه يحيط بنفسه بعدد من المستشارين الاين ي

سيبة د مما يإدي إلي تشويه  معلوماته. عما يتميز هإالء األتباع بؤنهم يخشون تقديم أية مبادرةد فيبدون في نظر 

القابد جبناءد عديمي الرأي وبالتالي ال يسمح لهم بالتفعير وإنما يفعر هو لهم . لالك فمن النادر أن ينجح القادة 

 اإلرهابيون في إعداد خلفاء أعفاء . 

وهناك عثير من القادة الدعتاتورين الاين تم عزلهم علح يد جماعة من المتآمريند من بينهم أشخاص سبق 

 للدعتاتور نفسه أن رفعهم إلح أرفي المناصب . 

والوفيعة والشابعات وفي ظل هاا النوع من القيادة اإلرهابية د يسود مناخ تزدهر فيه ظواهر الوشاية والنميمة 

 والدس والتملق والنفاق إلح جانب البطش والتنعيل بجماعة المعار ين . 
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 خامسا : القيادة الديمقراطية :

ترتعز فلسفة المدخل الديمقراطي للقيادة علح مبدأ أن تفعير الجماعة أف ل من تفعير الفردد 

 رتفم الاعاء يحصل في مهما عان اعاء هاا الفردد  ومن المفروض أن المتعلم م

االختبارات علح درجة أعلي من تلك التي يحصل عليها التلميا متوسط الاعاءد إال أن الدراسات أثبتت أنه في حالة 

اشتراك عبل المتعلمين في حل االختبار د فإن الدرجة  التي يحصبلن عليها تعون أعلح من الدرجة التي حصل 

 مل بمفرده . عليها التلميا مرتفم الاعاء عندما ع

ويرجم هاا إلح أن العمل  بالتفعير الجماعي الخاص يت من العديد من المميزات التي تساعد علي االرتفاع 

 بمستوى األداء وحسن اختيار القرار . 

  -فمن ميزات العمل الجماعي ناعر ما يلي :

 تصحيح النقط العمياء :   -1

ندرك أخطاءنا ويف ل بعض الناس أن يعمل منفردا عن أن  فمن األسهل علينا أن نرى أخطاء اآلخرين علح أن

يعمل في جماعاتد ألنه عندما يعمل بمفرده فلن يراجعه أحد. فؤثناء العمل في جماعةد فد يقول أحد األع اء 

أال تعتقد أنه فد فاتك عاا د أو أنك فد نسيت هاه النقطة ؟" . وفد يسبب هاا بعض الم ايقة  "لحظة من ف لك:

 تصحيح هنا يعون مفيدا لصالح القرار . ولعن ال

 تؤثير التفاعل الجماعي :  -2

فالمشارعة في المنافشة الجماعية فد تثير أفعارا ما عانت لتخطر علح بال الفرد لو أنه فام بالعمل بمفرده. مما أدى 

و المعلفة أو التي إلي ظهور مبدأ تشجيم الدوران الحر لجعل المنافشة الخبلفة دون إسقاط لبعض األفعار الصعبة أ

 تحظح بموافقة البعض . 

 تجميم المصادر :  -3

 ففي العمل الجماعي نجد أن عل ع و في الجماعة يمعنه أن يساهم بشيء مختلؾ في العملد ففي أعمال اللجاند

 نجد أن عل ع و يقوم بتقديم جزء من الحقابق ال رورية أمام الجماعة أثناء المنافشة .

 إلؽاء أخطاء الصدفة :  -4

فهناك بعض أخطاء ترجم إلي الصدفة أو إلي المإثرات العشوابية التي تعمل عملها بطرق مختلفة بين أفراد 

 -علح الععس-الجماعة . فقد يحدث أن بعض األع اء ميالون إلي المبالؽة في التقدير د بينما يعون البعض اآلخر

فإن النتيجة ستعون أعثر دفة من تقدير الفرد د بحيث إاا أخانا متوسط الفريقين ءالشيميالون إلي تقليل فيمة 

 العادي د بمعنح أن األخطاء التي يقم فيها الجانب اآلخر تعون مصادفة أي ا .

لعل هااد فقد حلت القيادة الجماعية في عالمنا المعاصر محل القيادة الفردية : فمجلس اإلدارة يقوم بالتخطيط 

ما أفرته الجماعة في إطار مجلس اإلدارة. بل إن معظم وفت المدير والمدير التنفياي تقتصر مهامه علح تنفيا 

   .التنفياي أصبح يم يه في أعمال اللجان التي ترتعز علي فلسفة العمل الجماعي
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حيث ثبت أن القرارات التي يشارك في صنعها أع اء القاعدة من العاملين د تعون أف ل من 

عيها عند عة في صنعها تإدي إلي زيادة حماس صانتلك المفرو ة من أعلحد نظرا ألن المشار

لهاا تعتبر القيادة الجماعية صمام األمان من االنزالق إلي القرار  دتنفياها الفتناعهم بها

الخاطا أو سوء التقديرد مما يتطلب من القيادة التربوية الرشيدة توسيم فاعدة المشارعة في صياؼة القرار 

 البحث عن أف ل الحلول لعل منهام في عمليات اتخاا القرار ودراسة المشعبلت وبإشراك المعلمين مم ربيس القس

 -:  مبادئ القيادة التربوية الديمقراطية

 تستند القيادة الديمقراطية إلح عدد من المبادئ التي يمعن إيجازها فيما يلي : 

نافشة لما فيه صالح عملية أعبر فدر ممعن من أع اء الجماعة د إلثراء الحوار والم تبإسهامااالستعانة  -1

 اتخاا القرار .

 احترام أفعار وفدرات اآلخرين أو السماح بالتعبير عن مختلؾ وجهات النظر .  -2

اتخاا القرارات بناء علي رأي األؼلبيةد مم منم األؼلبية من إسعات األفليةد إا عثيرا ما تعون األؼلبية علح  -3

 خطؤد واألفلية علح صواب . 

 مسبوليات حسب العفاءات ) بو م الرجل المناسب في المعان المناسب ( . توزيم المناصب وال -4

 وظابؾ الجماعة الديمقراطية : 

هناك عدة وظابؾ يتعين علح القابد الديمقراطي القيام بها: بع ها يتعلق بالمطالب الخارجية للجماعةد والبعض 

 اآلخر يتعلق بالمطالب الداخلية . 

 المطالب الخارجية :  -أوال :

  -وهي التي تتصل بإنجاز العمل وتنفيا المهمة المطلوبةد ويتمثل دور  ربيس القسم في هاا المجال فيما يلي : 

 المساعدة في تو يح وتحديد األهداؾ . -1

 اعتشاؾ المصادر الموجودة مم الجماعة .  -2

 تقديم مصادر أخرى وجعلها في متناول الجماعة .  -3

 فحص المقترحات .  -4

 قوية روح المثابرة . منم تثبيط الهمم وت -5

 تقديم األفعار السليمة للمعلمين  .  -6

 تحديد التوفيت الزمني لؤلنشطة علح أساس الزمن المطلوب إنجاز العمل في حدوده .  -7

فهم األع اء اآلخرين : فمن المهم بالنسبة لتحقيق اإلنجاز أن يعون ربيس القسم علح علم عاؾ بؤمور  -8

د من ناحية فدراتهم وسماتهم ومشعبلتهم ومشاعرهم د فالقابد الاي تعون أع اء هيبة التدريس الاين يقودهم 

لديه خبرة طويلة مم جماعة معينة تعون له ميزة عبيرة في هاا المجال عن  ربيس القسم الاي ينقل إلي المدرسة 

 ومن  خارإ الجماعة .
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 المطالب الداخلية : -ثانيا :

 ع وإر اء د أي صيانة الروح المعنوية للجماعة يقصد بالمطالب الداخلية للجماعة : إشبا

 ربيس القسم  في هاا المجال فيما يلي :  ويتمثل دور

 تشجيم المشارعة .  -1

 اإلبقاء عل عبلفات المودة بين المعلمين .   -2

 السماح بالتعبير االنفعالي .  -3

 تسهيل االتصال .  -4

 منح الدؾء للعبلفات الشخصية .  -5

 الحديث د مم مراعاة االتصال العيني والنظر إلح المتحدث . اإلنصات بانتباه لؤلع اء عند -6

 إظهار الحيوية والمرح .  -7

إال أنه مم عل هااد فإنه يتعين علح ربيس القسم أن يحتفظ بمسافة اجتماعية عافية بينه وبين المعلميند حتح 

ات الشخصية الخاصة مم بعض يتمعن من النظر إليهم بطريقة مو وعيةد وال يتؤثر بالمجامبلت والنفاق أو بالعبلف

 المعلمين . 

  -أنواع القيادة الديمقراطية :

  -تتميز القيادة الديمقراطية  بؤنها تنقسم إلي نوعين :

وهي التي يعتفي فيها  ربيس القسم  باإلشراؾ علح منافشات الجماعة  -: القيادة اإلشرافية -النوع األول :

 دون أن يبدى ربيس القسم رأيه الخاص .وتنظيمها إلي أن تتخا الجماعة فراراتها 

وهي التي يشترك فيها القابد )  ربيس القسم  ( مم األع اء ) المعلمين ( النوع الثاني : وهو القيادة المشارعة : 

في عملية المنافشة عع و من أع ابها . ومن ثم يعون لهاا النوع من القيادة تؤثير عبير في توجيه فرارات  

جهة معينة . لهاا د فإن القابد الحعيم هو الاي يدرك خطورة تؤثيره بسبب استعداد األع اء جماعة المعلمين و

 –لتقبل أفعاره ولالك فهو يف ل االنتظار د علح أمل أن يعرض بعض المعلمين وجهة نظرهم . فإاا لم تعرض 

تعليق بالنقد أو بعدم فإنه يقوم بعر ها د ولعن بطريقة تدعو اآلخرين إلح ال –وعانت اات أهمية في نظره 

 الموافقة د طالما أن الهدؾ هو الوصول إلح القرار السليم بالنسبة للمو وع المطروح للمنافشة . 

  -الديمقراطية والعبلفات اإلنسانية :

أشارت الدراسات التي أجريت في مجال العبلفات اإلنسانية د إلح أن الروح المعنوية للعاملين تمثل أهم الحوافز 

دفعهم لزيادة اإلنتاإ والتفاني في األداء . وتمثل العبلفات اإلنسانية بين المعلمين بعامةد وبينهم وبين ربيس التي ت

القسم )بخاصة( عامبل فعاال في حسن تسيير العمل نحو تحقيق أهدافه بشعل يفوق تؤثير الحوافز المادية في هاا 

ن المبادئ التي يتعين علح  ربيس القسم  االلتزام بها المجال . وتستند العبلفات اإلنسانية الطيبة علح عدد م

 لتحقيق  سعادة المعلمين والمساعدة علح حسن إنجاز المهام . 
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  -فالقابد التربوي هو الاي :

 يحترم شخصية المعلم ويقدر فيمته عع و فعال في الجماعة .  -1

 ويم . يشرك المعلمين في و م األهداؾ والخطط وفي عمليات التنفيا والتق -2

 يظهر االهتمام بمشعبلت المعلم التعليمية والشخصية .  -3

 يراعح مشاعر المعلم ويحترم رؼباته في حدود الصالح العام .  -4

 يتيح الفرصة للمعلمين إلبداء  رابهم في االجتماعات بحرية عافية . -5

 يشعر المعلمين بالطمؤنينة واألمن النفسي ويتفادى اللجوء إلح أسلوب التهديد .   -6

 امل المعلمين بؤسلوب مهاب يتسم بالتوا م والعياسة . يع -7

 يساعد علي خلق روح القيادة في المعلمين ويستؽلها لتحقيق الصالح العام .  -8

 يتسم صدره للمنافشة د ويميل للر وخ لرأي األؼلبية .  -9

 يحرص علح تنمية الشعور باالنتماء للجماعة د وإاعاء روح التماسك .  -10

 ت المودة بين األع اء د وال يتبم مبدأ فرق تسد . يحرص علح تنمية عبلفا -11

 يشبم حاجة المعلمين للشعور بالنجاح والتقدير للمواهب واإلمعانات والخدمات .  -12

يدرك أن شعور المعلم بالسعادة في عمله يساعد علح إشعاره بالسعادة في حياته الخاصة د مما يجعله يزيد  -13

 بالر ا الوظيفي .  من عطابه في حياته المهنية نتيجة لشعوره

 طالما أنهم يقومون بما هو متوفم منهم في حدود واجباتهم ومسبولياتهم .  مرإوسيهيإيد  -14

 يراعح العدل والمساواة في التعامل مم المعلمين د وينؤى عن التحيز والمحاباة .  -15

 يشبم حاجات األفراد د ويحقق األهداؾ في نفس الوفت د دون تؽليب أحدهما علح اآلخر .  -16

 يشجم روح العمل الجماعي بين األفراد لتحقيق الشعور بالمسبولية المشترعة بين المعلمين.  -17

يترك للمعلمين الحرية في الممارسة وفي عبلإ المشعبلت د مم إشعارهم بوجود سلطة  ابطة تقوم عملهم  -18

 وتتابم منجزاتهم د مم إعطابهم الحق في التجريب واالبتعار .

 لمسبولية . يمنح السلطة للمعلم مم ا -19

يعد برنامجا للعبلفات العامةد يت من النشر في الصحؾ أو في صحيفة المدرسةد مم عقد ندوات  -20

يرى األمور بمنظار المعلمين ويشعر بؤحاسيسهم  دومحا رات وتشجيم إفامة الحفبلت االجتماعية في المناسبات

ويرى األمور بمنظارهمد  دطارهم المرجعيالمعلمين يتبنح إويقدر مشاعرهم. فالمعلم عندما ينتمي إلح جماعة 

موفم فيادي ) عربيس  فيتهم القيادات بسوء اإلدارة وعدم مراعاة مشاعر المعلمين د ولعنه عندما يرفح إلح 

جماعة القادة التي أصبح  القسم( فانه يتخلح عن اإلطار المرجعي لتفعير المعلمين د ويتبنح اإلطار المرجعي لتفعير

 .المسبولية والجهل ببواطن األمور يبدأ في اتهام المعلمين بعدم الوعي وعدم تقديرينتمي إليها د و
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 مهام ربيس القسم 

ربيس القسم أحد األعمدة الفنية التي تقوم عليها العملية التربوية وهو نابب عن الموجه الفني وأي ا مدير 

 المدرسة وبالتالي فإن عمل ربيس القسم ينطلق في مجالين : 

:الاي يرتبط ؼالبا بالمادة العلمية وهو في هاا المجال يقوم بدور الموجه الفني ولالك يطلق  جال الفنيالم -1

عليه اصطبلح الموجه المقيم بالمدرسة ومهمته األساسية هنا هي اإلشراؾ علح المادة العلمية وتنمية المعلمين 

 مهنيا وحل مشعبلتهم ومساعدتهم علح تؤدية رسالتهم خير أداء . 

 : الاي يرتبط ؼالبا بإدارة المدرسة وهو هنا يمثل مدير المدرسة في إدارة القسم . المجال اإلداري -2

لاا فعليه أن يسعح إلح تاليل ما يعترض زمبلءه من عقبات وسبيله إلح الك العبلفة الطيبة التي تتمثل في األخوة 

ربيس القسم إلح فسمين : أعمال فنية وأعمال والمودة واإللمام العامل بمتطلبات العمل د وتنقسم أعمال ومهام 

  .إدارية 

 أوال : األعمال الفنية : 

تعوين عبلفات محبة ومودة واحترام متبادل مم الزمبلء وتبادل لوجهات النظر مم االنتفاع بما لديهم من  -1

 خبرات وأال يفرض عليهم رأيا معينا بل أن يعون سبيله إلح الك اإلفناع  .

 هدافها العامة والخاصة دراسة واعية ودفيقة لمعرفة مستوياتها . دراسة المناها وأ -2

إعداد جدول القسم وتوزيم الفصول بما يتفق مم مصلحة العمل ومستوى العفاءات الفنية للمعلمين واعتماد  -3

 هاا التوزيم من مدير المدرسة .

ما فد يعون بها من أخطاء علمية االطبلع علح العتب المقررة مم المعلمين لتقويم المناها الدراسية من حيث   -4

أو لؽوية أو مطبعية أو نقص أو ؼموض ورفم الملحوظات الخاصة بالك إلح التوجيه الفني مم الحرص علح 

 أن يعون هاا التقرير ثمرة حوار عميق مم أع اء هيبة التدريس.

والموجه الفني عقد اجتماعات أسبوعية لمنافشة المشعبلت الميدانية ودراسة ملحوظات مدير المدرسة  -5

 ومتابعة تنفياها . 

 متابعة المعلمين اوى األداء األفل والعمل علح االرتقاء بهم فنيا ومهنيا       -6

التخطيط واإلعداد لنمااإ الدروس علح مستوى المدرسة واإلشراؾ علح تنفياها وإجراء تقويم تربوي دفيق  -7

 لها يعشؾ عن معطياتها سلبا أو إيجابا.   

الطلبة في الفصول وو م خطة محددة لرعاية الفابقين وعبلإ ال عاؾ د والتخطيط لبراما معرفة مستويات  -8

النشاط المصاحب للمادة ونشاط الجماعات المدرسية بما يتفق وميول الطلبة وفدراتهم وينمي مواهبهم أو 

 يعشؾ عنها واإلشراؾ علح المسابقات الخاصة بالمادة . 
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واالطبلع تحقيقا للنمو العلمي والمهني د وإفساح المجال تشجيم المعلمين علح البحث  -9

 أمامهم لعرض نتيجة أبحاثهم وتجاربهم التربوية خبلل اللقاءات واالجتماعات المدرسية .

إعداد فابمة العتب والمراجم العلمية المساندة للمادة بمعتبة المدرسة وأخرى بالعتب المقترحة لتحقيق مبد  -10

 التعلم الااتي . 

 ؾ علح التدريبات العلمية والفنية وو م الخطط لتقويمها وتطوير برامجها . اإلشرا -11

 متابعة تنفيا لوابح التقويم والنظم المدرسية والنشرات المو حة ألسلوب العمل بشقيه الفني واإلداري. -12

للنهوض  دورية إلح مدير المدرسة عن مستوى األداء والتحصيل الدراسي والوسابل المقترحة ريراتقديم تق -13

 يهما من خبلل متابعة أعمال المعلمين . 

إعداد ومراجعة أسبلة التقويم واالختبارات مم المعلمين وإجراء التعديبلت الفنية البلزمة عليها تمهيدا  -14

 لعر ها علح الموجه الفني العتمادها النهابي.

ت والحرص علح سبلمتها وسريتها اإلشراؾ علح طباعة االختبارات وتؽليفها وفقا لنظام سير االختبارا -15

 العاملة وتشعيل لجان تقدير الدرجات والمراجعات الفنية ومتابعة أعمال عل منها بدفة 

اإللمام بعل ما يتصل بؤعمال المعلمين ومتابعتهم في استخدام التقنيات التربوية وأثرهم في نمو المتعلمين  -16

ابية في االجتماعات والدفة في التقويم باإل افة إلح تعرؾ واإلسهام في نشاط المادة واالرتقاء بها واإليج

 مواطن القوة وال عؾ األخرى لدى عل منهم حتح يعون تقويمهم دفيقا وعادال .

مساعدة المعلمين الجدد واألخا بؤيديهم لتحسين أساليب وطرق التدريس وتبصيرهم بعناصر العملية التربوية  -17

 وبيانات الطلبة ومستوياتهم   

 إعداد سجبلت ربيس القسم عاملة ومنظمة وتقويم المناها الدراسية واالستباان والؽياب .  -18

 و م تقارير عفاءة أداء المعلمين مم مدير المدرسة والموجه الفني .  -19

تقديم تقرير واؾ في  خر العام إلح التوجيه الفني عن المناها الدراسية بعناصرها المختلفة مم الملحوظات  -20

 المقترحات والحرص علي يعون هاا التقرير ثمرة حوار واع وعميق مم أع اء هيبة التدريس بالقسم . و

 ثانيا : األعمال اإلدارية :  

 يتعاون ربيس القسم مم إدارة المدرسة بوصفه ع وا في إدارتها في عل ما يحقق حسن سير العمل المدرسي  -1

بالعمل التربوي فيدرب الزمبلء عل تحمل المسبوليات وعتابة العمل علح تحقيق ديمقراطية القيادة بما يتصل  -2

محا ر االجتماعات ويشجعهم علح إبداء الرأي ويبال نفسه في حب العمل والرؼبة في إجادته وتقبل أراء 

 اآلخرين . 
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 تنفيا عل ما يعلؾ به من مهام في اإلطار العام للنظم التربوية داخل المدرسة وخارجها  -3

ما يطلبه التوجيه الفني أو الجهات المختصة من إحصاءات وبيانات تحدد مستويات األداء والتحصيل تقديم عل  -4

 الدراسي أو ؼير الك مما يتعلق بالمعلمين أو الطبلب . 

 

 

 سجبلت ربيس القسم :

 

 سجل االجتماعات الفنية واإلدارية .                               -1

 سجل زيارات المعلمين . -2

 جل اإلنماء المهني واألعمال التحريرية للمعلمين .  س -3

 سجل التوجيه الفني . -4

 سجل الطلبة ال عاؾ والفابقين ومتابعة األعمال التحريرية للمعلمين .  - 5

 سجل النشاط .  -6

 سجل ما فطم من المنها .       7

 سجل الخطط الفصلية واألسبوعية .   -8

 سجل اإلنجازات  -9

 يل نتابا االختبارات وتقويم المناها الدراسية .       سجل تحل -10

 سجل النشرات . -11

 سجل االستباان والؽياب واالحتياط .  -12

 

 

 : يمعن دما سجلين في دفتر واحد من دفاتر ربيس القسم .  ملحوظة
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 ورشة عمل

 

 (( عيؾ يمعن لربيس القسم أن يتعامل مم الحاالت التالية  ؟ :1س

 لم عثير التؤخر أو الؽياب .مع -1

 معلم ؼير متعاون . -2

 إاا حدثت مشعلة بين المعلم وولي أمر . -3

 إاا  اعت ورفة اختبار طالب بعد تصحيحها . -4

 (( تقسيم المتدربين إلح مجموعتين :2س

 المجموعة األولح : عمل خطة لتوزيم مهام ربيس القسم خبلل الفصل الدراسي . -1

 ت القسم .المجموعة الثانية : إعداد سجبل -2
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 تـــــــدهـــقـــامل

إن التقويم عملية الزمة ألي مجال من مجاالت الحياة د  حتح للتدريس في الفصل عما هو حتمي في جميم مجاالت 
شاط األخرىد ويظهر االحتياإ للتقويم عندما نريد إصدار أحعام معينةد مهما عانت بساطة أو تعقيد المهمة التاي الن

 نريد إصدار الحعم بشؤنها د وسواء أعانت اتخاا فرار بما نريده اليوم د أو بشؤن المهنة التي نمتهنها في حياتنا .
مدى تحقق األهداؾ التربوياة د وهنااك مظهاران هاماان لهااا  فالتقويم من وجهة نظر التربية عملية منظمة لتحديد

 التعريؾ .
 األول : هو أن التقويم عملية منظمة .

الثاني : أن التقويم يسلم بؤن األهداؾ التربوية تم تحديدها فبل القيام بعملية التقويم د ودون تحديد مسبق لؤلهداؾ 
 فمن المستحيل القيام بعملية التقويم .

أن التقويم هو عملية إصدار األحعاام والوصاول إلاح فارارات بالنسابة إلاح فيماة خبارة مان  بوجه عام ويمعن القول
 الخبراتد والؽرض من إصدار الحعم فد يعون تطوير الشيء أو تحسينه .

وما من أحد إال وله مهارةد فالنجار له طريقة خاصة ومهارة في تشييد المنازل الخشبيةد عما أن للبناء مهاارة فاي 
 لبناء د وللجراح مهارة في استعمال مب عه .ا

د ولاربيس القسام مهاارات فاي التقيايمد وفاد تعاون هااه المهاارات تاماة وفاد والقيااس  وللمعلم مهارة في التادريس
 تعون فاصرة د وإما أن تعون مرتجلة أو مرتبة ومنظمة .

د تقريار زيارتاه للمعلماين فيعمال علاح وربيس القسم الناجح هو من يتعرؾ علح المهارات الفنية العلمياة فاي إعادا
 تطبيقها د ويتعرؾ علح السجبلت الخاصة فيقوم بتنفياها وتفعيلها .

 
 التقويم في اللؽة :
 للتقويم معنيان :

 األول : تسديد االعوجاإ وإصبلح الخطؤ .
شيبا  أومات والقيم سواء عان شيبا معنويا مثل األفعار والمبادئ والحقابق والمعلوالثاني : تبيان فيمة الشيء د 

  ماديا وهو السلم واألشخاص لما يمعنهم القيام به من أعمال .
 مفهوم التقويم :

"هو الحعم علح القيمة وتقديرها د أو اإلصبلح والتعديل د أما التقويم التربوي فهو تقدير ماا يبالاه أع ااء الهيباة 
دة والحعام عليهاا بقصاد تحساين األداء ورفام التعليمية والوظابؾ المرتبطة بهاا مان جهاود فاي  اوء معاايير محاد

 درجة العفاءة للتوصل إلح تحقيق أهداؾ العمل التربوي " .
 أهمية التقويم : (1)

التقويم يعاون عل منا في موفعه علح أن يدرك باوعي وعماق إلاح أي مادى تتجاه جهاوده بفاعلياة وعفاياة لتحقياق 
المشعبلت التي فد تحول دون الاك ليمنحاه تقاويم الرإياة د  أهدافه ومهامه د والدور الاي يقوم به د والعقبات د أو

ومن ثم القدرة علح أن يطور أداءه د عما يبرز المجااالت التاي ينبؽاي أن تمانح أولوياة فاي اختياار باراما التادريب 
 للعاملين في الميدان التربوي .

 -وسابل التقويم :
 الزيارات الصفية. (1
 راق العمل.االمتحانات واالختبارات التحصيلية و أو (2
 اختبارات األداء. (3
 المقاببلت الشخصية. (4
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 الزيارات الصفية –أوال 
 أهداؾ زيارة ربيس القسم للمعلم في صفه :

 ـ متابعة أساليب التدريس د وعرض المفاهيم .1
 ـ التعرؾ علح سير العمل في تدريس المادة .2
 دم المتعلمين نحو تحقيق األهداؾ .ـ التعرؾ علح مستويات المتعلمين الفابقين وال عاؾ د وتق3
 ـ تقويم أداء المعلم .4
 ـ اعتشاؾ فدرات ومهارات المعلم وعبلفته مم المتعلمين مم االطبلع علح مهارات التدريس .5
 ـ متابعة تنفيا القرارات والتوجيهات .6
 الوسابل التعليمية د ومدى مساهمتها في تحقيق األهداؾ . توظيؾـ متابعة 7
 إدارة الفصل والتعامل مم المتعلمين . ـ متابعة8
 ـ إيجاد مادة علمية لبلجتماعات الدورية للقسم .9
 ـ تحديد سياسة وا حة وعادلة في النمو المهني للمعلمين .10
 ـ معالجة موافم الخلل وال عؾ من خبلل عمل اللقاءات التوجيهية.11
 العمل المشترك بينه وبين اإلدارة المدرسية .ـ تعزيز أداء المعلم من خبلل زيادة طرح الثقة بالنفس و12
 
 ( أنواع الزيارات :2)
الزيارات للمعلمين داخل الفصل أحد أهم بنود التقويم للمعلم د وليس لها  ابط عددي محدد للزيارة في عل فصال    

م الااي تادنح عناده دراسيد فالجديد يحتاإ إلح تعرار الزيارات بقصد تزويده بالمهارات والتنمياة المهنياة د والمعلا
فدرتاه علاح تحقياق  تاألداء عالك يتم الترعيز عليه بقصد رفم مستواه المهنيد والمجيد ال نعثر له الزيارة إاا تبينا

األهداؾ واستفادة المتعلمين مناهد ولعان ال يعناي الاك أن نهمال زيارتاه حتاح ال يشاعر بؤناه ؼيار متاابم د في اعؾ 
 .قسم يوازن في زياراتهد والمطلوب إفادة العل وإعطاء عل اي حق حقهمستواه بحجة عدم الزيارة د فربيس ال

 
 : فالمعلمون المراد زيارتهم ثبلثة

ـ معلم جديد : هو المعين حديثاً د أو المنقول حديثاً من مرحلة إلح مرحلة د أو تم نقله من نوع إلح نوع  خر من 1
 التعليم .

 .خبرة السابقة د وربما سنوات الخبرة عنده تفوق ربيس القسمـ معلم او خبرة : هو المعلم المربي صاحب ال2
 .ة العام الما ي علح تقدير متدنـ معلم متدني األداء :هو الاي يحصل في تقرير العفاءة في نهاي3

 والزيارات يمعن أن تقسم إلح :
 
 زيارة استطبلعية :ـ 1

ي األولاح يتعارؾ علاح إمعانياات المعلام ومساتوى يح ر فيها ربيس القسم للمعلم في صفهد وتعتبر هاه الزيارة ه
المتعلميند ويخص في الزيارة المعلم الجديدد ويف ل أن يمعث فيها ربيس القسم من بداياة السااعة الدراساية إلاح 
نهايتها يدون فيها اإليجابيات والمبلحظاتد عما يف ل أن يناافش فيهاا الملحوظاات شافهياً دألن التقاويم إن لام يعان 

 باشراً ووا حاً للمعلم فلن يستفيد منه .فورياً وم
 زيارة توجيهية :ـ 2

يزور فيها ربيس القسم المعلم ويدون فيها اإليجابياات والمبلحظاات فاي ساجل زياراتاه للمعلماين د ثام يناافش فيهاا 
 .القادمةعض الملحوظات في الزيارة المعلم بعد الزيارة يشعره علح ما فام به من إيجابيات ويتمنح منه أن يتبلفح ب
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 زيارة تقويمية :ـ 3

 يزور فيها ربيس القسم المعلم ويتابم فيها بعض المبلحظات التي تم التنبيه 
 عليها في الزيارة التوجيهية د ثم يدون الزيارة في سجل الزيارات د

 ويقوم بمنافشة المعلم بعد الزيارة . 
 
 زيارة لمعلم متدني األداء : ـ4

من ربيس القسم ) بحد أدنح  ثبلث زيارات ( يعتب من خبللها تقرير متابعة متدني األداء من  وهي زيارات متعددة 
 خبلل البنود التالية :

 ( .االهتمام بالمتعلمين  –ـ الصفات الشخصية ) التعاون ـ حسن التصرؾ ـ الثقة بالنفس 1
 ـ التمعن من المادة العلمية .2
 خطوات الدرس .ـ اإلعداد للدرس ـ و وح الهدؾ ـ و وح 3
 ـ تطبيق طرق التدريس .4
 . التعليمةالوسابل  إجادة توظيؾـ 5
 ـ التفاعل مم المتعلمين في الصؾ .6
 ـ متابعة أعمال المتعلمين .7
 .بما يمعن من تحقيق األهداؾ ـ إدارة الفصل 8
 ـ استثمار زمن الحصة .9
 ـ تقبله واستجابته للتوجيهات والمبلحظات .10
 اريخ الزيارة .ـ الفصول وتو11

 ثم يقوم بعتابة البرناما العبلجي المستمر والتوصيات واالفتراحات ويوفم علح الك . 
 

 مراحل الزيارة :
 مرحلة ما فبل الزيارة :ـ 1

 . تحديد الهدؾ من الزيارة 

 . ) تحديد معان الزيارة ) الفصل ـ المسجد ـ المختبر اللؽوي ـ المعتبة ـ معان  خر 

 عد زيارته .إخطار المعلم بمو 
 : أثناء الزيارةـ 2 

 . االستباان فبل دخول الحصة مم السبلم 

 . الجلوس في نهاية الصؾ علح أحد الجانبين 

 . عدم إظهار أي شيء يدل علح عدم الر ا من تمعر وجه د أو نحو الك 

 سلبيات د وأن تسجيل الزيارة بعل معالمها بالصورة الفنية التي يراها الموجه الفني مو حة لئليجابيات وال
 تعون هاه الزيارات بملحوظاتها مدونة في سجل الزيارات الخاص بالقسم .

 . عدم التدخل في سير الدرس إال لل رورة القصوى د وفي أ يق الحدود 

 . المحافظة علح معانة المعلم بين المتعلمين د وتعزيز ثقته بنفسه 

 الحصة . شعر المعلم في نهاية الحصةد مم السبلم عند االنصراؾ من 
 : مرحلة ما بعد الزيارةـ 3

 . منافشة المعلم  

 . تسجيل الزيارة في سجل الزيارات 

 التقرير الاي يت من نقاط القوة وال عؾ . عتابة 

 . عقد اجتماع للمعلمين اوى المبلحظات المشترعة لتبادل الرأي بشؤنها 
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 ( عناصر تقويم أداء المعلم أثناء الزيارة:3)
 : وهو عنوان يدل علح مدى اهتمام المعلم وعيفية أداء درسه العتابيـ اإلعداد 1

 واإلعداد العتابي مهم والك:     

 و يعد مرجعا  -تنظيم سير الدرس  -لترتيب األفعار وتنظيمها وتسلسلها  -

 ويعد وثيقة مهمة وحماية للمعلم تثبت جهده وتوثقه . -مهما للمعلم لما سبق تدريسه  -
 اإلعداد العتابي :حول  مهمةمبلحظات 

 . دفتر إعداد التربية اإلسبلمية يعون منفصبلً عن دفتر إعداد مادة القر ن العريم 

 . يجب عتابة االسم والمدرسة في البيانات الموجودة في بداية الدفتر 

  و يجب لصق المنها المقرر لهاا العام الدراسي ) الجديد ( في بداية الدفتر د مم طريقة اإلعداد العتابي د
 حباا و م نسخة من مستويات األهداؾ .

 . عتابة التاريخين الهجري والميبلدي مم عدم استخدام فلم الرصاص في إعداد الدرس 

  عند عتابة األهداؾ السلوعية أال تقل األهداؾ في عل نوع عن ثبلثة أهداؾد مم مراعاة أن تعون األهداؾ
 عدم التعرار.فصيرة وليست طويلةد مم التدرإ لمستويات األهداؾد و

  ال تقل أسبلة المنافشة البنابية عن خمسه أسبلة د والحقابق والمفاهيم عن ثبلث د وتاعر فيمة واحدة لعل
 درس مم مظاهرها السلوعية .

 . االهتمام بنظافة وتنظيم الدفتر د والعتابة بقلم وا ح وخط منظم 

  أو لظروؾ خارجة عن اإلرادة لم يتم شرح مراعاة تسلسل التواريخ في اإلعداد العتابي د فلو ؼاب المعلم
الدرس فعليه أن يعتب التاريخ المفترض لشرح الدرس ويعتب بعده : لم يتم شرح الدرس بسبب ) عاا ( وفد 

 تم شرحه بتاريخ ) عاا ( .

 ة د ال بد من تح ير درس التبلوة تح يراً عامبلً د وال تتم اإلشارة فقط إلح اآليات المقررة د والوسيلة المعين
 بل ال بد من إعداد الدرس وفق النمواإ الخاص بإعداد درس التبلوة .

  ( د وعالك) سبحانه ( أو ) عز وجل ( عند ورود لفظ الجبللة يعتب  بعد علمة الرسولد وعالك الصحابي د )
 والقر ن العريم د والحديث الشريؾ . ورحمه هللا بعد إيراد التابعين من العلماء .

وهو تمعن المعلم من مادته العلمية اهنياً تمعناً متميزاً من خبلل فراءة الدرس وتحديد أهدافهد  ني :ـ اإلعداد الاه2
ثم اختيار الوسيلة المناسبة واستخراإ القيمة والمظاهر السلوعية د واختيار طريقة وأسلوب التدريس وأخيرا 

 صياؼة التقويم.
ي الفصلد فينبؽي للمعلم أن يوليها اهتماما ويوظفها أف ل السبورة هي الوسيلة الثابتة ف ـ تنظيم السبورة :3

توظيؾ د ويقوم بتنظيمها بعتابة التاريخين الهجري والميبلدي مم البسملة ورفم الصؾ وعنوان الدرس ويقسم 
 السبورة إلح أفسام ثبلثة :

 القسم األول : عتابة الحقابق والمفاهيم الربيسة للدرس .
 مة المراد تحقيقها ومظاهرها السلوعية .القسم الثاني : عتابة القي

 القسم الثالث : عتابة األسبلة والواجب والتعليؾ د ومواعيد االختبارات د وأمور هامة أخرى .
ومما ينبؽي التنبيه عليه أنه يمنم منعاً باتاً عمل تلخيص للدروس علح السبورة د وحباا لو عانت السبورة باأللوان 

 بخط وا ح مقروء.
وهو البداية والمدخل للدرس بعد السبلم والصبلة والسبلم علح سيد األنامد والتمهيد يعون  يد للدرس :ـ التمه4

علح هيبة فصة تخدم الدرسد أو ربط الدرس الما ي بالحا ر عن طريق سإالد أو موفؾ من الحياةد أو  يةد أو 
 حديث .. و ؼير الك .
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 : هاـ استخدام الوسابل والتقنيات وتوظيف5

 : مفهوم الوسيلة التعليمية
هي عل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم والتعلم د ويندرإ تحت الك تو ايح المعااني د وشارح األفعاار 

 وتدريب المتعلم علح المهارات د وتنمية االتجاهات د وؼرس القيم .
 المعايير الربيسة في اختيار الوسيلة التعليمية :

  وع وأهداؾ الدرس .أ ـ مبلبمة لمو
 ممزفا مثبل د أو التسجيل ؼير وا ح . الفيلمب ـ بحالة جيدة فبل يعون 

 إ ـ مناسبتها لزمن الحصة .
 د ـ بسيطة وؼير معقدة حتح ال تشتت انتباه المتعلمين عن المو وع .

 هـ ـ يراعح فيها جانب التشويق واإلثارة .
 وـ اإللمام بطريقة استخدامها .

 ي الوفت المناسب الاي فدره المعلم حتح ال تفقد عنصر اإلثارة .زـ أن تعرض ف
 عليها . ينفقح ـ أن تتوازن فيمة الوسيلة مم الجهد والمال د ويتناسب العابد من استخدامها مم ما 

 
 ـ مخارإ الحروؾ والتبلوة وو وح الصوت :6

د وإخراجاه الحاروؾ مان مخارجهااد و وح صوت المعلم مهم جاداًد وفاوة بياناهد وجماال تعبيارهد وتسلسال حديثاه
 وتنوع نبراته ولهجته الطبيعية دون تعلؾ تجاب المتعلم د وال سيما تبلوة اآليات القر نية فراءة مجودة .

 
 ـ استخدام العتاب المدرسي :7

المدرسي هاو أحاد الوساابل التعليمياةد وهاو وعااء الخبارات الماراد تعلمهاا فاي شامولهاد ويت امن مختلاؾ العتاب 
جوانااب الااتعلم المعرفيااة والمهاريااة والوجدانيااة التااي تسااهم فااي نمااو المااتعلم نمااوا متعااامبلً فااي جوانبااه الجساامية 

 والعقلية والنفسية واالجتماعية وتجعله يحقق ااته ويتعيؾ مم مجتمعه .
المعلم الناجح من يوظؾ العتاب المدرسي في درسه د مم أنه أحد عناصر الوسابل التعليمية د لعن تم اعاره علاح و

انفراد ؛ ألن عثيراً من المعلمين يهملون استخدامه عوسيلة د فمااا ينفم الطالب حمله إلح الصاؾ إاا عاان المعلام ال 
مام أهمياة إدراك  م معين أو إجابة سإال د أو نحاو الاك ؟يستخدمه بشرح فقرة من فقراته د أو الترعيز علح مفهو

 الفروق بين توظيؾ العتاب عوسيلة واالعتماد عليه ل عؾ اإلعداد الاهني للدرس .
 
 :واالبتعار في األنشطة الصفية والبلصفية ـ التنوع في أسلوب األداء ) طرق التدريس( 8

ن توصايل المعلوماة يتطلاب مهاارات متنوعاة يقاوم بهاا أسلوب أداء المعلام ال يقتصار علاح طريقاة واحادة د لعان فا
المعلم لتحقيق األهداؾ المرجوة د ويعتمد نجاح المعلم إلح حد عبير علح درجة نجاحه في اختياار طريقاة التادريس 
المناسبة وحسن توظيفها واالبتعار والتجديد في عر ها د وأساليب األداء متنوعة من الطريقة اإللقابياة الخطابياة 

 –الاتعلم التعااوني  -مهاارات التفعيار  –العصاؾ الااهني  -أسلوب الحوار والمنافشة د أسالوب حال المشاعبلت د أو
التعلم باللعب وؼيرها العثير د والمعلم الناجح يجمم بين األساليب المختلفة وطرق التدريس المتنوعة بما يحقق له 

لصاافية والبلصاافية المناساابة للمرحلااة العمريااة عمااا يحاارص علااح انتقاااء وابتعااار األنشااطة ا األهااداؾ المرجااوة .
 للمتعلمين والمبلبمة لطبيعة الدرس وأساليب األداء المختارة .
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 ـ التمعن من المادة العلمية :9

أول مقومات شخصية المعلم الناجح الاتمعن مان الماادة العلمياة د فاالمعلم يقاوم مناا اللحظاة األولاح لاه فاي الفصال 
 تعلمين واستفساراتهم د وربما بعض المتعلمين يسؤل ليعتشؾ فدرةبمواجهة أسبلة الم

المعلاام ومسااتواه العلمااي د لاااا ينبؽااي للمعلاام الناااجح أن يلاام بالعتاااب المدرسااي الاااي يقااوم بتدريسااه د ويسااتعين  
تخياب بالمراجم التي تثري مادته العلمية ويعون واسم االطبلع لثقة المتعلماين باؤن المعلام موساوعة علمياة د فابل 

 أمل طبلبك فيك وعن مستعداً تماما لهم .
 
 : ـ التحدث باللؽة العربية الميسرة10

من واجب المعلم التحدث باللؽة العربية الفصحح فدر اإلمعاان د بعيادا عان اللهجاة العامياة د بال وتعوياد المتعلماين 
 الحديث بها د فإن الك أدعح للفهم د وهي لؽتنا الجميلة لؽة القر ن العريم .

 
 : ـ الشخصية و بط الفصل11

فيجاب علاح المعلم الجيد هو الاي يتصؾ بشخصية متزنة بحيث ال يساهل م اايقته د وال يعاون لدياه خجال زاباد د 
 المعلم أن يجاهد نفسه من أجل إعسابها ف يلة الصبر وسعة الصدر والتوا م من ؼير  عؾ . 

سه وجاابية مظهره د وطيب رابحته د وحسن تعامله مم ومن شخصيته عالك أنافته ونظافته واوفه في اختيار مبلب
المتعلمين د دمث األخبلق متؤدباً في ألفاظه د يحترم شخصية المتعلم وحقوفاه . ومان شخصايته القادرة علاح  ابط 

 الفصل.
 

 من وسابل  بط الفصل :

 .ال يبدأ الدرس فبل أن يسود النظام د ويحصل االنتباه 

 مقاعد .ال يبدأ الدرس فبل أن تترتب ال 

 . توزيم نظره في جميم األرعان د فبل يجعل اهتمامه فاصراً علح الصفوؾ األمامية 

 . عدم شؽل المتعلمين بمسابل جانبية حتح ال يتشتت االنتباه 

 المتعلمين طوال الحصة بشتح الوسابل التي تجابهم إلح الدرس . تنشيط 

 . ال ينشؽل بؤعماله الخاصة عن دارسيه 

 فيلجؤ للتلميح معه فبل التصريح في العقاب. )صاحب المشعلة( مل مم المتعلمأن يتدرإ في التعا 

 . تقديم بعض الحوافز المادية أو المعنوية بالتشجيم والثناء 
 
 : ـ ربط الدرس بالوافم12

ماان ال ااروري جااداً ربااط الاادرس بوافعنااا الحااديث وامتزاجااه بحياتنااا اليوميااة د عمو ااوع ترشاايد اسااتهبلك الماااء 
علح الممتلعات العامة د وهاا يحتاإ معلماً لديه ؼزارة علم وسعة اطبلع وروعة األسلوب في اساتخدام والمحافظة 

األحداث واألخبار والموافؾ وتوظيفها للدروس وإعطاء الحلول لها وتؤمل عياؾ ياربط معلام البشارية الموافاؾ فاي 
 التعليم .
 : ـ التنوع في أساليب التقويم البنابي13

 لوبة في عملية التدريس د فنجاح المعلم في مهمته تتوفؾ علح مدى فدرته علح وهي المهارة المط
صياؼة األسبلة وتنوعها من جهة د وفدرته علح توجيهها بطريقة سليمة من جهة أخارى د فاألسابلة البنابياة هاي 

أدوات االستفهام  العمود الفقري للدرسد فيجب علح المعلم أن ينوع في طريقة أساليب التقويم البنابي من استخدام
 مثل : 

) من د ما د ومتح د وعم د وأين د ولماااا د وعياؾ و و .. ( بحياث تعاون أسابلة شافهية أو معتوباة أو علاح جهااز 
 عرض د أو مسموعة من جهاز تسجيل .
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 ـ تحقيق األهداؾ :14

عليااه تحقيااق األهااداؾ الساالوعية تحقااق األهااداؾ هااو تناااول المعلاام لدرسااه ماان الناحيااة العمليااة التطبيقيااة د فيجااب 
والمياول واالتجاهاات  والقايم جميعها المعرفية والوجدانية والنفس حرعية بؤن يعسب الماتعلم المعلوماات والحقاابق

 وتجنب االهتمام بالجانب المعرفي علح حساب الوجداني والمهاري . درس .للوالمهارات والقدرات المتعلقة 
 
 :ـ متابعة األعمال التحريرية 15

نتظماة ويوفام علاح دفااترهم بماا يفياد متابعتاه د مام من بصاورة علح المعلم أن يتاابم األعماال التحريرياة للمتعلماي
إمعااان النظاار فااي إجاباااتهم وعتابااة تاااريخ المتابعااة د وشااعر المتفااوق ماانهم وتشااجيعه د وتنبيااه ال ااعيؾ وتحفياازه 

 للنهوض بمستواه د فحاجة المتعلم إلح تقدير أعماله عظيمة .
 
 : ـ مراعاة الفروق الفردية16

المعلم الناجح هو الاي ينظر إلاح متعلمياه علاح أنهام مختلفاون فاي فادراتهم د وأنهام ليساوا علاح مساتوى واحاد د 
فماانهم بطاايء الفهاام د وماانهم الاااعي د فلاايس عاال دواء يصاالح لعاال داء د ويمعاان للمعلاام الناااجح أن يلحااظ ال ااعاؾ 

د يهتم بالمتفوق فقط ويهمل المتعثرن العناية واالهتمام د وال ينبؽي للمعلم أن والمتفوفين ويقدم لعل منهم نصيب م
 حتح ال يصاب باإلحباط وخيبة األمل .

 
 : ـ مراعاة زمن الحصة17

من ال روري جدا مراعاة زمن الحصة خبلل الشرح د بحيث يتمعن المعلم من االنتهاء من درسه مم نهاية الزمن 
 المقرر للدرس .

 
 :  ويم النهابيـ التق18

المتعلم من الدرسد وأسبلته تعون في صورة أمر مثل :ااعارد و احد اشارح د باين د  استفادةهو الوفوؾ علح ما 
فسر د فارن د ما رأيك د مااا تفعل د بم تنصح د صل بين د اختر د  م علمة )صح( أو )خطؤ( .. ويعاون الاك عان 

 . طريق مسابقة أو أسبلة مباشرة أو لوحة وؼير الك 
وهاه األسبلة تعتبر مرتبطة بؤهداؾ الدرس د وبالتالي تجعل المعلم يقرر مراجعة بعض األنشطة الصفية في مجاال 

 عدم تحقيق بعض األهداؾ د أو االنتقال إلح درس جديد الحقاً في حالة تحقيقه ألهداؾ دراسته علها .
 
 : ـ المستوى العام للمتعلمين19 

ماان خاابلل المشااارعة والحااوار والتفاعاال د والحفااظ للنصااوص المقاارر حفظهااا د ويمعاان معرفااة مسااتوى المتعلمااين 
 زلية د وسلوعهم خبلل الدرس ومدى التاعر د وحلهم للواجبات المن
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 عتابة تقرير الزيارة الصفية –يا ثان
 

أثنااء الزياارة وبعاد  بعد انتهااء ربايس القسام مان زيارتاه يجاب أن يعتاب تقريارا عان زيارتاه فاي  اوء مبلحظاتاه
  -منافشة المعلم فيها ويراعح في التقرير ما يلي :

 
 أن يصاغ بلؽة الحا ر والمستقبل فمثبل : ) يستخدم الوسابل ..... ( (1
 التي سبق اعرها. اشتمال التقرير علح العناصر األساسية (2
 التزام الدفة واإليجاز ؼير المخلد والتحديد بالبعد عن العموميات. (3
 للؽوية نحويا وإمبلبيا وو وح الخط .السبلمة ا (4
 شعر المعلم مهما عان منه. (5
البعد عن عتابة جميم الملحوظات ولعن أبرزها وأهمها بما د وال تعتب الملحوظات بالتنصيص عليها ولعن تقدم  (6

 في صورة توصيات.
 لزمة.تقديم اإليجابيات وتؤخير التوصيات وأن تعون بلؽة رفيقةد والبعد عن اللؽة اآلمرة والم (7
 توفيم ربيس القسم علح التقرير. (8
واالستماع لوجهاة نظاره فيماا  تهاطبلع المعلم علح التقرير والتوفيم بالعلم .... و ال يعتب التقرير إال بعد منافش (9

 يبديه ربيس القسم من ملحوظات وتقبل وجهة نظره طالما أنها معقولة .
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 العملأسبلة تطبيقية لورشة 
 

 اعتب ثبلثة لعل مما يؤتي : – 1

 أهداؾ الزيارة الصفية . –أ 

 مظاهر اإلعداد الاهني الجيد للدرس . –ب 

 أمور ال ينبؽي عليك فعلها أثناء الزيارة الصفية . –إ 

 الصفات التي تشعر المعلم عليها في استخدامه للسبورة . –د 

 أمثلة لؤلنشطة الصفية الناجحة . –هـ 

 بحة من خمسة بنود علح األفل تصلح عميثاق عادل للزيارات الصفية في القسم .صمم ال – 2

ثبلث إيجابيات يمعن أن تسجلها في تقرير الزيارة الصفية تتعلق بتناول المعلم لحقابق   م – 3

 الدرس .

 ــ من خبلل المجموعات التشاورية في مو وع اإلدارة الصفية نعمل الجدول اآلتي : 4

 الفات اآلتية :الحلول للمخ

 محددة بسيطةمخالفات  تافهةمخالفات 
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 م.2003الطبعة األولح  -إدارة ترجمان اإلسبلم  - معلماً  -  -النبي العريم  -ف ل إلهي -8
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 األنشطت الصفيت والالصفيت

 
 األهداؾ 
 التعرؾ علح مفهوم  األنشطة الصفية  وأهدافها. .1
 التعرؾ علح مفهوم األنشطة البلصفية وأهدافها . .2
 نوعيها. التعرؾ علح ال وابط والمعايير التي تحعم األنشطة ب .3
 التعرؾ  علح معوفات تحقيق أهداؾ األنشطة بنوعيها. .4
 عرض لنمااإ من األنشطة الصفية والبلصفية.  .5
 تقييم األنشطة الصفية والبلصفية ومعاييرها. .6
 تطبيق تربوي للمتدربين و المتدربات .  .7

 
 

 أوالً: األنشطة الصفية 
 تعريؾ األنشطة الصفية :

لم مجموعة من السلوعيات واألداءات التي تعشؾ عن مهاراته وفدراته داخل << أسلوب تعليمي يمارس فيه المتع
الفصلد وتحقق الجانب المعرفي والوجداني للدرس  ... ويعتماد هااا األسالوب علاح المتعاة والمفاجاؤة عناد عارض 

الفعالاة النشاط  مم مراعاة الفروق الفردية للمتعلماين واحتياجااتهم علاح أسااس إيجاابيتهم ونشااطهم ومشاارعتهم 
 أثناء الدرس. 

 
 أهداؾ األنشطة الصفية :  

 بث روح النشاط والمرح وعسر روتين الفصل . -
 التنوع في األداء التدريسي . -
 العشؾ عن مهارات المتعلمين وصقلها . -
 العشؾ عن الفابقين ورعايتهم . -
 فهم المادة الدراسية بصورة مشوفة . -
 
 ال وابط التي تحعم األنشطة الصفية :  
 تعتمد علح التخطيط الجيد للنشاط . -1
 مرتبطة بؤهداؾ الدرس . -2
 تناسب فدرات المتعلمين . -3
 متنوعة ومبتعرة . -4
 يمعن تقويمها وتحديد درجة أداء المتعلم . -5
  

 معوفات تحقيق أهداؾ األنشطة الصفية : 
 سوء اإلدارة الصفية . -
  عؾ التخطيط للنشاط . -
 الصفية . عدم االفتناع بجدوى األنشطة -
 عدم مبلبمة الفصول . -
 الجمود وعدم االبتعار . -
 عدم القدرة علح تقييم النشاط . -

 
 
 

 تعلم المهارات المتنوعة .-
 تنمية روح التعاون وتحمل المسبولية .-
 تنمية روح التنافس الشريؾ والمثابرة .-
 إدراك فيمة الوفت .-

 

 تراعي زمن الحصة الدراسية .-
 تساعد المتعلم علح التعلم .-
 تؽرس القيم السلوعية المرؼوبة .-
 تلبي احتياجات الفابقين.-
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 عرض لنمااإ من األنشطة الصفية :  
ترتياب  –ترتياب صاور  - فاص ولازق  –ترديد  –تلوين مفهوم   –تعملة فصة  -

 - اساتخدام الحاساوب - موفاؾ تمثيلاي - العلماات المتقاطعاة -علمة السار - علمات
 المحاورة. - وصؾ األشياء - ابتعار وسيلة - عن العنز ابحث
 تقييم األنشطة الصفية :  -

 << ومن أساليب التقييم المتعارؾ عليها : 
 المبلحظة للمتعلم أثناء أداء النشاط . -
 اختبارات مقننة فصيرة . -
 تطبيق النشاط في وفت  خر من اليوم المدرسي . -
 تفعيل النشاط في اإلااعة المدرسية . -
 يير تقييم األنشطة الصفية : معا 

 << يجب مراعاة بعض األمور الفنية عند تقييم األنشطة مثل : 
 العدالة بين المتعلمين من حيث ترابط التقييم مم العمل.  -
 ارتباطه بنتابا التعلم المحددة . -
 تحقيق معيار التقييم فيها . -
 تنوع التقييم . -
 فياس مدى تحقق المهارات.  -
 داؾ األنشطة ومعايير نجاحها . إعبلم التبلميا بؤه -
 يتم التقييم بسبلسة وهدوء . -
 إلمام  المعلم  بعملية التقييم . -

  

 نمواإ لنشاط صفي : درس البيوع المحرمة :
 * ظهرت في اآلونة األخيرة نمااإ عثيرة للؽش في جميم المجاالت...

 يل من ظاهرة الؽش التجاري؟  فلو عنت مسبوال في الدولة فما القرارات التي يمعن أن تصدرها للتقل 
 الهدؾ : تنمية المهارة في تحديد المسبولية و تحملها .

 

 ثانياً : األنشطة البلصفية :
 مفهوم األنشطة البلصفية: 

" يقصد بالنشاط البلصفي أو التعليفات أو الواجبات ؼير الصفية:  الواجبات التي يعلؾ المتعلم بؤدابها وفقا لخطة 
مهمة لمواصلة التعلم داخل الفصل د ويخصص لها فدر من الوفت بعد انتهاء وفت المدرسة ؛  الدراسة  عوسيلة

عما تخصص لهاه الواجبات عراسة تسمح عراسة النشاط البلصفي ؛ وفد خصصت لها درجات  من درجات 
 التعليم ."األعمال الفصلية للمتعلم عجزء ال يتجزأ من األنشطة التربوية للمنها بشعل عام في جميم مراحل 

 
 مهارة تعيين النشاط البلصفي :

" مجموعة السلوعيات ) األداءات ( التي يقوم بها المعلّم بدّفة وبسرعة وبقدرة علح التعّيؾ مم معطيات الموافؾ  
التدريسية والمتعلّقة بو ام اللاوابح المنّظماة للواجاب المنزلاي د والتخطايط لاه وطرحاه وتصاحيحه ومنافشاته مام 

 ا يحّقق أف ل نتابا  تعلمية منه لدى المتعلمين ."المتعلمين بم
 

 أنواع الواجبات البلصفّية :
 ) أ ( أنشطة عتابية .
 )ب( فراءات خارجية .

 )إ( تعيينات ) تعليفات ( .
 ) د( أنشطة مفتوحة واختيارية .
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 أهمية األنشطة البلصفية وأهدافها :

 ) أ ( في مجال التحصيل :
 تعلّم من مو وعات المقرر .تمّعين الم -1     
 إثراء المادة العلمية لدى المتعلم .   -2     
 عشؾ نواحي القّوة وال عؾ لدى المتعلّم . -3     
 تنمية مهارات المتعلّم في اإلجابة عن األسبلة المتصلة بالمقّرر. -4     

 ) ب ( في مجال القدرات والمهارات  :
 الستيعاب .مهارات تعليمية  : عمهارة الفهم وا -2
مهااارات الدراسااة : عمهااارة اسااتخدام العتاااب المدرسااي والمراجاام والقااواميس وعتااب التفسااير والمعاااجم  -1

 والخرابط .
 مهارات عقلية : عالتحليل والترعيب والتقويم وإصدار األحعام وحل المشعبلت .  -3

 ) إ ( في مجال التطبيق :
 عن طريق : ربط ما يدور في الفصل بالخبرات الحياتية واليومية  

 تعّرؾ المإسسات المختلفة للدولة  . -          
 االرتباط باألحداث الجارية . - 
 عرض مو وعات عن ف ايا مستقبلية ومصيرية لتوظيؾ ما اعتسب من خبرات . - 

 ) د ( في مجال السمات الشخصية :
 المثابرة وتحّمل المسإولية . -1
 إاعاء روح المنافسة والتعاون . -2
 عتماد علح النفس في التحصيل العلمي والمعرفي .اال -3
 حّب العمل واالنتفاع بالوفت . -4

 ) هـ ( في مجال المحتوى أو المادة العلمية :
تاليل بعض الصعوبات في الماادة عان طرياق إثرابهاا بقاراءات تو ايحية ودعمهاا بؤمثلاة تطبيقياة د وتعمياق  -

لح التعليم المساتمر والتعلايم الجاامعي الّااي يعتماد علاح التسالح المفاهيم الخاصة بها د باإل افة إلح القدرة ع
 بالمهارات السابقة .

  :المعايير واألسس التي ينبؽي مراعاتها في األنشطة البل صفية
 يعون الواجب المنزلي معمبل للنشاط الصفي و داعماً له .   -1
 . يراعح فيه عنصر التشويق وتنوع أساليب األداء  -2
 نوعا ويتناسب مم المستوى العام لقدرات المتعلمين .يعون مت  -3
 يعون موجها نحو هدؾ مرؼوب فيه د وأن تحدد هـاه األهداؾ تحديدا وا حا .  -4
 يعون مناسبا من حيث العم  .  -5
 أن يمثل خبرات منتقاة بحيث يإدي المرور بها إلح تحقيق أهداؾ التربية .  -6
 ألف ل أن يسهم عل متعلم في تصحيح أخطابه بنفسه .يهتم المعلم بتقويمها د ومن ا  -7
 يقدم المعلم إرشادات هادفة تساعد المتعلم علح تحديد المهام المطلوبة منه وتقلل أخطاءه وتختصر وفته.  -8
 تراعي الفروق الفردية في فاعلية األنواع المختلفة للواجبات   -9
 تؽطي المادة العلمية بمعوناتها المعروفة .  -10
 تحقق األهداؾ السلوعية بمجاالتها الثبلثة .  -11
 تراعي الزمن المستؽرق في إنجازها حتح ال تإدي إلح إرهاق المتعلم .  -12
 تنمي الصفات واالتجاهات والمهارات والقيم المرؼوب فيها .  -13
 تدخل  من عملية التقويم بنسبة مشجعة من الدرجات عحافز يشجم علح االهتمام بها   -14
 )  عيؾ يتعلم  ( وعيفية استخدام المصادر المتنوعة في تحصيل المعرفة  . تساعد المتعلم علح أن يتعلم  -15
 تعتمد علح التخطيط المشترك بين المعلم والمتعلم  .  -16
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 .وافم األنشطة ؼير الصفية في مدارسنا والمشعبلت التي تواجهها 
بؽاي أن يقادم للمتعلماين أو تفتقر إلاح خطاة مو اوعة تععاس صاورة لماا ين -1

 عيفية تقديمه وممارسته .
تتفاوت ممارسة هاه المناشط بين المناطق التعليمية المختلفاة د وفيماا باين  -2

 اإلشرافية . لجهةالمعلمين أنفسهم حسب اجتهادات عل منهم أو توجيهات ا
اؾ التربوية والاي أصبح وعؤنه معظم هاه المناشط يخدم نظام االمتحانات نتيجة  لهيمنة هاا النظام علح األهد -3

 الهدؾ الوحيد من العملية التربوية .
معظاام هاااه المناشااط يقتصاار علااح المسااتوى المعرفااي التحصاايلي د وال يوجااه المااتعلم ساالوعيا إلااح المجاااالت  -4

 التطبيقية التي تجعلهم يفعرون ويعملون بؤيديهم .
  . مشعبلت خاصة بالمعلم

 اجعة جادة  ودفيقة من فبل بعض المعلمين . ال تحظح األنشطة  ؼير الصفية بمر -2
 ثقل أعباء التدريس واإلشراؾ التي يقوم بها المعلم واستنزافها لطافاته . -1
 .دون توجيهات أو إرشادات للمتعلم علح عجل دالدراسية إعطاء المعلم الواجب المنزلي في نهاية الحصة  -3

  . مشعبلت خاصة بالمتعلم
 ؼام ة بالنسبة  للمتعلم من حيث الهدؾ منها أو عيفية أدابها .فد تعون بعض الواجبات الصفية  -2
 اعتماد بعض المتعلمين علح أولياء األمور للقيام بها مما يفقدها الهدؾ التربوي من إعطابها . -1
 شراء بعض المتعلمين التقارير واألبحاث للحصول علح درجات أعلح  .  -3
به  أو ألسباب أسرية د أو لعدم اهتمام المعلم بالتصاويب نقل المتعلم الواجب من زميله لعدم فدرته علح أدا -4

 والتدفيق  أو يعون الواجب فوق طافته وإمعاناته بالفعل  ويإدي الك إلح اتجاهات سلوعية سلبية .
التوّتر النفسي الناجم عن شعور المتعلّم باؤن الواجاب يحاد مان حريتاه أو يحاول دون  تحقياق رؼباتاه  فاي  -5

 لعب أو ؼيرهما من األشياء المحببة إليه .مشاهدة التلفاز أو ال

 . مجموعة من األساليب واإلجراءات لتطوير األنشطة ؼير الصفية
توجيه المتعلم وإرشاده  إلح عيفية اختيار األنشطة البلصفية المناسبة لمو وعات المقرر د والفبة العمرية   -1

 للمتعلمين .
بااين المتعلمااين ماان فااروق فرديااة فااي القاادرات والمهااارات  الترعيااز عنااد التخطاايط لؤلنشااطة علااح تحديااد مااا -2

 واالهتمامات .
 أن تساعد األنشطة ؼير الصفّية علح تعوين وتنمية المهارات المرتبطة بالمقرر الدراسي -3
 ارتباط األنشطة بالمحتوى المعرفي للمقرر بحيث تسهم في تو يحه د وإثراء خبرات المتعلمين . -4
ه األنشطة بوافم البيبة المحلية بحيث تجّسد األثر العلمي أو الوظيفي للمادة العلمية في ارتباط جانب من ها -5

 حياتهم اليومية .
اسااتخدام األساابلة المفتوحااةد عااالفروض والمقترحااات الخاصااة بحاال المشااعبلت د والتااي نحصاال منهااا علااح  -6

 يفية مواجهته للمشعبلتبالحياة وع أجوبة متنوعة وصحيحة  وهاا النوع من األسبلة  يساعد علح ربط المتعلم
بؤسماء العتب والمراجم والدوريات التي تخدم المقرر الدراسي د والمتوافرة فاي  وؼرافيةيبليبتحديد فابمة  -7

 معتبة المدرسة د والتدريب علح االستخدام النافد الموجه لهاه العتب والمراجم.
د  8يد التقرير عن صفحة  واحدة ) للمرحلاة المتوساطة يراعح عند تعليؾ المتعلمين إعداد تقارير د أال يز -8
 ( وال يزيد عن ثبلث صفحات للمرحلة الثانوية .متوسط  9
اللقاءات التي تعقدها معاتب التوجيه الفنية فاي المنااطق التعليمياة المختلفاة مان أجال تطاوير أداء المعلام د  -9

 األنشطة . في هاهوالاي سينععس علح إبداعه 
 –رات دورّية تت اّمن مو اوعات مهماة يمعان توظيفهاا فاي ) األنشاطة الصافية  والبلصافية  إصدار نش -10

 خصابص األسبلة الجيدة . . . . وؼير الك (  –التقويم  –التفعير  –المهارات  –اإلنماء المهني للمعلم 
س وتسااجيل للماادار متابعااة األنشااطة ؼياار الصاافية بشااعل إيجااابي وفّعااال عنااد زيااارة المااوجهين الفنيااين -11

 ملحوظاتهم عليها .
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 * تصميم البحة للواجبات المنزلية تت من فواعد صفّية
 
علح المعلم و م البحة تت من فواعد صفية تنظم العمل في الواجبات  -

 البلصفية يستشير فيها المتعلمين من مثل:
 * متح يتم تسليم الواجب ؟

  الواجب .  * طريقة تسليم
 .جب في الصؾ * أساليب منافشة الوا

 يتمّيز في أداء الواجب .  المعافآت والحوافز المخصصة لمن* 
 .* ما يترتب علح عدم حلّ الواجب أو تسليمه في الموعد المحدد لالك 
 .* ما يترتب علح ؼش الواجب أو نقله من اآلخرين أو شرابه . . . إلخ 

 

 نمواجين للواجبات البلصفية
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاط: الصؾ األول التربية اإلسبلمية / الدرس : سورة الماعوند التفاعل : ثنابي مثال: الن
 الهدؾ : ممارسة مهارة المقارنة لتحديد الخاسر والفابز من خبلل مبلحظة أعمال الشخصيات في الصور 

 النشاط : يتعون من صور: 
 

 .  * صورة لرجل يسرع الخطح للمسجد ليصلي
 

 .بعد االنتهاء من الصبلة * صورة رجل يدخل المسجد 
 

 المهارة العقلية : المقارنة / إصدار الحعم .
 

 علح المقارنة واعتشاؾ األعمال من خبلل المبلحظة وإصدار الحعم . المتعلمينتقويم النشاط : مبلحظة مقدرة 
 

 
 

  

اختر طالبٌن فائقٌن إلجراء مناظرة بٌنهما حول 
التعاٌش السلمً  بٌن المسلمٌن وغٌر المسلمٌن بحٌث 
  ٌكون أحدهما مؤٌدا لتلك القضٌة واآلخر معارضا لها

 

 ٌقٌس قدرة المتعلم على :

 تعرف آداب الحوار .  -1

 التمكن من الثروة اللغوٌة . -2
 مخالف .احترام الرأي ال -3
 الجرأة فً قول الحق . -4
 

تأخرت 

عن 

 الصالة

 أعلن
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 املقدهـــــــــــــت

 
 

 فال تعالح " لقد عان لعم في رسول هللا أسوة حسنة لمن عان يرجو هللا واليوم اآلخر واعر هللا عثيراً "

 فرسولنا محمد ـ صلح هللا عليه وسلم ـ هو فدوتنا في حياتنا نحن المسلمين وفد  رب أروع المثل في حياتنا

العملية في نشر الدعوة لهاا الدين العظيم د ولعي ينشر هاا الدين عان ال بد من التخطيط األمثل ولعل الدليل علح 

الهدؾ أال وهي  -صلح هللا عليه وسلم  -هاا األمر هجرته من معة المعرمة إلح المدينة المنورة ؛ فقد حدد النبي 

 ي اتخاها الرسول صلح هللا عليه وسلم ما يلي : الهجرة د  بؤمر هللا تعالح وعن هاه الخطوات الت

 رفيقا له في دربه . -ر ي هللا عنه  -* اتخاا أبي بعر الصديق 

 بديبلً ينام في فراشه للتمويه علح العفار . -ر ي هللا عنه  -* اتخاا علح بن أبح طالب 

 من الطعام والشراب . من تح ر الزاد –ابنته أسماء بنت أبح بعر  -* اتخا من  ل أبي بعر الصديق 

* اتخاا الدليل علح الطريق من معة إلح المدينة من العفار المإتمنين وهو ) عبدهللا بن أريقط ( دليبلً إلح طريق 

 ؼير الاي عهدته فريش إلح المدينة .

 * اختيار المعان الاي اختبؤ به وهو ؼار ثور لفترة من الزمن .

 ألفدام .* الراعي الاي يمحو األثر لمحو  ثار ا

وجدير باالهتمام أن يهتم رإساء األفسام بالتخطيط التربوي للعمل المدرسي في حياتهم العملية ليحققوا التوفيق 

 والسداد في مسبوليتهم الجديدة . 

 وهللا الموفق والهادي إلح سواء السبيل .
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 مفهوم التخطيط :
 لح أهداؾ معينة  من التخطيط عملية منظمة ترتب فيها األولويات للوصول إ

 وفت محدد والك في  وء اإلمعانات المادية والبشرية المتاحة . 
 أهمية خطة القسم :

 تحدد وتو ح أهداؾ مادتي القر ن العريم والتربية اإلسبلمية. -1
 تجنب ربيس القسم المفاجآت و اتخاا القرارات الشخصية . -2
 .  تعتبر أساسا لقياس مدى نجاح عمل ربيس القسم -3
 تدريب وتطوير المعلمين وخلق النظام والعدل . -4

 مراحل عتابة الخطة المدرسية :
 دراسة وافم السنة الما ية من إيجابيات وسلبيات وافتراحات . -1
 تحديد الرإية التعليمية والتربوية وفقا لتوجيهات وتعليمات التوجيه الفني . -2
 صياؼة األهداؾ العامة . -3
 ؾ التفصيلية  .اشتقاق األهدا -4
 بناء البرناما وفق األهداؾ والوفت الزمني والموارد المادية . -5

 الخطة الناجحة:
 اإلعداد الجيد وفق المقرر وأي اً وفق الفترة الزمنية . -1
 األخا بمبدأ الشورى وسماع  راء المعلمين . -2
 التقييم المستمر ودراسة الوافم وحل المشعبلت . -3
 مواهب المعلمين .تناسب فدرات و -4
 : واع الخطة المدرسيةأن

 الخطة األسبوعية
 الخطة الشهرية
 الخطة الفصلية

 الخطط التي يجب أن يقوم بها ربيس القسم
نجاح أي عمل يتطلب اإلعداد الجيد وفق خطة زمنية تستطيم من خبللها تقييم العمل واألهداؾ المراد تحقيقها علح 

ددة ووا حة وأن تشتمل علح مو وعات متعددةد تتحقق بؤساليب متنوعة أن يراعح أن يعون للخطة أهداؾ مح
 وخطوات وا حة وأن يحدد لها بداية ونهاية وزمن مناسب لتنفياها ومنها: 

 الخطة الفصلية أو السنوية ) اإلطار العام لبرناما العمل علح مدار العام الدراسي أو الفصلي  ( . -1
ياجات العمل ويحدد فيها براما زيارات المعلمين واإلنماء المهني والدروس الخطة األسبوعية )تو م وفق احت -2

 النمواجية وؼبر الك من متطلبات عمل ربيس القسم ( . 
 خطة لبراما اإلنماء المهني للمعلمين .  -3
 خطة إلعداد جدول المادة . -4
 خطة لرعاية الطلبة الفابقين .            -5
 يلي للطلبة ال عاؾ .خطة لرفم المستوى التحص -6
 خطة لؤلنشطة التربوية داخل وخارإ المدرسة .  -7

 خطة اإلنماء المهني للمعلمين :

  يراعح عند و م خطة اإلنماء المهني النظر في مستويات المعلمين من حيث المعلم الجديد واألفل أداء
عون البرناما د وتتم عن طريق ما والقديم الاي بحاجة إلح تطوير وؼبر الك فحسب الهدؾ من اإلنماء المهني ي

 يلي : 
 بث روح الود والتعاون بين المعلمين وخلق جو تربوي هادئ  يساعد بتنفيا األعمال بدفة وإتقان. -1
 اعتشاؾ مستويات المعلمين من خبلل زيارتهم في الفصول .  -2
 إعداد جدول لتبادل الزيارات في الفصول بين أع اء الهيبة التدريسية وتنفياه .  -3
 .شراؾ علح إعداد المعلمين للدروس النمواجية وحثهم علح اإلبداع واالبتعار فيها اإل -4
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 عقد الحلقات النقاشية وورش العمل خاصة فيما يرفم من عفاءة المعلم .  -5
 تعثيؾ االجتماعات الفنية واإلدارية لمنافشة عل ما يتعلق بالعملية التربوية  -6
 التدريبية حسب حاجة عل معلم  حث المعلمين علح االشتراك في الدورات  -7
الحث علح ح ور المعلمين للدروس النمواجية التي تعقد داخل المدرسة  -8

 وخارجها لتحقيق الخبرة المتعاملة بين المعلمين . 
 الحرص علح تدريب المعلمين علح أساليب األداء وطرق التدريس ومهارة استعمال التقنيات  -9

 التربوية خاصة الحاسوب .      
 معتبة داخل القسم عمرجم للمعلمين . إعداد -10
 تعثيؾ الزيارات للمعلم الجديد  أو األفل أداء . -11
 تدريب المعلمين علح التنمية الااتية بالقراءة واالطبلع .  -12
 حث المعلمين علح االطبلع علح الموافم لتنمية مهارة إدارة االجتماع لديهم .  -13
 األهداؾ المرجوة من الخطة .  المتابعة والتقويم المستمر من ربيس القسم لتحقيق -14
 

 خطة لعبلإ الطبلب ال عاؾ : 

  . عمل تشخيص دفيق للطلبة من خبلل إجراء اختبارات عامة لمعرفة أوجه ال عؾ في أول العام الدراسي 

  . تعليؾ المعلمين أصحاب العفاءة والخبرة لتدريس الفصول التي فد يعثر فيها الطلبة ال عاؾ 

 مجال الدراسي بالتشجيم والترؼيب وعقد اللقاءات التربوية بهدؾ منحهم الثقة بالنفس تحبيب المتعلمين في ال 

  . تعثيؾ متابعة الفصول التي بها  عؾ دراسي وزيارتها بصورة مستمرة 

  . متابعة األعمال التحريرية للطلبة 

  . حث الطلبة علح التسجيل في دروس التقوية التي تشرؾ عليها إدارة المدرسة 

 لطلبة ال عاؾ الاين يبدون أي نوع من التقدم . تشجيم ا 

  . إتباع أساليب وطرق تدريس متنوعة واستؽبلل التقنيات واألساليب التربوية المتاحة لتبسيط المعلومة 

  . دعوة أحد أساتاة الجامعة إللقاء محا رة تسهم في رفم المستوى التحصيلي للطلبة 

 اؾ من خبلل نمااإ تو ح مدى تقدمهم . اإلشراؾ علح متابعة المعلمين للطلبة ال ع 

  . تنظيم لقاءات بين المعلمين وأولياء األمور في المدرسة إلطبلعهم علح مستوى أبنابهم 

  . و م نمااإ من أسبلة االختبارات في معتبة المدرسة وحث الطلبة ال عاؾ علح االستفادة منها 
 

 خطة  لرعاية الطلبة الفابقين :

 ن ومهارات التفوق لديهم لتنميتها من خبلل الحصص الدراسية . تحديد الطلبة الفابقي 

  . عقد لقاء بين المعلمين والطلبة الفابقين لتشجيعهم 

  . مساعدة الطلبة الفابقين علح تنمية مهاراتهم ومواهبهم من خبلل مشارعتهم في األنشطة التربوية المختلفة 

  . و م الطلبة الفابقين وأسمابهم في لوحة الشرؾ 

 نظيم لقاءات بين المعلمين وأولياء أمور الطلبة الفابقين للتعاون في تنمية تفوفهم . ت 

  . تعريم الطلبة الفابقين في طابور الصباح 

  . تنظيم رحبلت لتشجيم الطلبة الفابقين علح مواصلة التفوق والنجاح 
 

 خطة النشاط :  وتتم عن طريق : 

 عل مادة دراسية .  تحديد األهداؾ العامة والخاصة للنشاط حسب 

  . تحديد أنواع األنشطة المستمرة علح مدار العام الدراسي 

  تحديد أسماء الطلبة المشارعين في عل جماعة من جماعات النشاط حسب ميول و اهتمامات وفدرات عل طالب
  .يا وبدنيا مما يسهم في إثراء الخبرة واعتساب المهارات التي من شؤنها تنمية المتعلم علميا وثقافيا وتربو
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 ومن صور النشاط التي يمعن أن يسهم فيها أي فسم من أفسام المدرسة : 
 اإلااعة المدرسية د المجبلت الحابطية د المجبلت الثقافية د المسابقات الداخلية د

الخارجية علح مستوي المنطقة التعليمية والوزارةد والندوات والمحا رات د جماعة الصحافة المدرسية د و
 جماعة أصدفاء المعتبة د جماعة الرحبلت والزيارات د جماعة النظام د جماعة معافحة التدخين . 

تمرة والتقويم والحرص علح وعلح ربيس القسم " توزيم أنشطة القسم المختلفة علح المعلمين مم المتابعة المس
 تحقيق مراعز متقدمة في المسابقات خاصة الخارجية منها . 

 
 نمااإ من خطط رإساء أفسام

 
 

 الخطة السنوية لقسم التربية اإلسبلمية (1
 

 اجتماعات القسم األسبوع الشهر
زٌارة 
 ٌنالمعلم

 األنشطة
متابعة األعمال 

 التحرٌرٌة
متابعة ما قطع 

 من المنهج

ـــ
ـــ

مبـ
بت
س

ر
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

وب
كت

 أ
 +

  
ر
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ــ

 

 األول
أهمٌة التحضٌر والتدرٌس الجٌد 

للتربٌة اإلسالمٌة وتوجٌهات 
 إدارٌة

... 
إعداد المادة العلمٌة 

الخاصة باإلذاعة 
 المدرسٌة

وضع خطة 
لألنشطة الصفٌة 

والالصفٌة مع 
 الزمالء 

التدقٌق على 
توزٌع 

المقررات 
ومدى توافقها 

 لحصصمع ا
 الثانً

مواصفات األهداف الجٌدة 
 وتوجٌهات إدارٌة

 
المشاركة بالبرنامج 
 األسبوعً لإلذاعة 

 الثالث
التعامل مع المتعلمٌن  فن

 وتوجٌهات إدارٌة
.... 

التربٌة عداد الختبار اإل
 اإلسالمٌة 

  

 الرابع
متابعة المشاركٌن فً المسابقات 

 المختلفة
 

متابعة جدول الزٌارات 
علمٌة واالجتماعٌة ال

 للقسم 
 

متابعة توزٌع 
 مقرر المادة

 الخامس
أهمٌة توحٌد المفاهٌم فً كتاب 

 الصف العاشر 
.... 

المشاركة بالبرنامج 
 األسبوعً لإلذاعة

 

 السادس
 إعداد االمتحانات شهر أكتوبر 

 توجٌهات إدارٌة 
.... 

وضع خطة لعمل فرٌق 
 التربٌة اإلسالمٌة 

متابعة ألعمال 
ألنشطة الصفٌة ا

 والالصفٌة

 السابع
فترة امتحانات شهر اكتوبر 
 ومراجعة الدرجات النهائٌة

.... 
إعداد تحضٌر القرآن 

 الكرٌم
 

متابعة مقرر 
 شهر فبراٌر

مبـ
وف

ن
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ــ

ر
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـ
 

 الثامن
مناقشة نتائج االختبارات ومتابعة 

 الطالب الضعاف والفائقٌن 
.... 

تشكٌل فرٌق التربٌة 
اإلسالمٌة ومتابعة 

 النشاط المدرسً
  

  تدرٌس القرآن الكرٌم  التاسع

عمل مسابقة خاصة 
بقسم التربٌة اإلسالمٌة 

 وتوفٌر 
 الجوائز لها

 
حث الزمالء 
على متابعة 

توزٌع المقرر 
 وعدم التأخٌر

 ........ أهمٌة الوسائل التعلٌمٌة العاشر
 تجهٌز بعض الوسائل 

 التعلٌمٌة المطلوبة

متابعة األعمال 
التحرٌرٌة 

 للطلبة
 

 
 

الحادي 
 عشر

 
 
 

الشروط الواجب توافرها فً 
 االختبارات واإلعداد الفنً لها

 

تجهٌز برنامج إرشادي 
خاص بالمعلومات 

 العامة 
 عن القرآن الكرٌم

 
متابعة مقرر 
 شهر نوفمبر
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مبـ
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ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ــ

ر
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الثانً 
 عشر

الوسائل والبحوث فً التربٌة 
اإلسالمٌة + مناقشة نتائج 

 االختبارات 
 

 المشاركة بالبرنامج
 األسبوعً لإلذاعة 

 

الثالث 
 عشر

هو جدٌد طالع على ما اال
 متابعة الطالب الضعافو

....... 
 د دورة داخلٌة قع

 لتجوٌد القرآن
 

مراعاة غٌاب 
 المتعلمٌن فً

فترة االمتحانات 
ووضع خطة 

 لذلك

الرابع 
 عشر

فً أهمٌة استخدام وسائل حدٌثة 
 تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة

   

الخامس 
 عشر

أهمٌة الرحالت فً مجال 
 التدرٌس وتوجٌهات إدارٌة

....... 

التجهٌز للرحالت 
المقررة من قبل 

الوزارة لمزٌد من 
 االستفادة

متابعة األعمال 
التحرٌرٌة 

 ةللطلب
 

السادس 
 عشر

اإلعداد المتحانات شهر دٌسمبر 
 ومتابعة ورصد درجات الطالب

   
متابعة مقرر 
 شهر دٌسمبر

 
 
 
 
 
 

 بوعيةسخطة فسم التربية اإلسبلمية األ (2
 

 الحصة      
 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانٌة األولى الٌوم

 السبت
إعداد البرنامج 

 اإلذاعً
 حصة دراسٌة

الجتماع  اإلعداد
 القسم

اإلعداد الجتماع 
 القسم

زٌارة فنٌة 
 لزمٌل

اإلعداد إلقامة 
 الصالة

 اجتماع القسم حصة دراسٌة األحد
إعداد وسائل 

 تعلٌمٌة
ما قطع من 

 المنهج
مراجعة دفاتر 

 الدرجات
اإلعداد إلقامة 

 الصالة

 حصة دراسٌة اجتماع اإلدارة االثنٌن
متابعة دفاتر 

 اإلعداد
 متابعة الطالب

 الضعاف
متابعة األعمال 

 اإلدارٌة
اإلعداد إلقامة 

 الصالة

 الثالثاء
اإلعداد للمسابقة 

 الدٌنٌة
زٌارة فنٌة 

 لزمٌل
مناقشة الزمٌل 

 حول الزٌارة
 حصة دراسٌة

متابعة األعمال 
 اإلدارٌة

اإلعداد إلقامة 
 الصالة

 األربعاء
زٌارة فنٌة 

 لزمٌل
جلسة مناقشة مع 

 الزمالء
 حصة دراسٌة

أخبار  مناقشة
 الطالب المتمٌز

متابعة األعمال 
 اإلدارٌة

اإلعداد إلقامة 
 الصالة
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 تبادل الزيارات للعام الدراسيجدول 
 

  من البرناما اإلثراء المهني  لمعلمي فسم التربية اإلسبلمية
 الفصل الدراسي األول 

 

 مبلحظات المعلمون المشارعون معلم المادة الحصة التاريخ م

    الثالثة 10/  3األحد    1

    الرابعة  11/  8االثنين    2

    الثانية 12/  7الثبلثاء   3

    الثانية  1/  2األحد   4

 
 
 

 ي فسم التربية اإلسبلميةخطة اإلنماء المهني لمعلم
 الفصل الدراسي األول  
 

 مبلحظات الحصة التاريخ المعلم المو وع  م
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     طرق التدريس وأهميتها 4

ورفة العمل وأهميتها في مادة  5
 التربية اإلسبلمية
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 / م     (       -خطة فسم التربية اإلسبلمية والقر ن العريم  للعام الدراسي  )          / هـ          

 بية اإلسبلمية باإلدارة والتوجيه الفني واألفسام(                ـ تفعيل عبلفة فسم التر1الهدؾ )

 وسابل مساعدة لتحقيق الهدؾ م
جهة التنفيا 
 والمتابعة

 تاريخ التنفيا
مدى تحقيق 
 الهدؾ

 المبلحظات

1      

2      

 (           ـ االرتقاء بمستوى المعلمين ] التنمية المهنية للمعلمين في األفسام [2الهدؾ )

 ة لتحقيق الهدؾوسابل مساعد م
جهة التنفيا 
 والمتابعة

 تاريخ التنفيا
مدى تحقيق 
 الهدؾ

 المبلحظات

   من بداية العام الدراسي ربيس القسم تزويد المعلمين بمنها فر بي للتنمية الااتية  1

2 
عقد محا رات للتنمية المهنية للمعلمين في الموا يم 

ل الدراسي التالية : التخطيط التربوي ـ تنظيم الوفت للعم
 "طرق التدريس" 

   الفصل الثاني  -الفصل األول الموجه الفني

3 
 تزويد المعلمين باإلصدارات التربوية من

 وزارة التربية وجمعية المعلمين وؼيرها  
 ومرعز البحوث التربوية في الوزارة 

   طوال العام  معلم متميز 

   الفصل الثاني-الفصل األول  عنمعلم متم عمل دروس ريادية بين الزمبلء المعلمين  4

5 
 عقد حلقة نقاشية حول الوسابل 
 واألساليب "األهداؾ ـ التقويم ـ 
 األنشطة المصاحبة للمادة " 

 التوجيه الفني 
 ربيس القسم
 المعلمون 

 خبلل زيارة
 الموجه للمدرسة 
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 (            ـ االهتمام باألنشطة المصاحبة للمادة 3الهدؾ  )

 المبلحظات مدى تحقيق الهدؾ تاريخ التنفيا جهة التنفيا والمتابعة بل مساعدة لتحقيق الهدؾوسا م

   نوفمبر -اعتوبر  ربيس القسم والمعلمون االهتمام بمسابقة القر ن العريم  " حفظ وتبلوة "  1

2 
 عمل جدول لمتابعة المشارعين 
 حفظا مم أحعام التجويد

 ربيس القسم والمعلمون
رة المقررة من في الفت

 التعليم الخاص
  

   شهر مارس  ربيس القسم والمعلمون مسابقة الحديث الشريؾ 3

4 
االهتمام باللوحات الورفية الحابطية والمجبلت في 

 المناسبات 
 " رم ان ـ الحا ـ العيد "

 ربيس القسم والمعلمون

 الفصل األول 
   الفصل الثاني

5 

 القيام بالرحبلت التعليمية 
ت الزعاة ـ اللجنة االستشارية العليا ـ بيت " بي

التمويل ـ أصول لبلستثمار ـ معرض العتاب ـ المسجد 
 العبير ـ معرض الوسابل "

 المعلمون مم اإلدارة 
 الفصل األول 
 الفصل الثاني

  

 (               ـ االهتمام بالوسابل التعليمية4الهدؾ )

 المبلحظات مدى تحقيق الهدؾ تاريخ التنفيا يا والمتابعةجهة التنف وسابل مساعدة لتحقيق الهدؾ م

1      

2      

 ـ االهتمام بالمتعلمين في جميم المراحل 5 الهدؾ
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 ـ االهتمام بالمناها والعتب الدراسية وتقويمها         (   6الهدؾ)

 المبلحظات مدى تحقيق الهدؾ تاريخ التنفيا جهة التنفيا والمتابعة وسابل مساعدة لتحقيق الهدؾ م

   بداية العام الدراسي ربيس القسم ومعلم المادة فراءة المناها الدراسية 1

2 
 توزيم مفردات المنها الدراسي 

 مم التوجيه الفني  المو وع
   بداية العام الدراسي ربيس القسم ومعلم المادة

   بداية العام  ربيس القسم ومعلم المادة تقويم العتب الدراسية 3

 المبلحظات مدى تحقيق الهدؾ تاريخ التنفيا جهة التنفيا والمتابعة وسابل مساعدة لتحقيق الهدؾ م

   وال العامط ربيس القسم والمعلمون االهتمام بالفابقين 1

   طوال العام ربيس القسم والمعلمون االهتمام بال عاؾ ورفم مستواهم الدراسي 2

   طوال العام ربيس القسم والمعلمون مشارعة المتميزين بالمسابقات 3

4 
 ربط المتعلمين بوافم الحياة المعاصر

 من خبلل الدروس واألنشطة 
   طوال العام ربيس القسم والمعلمون

   طوال العام ربيس القسم والمعلمون القيم واآلداب اإلسبلميةؼرس  5

   طوال العام  تحليل نتابا المتعلمين 6

7 
االرتقاء بمستوى المتعلمين في األعمال 
 الشهرية والتدريب علح األسبلة المتنوعة

 ) المقالية ـ والمو وعية (  

 المدرس األول
 وجميم القسم

   طوال العام

 الورحلة الوتوسطة –رئيس قسن  - الوظائف اإلشرافية  -التوجيه الفني العام للتربية اإلسالهية                                       



 0 

 
 

 
 
 

 أنشطة تطبيقية في مو وع التخطيط التربوي .
 
 

  م خطة للنهوض بمعلم  عيؾ د علح أن تشتمل علح : – 1

 . ثبلثة إجراءات 

 ا عل إجراء . لية تنفي 
 

 
 صمم خطة للنهوض بمعلم  عيؾ تت من :  – 2

 . اإلجراءات العملية 

 . الزمن المحدد لعل إجراء 

 . لية التنفيا  
 

 
أردت النهوض بمستوى األنشطة الصفية و البلصفية لقسمك د حدد ثبلث وسابل  – 3

 لتحقيق الك د مبينا عيفية فياس مدى نجاحك فيما أجريته من إجراءات .
 
 
من المراعز المتقدمة في  –علح األفل  –من أهداؾ فسمك الخاصة إحراز ثبلثة  – 4

 مسابقة حفظ الحديث الشريؾ د ما اإلجراءات التنفياية لتحقيق هاا الهدؾ ؟ 
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 ت ـــدهـقــامل

                   
الحمد هلل رب العالميند والصبلة والسبلم علاح أشارؾ المرسالين سايدنا محماد وعلاح  لاه وصاحبه    

 وأزواجه أجمعين.        أما بعد ددد

ن األدوات  التي تعين االختبارات التحصيلية جزٌء ال يتجزأ من العملية التعليمية الناجحة ؛ فهي أداة م

علح فياس تحصيل المتعلمين بصورة عميةد حيث تعطي نتابجها دالالت معينة علح تحصيل المتعلمين 

 من جوانب المعرفة والقيم والسلوك.

وتصميم االختبار التحصيلي وبناإه يعتماد علاح الؽارض والهادؾ الااي ُبناي مان أجلاهد فمردودهاا ال  

 لح المنها بجميم عناصره. يعود علح المتعلم فحسبد بل وع

 

 ومن خبلل هاه الماعرة نسعح لما يؤتي: 

 تعريؾ المعلمين باالختبارات التحصيليةد مفهومهاد وأهميتهاد ومعاييرها. -1

 إعطاء صورة وا حة لدى المعلمين حول بناء وتصميم وتقويم االختبار التحصيلي. -2

 مواصفات .مساعدة المعلمين علح و م االختبار التحصيلي وفق جدول ال -3

 

 وفد فسم البحث إلح ثبلثة أبواب وعل باب يت من عدة مباحث وهي عما يلي:
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 أوال : االختبارات التحصيلية
 

 :( تعريؾ االختبار التحصيلي1
لتحديد مستوى تحصيل المتعلمين المعرفي منظمة بطريقة " عبارة عن أداة للقياس يستعملها المعلم  

 والوجداني والمهاري في مادة دراسية معينة"
 
  :خطوات بناء االختبارات التحصيلية  (2
 األهداؾ السلوعية المرتبطة بوحدات ومحتوى االختبار.  تحديد -1
 لة لمحتوى المادة العلمية .تحديد المفاهيم الممث -2
 تحديد نوع األسبلة المستخدمة في االختبار.  -3
 .لئلجابة  تحديد طول وزمن االختبار: يجب أن يتناسب االمتحان مم الزمن المحدد -4
 تحديد الوزن النسبي لبلختبار. -5
 تحديد أسلوب التصحيح ونمااإ اإلجابات ودرجاتهاد فعلما حرص المعلم علح دفة  -6

  .علما تمعن من تحديد اإلجابات النمواجية ودرجاتها تحديدا دفيقا مفردات االختبار
 
 )أ(توجيهات فنية  خاصة باالختبارات العامة:  (3

 *  مراعاة إرداؾ لفظ الجبللة ) هللا ( بما يليق به من عبارات التعظيم والتبجيل من مثل : 
 تعالح ( .تبارك و –عز وجل  –سبحانه وتعالح  –) جل جبلله 

عاملاة وعادم اختصاارها إلاح ) ص (   وسلم " مرادفة السم الرسولو له * عتابة " صلح هللا عليه 
( د أمااا أمهااات أو  ) صاالعم ( د وإاا ورد اساام أي نبااي أو رسااول  خاار أو أحااد المبلبعااة يعتااب )
 ( .المإمنين فتردؾ أسماإهن الزعية بـ ) ر ي هللا عنهن ( ومم الصحابة العرام )

عند و م أسبلة االمتحانات إلح توزيم مفردات الخطة الدراسية للمانها المقارر والمعتماد  الرجوع *
من التوجيه الفناي العاام للماادة؛ والاك للتؤعاد مماا هاو مقارر فاي المانها وتفادًياا للوفاوع فاي الخطاؤد 

 أصل االمتحان .وعلح ربيس القسم أي اً الرجوع إلح توزيم مفردات الخطة الدراسية عند مراجعة 
 * التزام ربيس القسم بحسن اإلخراإ لورفة االمتحاند مم مراعاة الجوانب الفنية عند طباعته.

و ام النقاااط فااي نهايااة  –الفواصاال  –* االهتماام بو اام عبلمااات التارفيم مثاال : ) أدوات االسااتفهام 
 حصر الجمل االعترا ية بين فوسين.. إلخ ( –عبلمات التنصيص  –الجمل 

 ؛ للتفريق بينه وبين عبارات السإال.وو م خط  تحته  بالحرؾ الثقيلدتابة رأس السإال * ع 
* ت مين االختبار أسبلة تقيس مدى تحقق األهداؾ المعرفية والوجدانية والنفس حرعية د ف بلً عن 

 أسبلة لقياس القيم واالتجاهاتد وأخرى لقياس مهارة الربط بالوافم.
 جابة عل سإال مم تقدير الدرجة التي يستحقها السإال .* تقدير الزمن المناسب إل

وا علاح دراياة بهاا خابلل *  تدريب المتعلمين علح االختبارات المقالياة والمو اوعية بؤنواعهاا ليعونا
 سي.ارالفصل الد

 * تؽطية األسبلة جميم الدروس المقررة .
فواعاد أسابلة التقاويم التحصايليد البعد عن النقل الحرفي ألسبلة العتاب المقرر ؼير المتناسابة مام  *

 وإن عان في األمر بد فيلزم بلورتها بما يتناسب مم تلك القواعد . 
 * البدء باألسبلة المو وعية تتبعها المقالية .

 .صياؼة الديباجة بطريقة صحيحة 
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)ب( توجيهات خاصة بامتحان الدور الثاني : 

امتحاان الادور األول مان حياث الشامولية  يعامل امتحان الدور الثاني بنفس مستوى -1
 والدفة والعمق والصياؼة الفنية .

يعتمد امتحان الدور الثاني فبل نهاية العام الدراسي وال يإجل اعتمااده لمطلام العاام  -2
 الدراسي الجديد .

يشمل امتحان الدور الثاني المو وعات المقررة طيلة العام الدراساي بجميام الفتارات الدراساية  -3
 .األربم

يرفق نمواإ اإلجابة بؤصل األسبلة بعد توزيم الدرجات العلية لؤلسابلة ومفرداتهاا مان الادرجات  -4
الجزبية د عما تشفم إجابة عل سإال برفم صفحتها من العتاب المقرر وبتحدياد الفصال الدراساي 

 والفترة الدراسية .

 ( أهم أنواع األسبلة في االختبارات التحصيلية :5)

        
: ) وهي األسبلة التاي تعطاي الماتعلم حرياة لتحدياد طبيعاة  اات إجابات موسعة ) مفتوحة( أسبلة -1

 إجابته ومداهاد مما يتيح الفرصة إلظهار مهارته في الترعيب والتقويم( ومثال الك:

 . افترح أسلوبا في تفعيل صلة الرحم ..  وهعاا 
يااد م اامون المااادة العلميااة المطلوبااة : وهااي ) األساابلة التااي تقااوم بتحد أساابلة اات إجابااة مقياادة -2

 بحدودها ال يقة ( ومثاله :
 إلخ . –فارن من حيث ..  –علل  –* عدد 

  فال تعالحمثال                 :21الروم  

 استخلص من هاه اآلية العريمة مقصدين من مقاصد الزواإ .*      
 المقالية : إرشادات لتحسين األسبلة 

يلزم في صياؼة األسبلة أن تعون وا حة ومفهومة د وبشعل يتطلب إجابة محددة بحيث يت ح  -1
للمتعلم المراد من السإال بال بط د لاا يف ل تجنُّب أن يبدأ السإال بصيػ من مثل : اعتب ما تعرفه 

 عيؾ حدث ... ؟   هل تعتقد .... ؟   –فارن ...  –عن .. 
 يػ الواردة في األمثلة التالية:واستبدالها بالص

  الوفت . -وازن بين الحا والعمرة من حيث : الحعم 

 ... ح بموفؾ مما درست ما يدل علح  و ِّ

 بيِّن األسباب التي أدت إلح ....  وهعاا 
 
 
 

 أنواع األسئلة 

األسئلة  -2  سئلة المقالٌـــةاأل -1

 الموضوعٌة
 أسئلة ذات إجابات محددة أسئلة ذات إجابات مفتوحة

 األسئلة المقالٌة  أوالً: 

 

 المرحلة المتوسطة –رئٌس قسم  - الوظائف اإلشرافٌة  -التوجٌه الفنً العام                      



 5 

يلزم جعل بعض األسبلة اات إجابة فصيرةد فهاا يساعد علاح و ام عادد أعبار مان األسابلة عماا   -2
 علم.يوفر الوفت للمت

 الترعيز علح فياس المهارات التي تسهم في انتقال أثر التعلم إلح الموافؾ المتجددة في الحياة .  -3
 عند صياؼة سإال من فابل العبارة ؟ وما المناسبة ؟ ينبؽي أن يتبم هاا السإال بعبارة من مثل:   -4
 ما أثر هاا الموفؾ في نفسك ؟ -
 ُخلُقية ؟أو عبلم يدل هاا القول من صفات فابله ال -
 أو مااا استفدت من هاا الموفؾ في سلوعك ؟ -
 لتعن األسبلة متعلقة بؤساسيات المحتوى الدراسي وليس بالشاا أو الؽريب . -5

 
 
 
 

 
 

 أوالً: أسبلة الصواب والخطؤ
 )  عبارة عن جملة يحعم عليها المتعلم إاا عانت صحيحة أو ؼير صحيحة ( 

 وهي علح نوعين :
 (.( أو )ها المتعلم بالصواب أو الخطؤ بو م عبلمة )عبارات يحعم علي-1

 ( بعد العبارة ؼير الصحيحة فيما يؤتي :( بعد العبارة الصحيحة وعبلمة )  م عبلمة )  -مثال
 ( )   * عورة الرجل في الصبلة بين السرة والرعبة.

 ( )    * عقوبة الزاني المتزوإ ثمانون جلدة .
 حيحة بإحبلل عبارات صحيحة بدالً منها.تصويب العبارات ؼير الص -2

 صوب ما تحته خط في العبارات اآلتية بو م العلمة الصحيحة بين القوسين: -مثال
 (  )              .يوم وليلة* مدة المسح علح الخفين للمسافر 

 (  ) .  المعروه عنه علح وجه اإللزام هو - -ورسوله  -تعالح  -* ما نهح هللا 
 إرشادات لتحسين أسبلة الصواب والخطؤ :

 يراعح االبتعاد عن األلفاظ التي توحي بصواب العبارة أو بخطبها من مثل :  -1
 حتماً ..( –جميعاً  -جميم ما سبق –أحياًنا  –دابًما  –فقط  –) وحدها  
 ت واالستثناء .أن ال تبدأ العبارة بنفي أو تت من أعثر من أداة عالنفي واإلثبا -2

 ( ) في الميراث .                     إال يفرق اإلسبلم بين الرجل والمرأة  لممثال : 
 (   )   والصحيح : فرق اإلسبلم بين الرجل والمرأة في الميراث.

يجب أن تعون العبارة معونة من فعرة واحدة صحيحة أو خطؤ د وليس هنااك شاك فاي صاحتها أو  -3
 خطبها .
وفعت معرعة أحد فرب جبل أحاد فاي المديناة المناورة د فاي السانة الرابعاة صياؼة ؼير دفيقة: مثال ل
 للهجرة.

 
 
 
 

 ومن أنواعها

 استبعاد الشاذ كتابة المصطلح الترتٌب التصنٌف
اختٌار من 

 متعدد
 ملء الفراغات

 أسئلة

 اإلكمال 

المزاوجة أو 
 المقابلة

الصواب 
 والخطأ

األسئلة  : ثانٌاً 
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 ينبؽي أال تت من أسبلة " الصواب والخطؤ " مساًسا بالعقيدة . -4
 (         )                   .يشبه علم األنبياء  -تعالح –مثال : علم هللا 

 العتاب حرفياًد حتح ال تعون مبهمة .عدم أخا العبارات من  -5
 ثانياً : أسبلة المزاوجة ) المقابلة(

)  عبارة عن مجموعتين تحتوي األولح علح عباراتد وتحتوي المجموعة الثانية علح استجابات أو 
 (  د يختار المتعلم الصحيح  لعل عبارة إعماالت

ثم اعتب رفم المعمل الصحيح بين  مثاله: تخير من المجموعة ) ب ( ما يناسب المجموعة ) أ (
 القوسين:

 المجموعة ) ب ( الرفم المجموعة ) ا (  

 ثبلث رععات . )     ( عدد رععات صبلة الوتر -1

 أربم رععات. )     ( عدد رععات صبلة الشفم .. -2

 المسلم يصلي المؽرب في السفر والح ر. -3
 رععة واحدة. )     (

 رععتان. )     (

 ) المقابلة (: ات لتحسين أسبلة المزاوجةإرشاد
) أي أن البدابل علها . أن تعون عناصر عل من القابمتين متجانسة وتدور حول محور واحد -1

 تتحدث مثبل عن عبادات أو شروط أو ؼزوات أو صحابة أو أنبياء أو رجال أو نساء أو تواريخ
 وهعاا.(

 صياؼة صحيحة: 
( ما يناسب عبارات المجموعة )أ( بو م الرفم الصحيح بين تخير من عبارات المجموعة )ب -أ

 القوسين فيما يؤتي:

 المجموعة ) ب (  الرفم المجموعة ) أ ( 

 إبراهيم  - )   ( أُنزلت التوراة علح   1

 داود  - )   ( أُنزل اإلنجيل علح 2

 أُنزل الزبور علح  3
 موسح  - )   (

 عيسح  - )   (

 : حةصياؼة ؼير صحي
تخير من عبارات المجموعة )ب( ما يناسب عبارات المجموعة )أ( بو م الرفم الصحيح بين  -أ

 القوسين في الجدول  اآلتي:

 المجموعة ) ب (        الرفم المجموعة ) أ ( 

 إبراء األعمه واألبرص. )   ( صاحب رسول هللا  1

 صبر علح أاى فومه. )   ( .سيدنا محمد  2

 ينا عيسح معجزة س 3
 ألقاه فومه بالنار. )   (

 أبو بعر الصديق  )   (

 .مراعاة عدم و م المعمل الزابد في نهاية القابمة -2
 ال يسمح بالزيادة في عدد المعمبلت إال بمعمل واحد. -3
 عدم و م معمل واحد لسإالين. -4
 حباا و م أسبلة المزاوجة في جدول لسهولة االختيار. -5
 بنود . 6 -5 يعون عدد البنود عبيرا د بحيث ال يزيد عن يجب أال –7
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 ثالثا: أسبلة اإلعمال أو األسبلة اات اإلجابات القصيرة 

 أسبلة أو عبارات نافصة تتطلب عتابة علمة أو أعثر لتصبح عاملة المعنح ومفيدة.( ) وهي
 تعمل المعنح في الجمل اآلتية :مثال: تخير من العلمات مما بين القوسين واعتبها في الفراؼات ل

 صياؼة أخرى: أعمل الجمل اآلتية بعلمات مما بين القوسين ليتم المعنح:
 ) رفم البصر إلح السماء د السجود د النّية د دخول الوفت (

 ……...………......…( من أرعان الصبلة 1
 ………………..…( من معروهات الصبلة 2
 ..…..…….....…( من شروط صحة الصبلة 3
 اؼة أخرى :صي

 أعمل العبارات بما يناسبها : -
 ........................... -2...................    -1* من أهم واجبات القا ي :   
 ........................... -2...................    -1* من شروط اختيار الحاعم :  

 إرشادات لتحسين أسبلة اإلعمال:

 مال العبارات أن يعون الفراغ في نهاية الجملة.يشترط في أسبلة إع -

 البعد عن نقل فقرات العتاب وتفريؽها؛ ألن المتعلم ليس مطالباً بحفظ فقرات العتاب. -
 يراعح في الفراغ أال يحتمل أعثر من إجابة صحيحة. -
تعون يجب أن يخصص الفراغ المطلوب تعملته لقياس الجوانب الهامة من المادة الدراسية د أي  -

 العلمات النافصة ربيسة ولها أهميتها وداللتها .
 

 رابعاً: أسبلة ملء الفراغ

يتطلب من المتعلمين  -وليس  خرها  -) وهي عبارات يترك فيها جزء نافص في وسط العبارة 
 تعملته باإلجابات الصحيحة (

 لمإلفة فلوبهم. مثال: من مصارؾ الزعاة الفقراء و ................ و ................. وا

  :إرشادات لتحسين أسبلة ملء الفراغ -
العبارة النافصة أو السإال بإحعام بحيث ال يمعن اإلجابة عليها إال بالعلمة  ينبؽي أن تصاغ -1

 لملء الفراغ. المطلوبة
 تزيد الجملة عن فراؼيند مما يإدي إلح ؼموض السإالد أو إطالته. يجب أال -2
 . بيسة من العبارة د ينبؽي اإلبقاء علح ما يحدد المطلوب فيهاالعلمات الر عند حاؾ -3

 . بـ............. ألنه تزوإ بنتي رسول هللا   مثال : لُقب عثمان بن عفان
 .نهايتهاد بل تعون بين عبارتين في الجملة الواحدة ينبؽي أال يعون الفراغ في أول العبارةد أو في -4

  ..... أول رعن من أرعان اإلسبلم الخمسة............ -مثال ؼير صحيح :
 
 
 
 
 
 

 خامساً : أسبلة االختيار من متعدد
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"حياث يوجاد منهاا  ) وهي أسبلة تتعون من أصل السإال " يطرح مشعلة محاددة " وبادابل " حلاول 
  )إجابة صحيحة واحدة فقط وبافي البدابل خاطبة
  :إرشادات لتحسين  فقرات االختيار من متعدد

   :السإال مبادئ متعلقة بؤصل .أ
وال تعتمد هاه المشعلة في و وحها محددة ووا حة تماماًد  أن يحتوي أصل السإال علح مشعلة -1

 .علح البدابل
 اختر من بين البدابل المتعددة ما يعمل المعنح في العبارات اآلتية :مثاله: 

 تتحدث عن العقيدة( -نافقين  تف ح الم –* من مميزات السور المعية أنها )  ياتها طويلة  
 تجنب صيؽة النفي في السإال. -2
أو السإال متعلقة بتعريؾ مصطلح معين فمن األف ل و م التعريؾ أو المفهوم  إاا عانت الفقرة -3

 . في أصل السإال
  :إرشادات متعلقة بالبدابل  .ب
إا أن التنافض بين العبارات د   ومرتبطة بمجال المشعلة أن تعون البدابل متجانسة في محتواها  -1

 يوحي باإلجابات دون عناء أو جهد.
 :اختر التعملة الصحيحة لما يؤتي بو م خط تحتهامثال : 

لد وتقري ال يؾد وتعين علح نوابب الدهر"   " ال يخزيك هللا أبداً د إنك لتصل الرحم د وتحمل العَّ
 فابل العبارة السابقة:

 (  عمر بن الخطاب -  الصديق أبو بعر -  )السيدة خديجة       
 . األخطاء الناشبة من نقص المعلومات وليس لتبلعب في األلفاظ أن تعون البدابل مبنية علح -2
معروفة علها لدى  أن تعون لؽة البدابل سهلة ووا حة والمصطلحات المستخدمة في البدابل  -3

 المتعلمين.
 . الخاطبة بشعل مستمر ( من البدابلأال تعون اإلجابة الصحيحة أطول من )أو أفصر  -4
 يلزم خلو عبارات سإال المعمبلت والبدابل من األلفاظ التي توحي بصواب العبارة أو خطبها د   -5

 . )عل ما تقدم –فقط  -دابماً  –أحياناً  –مثل : ) وحدها 
 عل ما تقدم ( -  للمسلمين -مثال : اإلسبلم دين سماحة وسبلم ..  ) للعرب  

 . عون عل البدابل بعيدة عن الصواب وواحد منها فقط صحيحاً أن ت -6
يجب أن تتوافق المشعلة في جار السإال من الناحية النحوية واألسلوبية د بمعنح أن تعون   -7

 البدابل منسجمة في السياق مم المشعلة .
 أن يخلو جار السإال ) المشعلة ( من الجمل االعترا ية عي تبقح الفقرة وا حة .  -8

د وصاحب المقدمة المعروفة باسمه مإسس علم  -وهو من أصل عربي  –يعتبر ابن خلدون  :مثال 
 الفلك ( –االفتصاد  –االجتماع  –النفس -: ) 

يف ل و م عل العناصر المشترعة في البدابل في صلب المشعلة د حتح ال تتعررد مثال : العلم  -9
 الاي يعتبر ابن خلدون من مإسسيه هو :

 علم الفلك –علم االفتصاد  –االجتماع  علم –علم النفس 
أن تعون عل فقرة مستقلة تمام االستقبلل عن األخرى د أي ال تتوفؾ إجابة فقرة علح فقرة  -10

 أخرى 
أن يعتب رفم الفقرة بالعدد الحسابي د أما البدابل فبالحروؾ األبجدية من أجل تمييز رمز  -11

 البديل د من رفم الفقرة .
 تتؤلؾ من أرفام ترتيبا تنازليا أو تصاعديا . يف ل ترتيب البدابل التي -12
 
 
 
 

 سادساً: استبعاد الشاا
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) وهي أن ُيطلب من المتعلم شطب أو حاؾ فقرة أو علمة ؼير متناسبة مم الفقرات أو العلمات 
 األخرى أو ؼير منسجمة معها في المعنح ( وهي تصلح لمتعلمي المرحلتين االبتدابية والمتوسطة.

 ؾ العلمة ؼير المناسبة فيما يؤتي :مثال : احا
 ( الجحيم د اللظح د الفردوس د السعير. 1
 .( بدرد اليرموك د أُحد د فتح معة 2

 سابعاً : عتابة المصطلح
 ) عتابة تعريؾ أو مفهومد وُيطلب من المتعلم عتابة المصطلح المناسب له ( 

 ومثاله : اعتب المصطلح الشرعي للتعريفات اآلتية :
 ........... ( أفوال وأفعال مخصوصة مبتدبة بالتعبير ومختتمة بالتسليم.) .....

 إرشادات لتحسين أسبلة عتابة المصطلح:
 أن ال يطلب من المتعلم عتابة مصطلح لمفهوم د فالمفهوم يختلؾ عن المصطلح د   -1
 و مثاله : اعتب المصطلح الاي يدل عليه المفهوم اآلتي : 

 اجتماعية وإنسانيةد وفانون ينظم العبلفة بين الرجل والمرأة .   ) ........... (  رورة 
 أن ال تعون عامة أو أن تحتمل أعثر من إجابتين. -2

 مثاله: ) ............ ( من أجل العبادات د وهي رعن من أرعان الدين وفراب ه.
 فإجابة هاا التعريؾ يمعن أن تعون : الصبلة د الزعاة د والصيام د والحا. 

 مناً: الترتيبثا
) هي ترتيب موافؾ حسب حدوثها تاريخياًد أو ترتيبها حسب أسبقيتها وتسلسالها ( عؤحاداث الهجارة 

 النبويةد أو أحداث اإلسراء والمعراإ أو ترتيب أحداث فصة ما وؼيرها.
 مثاله : رتب األحداث حسب حدوثها تاريخياً بو م األرفام في المربم المقابل :

  -( بين القوسين :4-3-2-1الية حسب وفوعها ترتيبا زمنيا بو م الرفم المناسب)رتب األحداث الت -
  إلح سدرة المنتهح .                                 -  -)    ( وصل الرسول 

                                                             ومعه دابة عظيمة.                                          -  -إلح لنبي  -  -)    ( أرسل هللا تعالح جبريل 

 يصعد من سماء إلح سماء فالتقح عددا من األنبياء .  -  -)    ( ظل الرسول 

 البراق ليبل وانتقل إلح المسجد األفصح .      -  -)    ( رعب الرسول 

 تاسعاً : التصنيؾ    
م عدد من العلمات المختلفة في مجموعاتد بحيث تعون هناك ) هي أن يطلب من المتعلم و         

 عبلفات وا حة ومتناسقة بين علمات عل مجموعة (

 مثال : صنؾ الجرابم اآلتية حسب نوع العقوبة في الجدول اآلتي :
 التسبب في الجروح ( –التشبه بالنساء  –شرب الخمر  –القتل  –ترك الصبلة تهاوناً  –الزنا  -)
 

 عقوبة التعزير عقوبة القصاص ودعقوبة الحد 
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 ( مستويات األهداؾ التي تقيسها االختبارات التحصيلية6)

 ٌجب أن تقٌس أسئلة االختبار مستوى التحصٌل العلمً والقٌمً والسلوكً للمتعلم فً النواحً اآلتٌة:

 مستوٌات األهداف المعرفٌة وأهمها : -1
 التقوٌم ( - التحلٌل. - التركٌب. - التطبٌق. –. الفهم واالستٌعاب -) التذكر. 

 مستوٌات األهداف الوجدانٌة وأهمها:  -2
 تمثل األخالق والقٌم والسلوك. ( –التنظٌم القٌمً.    -) االعتزاز بالقٌم

 مستوٌات األهداف النفس حركٌة وتشمل: -3
 التنظٌم واالبتكار ( –التكٌف .   –) اإلتقان 

 لتفكٌر من مثل:مستوٌات مهارات ا -4
 استنباط واستخالص النتائج.(      -حل المشكالت.  -تقدٌم المقترحات.   -) تحلٌل المواقف.  

 مهارة الربط بالواقع . -5
    توظٌف القٌم التربوٌة . -6

       
 وسيتم تناول هاه المهارات بشيء من التفصيل.                   

 

 التي تقيسها :مستويات األهداؾ السلوعية واألسبلة 

 نمااإ من األسبلة التي تقيس األهداؾ المعرفية : (1)

 صٌغة السؤال األفعال التً تقٌسها معناها المستوى

 التذكر
قدرة المتعلم على استتدعاء 

 واسترجاع المعلومات.

 –ٌحتتتتتدد  –ٌتتتتتذكر  –ٌعتتتتدد 
ف  –ٌصتتف   -ٌستتمً –ٌُعتتر 
 –ٌستتتتترجع ٌتلتتتتو  –ٌكمتتتتل 
 ٌكتب..

 –متتتا شتتتروط  –عتتدد  -متتتتى  -أٌتتن 
ف   –حتتتدد  –أكمتتتل العبتتتارة  –عتتتر 

متتتن قائتتتل  –اكتتتتب متتتا تعرفتتته عتتتن 
متتتن  –اكتتتتب المصتتتطلح  –العبتتتارة 

 المؤلف ..

 الفهم

القتتتتتتتتتتدرة علتتتتتتتتتتى إدراك  
المعنتتتتتتىر وٌظهتتتتتتر ذلتتتتتتك 
بترجمة المتادة متن صتورة 
إلتتى أختتترى والتفستتٌر إمتتتا 

 بتفصٌل أو بإٌجاٍز.

 –ٌتتتترجم  –ٌفستتتر  –ٌعلتتتل 
 –ٌشتق  –ٌستنتج  –ٌلخص 
 –ٌعبتر  –ٌشرح   –ٌستنبط 
 ٌعٌد صٌاغة ... –ٌقارن 

قتتتتارنر وازن ر  مٌتتتتزر علتتتتلر أعتتتتد 
الصتٌاغة بأستلوبكر ضتع المعنتى فتً 
كلمتتتات متتتن عنتتتدكر أشتتترح الفكتتترة 

 –نتاقش  -لخص بأسلوبك -األساسٌة 
 -استتتتتتتنتج –وضتتتتتح  –مٌتتتتتز بتتتتتتٌن 
 استخلص...

 
 

 التطبٌق

 
 القدرة على استخدام

المعلومتتات التتتً اكتستتبها  
ة متشتابهة فً مواقف عدٌتد

وتتطلتتتتتب معطٌتتتتتات هتتتتتذا 
تا متن  ًٌ الموقف مستتوى عال

 الفهم والمعرفة .

 -ٌطبتتتتتتق –ٌحتتتتتتل مشتتتتتتكلة 
ٌشٌر إلى  -ٌبرهن –ٌستعمل 

 –ٌتتتدلل علتتتى  –ٌستتتتخدم  –
 -ٌستشتتتتتهد بوٌتتتتتة أو حتتتتتدٌث

 –ٌوضتتتتتتتتتح  –ٌستتتتتتتتتتخر  
 ٌضرب مثاالً...

اقتتتترح حتتتال للمشتتتكلة  -اكتتتتب مثتتتاالً 
أكتتتتد متتتتا تقولتتتته  –صتتتتنف  -التالٌتتتتة 

كٌتتتتتتف  –ٌرة  .. بموقتتتتتف متتتتتن ستتتتت
 تتصرف فً المواقف اآلتٌة:   
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 التحلٌل

القتتتدرة علتتتى تجزئتتتة الكتتتل 
إلى أجتزاء ومعرفتة عالقتة 
كل جزء بما قبله وما بعتد  
ر وٌتطلتتتب معطٌتتتات هتتتذا 
الهدف مستوى عقلتً عتاٍل 

 من الفهم والتطبٌق .

 -ٌفتتتترق –ٌقتتتتارن  –ٌحلتتتتل 
 –ٌستتتتتتتتتتتتنتج  –ٌوضتتتتتتتتتتتح 

 ٌختار...

 –و الظتتاهرة التالٌتتة اشتترح العبتتارة أ
متا  -ما الدوافع التً أدت لـ .. –حلل 

متتا النتتتائج المترتبتتة  -أستتباب غتتزوة  
 -قتارن بتٌن  -لمتاذا   -على كل من :

كٌف توفتق بتٌن ..  دلتل علتى صتدق 
 ما ٌأتً: 

 
 

 التركٌب

القتتتدرة علتتتى تكتتتوٌن كتتتل 
متكامتتل متتن مجموعتتة إلتتى 
أجزاء على أن ٌتصف هذا 

 الكل باإلبداع .

 –ٌتتتتربط  -ٌؤلتتتتف – ٌركتتتتب
ٌتنظم  -ٌرتتب -ٌخطتط-ٌقترح

ٌعٌتتتتد  –ٌنتتتتتج  –ٌصتتتتمم  –
 –ٌعتتتتدل  -كتابتتتتة أو ترتٌتتتتب

 –ٌتحتتتتتتدث بأستتتتتتلوبه عتتتتتتن 
 ٌبٌن...  

أعتد ترتٌتب  –طور  –صمم  –عدل 
صتتنف  ) أركتتان  –..أحتتداث القصتتة 

اربتتتتط بتتتتٌن اآلٌتتتتة  –..(أو شتتتتروط 
 والحدٌث أو المقولة 

 التقوٌم
القتتدرة علتتى إصتتدار حكتتم 

األشٌاء واألفكار على قٌمة 
 والحلول وتبرٌرها.

 -ٌبتتتدي رأٌتتتاً  –ٌحكتتتم علتتتى 
 –ٌقتتترر  –ٌعبتتتر عتتتن رأٌتتته 

 -ٌجتتتتتادل -ٌتتتتتدافع -ٌتتتتتدحض
 -ٌبتترر –ٌمٌتتز  -ٌفنتتد -ٌنتقتتد
ٌ م  ٌربط بٌن ... –ٌدعم  -ٌق

م  انقتد متع التصتحٌح أو  -فاضتل  -قو 
أٌهمتتا أفضتتل ولمتتاذا   أي  -التعتتدٌل 

 الرأٌٌن التالٌٌن أكثر صحة ر ولمتاذا 
ما المعٌار الذي تستند علٌه فً هذا  -

ما حكم الشرع  -ما رأٌك    -الحكم  
 -اربتتط بتتٌن اآلٌتتة والحتتدٌث -فتتً .. 

أبطتتتل  –وازن بتتتٌن  –فنتتتد المقولتتتة 
 حجج من ٌزعم  
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 األهداؾ الوجدانية ونمااإ من األسبلة التي تقيسها:  (2)
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 انية :نمااإ من األسبلة لقياس األهداؾ الوجد

 صٌغة السؤال ااألفعال التً تقٌسه معناها المستوى

 االستقبال  -1
 ) االنتبا  (

وٌقصتتد بتته جعتتل المتتتعلم 
ٌهتتتتتم بوجتتتتود مثٌتتتترات 
معٌنة وٌصبح راغبا فتً 

 تلقٌها . 

ٌستتتمع بٌقظتتةر ٌصتتغً ر ٌنتبتته ر ٌبتتدي 
اهتماما ر ٌظهر وعٌاً ر ٌهتتم بتـ ر ٌتتابع 
رٌختتتتارر ٌشتتتٌر إلتتتى ر ٌبتتتدي رغبتتتة ر 

 ٌشاهد ...

 

ال ٌوجتتد صتتٌد محتتددة 
تقتتتتتتتتتتٌس األهتتتتتتتتتتداف 

وجدانٌتتتتتتة لصتتتتتتعوبة ال
قٌتتتتتتتتتتاس المشتتتتتتتتتتاعر 
واألحاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌس 
واالنفعتتتتاالت ر ولكتتتتن 
ٌمكتن توظٌتف األستئلة 
التً من خاللها نتلمس 
ردود أفعتتتال تتتتنم عتتتن 
مشتتتتتتاعر وانفعتتتتتتاالت 

 المتعلمٌن.

وسنستتتتتعرض بعتتتتض 
األمثلتتتة ألستتتئلة تقتتتٌس 

 األهداف الوجدانٌة.

 التقبل – 2

 و االستجابة 

تجتتتاوز المتتتتعلم درجتتتة  
 االنتبتتتتتتا  إلتتتتتتى درجتتتتتتة

المشتتتتتاركة اإلٌجابٌتتتتتة   
وٌتطلب ذلك التفاعل مع 
الموقتتتتف ولتتتتٌس مجتتتترد 

 االهتمام . 

ٌستتاعد ر ٌستتتمتع بتتـر ٌوافتتق ر ٌنتتاقشر 
ٌجٌب ر ٌؤدي ر ٌعترضر ٌقترأر ٌقتررر 
ٌتتتتتتحمسر ٌستتتتتاند ر ٌبتتتتتادر ر ٌهتتتتتتم ر 
ٌُقبل على ر ٌتطوع بـ رٌرغتب  ٌشاركر 
فتتتً ر ٌنفتتتر متتتن ر ٌمتتتتدح ر ٌستتتتجٌبر 

ٌقضتتتً  ٌستتتارع إلتتتىر ٌتتتتدرب علتتتى ر
 الوقت فً..

االعتزاز  – 3
 بقٌمة

القٌمة التً ٌعطٌها الفترد 
لشتتًء معتتٌن أو ظتتاهرة 

 معٌنة أو سلوك ما . 

ٌقتتدرر ٌعتتتز بتتـ ر ٌكتتون اتجاهتتا نحتتو ر 
ٌكتتر  ر ٌحتتبر ٌؤٌتتد ر ٌعتتارضر ٌتتدعو 
إلتتى ر ٌبتترهن ر ٌقتتترحر ٌعتتززر ٌستتاندر 

ٌشتتجب ر ٌهتتاجمر ٌقبتتل ر  ٌمنتتعر ٌحتتتجر
 ٌفضل ر ٌبرر ...

كوٌن ت – 4
 نظام قٌمً

الجمع بٌن أكثر من قٌمة 
وقتتتتتدرة المتتتتتتعلم علتتتتتى 
تنظٌمهتتتتتتتتتتتا وتحدٌتتتتتتتتتتتد 
العالقتتات المتبادلتتة بٌنهتتا 
للوصتتول إلتتى بنتتاء نظتتام 

 قٌمً ٌتسم بالثبات.

ن  ٌتتوازنر ٌطتتور خطتتة لتنظتتٌم..ر ٌكتتو 
أحكاماً حول ر ٌتعرف على خصائصر 
ٌتتنظمر ٌركتتبر ٌجمتتعر ٌتتربط ر ٌنستتق ر 

 اماً ..ٌقرر العالقات ر ٌصدر أحك

تمثل  -5
القٌمة 

)السلوك 
 القٌمً(

تكتتوٌن نظتتام قٌمتتً عنتتد 
المتتتتتتعلم ٌحتتتتتدد أنمتتتتتاط 
ستتتتلوكه وٌستتتتٌطر علتتتتى 

 سلوكه فترة من الزمن 

ٌلتزم ر ٌمارسر ٌتمثل ر ٌتابع ر ٌصتبر 
علتتتى ر ٌثتتتابرر ٌتحمتتتل فتتتً ستتتبٌل ..ر 

 ٌتصف بـ ر ٌعتقد ...
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 نقلت وسابل اإلعبلم خبر تدنيس المصحؾ الشريؾ من فبل أعداء اإلسبلم . فؤجب عما يؤتي: -1س

 عبلم يدل هاا التصرؾ ؟ وبم تحتا عليه ؟ 

 . وّجه نداء إلح العالم اإلسبلمي للقيام بواجبه نحو هاا التصرؾ 

   ما الاي يستثيره هاا التصّرؾ في نفسك من مشاعر ؟ 
 ره السيبة علح الفرد والمجتمم " . شارك برأيك للق اء علح هاه الظاهرة ." للعبر  ثا - 2س

 ؼّرتك نفسك بالتعبر علح الناس . فبم تردعها ؟ -
        

 مستويات األهداؾ النفس حرعية ونمااإ من األسبلة التي تقيسها :  (3)
 

 المستوى معناها األفعال التي تقيسها

يفا ااال د يحااادد د يختاااار د ياااربط د 
د يتعااارؾ د يرافاااب د يتاااابم د يمياااز 

 يشاهد د يستعشؾ ...

الترعيااااز علااااح اسااااتعمال أع اااااء الحااااس 
 االستقبال -1 لتؤدية النشاط الحرعي .

يستجيب د يظهر د يتطوع د يشاارك 
 د يعيد د يعرر . . . 

اساااتعداد الشاااخص ألداء مهاااارة وتهيبتاااه 
 ألداء سلوك معين. 

 التهيبة -2

جرب ينسخ د ينسق د يحللد يقلد د ي
 د يحاعي د يحاول د يعيد . . . 

استعداد المتعلم علح القيام بنوع معين مان 
العمل د فاد يعاون اهنيااً د وفاد يعاون بادنياً 

 وفد يعون انفعالياً.

االستجابة  -3
 الموجهة 
 ) التقليد (

يمارس د يصامم د يخطاط د يجمام د 
 يؽرس د يدرب . . . 

وهاااو مساااتوى خااااص بااااألداء بعاااد تعلااام 
 بثقة وبراعة . المهارة

 الممارسة  -4

يعدل د يحعمد يتعياؾد يؽيارد يانقح د 
 يعيد تنظيم د يعيد ترتيب د ينتا ....

هااااي مسااااتوى المهااااارات التااااي يطورهااااا 
الماااتعلم ويقااادم نماااااإ مختلفاااة لهاااا تبعااااً 

 للموفؾ الاي يواجهه

 التعييؾ أو -5
 التعديل

ياااانظم د يعااااون د يبتعاااار د يباااادع د 
 . ينشايصمم د يطور د 

وهااااا المساااتوى خااااص بابتعاااار الماااتعلم 
 وإبداعه وتطويره لمهارات حرعية جديدة

التنظيم  -6
 واالبتعار

  
 

 نمااإ من أسبلة تقيس األهداؾ النفس حرعية:
 -فّدم نصيحة لعل من : -1

 . زميلك فّعر في ترك الدراسة نظرا إلخفافه في االمتحانات 

 . لمست  عفا في مستوى تبلوة بعض زمبلبك 

 أفاربك من الشباب مقبل علح السفر إلتمام دراسته في دولة أجنبية . أحد 
 ما تصرفك في الموافؾ اآلتية في  وء فيم اإلسبلم ومبادبه ؟. -2

 * طلب منك والدك إنجاز عمل من األعمال أثناء استعدادك للصبلة .
 ريم .*  سمعت إعبلًنا في إااعة المدرسة يدعو للمشارعة في مسابقة حفظ القر ن الع

 في  وء فيم اإلسبلم ما رأيك في الموفؾ اآلتي ؟ وبم تنصح صاحبها ؟  -3
 مسلم يتظاهر بالخشوع في الصبلة ليمتدحه اآلخرون . -

  -------------------------النصيحة : ------------------رأيي: 
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 او نمااإ من األسبلة التي تقيسهالعليا د ( مستويات مهارات التفعير 7)
مستويات التفعير العليا تت من عدد من المهارات أهمها: مهارة التوسمد تحديد العبلفة 
بين السبب والنتيجةد الربط بين العبلفاتد التصنيؾد التحليلد االساتنتاإد تقيايم الادليلد 
المقارناة والتباايند حاال المشاعبلتد والتنبااإد تنمياة المفااهيمد تحديااد األولويااتد تحديااد 

السبب والنتيجةد الطبلفة وؼيرها العثيارد ولان يساعنا إال أن نقادم بعاض النماااإ لؤلسابلة  العبلفة بين
 التي تقيس عل مهارة من المهارات السابقة .

* مهارة التو يح أو التوسم: ) وهي المهارة التي يتمعن فيها المتعلم بالتعبير عن فعرة معينة 
 بإسهاب وتو يح.(

-               :د من فهمك لآلية العريمة أجب عما يؤتي:6المابدة 

 ما مفهوم الؽسل ؟ -
 ؟ فما الحعمة من الك - اإلسراؾ في الماء –من معروهات الُؽسل  -

* مهارة التصنيؾ : ) عملية عقلية يتم من خبللها و م األشياء معااً  امن مجموعاات بحياث تجعال 
 منها شيباً اا معنح (.

 لمختلفة من العلمات في الجدول اآلتي مم بيان السبب: مثال : استخرإ العلمة ا

 السبب المختلفة العلمات

 –السااااااعير  –لظااااااح  –جهاااااانم 
 سقر –الهاوية  –الفردوس 

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

 األيااام الباايض – صاايام رم ااان
ثنااااااااين اال –يااااااااوم عرفااااااااة  –

 والخميس.
..................... ........................................... 

 
 * مهارة التنبإ: القدرة علح توفم ما سيحدث في المستقبل من خبلل معطيات وفرابن معينة.

لام ينزلاوا ولام يجمعاوا  -بالمرابطة علح الجبل - -الاين أمرهم الرسول  -بم تتنبؤ: لو أن الرماة  - 
 "  ؟الؽنابم في معرعة " أُُحد 

 * مهارة المقارنة : المهارة التي تستخدم لفحص شيبين واعتشاؾ أوجه الشبه واالختبلؾ.
 * مهارة التحليل: 

    : ما القيمة التي تنصح بها في الموافؾ اآلتية 
 زميلك ينقل الواجبات من عراسة زميل  خر له.  -
 أخوك يتباهح بؤنه ينفق أمواالً عثيرة علح ملااته. -

 نمية المفاهيم : هي عبارة عن عملية اهنية تهدؾ إلح إيجاد تسميات أو تصنيفات لؤلفعار.* مهارة ت
 ألِّؾ جملة مفيدة لعل من الصفات اآلتية : ) الحقد د الحسد د النقمة ( -
 

 * تقييم الدليل: عبارة عن االعتراؾ أو اإلفرار بؤن المعلومات صادفة وثابتة.
التااي شاارعها هللا تعااالح لجريمااة الساارفة فيهااا فسااوة وتعطياال  باام تاارد علااح ماان ياازعم أن العقوبااة -

 لمجموعة من أفراد المجتمم؟
 * مهارة الربط بين العبلفات : إيجاد صفات مشترعة بين شيبين.

 أوجد ثبلث صفات مشترعة علح األفل بين المإمن والشجرة .  -
ي تبين عيؾ أن شايباً ماا يعاون سابباً * مهارة تحديد العبلفة بين السبب والنتيجة : العلمية الاهنية الت

 آلخر.
للعفار عندما تم له فتح معة ) ال تثرياب علايعم الياومد ااهباوا فاؤنتم الطلقااء (   - -فال رسول هللا  -

 ما النتابا المترتبة علح هاا القول ؟
 
 
 

 المرحلة المتوسطة –رئٌس قسم  - الوظائف اإلشرافٌة  -التوجٌه الفنً العام                      



 15 

 
  * مهارة الطبلفة الاهنية : عملية اهنية يتم من خبللها الوصول إلح أفعار جديدة .

ماان فهمااك لاادرس الهجاارة النبويااة د أعتااب ثبلثااة أسااباب يجااب ماان أجلهااا أن يخطااط  -
 المسلم لعمله.

* مهارة حل المشعبلت : تحليل وو م استراتيجيات تهدؾ إلح حل سإال صعبد أو موفؾ معقدد أو 
 مشعلة تعيق تقدم جانب من جوانب الحياة.

لليل علح التلفاز في شهر رم اان بحجاة ت اييم مااا تفعل لو: علمت أن أخاك ينام النهار ويسهر ا -
 الوفت؟

 * ملحوظتين هامتين :
لحداثة هاه النوعية من األسبلةد وحاجة المتعلم لوفت من التفعيرد يف ال تادريب المتعلماين   -1

عليهاااا أثنااااء العاااام الدراساااي مااان خااابلل : التمهيااادد المنافشاااة البنابياااةد والتقاااويم النهاااابيد 
 واألنشطة البلصفية .

  عتفح بسإال واحد فقط من هاه األسبلة في االختبارات الفترية والنهابية.ي  -2
 مهارة الربط بالوافم ونمااإ من األسبلة التي تقيسها( 2)  

 -تعريؾ مهارة الربط بالوافم :
" هي تلك المهارة التي يتمعن فيها المتعلم من ربط المادة العلمية وما يدرس وما فيهاا مان اتجاهاات 

 (1)وعبرد وبين الوافم االجتماعي الاي يعيشه وما فيه من سلوك وفيم وعادات ." وفعر وعظات
وهاه أمثلة عن أسبلة الربط بالوافم علح سبيل األمثلة ال الحصرد علح أن يراعح عند ت مين أسبلة 

 الربط بالوافم في االختبار أموراً منها :

 ة .و م سإال واحد في عل االختبارد بحيث ال يؤخا درجة عبير 

 . أن يقيس فدرة المتعلم علح اعتساب مهارة الربط بالوافم 

  بماا يتوافاق مام شارع  –أن يت من السإال عبارات التقييد من مثل: ) علح  وء ما درست
 من منظور إسبلمي ونحوه (  –اإلسبلم 

 نمااإ أسبلة للربط بالوافم 

 ئلبداع واالبتعار .عزيزي المعلم :  هاه نمااإ لبلسترشاد بها تارعين لعم المجال ل

 : ) في سطر ( وجه نداء إلح أُولي األمر من أمتنا تدعوهم فيها إلح الوحدة ونبا التفرق. 1س
 : من نعم هللا تعالح علح ببلدنا " النفط "د فما واجبك نحو هاه النعمة العظيمة ؟ يعتفح بنقطتين.2س
األموال تدعوهم فيها إلاح إخاراإ  : الزعاة طهرة للمال . وجه نداء استؽاثة إلح أصحاب رإوس  3س

 زعاة أموالهم ؟ في سطرين.
 من منظور إسبلمي: - : اعتشؾ الصواب والخطؤ في المسؤلتين اآلتيتين مم بيان السبب 4س
علح عورات اآلخرين. لبلطبلعاستخدام الهواتؾ المتنقلة اوات العاميرا  -أ  
 حؾ اليومية .ت ييم وفت العمل في فراءة األبراإ التي ترد في الص -ب 

 
 (  توظــيؾ القــيم في االختبارات التحصيلية3) 

 
 ) أ (  ويقصد بتوظيؾ القيم في االختبارات  التحصيلية:

تحويل الحقيقة أو القيمة المجردتين إلح ف ايا عملية تبلمس وافم المتعلم وتعايشه فيعتسب التعبيار  
 عنها في  وء استجابته لها وتفاعله معها .

ي بالك تعين المتعلم وتؤخا بيده إلح طريق اإلجابة المعبرة عن المفهوم أو السلوك المعتسب لدياه  وه
عما تعطي للمعلم مإشًرا إما إيجاًبا أو سلًبا في تقويم وفياس توظيؾ المفاهيم والقيم العملية التربوية 

 لدى المتعلم .
 

                                                 
 

 توسطةالمرحلة الم –رئٌس قسم  - الوظائف اإلشرافٌة  -التوجٌه الفنً العام                      



 16 

 
 

 لح استيعاب مفهوم هاا المسمح التربوي .بعض النمااإ التي تعينك ع -عزيزنا المعلم  –وإليك 
 

 منبذج خمتبرة هن األسئلت لتوظيف القين يف االختببراث التحصيليت
 

 حدد عمل الخير الاي تدل عليه عل صورة مما يؤتي:   -1سأوالً: المرحلة االبتدابية : 
 ) بشرط أن تعون الصور وا حة بعد تصويرها (

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 عجبني / ال يعجبني( في المربم المقابل :يرأيك في السلوك اآلتي بعتابة )  : ما2س
 

ق أحمد بمصروفه للعامل مم أنه ؼير مسلم .  * تصدَّ

 يبة ألنها ؼير مسلمة  .* مها تنعت الخادمة بصفات س

د محمد علح تبلوة جزء من القر ن العريم عل يوم .  * تعوَّ

 ثانياً: المرحلة المتوسطة :
 ما رأيك في الموافؾ اآلتية من منظور شرعي ؟ وبم تنصح أصحابها ؟ -1
 أحد المصلين يتظاهر بالخشوع في الصبلة ليمتدحه اآلخرون. -أ 

  ------------------------------النصيحة: -------------رأيي:
 فتاة تق ي معظم وفتها فيما يؽ ب هللا تعالح من لهو وعبث. -ب

  -----------------------------النصيحة: ---------------الرأي:
 اختر التصرؾ الصحيح في الموافؾ التالية بو م خط تحته : -2

 -طالعتك الصحؾ أن بلًدا إسبلمًيا أصابته مجاعة : -أ

 اهم بما أستطيم .أس 

 .ال أفدم شيًبا ألني ؼير مسبول 

 .أحار الناس من الاهاب إليه 
 من فابل العبارة التالية  ؟  وعيؾ تطبقها في حياتك ؟ -3
 "  من ال َيرحم ال ُيرحم  "   
 
 
 
 
 
 

-------------------------

-- 

-------------------------

-- 

-------------------------

-- 
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 ثالثاً: المرحلة الثانوية:
وحاولوا رده عن دعوته بعاصفة من المعار ة واالستنعار  --واجه المشرعون دعوة النبي   -1

 بؤساليب عثيرة ومختلفة.
و ح اثنين من األساليب التي يمعن أن يتبعها المسلمون في التصادي ألعاداء اإلسابلم فاي العصار  -

 الحديث .
في اآليتين القر نيتين اآلتيتين ما يشير إلح فيم نبيلة فاستنتا واحدة منها واعتبها مم مظهرها  -2

 السلوعي . 
  21األحزاب: :" لقد عان لعم في رسول هللا أسوة حسنة ...." فال تعالح  -

 ---------------------------وعي:المظهر السل -----------القيمة :
تحرص العديد من القنوات الف ابية العربية علح المنافسة اإلعبلمية من خبلل بث مشاهد الفتنة  -3

 ك برسالة ترسلها إلح المسإولين عن واإلثارةد وخاصة في شهر رم ان المبارك . سجل اعترا
 هاه القنواتد مبيناً  ثارها السلبية.

 
 
 
 
 
 

 ثبت المراجم : -5
 

 اسم المرجم م

التوجيه الفني لمنطقة  –ماعرة االختبارات التحصيلية  –المرزوق و خرون  عبدهللا إحسان 1
 م 2007م .  2001-الجهراء التعليمية 

 م2006-األردن -دار الشروق –تفعير تدريس مهارات ال –جودت أحمد سعادة  2

وزارة األوفاؾ والشإون  –إدارة الدراسات اإلسبلمية -بدر يوسؾ المعتوق –التقويم التربوي  3
 م2007 –العويت  – 2اإلسبلمية ط 

 موافم تربوية من االنترنت.  4

 :أسبلة تم إعدادها من فبل معلمات المرحلة االبتدابية بمنطقة حولي التعليمية  5
 اعتدال المعيليد سلوى المياسد ابتسام عبد الحميد 
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