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    -س:ٔنذسٔختطٛط ا إػذاد ادأٔالً : يٓبس
و ٌميا ٌليً م يم األعميال  ،ٌجب على المعلم اإلعداد للدرس بكل دقة وعناٌة ألن ذلك سيٌووق  علٌين نجيار درسين  ٌميا بعيد 

 إعداده لدرسن :  ًالوً ٌجب من ٌقوم بها المعلم 

 يب يفٕٓو إػذاد انذسس؟

 دد علييى السييوا  من المقبييود باإلعييداد  ييو من ٌقومييوا بنقييل الميياد  ٌعوقييد بعيير مدرسييً المييواد ميين القييدامى والجيي
الدراسييٌة مصوبيير  ميين الكويياب المدرسييً إلييى د ويير اإلعييداد ولكيين  ييذا اعوقيياد ٌصييال  البييواب ك ٌييرا ،ذلييك ألن 
المفهوم البحٌح لإلعداد ٌقوم على مساس من ٌوبور المدرس ما سو  ٌقوم بن داصيل الفبيل مين من يرة وربوٌية 

 ل رر درس معٌن بما ٌحقق م دا   ذا الدرس.مصولفة 

 دلبرا اإلػذاد؟ 

 1-.عر المعلم باالرمئنان ٌ 
 2-والوعلٌمٌة ٌحقق األ دا  الوربوٌة . 

 3-. ٌساعد على وحقٌق االنضبار والنظام داصل الفبل 

 4- منع االروجال من قبل المعلم . ٌسهم ببور  مبا ر ً  
 

 ودرٌس مي ماد  من المواد الدراسٌة ال ٌمكن وحقٌقن باآلمال ولكنن ٌوحقق  إن األدا  الجٌد  ً          -: يهحٕظخ

 باإلعداد الدقٌق الذي ٌسبق الودرٌس.
 

 نهذسٔس انٕٛيٛخ؟ ٔاإلػذاد  يب انؼُبصش انشئٛضخ انزٙ ٚزعًُٓب انزخطٛط-

 : ٌوضمن الوصرٌر للدروس الٌومٌة العنابر الوالٌة- 
  . عنوان الدرس 
  .م دا  الدرس 
 للدرس. الومهٌد 
 اسوراوٌجٌات الودرٌس. 
  لوسائل الوعلٌمٌة.ا 
 مادون .  عرر محووى الدرس و 
   الوقوٌم 
 .االن رة المباحبة والموابعة 
 

 كٛف رُجح يف رمٕٚى يب لًذ ثئػذادِ يٍ دسٔس؟   

 :أٔال : يٕظٕع انذسس 

  ٌوسم بالوضور والدقة ال بد من 
  ٌعالج موضوعا ٌرغب الوالمٌذ  ً دراسون ٌجب من. 
 واوجا اوهم ٌناسب مٌول الوالمٌذ من 

 

 ثبَٛب: أْذاف انذسس

  مناسبة لمسووى نمو الوالمٌذٌجب  من وكون. 
 وم بٌاغوها بررٌقة إجرائٌة من 
 ووضمن الجوانب المعر ٌة والمهارٌة والوجدانٌة من. 
 وحقٌقها بسهولة  من ٌكون. 
 واضحة ومفهومة من وكون. 
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 ثبنثب:انزًٓٛذ نهذسس

 : ٌمكنك الومهٌد للدرس الجدٌد باسوصدام األسالٌب الوالٌة- 
 .ربر الدرس الجدٌد بالدرس السابق 
 .اسوصدام وسٌلة إٌضار وكون ذات بلة بالدرس الجدٌد بهد  و وٌق الوالمٌذ إلٌن 
  .اسوغالل صبراوك ال صبٌة إل ار  مٌل الوالمٌذ إلى الدرس الجدٌد 

 زٕٖ انذسسساثؼب: حم

 1- ٌساعد على وحقٌق م دا  الدرس  من 
 2-ٌناسب مسووى الوالمٌذ من 

 3- ٌناسب زمن الحبة من 

 4-ٌورلب قرا   كوب مصرى غٌر الكواب المدرسً من 

 5- ٌوسم باالسومرار والووابع والوكامل من 

 خبيضب:انٕصبئم انزؼهًٛٛخ

 2- عد على وحقٌق م دا  الدرسوسا من 

 3- الفبل مالئم لعرر  ذه الوسائل من ٌكون    

 4 بوحدٌد مواضع اسوصدامها  ً الدرس وموى وكٌ  ٌمكن اسوصدامها؟ من ٌقوم المعلمـ 

 5 مالئمة لمسووى الوالمٌذ من وكونـ 

 صبدصب: طشٚمخ انزذسٚش

 1-  وعدد وونوع ررق الودرٌس  مرعا 

 2- ى المناسبالررٌقة المناسبة للمحوو اصوٌار 

 3- ررٌقة مناسبة للهد  ومحققة لن اصوٌار 

 4- الررٌقة م ٌر  لمٌول الوالمٌذ نحو الدراسة من وكون 

 5- ًالفروق الفردٌة بٌن الوالمٌذ من وراع 

 6- الررٌقة مناسبة للموق  الوعلٌمً  من وكون 

 7-للوالمٌذ بالعمل  رادى وجماعاتالررٌقة  من وسمح 

 8- ر بالمناق ة والحوا السمار 

 9- وساعد على ونمٌة وفكٌر الوالمٌذ. من 
 

 صبثؼب: أصئهخ انزمٕٚى

 1-  وقٌس ما وم وضعن من م دا  من  ٌجب 
 2-  مونوعة بحٌث وقابل ما بٌن الوالمٌذ من  روق  ردٌة ومن وكون   

 3-  بٌاغوها بررٌقة جٌد  من وكون     

 4-  ٌة والوجدانٌة( املة ووغرى الجوانب ) المعر ٌة والمهار من وكون 
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 نثبَٛخاانٕحذح 
 سنذسا رُفٛز اديٓبس
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 -: ثبًَٛب : يٓبساد رُفٛز انذسس

 .يٓبسح انزٓٛئخ 

 .يٓبساد انزمذٚى انؼشض 
 .يٓبسح اصزخذاو األصئهخ 
 .يٓبسح اصزخذاو انضجٕسح 
 .يٓبسح انزؼزٚز 
 .يٓبسح احلٕٛٚخ 
 .يٓبسح انغهك 
 .يٓبسح اصزخذاو انٕصبئم ٔانزكُٕنٕجٛب 
 يٓبسح انزمٛٛى 
 يٓبسح اداسح انفصم ٔٔلذ احلصخ 

 
 :يٓبسح انزًٓٛذ أٔ انزمذٚى -1

     رؼشٚفٓب :
و ً ما ٌسوهل بن المعلم درسن ، قابداً إعداد م ، ووهٌئوهم الوهٌئة الم لى لليدرس بحٌيث ٌجعلهيم  يً حالية عقلٌية ونفسيٌة  

 مواوٌة لمعاٌ ة الصبر  ، وم اركة المعلم  ً العملٌة الوعلٌمٌة ، وبوالً ، لوحقٌق األ دا  .

 أْذافٓب :
 م مٌة الهد  وكٌفٌة وحقٌقن. ووضٌح 
 . وعمل على جذب انوباه الموعلم ، وإ ار  دا عٌون 
 . وصلق إراراً مرجعٌاً لأل كار والمعلومات الوً ٌوضمنها الدرس 
 . وربر الدرس الجدٌد بالقدٌم 

 الومهٌد ال حظ من الومهٌد ٌجب من ٌكون منرقً  من محووى الدرس  و ٌوعامل مع نفسٌة الرالب  حوى ونجح عملٌة 

الوهٌئة ال وقوبر على بداٌة الدرس  قر , ذلك من الدرس الواحد عاد  ما ٌ مل عليى عيد  من يرة مونوعية ٌحويام كيل منهيا 
 إلى وهٌئة مناسبة .

                                                                                                      

 يكَٕبد يٓبسح رمذٚى انذسس :
 القاموس اللغوي للوالمٌذ ( –صبرات الوالمٌذ  –) صبائص الوالمٌذ    االصوٌار لألسلوب المالئم .1

 (محداث جارٌة ....... –ررر ملغاز  –مراجعة الواجبات  –) مراجعة معلومات  كٌفٌة ونفٌذ األسلوب  .2

  الوقت المناسب من  الث إلى صمس دقائق .3

 موابعة رد  الفعل عند الولمٌذ و مرونة األدا  .4
 من وكون مسٌررا على م كار الدرس وووابعها حوى ٌمكن من ونوقل من مرحلة الوقدٌم إلى مرحلة الونفٌذ .5

 من وروبر مقدمة الدرس بكوابة عنوان الدرس  ً نهاٌوها  .6
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 انطشق انزٙ ميكٍ انزًٓٛذ ثٓب نهذسس :
 : وركٌز وجذب االنوباه 

قوم المعلم بوركٌز انوباه الوالمٌذ على موضوع الدرس ، وجذب انوبا هم إلٌن ،  البيد من ٌوككيد المعليم بيكن ٌ     
الجمٌع  ً حالة اسوعداد كامل لولقً مو مناق ية المعلوميات ،  قيد ٌسيكل المعليم محيد الوالمٌيذ عين اسيم موضيوع 

ن " ٌا  الن انوبن لما مقول " " ٌا محميد .. ميا الدرس الذي ٌوم وناولن ، وقد ٌصص رالب بعٌنن ألنن م غول لٌنبه
 موضوع درسنا الٌوم ؟ "

   

 : مراجعة المعلومات السابقة 
الوً ٌنبنً علٌها  للمعلومات السابقة     و ٌها ٌقوم المعلم بررر عد  مسئلة للرالب للوككد من وذكر م و همهم  

 .الدرس الحالً 

 هداف الدرس : التمهٌد بذكر أ 
و ٌها ٌقوم المعلم بذكر م دا  الدرس  ً بداٌة الحبة و ذا من  كنن من ٌعمل على ووجٌن الوالمٌذ نحو وحقٌق  

  ذه األ دا  .

 : ذكر عناصر الدرس أو كتابتها على السبورة 
 م بن بررٌقة ذكر األ دا   و ذه الررٌقة    

  التارٌخٌة المرتبطة بموضوع الدرسذكر األحداث: 
 كذكر مسباب نزول اآلٌات مو األحداث المروبرة بها ، مو مساب نزول بعر األحكام  وغٌر ذلك .  

 رٌسه :ذكر أشٌاء مألوفة لدى الطالب وفً نفس الوقت مرتبطة بما ٌقوم بتد                   

م المعلم ما  و مكلو  ومعلوم للرالب للوبول إلى ما  و غٌر مكلو  وغٌر معلوم لدٌهم  وبهذا ٌقدِّ
 

  التمهٌد بطرٌقة حل المشكالت 
  بوضع الموعلم  ً موق  ٌحوام منن إلى بذل جهد  كري لحل م كلة قد    
  وواجهن ، و ٌها ٌبدم المعلم بررر سؤال مو م كلة ما وٌرلب من الموعلم    
 اإلجابة علٌها ،  م وكون المناق ة حولها  ً المدصل لموضوع الدرس   

  : ًاستخدام األحداث الجارٌة للتمهٌد للموضوع الحال 
 كاسوصدام واقع المسلمٌن مو بور لما ٌحدث  ً  لسرٌن للومهٌد لغزو  من الغزوات مع الٌهود .    

 أخطبء جيت جتُجٓب  يف رمذٚى يٕظٕع انذسس :
 االروجال .1

 الصروم عن األبل إلى  روع .2

 الوكل  وعدم مراعا  ربٌعة الوالمٌذ  .3

 عدم إدراك المعلم أل دا  الدرس  .4

 عرور عملٌة ......( -صرائر   -لوب  الوقدٌم ) بور سو  اسوصدام المعلم ألس .5
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و ىو الذي ال ييتم بتحريك العقول و األجساد و الوجدان لدى طمبتو في بداية الدرس الجديد . و كل ما يفعمو ىو أن 
و لفتح يكتب عنوان الدرس عمى السبورة ثم يبدأ مباشرة في شرح النقطة األولى من عناصر الدرس ، أو أن يوجو طمبت

 الكتاب صفحة معينة ليقروا الدرس

 

فنجده حريصا عمى تييئة طمبتو   ىو المعمم الذي لديو قناعة كبيرة بأىمية إطالق الشرارة األولى في بداية الدرس الجديد
 و حريصا أيضا عمى تنويع أساليب التييئة فيختار ما يناسب درسو .

 مهارة التقديم والعرض-2
 استمرار اهتمام الطالبمهارات المحافظة على 

1)اسوصدام بووك بفاعلٌة 

2)اذكر حكاٌات مروبرة بالموضوع 

3) وحرك و منت ووكلم 

4) غٌر  ى سرعة كالمك 

5)اسوصدم اسما الرالب 

6)اسوصدم ال فا ٌات بفاعلٌة 

7) اررر مسئلة 

8) اسوصدم مجموعات العمل البغٌر 

9)على بعر المفا ٌم المرروحة مرلق مسما  الرالب 

10)اسوصدم بعر النكات 

11)اقرا لغة الجسم 

12)نوع  ى األسالٌب الودرٌسٌة 

13)مرلب من محد الرالب  ادار  جز  من الحبة 

14)مظهر حماس و ال وعلق على جهلن 

15)اسوصدم الن ار لضمان م اركة الرالب 
 كٌف تقوى االعتبار الذاتى للطالب؟

منبت جٌدا ال كار م 
اسورعت حاول ان ومودر م كار م كلما 
مكد على  ذه األ كار و م مٌوها و مقر ا 
ال ووسرع باالجابة على مسئلوهم مرجعها الٌهم 
مكوب م كار م على  السبور  مو اللوحة الورقٌة 
اسوصدم وعلٌقاوهم السابقة مسبوقة بكسمائهم 
مبرز سلوكٌاوهم االٌجابٌة ووضح م مٌوها 
ا جع المجامالت الجماعٌة للم ارك الواحد و دعمه 
اجعل األم لة من وجاربهم الصابة 
اركهم بوجاربك الصابة  

 الركٍ يثم ْزا ادلؼهى

 

 كٍ يثم ْزا ادلؼهى 
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اعور  بصرئك اذا حدث 
ال وكن مجامال  ى الحقائق و المبادئ اجعلها   بح/صرك 
م عر م بسعادوك بوجودك معهم 
ال وجلس بعٌدا عنهم 
ركز على ا وماماوهم و لٌس ا ومامك 
اجعل مسئلوك  ى وناول قدراوهم لالجابة علٌها 
باب  ى النهاٌة و ال ووركهم حٌارى وضح األس 
 اركهم بمعلوماوك  
الووسرع  ى ابدا  مالحظاوك؛احفظها للوقت المناسب 
الوغذٌة العكسٌة منك ودعم جهدك االٌجابى 

 الحدٌث المؤثر

1)الونس االبوسامة 

2)كن محددا 

3)انرق الكلمات بعناٌة 

4)وعلم ان وسمع 

5)اظهر بمظهر الئق 

6)لٌكن لدٌك  ئ وقولن 

7)نوع من ررق معالجوك 

8)وكلم لكى وسمع 

9)صذ وقوك الالزم 

10)كن موكبراال و 

11)كن مصوبرا 

12)ة الجسمغاقرا ل 

13)احرص على رؤٌة الجمٌع 
 الوصاٌا العشر للعرض و التقدٌم

1_م اركون كلست وحدك و مع 

2) الهد  لٌس عرر صبراوك و لكن ولبٌة رغبات و احوٌاجات الرالب 

3)ٌن كما وحب ان ٌعاملوكعامل الم ارك 

4)األجهز  الموجود  لمساعد وك  ال وكن مساعدا لها 

5)علٌك بال رار  األولى م علها و الوقود الالزم السومرارك سٌوجد ذاوٌا من رد  عل الرالب 

6)وعلم مواجهة المواق  البعبة و الحرجة 

7)د الرالبمنت لست  ى حلبة مبارعة  احرص على مال ووجن لك ضربة قاضٌة من مح 

 8)را  المدرس بصبراون  ال وحاول ا مال المواق  و الصبرات الوى ٌعرضها الرالب  

9 )وظ  حركاوك و بووك و وعلٌماوك  ى الودرٌس 

10))) موابعوك و وقٌٌمك المسومر ألدائك م نا  و بعد العرر  هاد  ضمان لك )) كقائد 
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 الجٌد التقدٌم والعرضشروط 

1- .وغرٌة كل نقار الدرس 

2- .عدم اإلنوقال من نقرة إلى مصرى صوى بفهم الرالب 

3- .عدم اإلنوقال الفجائى 

4- .مراعا  إٌجابٌة الموعلم و ن ارن و حٌوٌون 

5- .اإلنوقال من المعلوم إلى المجهول,و من البسٌر إلى المركب,و من الوجربة إلى النظرٌة 

6- . عدم الووسع  ى اإللقا 

7- .الوصرٌر الجٌد 

8-  عٌة.الدا 

9- .منرقٌة العرر 

10- .اسوصدام الم ٌرات 

11- . وفبٌل المهار 
 من أهم المهارات المرتبطة بعرض الدرس:

 .اسوصدام األسلوب القببى للو وٌق وووضٌح المفا ٌم 
.إضا ة م كار جدٌد  ٌبعب على الدراسٌن الووبل إلٌها بكنفسهم 
ٌا  واأل كار. ووضٌح موجن الو ابن واالصوال  والمزاٌا والعٌوب لأل  
 . اسوصدام الوسائل الوعلٌمٌة للووضٌح 
.ووضٌح المعلومات بال رر والوفسٌر 
 .اسوصدام األم لة والال مم لة لووضٌح الدرس 
.وذكٌر الدارسٌن بك دا  الدرس الوى وم وحقٌقها بٌن الحٌن واآلصر 
.االسوعانة بقرا    قرات مو آٌات مو محادٌث لوككٌد وجهة نظر معٌنة 
رر األسئلة والم كالت على الدراسٌن م نا  الدرس.ر 
.و جٌع الدراسٌن على المناق ة وإبدا  الرمى 
.عدم الصروم عن الدرس 
 .السٌر  ى الدرس ببور  موسلسلة ومنرقٌة 
  . إعاد  ونظٌم المعلومات الوى وردت بالدرس بررٌقة جدٌد 
.ربر مجزا  الدرس ببعضها 
لة واالسوفسارات الوى ٌحواجون إلٌها.السمار للدراسٌن بووجٌن األسئ 
. عدم اسوصدام الوكرار الممل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 11 

 :يٓبساد صٛبغخ ٔرٕجّٛ األصئهخ ٔانزصشف ثشأٌ إجبثبد انذاسصني -3
  أًْٛخ ْزِ ادلٓبساد نهًؼهى :

وعيد األسيئلة عيامالً  امياً  ييً الويدرٌس ، ووظهير كفيا   المعلييم  يً الويدرٌس عياد  ميين مهاروين  يً ررٌقية بييٌاغة 
و ذا ٌرجع إلى المهام العدٌيد  السيوصدام   سئلة وووجٌهها ، وكٌفٌة إ ار  الدارسٌن لولقٌها و همها واإلجابة علٌها األ

 األسئلة والوً من م مها :

 إ ار  انوباه الدارسٌن وجذب ا ومامهم . -1

  ونمٌة مهارات الوفكٌر لدى الدارسٌن .  -2

مٌول : األسئلة الوً ووضع وووجين ب يكل جٌيد ويؤدي إليى حيب الميوعلم وسٌلة  عالة لونمٌة االوجا ات ووكوٌن ال -3
 للماد  الدراسٌة وزٌاد  وفاعلن معها ومٌولن إلٌها، وإقبالن على دراسوها بجد واجوهاد .

   وسوصدم  ً عملٌة الوقوٌم :  -4

   وسوصدم  ً الومهٌد للدرس :  -5

 المعلومات وووجٌن االنوباه إلى العنابر المهمة . وسوصدم  ً عملٌة المراجعة  ً نهاٌة الدرس لو بٌت -6

  وسوصدم  ً ونظٌم المعلومات والصبرات ووفسٌر ا وإدراك العالقات بٌن العنابر المصولفة  -7
 

 : زٓبأًْٛ  
 

 
 

 
 
 
 

 
 سح صٛبغخ األصئهخيٓب  -أ

 رؼشٚفٓب :
بيٌاغة األسيئلة ال ييفوٌة :  يً الررٌقيية الويً نعبيير  ٌهيا عين مضييمون السيؤال باسييوصدام الكلميات .  البييٌاغة     

 وروٌب الذي ورد  ٌن  ذه الكلمات والوبعدد الكلمات المسوصدمة  ٌن،،بالمبرلحات المسوصدمة  ً السؤال وروبر

 ششٔطٓب :
  بٌاغة صالً من الجمل الوفسٌرٌة المعورضة . من ٌكون السؤال موجز ال -1

  من ٌحووي السؤال على  كر  واحد  ، حوى ال ٌكون مركباً مو معقداً وٌبعب على الدارس اإلجابة  -2

 من وكون األسئلة باللغة العربٌة الفبحى ولٌست بالعامٌة . -3

 مال ٌكون السؤال موحٌاً للجواب . -4

. وغالباً حٌث من  ذه األسئلة وحمل الدارس على الوصمٌن  بنعم مو ال ...وجنب األسئلة الوً ٌكون اإلجابة علٌها  -5
 ما ٌوبعها مسئلة مصرى لماذا ؟ وكٌ  ؟ .

 ... ( .  -وربٌق  – هم  –من وكون األسئلة مونوعة و مل المسووٌات المعر ٌة المصولفة ) وذكر  -6
 
 
 

 
 

 اجتماعية :
لتقوٌة العالقة بٌن المعلم و 
التالمٌذ و التالمٌذ و التالمٌذ 

 .باالندماج 

 نفسيه :
لتقوٌة شخصٌة التالمٌذ و 

شعورهم بالمشاركة و 

 األهمٌة .

 تعميمية :
تهدف إلى اكتساب 

 المعلومات و المهارات .
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 يٓبسح إنمبء ) أٔ رٕجّٛ ( األصئهخ  -ة
 

 : انشفٕٚخرؼشٚفٓب : رٕجّٛ األصئهخ 

 وٌقبد بها كٌفٌة إلقا  السؤال ، وموى ٌوم إلقاؤه ، ولمن ٌوجن ، ومن ٌجٌب علٌن  

 ٔلزٓب :
 عند ونفٌذ الدرس ، وقد وسوصدم  ً الوهٌئة ،مو العرر ، مو الوقوٌم ، مو الصوام ،  هً  ً كل مراحل ونفٌذ الدرس   

 كٛفٛزٓب ٔششٔطٓب :

  قبل وعٌٌن الولمٌذ الذي ٌجٌب ألن ذلك سو  ٌؤدي إلى :ٌجب ووجٌن السؤال إلى جمٌع الدارسٌن 

 . جذب انوباه الدارسٌن ،  الكل منوبهون ص ٌة من ٌفاجئوا باصوٌار م إلجابة السؤال  - م
العملٌية الوعلٌمٌية  ً إعرا   ربة لجمٌع الدارسٌن  ً الوفكٌر  ً الجواب ، مما ٌزٌد من وفاعل الدارسٌن -ب
. 
لجيواب ٌوبيور كيل مينهم جوابياً لنفسين ، وعنيدما ٌعيٌن المعليم مين ٌجٌيب ٌكيون عنيدما ٌفكير الجمٌيع  يً ا -م

 موق  البقٌة من جواب زمٌلهم موق  المقارنة ،  ٌرون الفرق بٌن جوابن وجواب كل منهم .
 

  ٌجب على المعلم من ٌوزع األسئلة على جمٌع الدارسٌن ببور  عادلية بقيدر اإلمكيان ،  مين الصريك من
الدارسٌن على مسئلة المعلم وحواره ومناق اون وا وماماوين ، ألن ذليك ٌيؤدي إليى  ٌسوحوذ عدد قلٌل من

 انبرا  الباقٌن عن اال ومام ،  ضالً عما قد ٌورك ذلك من م ر  ً نفوس الدارسٌن .
 
  على المعلم مال ٌوبع وروٌباً صاباً مو  ابواً  ً ووزٌيع األسيئلة ، ألن ذليك ٌجعيل اليذٌن ليم ٌبيٌبهم اليدور

اسة مو م ياركة  يً المناق ية ، وكيكن الحيوار بيٌن المعليم وكيل دارس وحيده دون البياقٌن و يذا مقل حم
 ٌؤدي إلى انبرا  الدارسٌن وعدم وركٌز م  ٌما ٌررر من حوار مو مناق ات .

 

 
  علييى المعلييم مال ٌكييرر السييؤال ميير  مصييرى ألن ذلييك ٌييؤدي إلييى زٌيياد  الوقييت الييذي ٌوحييدث  ٌيين المعلييم

ٌن عاد  عدم االنوباه ، ولكن  ً بعير األحٌيان وكيون اإلعياد  ضيرورٌة وذليك  يً وٌكون لدى الدارس
حاليية عييدم  هييم السييؤال ،  ٌجييب علييى المعلييم  ييً  ييذه الحاليية إعيياد  بييٌاغة السييؤال بررٌقيية ٌفهمهييا 

 الدارسٌن .
 

 يٓبسح انزصشف ثشأٌ إجبثبد انذاسصني -ج
 رؼشٚفٓب :

 قوم بها المعلم كرد  عل على اسوجابة الرالب لسؤالن . ً ولك السلوكٌات الوً ٌ                  

 كٛف رزى؟ اصرتارٛجٛخ رمجم اإلجبثخ  
  ٌسييكل المعلييم مك يير ميين رالييب لإلجابيية علييى السييؤال الواحييد ، وٌوككييد ميين من مك يير الرييالب لييدٌهم الفربيية

 لإلجابة.

 ٌرلب المعلم اجابات موعدد  وٌووق  عن الوعلٌق علٌها. 
  مجوبة مونوعة  ذلك ٌ جع على مزٌد من الم اركة من غالبٌة الرالب.عندما ٌوقبل المعلم 
 .ونوع اإلجابات ٌسا م  ً إ ار  الوفكٌر 

 : طشق رطٕٚش ْزِ االصرتارٛجٛخ

 .وسجٌل إجابات الرالب قدر اإلمكان  
 .حث الرالب على الم اركة مروٌن على األقل  ً المناق ة 
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 ببر  النظر عن ر ع الٌد. مصبر الرالب بكنك سورلب من كل رالب اإلجابة 
 قبل اسودعا  اإلجابة، مرلب من الرالب كوابة االجابة لدٌهم . 
 .ًاسوصدم مسلوب الوعلم الوعاون 
 .كون مجموعات مصولفة 

 

  سكز ػهٗ يثم ْزِ األصئهخ نطهت االجبثخ!!

 ل  ناك حل آصر ؟  
 ل  ناك بدٌل آصر ؟  
 ل  ناك ررق مصرى ؟  
 ة الرالب.وحفظ على إبدار حكم على إجاب 

 رشجٛغ ادلؼهى نطالثّ نٛزحذثٕا يغ ثؼعٓى انجؼط ٔنٛش يؼّ فمط
 محد م م م دا  وعلٌم مهارات الوفكٌر العلٌا وروٌر الوفاعل والحوار والنقاش بٌن الرالب. 
  اإلجاباتعندما ٌوم ذلك  لن ٌكون المعلم  و الوحٌد الذي لدٌن كل. 
 .ًوفاعل الرالب لٌس بهد  الووابل االجوماع 
 بد من ٌكون وفاعالً  كرٌاً ٌومٌز بالعمق والنوعٌة والنظام.ال 

 كٛف ٚزى 
 رطٕٚش ْزِ انطشٚمخ

 اسكل رالب مو مك ر للوعلٌق على إجابة زمٌلن . 
 م الً : ٌا محمد ما رمٌك  ً إجابة صالد  

 مصبر الرالب بكنك ورغب من وسمع: 

 …… الوالٌة لألسبابمحمد  منا موا ق على ما قالن                                    

 …… الوالٌة لألسبابمنا ال موا ق على ما قالن محمد                                     
 المناق ات نظم الرالب  ً حلقات ً   
 قلل من كالمك ووعلٌقاوك إلى الحد األدنى 
 عزز سلوك الرالب عندما ٌسوجٌبون لبعضهم البعر 
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 : يٓبسح انزؼزٚز -4
ك الوغذٌة الراجعة من المعلم إلى الموعلم ، بقبد و جٌعن ، وورغٌبن  ً االسيومرار ، ومسياعدون عليى بليور   ً ول

 م كاره ، ووروٌب اسوجابون ، وون ٌر دا عٌون .

 ٔلزٓب :
عقب سلوك الميوعلم ، صابية ذليك اليذي ٌحويام إليى وعقٌيب لمعر ية حقٌقية اسيوجابون ، وميدى قربهيا مو ب عيد ا عين 

 البواب .

 أًْٛزٓب :
 . وزٌد من  اعلٌة الموق  الوعلٌمً ، ومن  م َوعلم الموعلمٌن 
 . وقضً على حٌر  الموعلم بعد االسوجابة 
 . وقضً على الصرك ، ووزٌد من و بٌت البواب 
 . ًوجعل الموعلم إٌجابٌاً ن راً م اركا 

   إَٔاػّ 
 : رؼزٚز نفظٙ         

 ب الصلق ـ جمٌل البفات ـ مبوكر. نا  لل صص : منت ممواز ـ منت جٌد ـ رٌ-م
   نا  لالسوجابة : إجابة بحٌحة ، مو جٌد ، مو رٌبة ، مو رائعة ،  كر  مد  ة ، حل مومٌز ، -ب
 دعا  : جزاك هللا صٌرا ، مكرمك هللا ، زادك هللا علما ، نفع هللا بك . -م
  نا  للمحاولة: محاولة رٌبة ، جهد م كور ، وفكٌر معقول .-د

 بالٌد . وماالبوسام ـ  ز الرمس ـ اإل ار  بالرمس ـ مو العٌن ،   :  نفظٙرؼزٚز غري

 حلوى ـ  دٌن ـ مال .   : رؼزٚز يبد٘

 أيثهزٓب :
 ألبً مٌوب وزوجون ضحك هللا من بنٌعكما ، و ً رواٌة عجب هللا من بنٌعكما   ـ " قولن   

 ـ قولن للبٌد : " ال   رَّ  وك " حٌنما من د :
   ما صال هللا بارل . . . .  وكل نعٌم ال محالة زائل "." مال كل  ً

 
 

المعمم الذي ال يقدم ليم أي نوع من المعززات حتى لو كانت كممة بسيطة، فإذا أصدر الطالب سموكا حسنا فإنو  ىو
حقون أي نوع يمجأ لمصمت و كأن شيئا لم يكن ألنو يعتقد أن تقديم المعززات يفسد الطمبة ، و أن الطمبة أصال ال يست

 من المكافآت بالمرة.

 

ىووو المعمووم الووذي لديووو قناعووة كبوورى بأىميووة التعزيووز ، فيووو يموونح غ ا شووارات المفميووة و  يوور المفميووة و المكافووآت   لموون 
 يستحقيا و متى استحقيا دون إفراط و ال تفريط  . 

 
 

 الركٍ يثم ْزا ادلؼهى

 ٍ يثم ْزا ادلؼهىك
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  يٓبسح احلٕٛٚخ-5

 
 
 
 
 
 
 

  ر  رغبة الوالمٌذ  ً الوعلم وحفز م علٌنٌقبد بها إ ا       
 . ًو ً من المهارات الوً وجعل المعلم ن ٌراً موحركاً صفٌفاً معبراً ومم الً للمعنى  ً الموق  الوعلٌم 

 أًْٛزٓب :
 . ًوجعل الموق  الوعلٌمً حٌوٌا 
 . ًوجعل الموعلم ن ٌراً مناق اً م اركا 
 . و ٌر انوباه الموعلمٌن ودا عٌوهم للوعلم 
  وجعلهم ٌقبلون على الوعلم 
  وقلل من م اعر مللهم وإحبارهم 
   وزٌد من م اعر حماسهم واندماجهم  ً مواق  الوعلم 

 روال وقت الموق  الوعلٌمً .  ٔلزٓب :
  -:يكَٕبد يٓبسح احلٕٛٚخ 

 ، انوظام الحركة .سٌر المعلم  ً المكان : وقو ن ، وراجعن ، وغٌر سرعة حركون   -:حركات المعلم  -م
مبيياحبة الكييالم با ييارات مناسييبة موسييقة ، وٌسييوصدم  ٌهييا رمسيين ، ووجهيين وٌدٌيين ورجلٌيين   إ ييارات المعلييم . -ب

 وجسده بهد  اإل عار بمعان محدد  . 
 النبر  والونغٌم ـ سرعة الكالم ـ الوكرار ـ الوم ٌل بالبوت .      -بوت المعلم : -م
  السؤال ـ الوكرار  -اللفظٌة ، مو بكلفاظ م ل : نكصذ بالنا  باإل اراتعلى النقار المهمة  ٌركز المعلم   -:الوركٌز  -د
 ٌنوع المعلم منمار الوفاعل المسوصدمة .     الوفاعل : - ـ
 . اسوصدام ررق اوبال مونوعة وموعدد  -و
           . الوقبل والمرر واالبوسام والحنان -ز

 انغري يُزجٓني داخم انفصم يبرا ٚفؼم ادلؼهى يغ انزاليٛز
 ووجٌن السؤال           ) ماذا وبحث عنن ٌاعمر  ً درجك(      -1

 )ضع الكواب  ً الحقٌبة(   إبدار األوامر      -2

 )مالك ٌاسعٌد منت جوعان(          السصرٌة المعودلة     -3

 ابات البحٌحة(الونا س                 )ٌ جع الوالمٌذ على الونا س  ً اإلج -4

 الدا عٌة                 ) صلى بالك من  ذه النقرة ألنها مساس لما ٌلٌها(                            -5

 موا ار  باإلنبات( ن)النظر  الحاد  لولمٌذ معٌ   اإلٌحا ات            -6

      االسودعا               ) ٌبقى إحنا قلنا إٌن مالن ٌاسامح(          -7

 المالمسة              )من صالل لمس كو  الولمٌذ(            -8 

 )من صالل الووجن نحو الولمٌذ غٌر المنوبن دون لفت نظر باقً الوالمٌذ(                            االقوراب            -9

 (مو مي عقوبة وربوٌة مناسبة -) سوا  بالفظ    العقوبة            -10

 الولمٌذ "احمد "ممواز كراساون ممواز وٌوابعنً صالل الدروس(                        )    اإلررا             -11

 اإل ارات المكووبة  ) كان ٌضع ووقٌعن على كراسات الوالمٌذ المموازٌن  ً الفبل(   -12

من الضروري أن ٌحتفظ المعلم بلٌاقة بدنٌة ونفسٌة جٌدة باإلضافة 
للٌاقة العقلٌة والفكرٌة حتى ٌظهر فً صورة مؤثرة أمام التالمٌذ تأثرا 

 لدى التالمٌذمعنوٌا ٌحقق الكثٌر من القٌم والمعلومات 
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 : يٓبسح اإلَٓبء أٔ ) انغهك ( -6
 رؼشٚفّ :  

ووظهير مين صيالل قيدر  المعليم عليى ولك األقوال واأل عال الوً وبدر عن المعلم بقبد إنها عرر الدرس         
 بلور  الموضوع وولصٌبن باعوبار ذلك ن ارا صوامٌا لموضوع الدرس ووظهر من صالل :

 .ولصٌص النقار األساسٌة للموضوع 

 .ووجٌن بعر األسئلة على الموضوع 

 علومات الدرس  ً بور  نقارالوالمٌذ على ونظٌم م  مساعد 
  

 أًْٛزٓب : 

 . ـ وورك م راً رٌباً  ً نفوس الموعلمٌن 
 . ـ وحفز الموعلمٌن للعمل والم اركة  ٌما ٌسوجد من معمال 

 
 

 إَٔاع انغهك :

 غلق المراجعة . -1                     

 غلق النقل. -2                      

 كٛفٛزٓب :
 . إعرا  ملصص للدرس     
 . اصوبار الرالب  ً نهاٌة الدرس 
 .  وقوٌم ما وم إنجازه من الدرس وما وحقق من م دا 
 . وحدٌد الوكالٌ  المرلوب القٌام بها والواجبات العملٌة 
 

 رهخٛص انذسس يف يٓبسح اإلغالق
 -إغالق الدرس مك ر من بور  غالبا ما وكون  ً بور  عرر ملصص لنقار الدرس منها: وكصذ

 الملصص اللفظ.ً 

 .الملصص المصررات 
 

 -ادلهخص انهفظٙ:
بور  كالمٌة  ً  قرات عامة ويوجز محويوى اليدرس مين نقيار مفواحٌين،مو قيد ٌكيون  ٌكصذ                         

ملصص الدرس  ً بور  إرار عام ٌوم بٌاغون  يً بيور  رؤوس موضيوعات مودرجية و نياك الملصيص اليذي 
 ٌاوى  ً بور  جدول.
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 دلخططبدادلهخص ا
 صرائر ود ق( -رسوم ووابعٌن -مصررات مفا ٌم -ٌكون  ً بور  رسوم صرٌة)صرائر مفا ٌم                     

 نمو السكان                                                                                                                               
 الفلكي                    

 توسيعه                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                              الجذاتي                    

 تكثاف                                                                                                                                     
 الزياض                    

 عمزة                                                                                                                                     
 أهميته                   

 
 

 حزارة                                                                       مزتفعاث                                                
 

 رياح                                                                                                                                        
 

 مطز                                                                                                                                      
 منخفضاث                          

 ضغط                                                                                                                                        
                                                                                                                                              

 
 

 رٕلٛذ اصزخذاو انغهك

 إلنها  دراسة وحد  وعلٌمٌة موكاملة . -1

 كٌد مفهوم مو مبدم جدٌد وعلمن الدارسٌن .لـوك -   2                    

 إلنها  مناق ة بفٌة حول موضوع معٌن. -3          
                         

 

 إَٔاع انغهك : 

 غلق المراجعة . -1                     

 غلق النقل. -2                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جغشافٛخ يصش
 

 السكان

 المناخ السطح

 الموقع
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 يٓبساد انٕصبئم انزؼهًٛٛخ-7
 
 
 
 
 
 

 او انٕصبئم انزؼهًٛٛخ :أًْٛخ اصزخذ
 ـ و ٌر دا عٌة الموعلمٌن .

 ـ وبعد الع وائٌة عن الموق  الوعلٌمً .
 ـ وجعل الموعلمٌن إٌجابٌٌن .
                              ـ وعمل على وبسٌر المفا ٌم.

         
 التجريب العملى                                                                               الكتب الدراسية       

     العروض التوضيحيةادلٕالف انزؼهًٛٛخ                         ادلٕاد انزؼهًٛٛخ  الوثائق التاريخية                  

                              الزيارات الميدانية                                                                           المجالت والجرائد        
                                 

 االجتماعات                                                                               برامج الكمبيوتر         
 الندوات                                                                                   البرامج اإلذاعية        

     المجسمات الصغيرة  
 الخرائط والكرات األرضية

 انٕصبئم
 انزؼهًٛٛخ

 اجهزة عرض الصور المتحركة
  

 اجهزة االستقبال التليفزيونى       ٛخاالجٓزح ٔاالدٔاد انزؼهًٛ                                                                       
 اجهزة الحاسب االلى 

 الداتا شو                                                                                                                        
  

 جهاز العرض فوق الرأس                                                                                                          
 جهاز عرض الشرائح                                                                                                          

 -فٗ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ: مدٔس انٕصبئ 
 تكوين المفاهيم بصورة واضحة. -1

 ادة قدرة التالميذ على الفهمزي -2

 اكتساب المهارات الحياتية -3

 مراعاة الفروق الفردية -4

 استخدام األساليب العلمية فى التفكير -5

 تكوين االتجاهات والقيم -6

 تنمية التفكير المنتج -7

إن مجرد استخدام الوسائل والتقنٌاات التعلٌمٌاة لاٌس مجارد  
زوائد زخرفٌه للعلام داخال الفصال ولكنهاا أدوات فاً صامٌم 
العملٌة التعلٌمٌة تساعد على تٌساٌر التعلاٌم والاتعلم وزٌاادة 

 تشوٌق التالمٌذ ودافعتٌهم
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 يٓبساد انٕصبئم انزؼهًٛٛخ
 

 االصزخذاو                      االخزٛبس                                       االخزجبس               
 

 يٓبسح اخزٛبس انٕصٛهخ -أ 
 ً ولك المهار  الوً وعنً بوحدٌد وسٌلة معٌنة وانوقائها من بٌن عد  وسائل ألسباب ووعلق بنجار الموق  الوعلٌمً 

 ووحقٌق األ دا  المن ود  .

       . قبل الودرٌس بوقت كا  ، قد ٌبل إلى مٌام ومسابٌع             ٔلزٓب :
 . األصش انزٙ رشاػٗ ػُذ اخزٛبس انٕصٛهخ

 مناسبوها لوحقٌق م دا  الدرس . -1

 وناسب مسووى الموعلمٌن وعدد م . -2

 قدرات الموعلمٌن المادٌة والمؤسسة الوعلٌمٌة . وال م -3

 اصوٌار وسائل من البٌئة . -4

 مراعا  سالمة المضمون الموجود  ً الوسٌلة الوعلٌمٌة . -5

 نٌة .النواحً العلمٌة والف - م

 الحدا ة والورور . - ب

 لها  د  واضح  ً وقت محدد من الدرس . -6

 ونوٌع اسوصدام الوسائل . -7

 الحرص على عدم االزدحام . -8

 

 ل االسوصدام  ً الموق  الوعلٌمً  ً ولك المهار  الوً وعنً بوجرٌب الوسٌلة قب  يٓبسح اخزجبس انٕصٛهخ -ة

 

 قبل الودرٌس بوقت كا           ٔلزٓب :
 

 ح اصزخذاو انٕصٛهخيٓبس -ج
  ً ولك الوً وعنً بظرو  االسوصدام ومسلوبن و د ن ومدى الموابعة والنجار .

          ً الموق  الوعلٌمً         ٔلزٓب :
 األصش انزٙ رشاػٗ ػُذ اصزخذاو انٕصٛهخ .

 وعرر  ً الوقت المناسب لها . -1

 وعرر  ً المكان المالئم . -2

 م ل لها .وو ر الظرو  النفسٌة لالسوصدام األ -3

 وعرر بحٌث وجذب انوباه الموعلمٌن وو وقهم . -4

 إ راك الدارسٌن  ً اسوصدامها ما ممكن . -5

 وعلٌق المعلم على ما بها من مفا ٌم ومعلومات لوركٌز انوباه الدارسٌن علٌها . -6

 مال ٌرغى اسوصدامها على حساب وحقٌق باقً األ دا  . -7
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 موكاملة      
 
 مووا قة       
 

            
              
 بسٌرة           

 مروبرة                                                                                                                   
           م ٌر                          

 بموضوع الدرس                                                                                                                           
                 ورغب الموعلم          ةسهلة البٌان      ةقلٌلة الكلف                                     

           ً الوعلم                                                                                                          

 

  
 رصُٛف انٕصبئم انزؼهًٛٛخ

 
 

 

 اجملشدح                     شجّ احملضٕصخ                             احملضٕصخ           
 رموز مبور   -1وسجٌالت وبور  ابوة            إذاعة و -1   الصبرات المبا ر                   -1      

 رموز مجرد  -2      ر موحركة                      بو -2  الصبرات العملٌة غٌر المبا ر       -2       

 الولٌفزٌون -3   الم ا د  والوم ٌل                  -3       

 النماذم -األ ٌا -العرور -4       

 الوعلٌمٌة الرحالت -5       

 المعارر والمواح  -6       

 

  
 الذي ٌعومد على ال رر اللفظً وحده لبٌان المعانً للرلبة 

 

  

 ٌفحص و ٌجرب الوسائل الوعلٌمٌة قبل الدرس 
 ا ورلب األمرٌحدد الحاجة إلى وسائل وعلٌمٌة مصرى إذ 
 ٌقدم الوسٌلة  ً الوقت المناسب 
 غل مجهز  عرر الوسائل م ل جهاز العرر العلوي وقت العرر  قر و ٌرفئن عقب االنوها  منن ٌ 

 د انٕصٛهخيٕاصفب
 انصبحلخ اجلٛذح

 الركٍ يثم ْزا ادلؼهى

 كٍ يثم ْزا ادلؼهى
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 انثبنثخ انٕحذح 
 نمٛبسيٓبساد انزمٕٚى ٔا
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 : نمٛبسثبنثًب : يٓبساد انزمٕٚى ٔا
 

 اسوٌعابن .   ًوفٌد  الوًقبل من نوحدث عن مفهوم الوقوٌم البد من نوضح عدداً من المفا ٌم    

  أدٔاد انمٛبس أٔال
 يذه اإلجابيات   مجموعة من األسئلة مو المهام الموعلقية بصابيٌة معٌنية ٌرليب مين الميوعلم اإلجابية علٌهيا وبفحيص   ً   

 ـ براقة المالحظة ـ قوائم الوقدٌر . نحبل على قٌاس ألدا  الموعلم لهذه الصابٌة وو مل مدوات القٌاس :االصوبارات

 انمٛبس :
 وً ٌقدر بها مدا  الموعلم بالنسبة لصابٌة و العملٌة ال   

 معٌنة باسوصدام مدا  قٌاس مناسبة .            

 الوقوٌم                                                                          انزمٛٛى :
  ً العملٌة الوً ٌوم من صاللها وحدٌد الدرجة الوً ٌحبل    

   الوقٌٌم                             القٌاس المسوصدمةعلٌها الرالب من صالل مدا        

 الو صٌص                                                                                                                           :انزمٕٚى 
 نقار القو  وونمٌوها .  ًاالروقا  بكدا  الرالب   

 القٌاس                و مل إلى جانب عملٌة القٌاس و ذا ٌعنى من عملٌة الوقوٌم    

 والوقٌٌم عملٌات : الو صٌص والعالم واالروقا  .      
  
 

  -أغشاض انزمٕٚى:
   -انزشخٛص:
 اى وحدٌد مسووٌات الوالمٌذ قبل البد   ً الوعلٌم والوعلم، وٌجب من ٌكون موضوعٌا وبادقا.              

   -ادلضح:
 معلومات وبٌانات عن ظا ر  مو واقع لدراسة من اجل اوصاذ قرارات لوروٌر ا ووحسٌنها. اى جمع             

 -انزُجؤ:
 بمعنى إمكان الك   عن درجة اسوعداد الولمٌذ وقدراون على النجار  ً مجال الدراسة مسوقبال.           

 
 
 

 
 يف انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ إَٔاع انزمٕٚى

 
1 

 ـ وقوٌم صوام3ً          ـ وقوٌم مرحلً ) وكوٌنً (2         ـ وقوٌم مبدئً 1
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 :انزمٕٚى ادلجذئٙ 
 ٌوم قبل البد   ً وربٌق المنهج وٌساعد  ً :   

الوعامل مع المنهج   ًالوعامل مع المنهج  قد وروب مسووٌات مصولفة للبد    ًـ وحدٌد وضع الموعلم من مجل نقرة البداٌة 1
 برنامج حٌث ٌقسم الدارسون إلى مسووى موقدم ومسووى مووسر ومسووى مبودئ . ال مو

سٌوم  ٌها وربٌق المينهج مين حٌيث اإلمكانيات المادٌية والمعلميٌن والريالب وذليك لبيد  المينهج مو  الوًـ معر ة األوضاع 2
 ام المعٌار المودرم .ضرور  عند اسوصد المبدئًالبرنامج على مساس من معر ة الواقع معر ة سلٌمة والوقوٌم 

  
 

 :انزمٕٚى ادلشحهٙ ) انزكُٕٚٙ (
 ٌوم  ً  ورات مصولفة م نا  وربٌق المنهج بغرر :  

الحبول على معلومات وساعد  ً مراجعة العمل وإعاد  ووجٌن السٌر بالمنهج مما ٌكون لن وك ٌر على البور  الوً ٌبل 
ج النهائً  هو ضروري  يً ووجٌين العميل بميا ٌيو ره مين وغذٌية راجعية السيودراك ميا ليم ٌيوم اسيوٌعابن بالمسيووى إلٌها الناو

 . المرلوب وٌوم م نا  الودرٌس

 

  : انزمٕٚى اخلزبيٙ
 يً صويام م يدا  محيور ميا مو  يً  ٌوم  ً صوام الوعامل مع المنهج مو البرنامج بهد  الوككد من وحقٌق األ دا  المرجو    

 صوام المنهج ككل .

 
 
 

 :أصبنٛت انزمٕٚى
     

ووجد وسائل ومدوات مونوعة وسوصدم  ً الحبول على المعلومات الالزمة للوقوٌم وٌمكن وبنٌ   يذه الوسيائل واألدوات 
   -:إلى  الث منمار

                                                  

 وقٌس الجوانب المعر ٌة              االصوبارات                                                         
 .) العقلٌة ( لدى الموعلم                                                                             

                                    أصبنٛت      
 انزمٕٚى     

 
 ٌمكن عن ررٌقها الحبول على                                                                 

 معلومات الوً ال ٌمكن الحبولمسالٌب                 ال                                  
 علٌها إال من ال صص نفسنالوقدٌر                                           

 الذاوً                                                       
 
 
 

 مسالٌب                            

 وساعد  ً الحبول على معلومات عن                         المالحظة                           
 سلوك ال صص المالَحظ ومن  ذه األسالٌب                                                        

                          براقات المالحظة                                                                     
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 االخزجبساد انزحصٛهّٛ  

  ذه االصوبارات وعوبر وحبٌلٌة لمدى وحقٌق األ دا  عند الدارسٌن . 

 األصش انزٙ ٚزى يشاػبرٓب يف االخزجبس : ـ 
 . داصل االصوبار الواحد .  ـ الووازن النسبً بٌن كم األ دا 1

 ـ الونوع والووازن  ً المسووٌات العقلٌة ) وذكر ـ  هم ـ وربٌق ( 2

 ـ الووازن بٌن المسووٌات العقلٌة وكم األ دا  السلوكٌة  ً كل  د  عام . 3

السيلوك اليداصلً ـ االصوبار ٌبٌن مدى ما اسووعب من البرنامج وإن كانت األسئلة الوربٌقٌية و يٌر إليى مالميح مين وغٌٌير 4
 للفرد . 

 

 خطٕاد إػذاد االخزجبس انزحصٛهٗ
  وحدٌد الغرر من االصوبارـ 1
 قٌاس وحبٌل الدارسٌن بعد االنوها  من الودرٌس .     

  وحلٌل المحووى :ـ 2
سييبً لكييل موضييوع ومييا ٌ ييكلن ميين مفييا ٌم حٌييث ٌييوم وحلٌييل الموضييوعات الوييً وييم ودرٌسييها  ييً البرنييامج والييوزن الن   

 ووعمٌمات ومهارات وبالوالً ٌمكن وحدٌد الوزن النسبً لألسئلة الصابة بكل موضوع . 

  وحدٌد م دا  االصوبار :ـ 3
ن وم ل األ دا  الصابة ) السلوكٌة ( لكل موضوع من موضيوعات البرنيامج ، مميا ٌسياعد  يً وضيع االصوبيار حٌيث م   

 ذه األ دا  ما  ً إال الناوج النهائً المراد من ٌحققن الدارس بعد دراسة البرنامج كما ٌفٌد  ً وحدٌد نسبة األسئلة  ً كل 
 مسووى من مسووٌات المعر ة ) وذكر ـ  هم ـ وربٌق ( . 

  إعداد جدول الموابفات :ـ 4
صانة من صانات   ً  الموابفات ، حٌث وروبر األ دا  بالمحووى وولوقٌان ٌوم وحدٌد األ دا  الصابة ببعدي جدول      

الجدول وٌوحدد من  ذه الصانات عدد األسئلة الوً وقٌس  ذا الجانب من المحووى والمسووى الموقارع معن كما  ً الجيدول 
 الوالً : 

 

 المستوى
 المحتوى 

  مالحظاث %   100المجموع  حل المشكالث  يق بتط فهم تذكز

      

1-       

2-       

3-       

4-       

......       

       

  %  100     المجموع 

 

 : ٚهٙٔ ٚزطهت إػذاد جذٔل ادلٕاصفبد يب 
وحدٌد الوزن النسبً لكل عنوان مو موضوع من موضوعات االصوبار حسب ما ٌقيرره المعليم مو ٌيراه مين م مٌية -م

 ذلك الموضوع .
دد األسييـئلة و ووزٌعهييا علييى الموضييـوعات الفرعٌيية للمحوييوى اعومييـادا علييى الييوزن النسييبً لييذلك وحييـدٌد عيي -ب

 العـنـوان.
 ووزٌع األسئلة  ً كل عنوان على مسووٌات السلوك مو النواوج الوعلٌمٌة. -م
 و ٌحقق جدول الموابفات عد   وائد منها : -
ٌح وغرٌة جمٌع عنابر المحووى مو الموضيوعات الويً ٌحقق ال مول المرلوب  ً كل اصوبار وحبٌلً مما ٌو   -

 وم ودرٌسها.
 ٌعرى لالصوبار بدق المحووى الذي وورلبن موابفات اصوبار الوحبٌل الوً نن د ا.  -
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ٌساعد على اال ومام بجمٌع مسووٌات األ دا  و عدم الوركٌز على الجوانيب اليدنٌا  قير و الموم لية  يً المعر ية   -
 مو الوذكٌر .

  دٌد األسئلة :وحـ 5
 ٌوم اصوٌار نوع األسئلة والعدد المرلوب منها  ً كل صلٌة من صالٌا جدول الموابفات .    

  كوابة مسئلة االصوبار .ـ 6
 ووضٌح ررٌقة وضع مسئلة االصوبارات الوحبٌلٌة   

 
 شكم األصئهخ  : 

  ـ إعاد  وروٌب ـ وكملة ـ ووبٌل بٌن األعمد  ـ اصوٌار من موعدد× ( مو  )      موضوعٌة م لم ( 
 

ٌّن  –رر ا  –م ل وضح     مسئلة مقــــال :ب (   ..والمقالٌة م ضل وذلك ألنها -وضح العالقة بٌن  -ب
 

  ـ ووضح العالقة بٌن األ دا 2ـ وساعد على اسوٌعاب األ دا  كلها                     1         

 ٔادلمبنٛخ إيب     
 ـ وربٌق 3                 ـ  هم     2                         ـ وذكر ) حفظ (   1
    
 
 
   

 ٌما ٌلً بعر المقورحات الويً نقيدمها عنيد كوابية مسيئلة االصوبيار بغير النظيـر عين منيواع مو 
 م كال  ذه األسـئلة و ٌنبح المعلم بمراعاوها و االسور اد بها :

 
 وجنب الوعقٌد اللفظً . -1

 من ٌكون لكل سؤال إجابة واحد  بحٌحة., -2

 ٌجب من ٌوناول كل سؤال جانبا مهما  ً المحووى. -3

 ٌجب من ٌكون كل سؤال مسوقالَ بذاون. -4

 وككد من كل سؤال ٌررر موقفا واضحا ال لبس  ٌن وال غمور. -5
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 إَٔاع األصئهخ ادلٕظٕػٛخ :
 ت البواب و الصرك : اوبع اإلر ادات الوالٌة  ً كوابوها : قرا -أ

 وككد من من العبار   ً بٌاغوها النهائٌة ال ك مو لبس  ً بحوها مو صرئها. -1

 وجنب اسوصدام كلمات الوعمٌم مو الوصبٌص. -2

 ٌجب من ووضمن العبار  الواحد   كـر  واحد . -3

 ة بقلة و حذر و وجنب النفً المزدوم .اسوصدام عبارات النفً مو البٌاغة السابق -4

 من ٌكون رول العبار  مناسبا و ٌفضل من وكون العبار  البحٌحة مما لة  ً الرول للعبار  الصرك. -5

 إذا احووت العبار  على وجهة نظر ما  ٌجب من ٌنسب إلى مبدره . -6
 

 : االصوبار  ًصرك ومن األمور الوً ٌجدر بالمعلم مراعاوها عند إعداد مسئلة البواب و ال
 ووزٌع الفقرات البائبة و الصرك ع وائٌا و بدون وروٌب مو وسلسل معٌن . -1

 اسوصدام نفس العدد من العبارات الصرك  ً السؤال الواحد . -2

من وكون الفقرات مسوقلة بعضها عن بعر  ال وعومد إجابة إحدا ا على األصرى مو من وكون  ً محد العبيارات  -3
 بار  مصرى .ولمٌحات لع

 مسئلة االصوٌار من موعدد : اوبع اإلر ادات الوالٌة  ً كوابوها : -ة

 وككد من األرومة وررر م كلة واضحة و محدد  . -1

 اجعل معظم الفقر  موضمنا من األرومة واجعل البدائل قبٌر  ما ممكن.-2

 وككد من من  ناك إجابة بحٌحة واحد   قر مو إجابة  ضلى . -3

 من البدائل  ً إجابات محوملة و معقولة ظا رٌا . وككد من -4

 وجنب الولمٌحات اللفظٌة الوً وؤدى إلى اإلجابات البحٌحة . -5

 وجنب اسوصدام بٌغة النفً  ً األرومة كلما ممكن ذلك . -6

 “ .جمٌع ما ذكر”وجنب اسوصدام عبار  من نوع  -7

 وها :مسئلة المقابلة : اوبع اإلر ادات الوالٌة  ً كواب -جـ

 ٌراعى من وكون ماد  الفقر  الواحد  موجانسة . -1

 ضع لكل قائمة عنوانا ٌب  محووٌاوها و وعلٌمات وحدد بموجبها كٌ  ووم المقابلة . -2

ٌفضل من وكون المجموعة الواحد   ً  قر  المقابلة قبٌر  نسبٌا و العدد المناسب  ً القائمة ال ٌزٌيد عين سيوة  -3
 مو سبعة .

مك ر مو اقل من عدد العبارات  ً القائمة األولى، إال إذا كيان مسيموحا “ القائمة ال انٌة”د بدائل اإلجابة اجعل عد -4
 باسوصدام البدٌل الواحد مك ر من مر ، و  ً  ذه الحالة ٌ ار إلى ذلك  ً الوعلٌمات 

 : األسئلة ذات اإلجابات الموجز  )المقٌد ( : اوبع اإلر ادات الوالٌة  ً كوابوها -د

 وككد من من السؤال مو العبار  وررر م كلة محدد  وواضحة.  -1

 ٌجب من وكون اإلجابة المرلوبة موفق على بحوها . -2

من ال وحووى عبار  الوكمٌل على مك ر من  راغٌن ، وٌفضيل من ٌكيون الفيرار قرٌبيا مين نهاٌية العبيار  و ليٌس  -3
  ً بداٌوها .

 كوابة مسئلة المقال :  ًلمقورحات المفٌد  مسئلة المقال :  ٌما ٌلً بعر ا -ْـ

 اسوصدام مسئلة المقال لقٌاس النواوج الوعلٌمٌة العلٌا . -1

 اسوصدام ماد  جدٌد  مو ونظٌما جدٌدا عند بٌاغة سؤال المقال. -2

 ال ٌنبح باالصوٌار  ً مسئلة المقال إال إذا ورلب الموق  ذلك . -3


