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ى
 ) االقتصاد المنزلي (سلوب تخطيط الدرسا

 الصف:                    التاريخ :                                        

                                 عنٌان الٌحدة :                                                  عنٌان الدرس :

 الزمن :

 تقدٌم الوحدة 

 الدرس األول ٌتضمن تقدٌمٌن :

 تقديـ الوحدة ككؿ ) يحذؼ ىذا الجزء في الدروس التالية ( (أ)
  تقديـ الدروس  (ب)

 المفاهيم )المدركات األساسية (:

: في نياية درس اليـو مف المتوقع اف تصبح كؿ تمميذة )طالبة (   األهداف السلوكية
 -قادرة عمي أف :

 في الجانب المعرفي ...........................................      : 

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

 : في الجانب المهاري    ........................................... 

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

 في الجانب الوجداني :   ........................................... 

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

 

  توضيح الوسيمة المستخدمة:          الوسائل التعليمية

  أي طرؽ التدريس التي سيتـ التدريس بيا  :  إستراتيجيات التدريس
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 : سير الدرس
ويبدأ بشرح المعممة كيؼ ستقدـ الدرس لمطالبات وكيؼ ستربط بيف الدرس 

. ثـ تشرح خطوات الدرس ،والمادة العممية التي ستدرسيا  وعنواف الوحدة
ويتضمف جميع ما يحدث مف تفاعؿ داخؿ الموقؼ التعميمي ، أي ماذا يدرس ؟ 

 وكيؼ يدرس ؟ 
  -وقد تقسـ الصفحة إلي قسميف كما يمي :

 
 األنشطة التعميمية المادة العممية

 كيؼ أدرس؟ ماذا أدرس ؟

 تقييم الدرس :

 ثم االنهاء : 

يتضمف مناقشة موضوع الدرس لتوضيح أىـ النقاط التي تضمنيا الدرس أي تمخيص 
 سريع لمدرس ونياية إجتماعية بشكر الطالبات وتحديد متطمبات الدرس القادـ 

 المراجع :

 تعليقات : مالحظات أو
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 عزيزي الطالب المعلم

  األساليب التالية بأحد يمكنك االستعانة التهيئة لمدرس عند :  
 ربط الدرس الجديد بالدرس السابؽ. - 
 األسئمة مثيرة لمتفكير. - 
 األحداث الجارية ذات العالقة بموضوع الدرس. - 
 عرض وسائؿ تعميمية. - 
 إعطاء فكرة عامة عف نقاط الدرس. - 
 عرض آية قرآنية أو حديث شريؼ ذات صمة بموضوع الدرس. - 

   

 ـ وما تقوـ بو التمميذات مف أعماؿ ، يكتب في  قسـ النشاط ما يقوـ بة المعم
بما في ذلؾ عرض الوسائؿ  التعميمية وطرؽ التدريس ............... الخ في تتابع 

 تسمسميا 
 . يختـ الدرس بالتقييـ ، وىو الحكـ عمي مدي تحقيؽ أىداؼ الدرس 

  خاتمة الدرس ، وما فية مف تنبييات لمدروس المستقبمية أو لموجبات المنزلية
 ...... الخ .....

  يكتب المعمـ قائمة المراجع ثـ يترؾ مكاف لكي تدوف المدرسة تعميقاتيا
 الشخصية عمي الدرس .

 ككؿ ،وأحيانا  في الدرس الخير مف الوحدة يمكف لممعمـ إضافة تقييـ الوحدة
 يخصص درس لعممية تقييـ الوحدة حسب نوع التقييـ وحجـ الوحدة .
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 :.اختيار الوسائل التعليمية 

تعتبػػػر الوسػػػيمة التعميميػػػة عنصػػػرا أساسػػػيا مػػػف عناصػػػر الخطػػػة الدراسػػػية كاألىػػػداؼ 
 واألسػػػاليب واألنشػػػطة والتقػػػويـ لػػػذلؾ ببػػػد مػػػف تػػػوفر بعػػػض المعػػػايير عنػػػد اختيػػػار

 الوسيمة التعميمية.
 معايير اختيار الوسيلة التعليمية: (1

 عنػد التالميػذ، ينبغى تحديد ىدؼ انتقاء ىذه الوسيمة ،وما األثػر الػذس سػتحدثو -1
 وما ستوفر ليـ مف تعمـ.

صػػحة معمومػػات الوسػػيمة ومناسػػبتيا لمتالميػػذ:فى ىػػذه المرحمػػة يجػػب أف نت كػػد  -2
صػػػػحة المعمومػػػػات الػػػػواردة فػػػػى الوسػػػػيمة التعميميػػػػة وب يجػػػػوز تقػػػػديـ معمومػػػػات  مػػػػف

غيرصػػحيحة أو نشػػؾ فػػى صػػحتيا كمػػا ببػػد مػػف أف تكػػوف معمومػػات ىػػذه الوسػػيمة 
 التالميذ وأعمارىـ.لقدرات  مناسبة

جوووٌاة الٌصوووتعت الت عتبتوووت : اب نوووَ جن الٌصوووتعت يةوووم جن   وووٌن التموووت ععبتوووا  -1

كبووا كي ووٌن الصووٌث  عرضوويا جمووات الت متووك فوو    ووٌن مبزلووتي ًفنتووايًيعتك

عون اليودا األصاصوَ لعٌصوتعت   مشٌشا ألن جٍ عتم يشد انتباه الت متك ًيب ده

 الت عتبتت.

بػػػد اف تكػػػوف الوسػػػيمة مشػػػوقة وذلػػػؾ باسػػػتخداـ األلػػػواف مشػػػوقة ومثيػػػرة لمػػػتعمـ: ب-4
 المناسبة أو الخط الجميؿ أو الرسـو الدقيقة .

قيمػػػة الوسػػػػيمة التعميميػػػػة: وىنػػػا نختػػػػار الوسػػػػيمة التعميميػػػة التػػػػى تتناسػػػػب قيمتيػػػػا -5
مع الجيد والماؿ المذيف أنفقا عمييا،وعميو فتختار الوسيمة التى تحتاج جيدا  التربوية

 أقؿ إذا كانت قيمتيا التربوية واحدة ،أو تحققاف نفس اليدؼ التربوس . أقؿ وتكمفة

تجريب الوسػيمة التعميميػة: يفضػؿ تجريػب الوسػيمة التعميميػة قبػؿ عرضػيا عمػى  -6
التالميذ وذلؾ لمت كد مف صحتيا وسالمتيا وأنو يمكف الوصوؿ إلى اليدؼ المنشود 

حػػرج أمػػاـ التالميػػذ ، وبالتػػالى ب ، كمػػا أف التجريػػب يمنػػع المعمػػـ مػػف الوقػػوع فػػى ال
 تتزعزع ثقة التالميذ بو.
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أف تكوف الوسيمة نابعة مف المنيج الدراسي ، ومالئمػة لموضػوعاتو ، ومتوافقػة  -7
 مع موضوع الدرس ، ومحققة ألىدافو السموكية. 

أف تكػػػػوف الوسػػػػيمة واقعيػػػػة كصػػػػورة أو عينػػػػة أو مجسػػػػـ با ضػػػػافة إلػػػػى كونيػػػػا  -8
 بسيطة. 

 ناسب مع مستوس المتعمميف مف حيث العمر والخبرات الجديدة. أف تت -9

أف تشوؽ المعمػـ وترغبػو فػي ا طػالع والبحػث وابستقصػاء.  وتسػاعده عمػى  -11
 استنباط خبرات جديدة. 

 أف تعيف الوسيمة عمى ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة.  -11

توافرىا فييا كالبسػاطة ووحػدة أف يتوافر في الوسيمة الخصائص الفنية الواجب -12
المعمومػػات ومناسػػبتيا لػػزمف الحصػػة الدراسػػية ووضػػوحيا ووضػػوح ألوانيػػا ومرونتيػػا 

 في التغيير والتعديؿ. 

أف تجمػػػػع الوسػػػػيمة بػػػػيف الدقػػػػة العمميػػػػة والجمػػػػاؿ الفنػػػػي مػػػػع المحافظػػػػة عمػػػػى  -13
 وظيفتيا. 

تكػػػػػوف أف تكػػػػػوف رخيصػػػػػة الػػػػػثمف متينػػػػػة الصػػػػػنع ، يسػػػػػيؿ إصػػػػػالحيا ، وأف  -14
 متناسبة مع التصور العممي والتكنولوجي لممجتمع. 

أف تنمػػى فػػي المتعممػػيف القػػػدرات والميػػارات الفكريػػة والعقميػػػة  التػػي تزيػػد مػػػع  -15
 التعمـ والت مؿ والتفكير والتحميؿ والمالحظة وا بداع. 

 أف تكوف موادىا األولية مف بيئة المتعمميف كمما أمكف ذلؾ.  -16

جػػػػػـ الوسػػػػػيمة ومسػػػػاحتيا وصػػػػػوتيا مػػػػػع حجػػػػرة الدراسػػػػػة وعػػػػػدد أف يتناسػػػػب ح -17
 التالميذ. 
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أف تكػػػوف الكتابػػػة المرافقػػػة لموسػػػيمة مػػػف قػػػاموس الدارسػػػيف ) التالميػػػذ ( وأف    -18
تفػػتح ليػػـ المجػػاؿ  كسػػابيـ مفػػردات ومػػدركات ومفػػاىيـ جديػػدة بخػػط واضػػح مقػػروء 

 بسيولة. 

 أنواع الوسائل التعميمية : 
خدـ وسػػيمة تعميميػػة جػػاىزة أو يقػػـو ببعػػدادىا بنفسػػة أو يشػػرؾ يمكػػف لممعمػػـ اف يسػػت

العينػػػػات    ، الػػػػرحالت  ، ، فػػػػي إنتاجيػػػػا ومػػػػف الوسػػػػائؿ التعميميػػػػة  االتالميػػػػذ معػػػػ
النمػػػػػاذج  ، الزيػػػػػارات الميذانيػػػػػة  ،الرسػػػػػـو التوضػػػػػيحية   ، المجسػػػػػمات   ،الرسػػػػػـو 

ر الفوتوغرافيػػػة  البيانيػػػة ،المعػػػارض  ، الصػػػور الثابتػػػة ، لوحػػػات ا يضػػػاح ، الصػػػو 
 ،الكتيبات  ،الصور المتحركة الناطقة  ،المطبوعات ،التسجيالت الصوتية .
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درجة(02استمارةلتقوٌماداءالطالبالمعلماثناءالتربٌةالعملٌة)

 ) يستخدمها مدير المدرسة ( 

  الدرجة اسم الطالب المعلم / ................................  التارٌخ / ..................................... 

 اسم المدرسة /.....................................اسم مدٌر المدرسة /......................... 

 

 درجة ( 12(:   ) 1) اوال: جدول

الدرجةالمعاٌٌر

ٌلتزم بالحضور الى المدرسة فى الٌوم المخصص للتربٌة 

 العملٌة خالل الفصل الدراسى )نسبة الحضور والغٌاب ( .

 

 (2ثانٌا: جدول )



:النهاٌةالعظمًلهذةاإلستمارة)عشروندرجة(ملحوظة

  معاٌٌرالتقوٌم
مستوي
االداء

0 10
    ٌحافظ على النظام فى الفصل -1

    ٌكون عالقات طٌبة مع التالمٌذ -2

    ٌلتزم بتوقٌت الحضورواإلنصراف الرسمى لطالب التربٌة العملٌة  من  المدرسة -3

    ٌدخل الفصل او المعمل فى الموعد المحدد فور بدء الحصة دون تأخٌر . -4

    ند انتهاء وقت الحصة تماماً  .ٌنصرف من الفصل او المعمل ع  -5

    ٌحرص على  االلتزام بالنظام العام داخل المدرسة . -6

    ٌراعً اداب واخالقٌات المهنة .)قدوه حسنة فً سلوكه( -7

    المظهر الشخصً مالئم. -8



11 

 

مالحظاتمستوياألداءعناصرالتقوٌم م

0 1 2 3 

      : اوال :  تخطيط الدرس

     التارٌخ (. –عنوان الوحدة  –ٌكتب البٌانات االساسٌة للدرس ) عنوان الدرس  1

     ٌكتب المفاهٌم االساسٌة للدرس  2

     ٌصوغ اهداف الدرس صٌاغة سلوكٌة اجرائٌة صحٌحة. 3

     داف السلوكٌة.ٌنوع فى مجاالت االه 4

     ٌتدرج فى صٌاغة االهداف لتشمل جمٌع مستوٌات التعلم . 5

     ٌكتب تمهٌد مناسب للدرس وبأسلوب شٌق. 6

     ٌحدد طرق التدرٌس المالئمة للدرس وتحقق أهدافه. 7

     ئمة (.المال –ٌخطط انشطة تعلٌمٌة مناسبة لقدرات التلمٌذات وذات مستوٌات مختلفة )التنوع  8

     ٌحدد الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة ومواضع عرضها. 9

     ٌحدد اسالٌب التقوٌم المناسبة للدرس وتنوع انماطها ومستوٌاتها 10

     ٌكتب كٌفٌة انهاء الدرس بطرٌقة صحٌحة . 11

 : ثانيا  تنفيذ التدريس

 )أ(عملٌةالتدرٌس

     ثٌر اهتمام التالمٌذ.ٌمهد للدرس بطرٌقة جذابة ت 1

     التارٌخ ( علً السبورة–عنوان الدرس  –ٌكتب البٌانات االساسٌة للدرس ) عنوان الوحدة  2

     ٌعرض محتوٌات الدرس بتتابع منطقً . 3

     ٌستخدم انشطة تعلٌمٌة مناسبة ومتنوعة لتحقٌق اهداف الدر س . 4

     ة فً الدرس .ٌستثٌر دافعٌة التالمٌذ للمشارك 5

     ٌطرح أسئلة تثٌر تفكٌر التالمٌذ. 6

     ٌستفٌد من اراء وإجابات التالمٌذ فً إثراء موضوع الدرس  7

     ٌستخدم التعزٌز والتشجٌع لتوجٌه التالمٌذ للتعلم . 8

     ٌتجنب استخدام اللوم أو التوبٌخ علً اإلجابات الغٌر صحٌحة للتالمٌذ  9

     راعى الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ.ٌ 10

     ..............-الدقة –االقتصاد  –ٌؤكد علً القٌم المرغوب تنمٌتها  لدي التالمٌذ.مثل )النظام  11

     ٌتحرك اثناء الدرس حركة محسوبة تساعد على المتابعة والتركٌز 12

     .صوت الطالب  المعلم واضح ولغته سلٌمة 13

     ٌجٌد استخدام وتنظٌم السبورة 14

     ٌوزع زمن الحصة علً المواقف التعلٌمٌة للدرس )ٌغطً عناصر الدرس فً الوقت المحدد(. 15

     ٌحافظ على النظام فى الفصل. 16

 )ب(المادةالعلمٌة:

     متمكن من المادة العلمٌة 1

     مدي  صحة ودقة  المادة العلمٌة وحداثتها 2

     ٌربط المحتوي العلمً للدرس بالمواقف الحٌاتٌة للتالمٌذ وبٌئتهم 3

 : ج(الوسائلالتعلٌمٌة)

     ٌستخدم الوسٌلة التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌق اهداف الدرس وتناسب المرحلة العمرٌة للتالمٌذ. 1

     ٌعرض الوسٌلة التعلٌمٌة فى الوقت المناسب. 2

     التعلٌمٌة مناسب لعدد التلمٌذات ومساحة الفصل.حجم الوسٌلة  3

     ٌراعى االخراج الجٌد للوسٌلة التعلٌمٌة. 4

     ٌحجب الوسٌلة عن انظار التالمٌذ بعد استخدمها 5

     المعلومات الواردة فى الوسٌلة سلٌمة من الناحٌة العلمٌة وحدٌثة ومتطورة ، تراعى القٌم والتقالٌد 6

    لتقوٌم:)د(ا

     ٌستخدم أسالٌب تقوٌم تناسب أهداف الدرس والمرحلة العمرٌة للتالمٌذ. 1

     ٌستخدم أسالٌب تقوٌم متنوعة  2
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 : منخاللهذهاإلستمارةكٌفٌةحسابدرجةالطالبالمعلم

 ( النهاٌة العظمً = 1جدول  )درجة 12   

 ( االنهاٌة العظمً = 2جدول )درجة   16 

 

 لحساب الدرجة الكلية للطالب المعلم : 

 

 ( علً 2تقسم الدرجة  التً ٌحصل علٌها الطالب فً جدول )وٌضاف الناتج  2

 (1الً الدرجة التً حصل علٌها الطالب فً جدول )

( وحصل 1( درجات في جدول )11ذا حصل طالب علي )ا مثال

 (  1( درجة في جدول )11علي )

 درجة  11(= 1÷11+ )11تكون الدرجة الكلية لة =

 
بطاقةتقوٌمالطالبالمعلمبقسماالقتصادالمنزلىفًالتربٌةالعملٌة

 .........  /..............اسم المشرف    اسم المدرسة /اسم الطالب المعلم/   .........

 موضوع الدرس / ..........التارٌخ / .................... الحصة  / ......

 

(فىالعمودالذىٌدلعلىمدىنجاحالطالبالمعلمفًأداءماٌلى:√ععالمة)ض

 خصائص نمو الطالب في المرحلتين المتوسطة والثانوي                

 الجسمي النمو

 و الجسمي ، حيث يزداد الطوؿ والوزف.الزيادة في النم -1
 يظير عدـ التناسؽ في أجزاء الجسـ . -2
 ييتـ باأللعاب الرياضية . -3
  التوافؽ الحركي أكثر توازنًا . -4

     )هـ(انهاءالدرس:

     ٌلخص االفكار الرئٌسٌة للدرس . 1

     وشٌقة. جذابة بطرٌقة الدرس ٌنهً 2
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 النمو العقلي

 يتميز الطالب بالنمو العقمي كمًا وكيفًا . -1
 ينمو الذكاء العاـ بسرعة . -2
 عض المواد الدراسية .سرعة التحصيؿ الدراسي والميؿ إلى ب -3
 تنمو القدرة عمى تعمـ الميارات واكتساب المعمومات . -4
 يتطور ا دراؾ مف المستوس الحسي إلى المستوس المجرد . -5
 يزداد ابعتماد عمى الفيـ وابستدبؿ . -6
صدار األحكاـ عمى األشياء . -7  ينمو التفكير والقدرة عمى ابستدبؿ وابستنتاج وا 
 المفاىيـ المعنوية عف الخير والشر . تتكوف -8
 تتضح طرؽ وعادات التحصيؿ الدراسي والتعبير عف النفس . -9

 النمو االجتماعي

 يميؿ الطالب إلى ابتصاؿ الشخصي ومشاركة األقراف في األنشطة المختمفة . – 1
 يميؿ إلى ابىتماـ والعناية بالمظير واألناقة . – 2
 جتماعييميؿ إلى ابستقالؿ اب – 3
 مسايرة الجماعة والرغبة في ت كيد الذات -4
 البحث عف القدوة . -5
 . والتي تتعمؽ بالزواج  نمو القدرة عمى فيـ ومناقشة األمور ابجتماعية -6
 الحساسية لمنقد والميؿ إلى الجدؿ مع الكبار . -7
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 النمو االنفعالي

 والتناقض الوجداني .تتصؼ الحالة ابنفعالية بعدـ الثبات ابنفعالي   – 1
 ظيور الخياؿ الخصب وأحالـ اليقظة .  – 2
 تعداد  ثبات الذات وابستقالليةالشعور بالقمؽ وابس – 3

 لتطبيقات التربوية لخصائص النموا

 التطبيقات التربوية لخصائص النمو الجسمي

 زيادة االهتمام بالتربية الصحية والعادات الصحية :

 كالتغذية .  -1
 ات النـو .أوق  -2
 توجيو النمو الجنسي . ألعاب، نشاط تنمية الميوؿ الخاصة بالميارات الحركية :  -3

 التطبيقات التربوية لخصائص النمو العقمي

 مراعاة الفرًق الفرايت . -1

 اختتار طريمت التدريش البناصبت ل ل صف اراصي ي ًل ل مااة اراصتت . -2

 ف تر ًاكصتنباط ًالتحعتل .  ٌيد الطالم في ىكه البرحعت ععَ الت -3

  شةتع اليٌاياث اكات اريت ي ً ٌجتييا ًفك الشرع . -4

 التطٌير في جصالتم الت عتم : -5

 بحيث يشجع التالميذ عمى التعمـ الذاتي .  -أ       
  اـ األسموب العممي في التفكير .استخد  -ب       

اركة ، والبعد عف الطريقة ابلقائية طريقة التدريس المبنية عمى الحوار والمش  -ج      
 المممة .
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 التطبيقات التربوية لخصائص النمو االجتماعي

  ٌجتو الت متك إلَ جىبتت اختتار الرفاق الصالحتن . -1

يٌضح ليم اليفٌاث ًالبزالك الخعمتت التي ينبغي  ةنبيا ًالتحكير مبن  -2

 يمترفيا .

 احترات رجييم ًعدت  حمتره . -3

 ٌليم ًرغبا يم ً ٌجتييا .احترات مت -4

 إش ارىم اأىبتت الت اًن الةباعي . -5

  زًيدىم االمتم الخعمتت  -6

 : اناء ال  لت المٌيت اتن البراي ً  متكه من خ ل -7

 التجاوز عن سيئهم . -ج        الثناء عميهم . -ب          تشجيعهم –أ    

 التطبيقات التربوية لخصائص النمو االنفعالي

 جتو الت متك إلَ ضبط النفش ًحثيم ععَ  مٌٍ هللا . ٌ -1

 مضاعدة الت متك ععَ التخعص من الحضاصتت اكنف التت . -2

 حل البش  ث اكنف التت لبل جن  ضتفحل . -3

 مضاعدة البراىمتن ععَ  حمتك اكصتم ل . -4

 عزيزي الطالب المعمم من خالل العرض السابق لخصائص النمو       

 عمى اتاحة الفرصة لطالبؾ لممرور في خبرات مختمفة ..أحرص 1

 .وجييـ لطرؽ البحث عف المعمومات وشجعيـ عمى ذلؾ .2

 .تفيـ طبيعة تفكير طالبؾ ليسيؿ عميؾ األتصاؿ بيـ .3

 .ساعد طالبؾ عمى استيعاب المفاىيـ واألفكار التي تتعمؽ بالحياة والمستقبؿ4

 ومنيـ وتوجيييـ لألفضؿ .كف صديقًا جيدا لطالبؾ وحاوؿ التقرب5

.ابتعػػػد عػػػف أسػػػاليب السػػػخرية او النقػػػد أو العقػػػاب لطالبػػػؾ وتفيػػػـ المرحمػػػة التػػػي 6
 يمروف بيا
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.اسػػتثمر المناقشػػة الصػػفية لمتعػػرؼ عمػػى مسػػتوي تفكيػػر طالبػػؾ وخبػػراتيـ السػػابقة 7
 واعمؿ عمى تطويرىا

 .قدـ خبرات تتناسب ومستوس طالبؾ مع قميؿ مف التحدي الحافز8

دـ مبػػػدأ الػػػتعمـ عػػػف طريػػػؽ المعػػػب والػػػتعمـ عػػػف طريػػػؽ الخبػػػرة المباشػػػرة مػػػع .اسػػػتخ9
 الطالب

 .نظـ درسؾ بحيث يسيؿ عمى الطالب عممية التعمـ11

.تدرج مف الكؿ إلى الجزء ومف السيؿ لمصعب ومف المعمـو إلى المجيوؿ ومف 11
 المحسوس لشبة المحسوس فالمجرد

 ية األعداد والتخطيط والتنفيذ .احرص عمى مراعاة الفروؽ الفردية في عمم12

 احرص عمى تحديد استعداد طالبؾ لمتعمـ قبؿ البدء بالدرس13

 .احرص عمى مالحظة اداء طالبؾ لنشطة التعمـ القبمي14

 -:التخطيط لتدريس الفن -
  التخطػػػيط لتػػػػدريس الفػػػف فػػػػي المدرسػػػػة يتضػػػمف الموضػػػػوعات التػػػػي تػػػدرس داخػػػػؿ قاعػػػػة

 -الدراسة ما يمي :
 
 لذي يدعى فناف، واألحداث التي تدعى فف.المنتج ا-1
 المػػػػػػػػػواد الػػػػػػػػػذي يوظفيػػػػػػػػػا الفنػػػػػػػػػاف ألفكػػػػػػػػػارة و دراسػػػػػػػػػاتو البصػػػػػػػػػرية مثػػػػػػػػػؿ األحػػػػػػػػػداث-2

 ابجتماعية،األساطير،األحالـ،الخياؿ،ومناظر مف البحر واألرض والحيوانات ،والناس.
 الطرؽ التي يفسر بيا الفناف افكاره.-3
 لخاصيات البصرية.التكنيؾ و الخامات المتطمبة  نتاج ا-4
 األساليب التي يستخدميا الفناف لتوظيؼ افكاره و تنقيحيا وتنظيميا. -5
 األحاسيس والمعاني المنقولة عبر التنظيمات المتنوعة في الخاصيات المرئية.-6
 العوامؿ التي تؤثر عمى سمات األعماؿ الفنية و تؤثر في الحكـ عمييا.-7
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 نية :مهارات تنفيذ دروس التربية الف -ب
 ميارات تنفيذ الدرس في ثالث ميارات رئيسية: تتضح   
 تقديـ الدرس )التييئة(: -1
 ابستحواذ عمى انتباه التالميذ خالؿ التدريس )تنويع المثيرات(. -2
 إجراء تعزيز لمتدريس بعد انتياء التدريس)الغمؽ(. -3
 

إلييػػػا ينبغػػػي أف يقػػػـو  ولتحقيػػػؽ تمػػػؾ الميػػػارات الثالثػػػة الرئيسػػػية السػػػابؽ ا شػػػارة       
 المدرس بسبعة مياـ أساسية تتضمف تمؾ الميارات الثالثة السابقة وىي كما يمي:

 
 
 
 أن يكون مدرس الفن قادرًا عمى تقديم وعرض دروسه:  -1 

ويت تى ذلؾ مف ا عداد الجيد لمدروس وصياغة األىداؼ صياغة إجرائية عممية. فيجب 
عناصػػػر ا ثػػػارة وتقػػػديميا بمػػػا يتناسػػػب مػػػع المواقػػػؼ  عمػػػى معمػػػـ التربيػػػة الفنيػػػة اسػػػتخداـ

 التعميمية المختمفة وتنويع المثيرات وبما يتضمف تنمية العممية ا بداعية.
ويجػػب أف يدعػػد التالميػػذ لمػػدرس الجديػػد بحيػػث يكونػػوا فػػي حالػػة ذىنيػػة وانفعاليػػة  

 وجسمية قواميا التمقي والقبوؿ وىو ما يطمؽ عميو التييئة.
 
موودرس التربيووة الفنيووة قووادرًا عمووى لعووداد األسووئمة وتصوونيفها واسووتخدام أن يكووون  -2

 األسموب والوقت المناسب إللقائها: 
وببػػد مػػػف أف لقصػػػة مػػف الميػػػارات اليامػػة لممػػػدرس ، تعتبػػر ميػػارة ا لقػػػاء والمحاضػػرة وا

يتػػدرب معمػػـ المسػػتقبؿ عمػػى تحديػػػد األسػػئمة وصػػياغتيا ومسػػتوياتيا المختمفػػة وتوجيييػػػا 
ذه ألف األسئمة التي تستخدـ أثناء التدريس تػؤثر بشػكؿ فعػاؿ ومباشػر فػي ميػارات لتالمي

 التفكير التي تنمي لدس التالميذ.
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أن يكووون مووودرس التربيوووة الفنيوووة قوووادرًا عمووى فهوووم دوافووو  التالميوووذ ونقووود وتحميووول  -3
 األعمال الفنية وتذوقها: 

يحدد ىذا اليدؼ  إف كؿ تمميذ مدفوع نحو ىدؼ معيف وينبغي عمى المدرس أف 
وأف يتوصػػؿ إلػػى دافػػع يوجيػػو نحػػو ا تقػػاف األكػػاديمي فػػي مجػػاؿ ىػػذا اليػػدؼ فممارسػػة 
األعماؿ الفنية تتيح فرصًا متعددة لبزوغ دوافع التالميذ سواء نحػو ابسػتعراض وا نجػاز 

 أو نحو ممارسة النشاط الفني.
 
 الميذ:أن يكون مدرس التربية الفنية قادرًا عمى تعزيز سموك الت -4

وي تي ذلؾ باستخداـ أسموب الثػواب والعقػاب أثنػاء التفاعػؿ بػيف المعمػـ والتمميػذ.  
فالتعزيز يعتبر مف ميارات المعمـ األساسػية لخمػؽ الظػروؼ التعميميػة الجديػدة فػي حجػرة 

 الدراسة.
فينػػػػاؾ معػػػػززات لفظيػػػػة مثػػػػؿ العبػػػػارات واأللفػػػػاظ، ومعػػػػززات غيػػػػر لفظيػػػػة مثػػػػؿ  

 تي تحمؿ معاني مختمفة.الحركات وا شارات ال
 
 أن يكون مدرس التربية الفنية قادرًا عمى لقامة عالقات لنسانية طيبة:  -5

حيػػػػث أف تػػػػدريس الفػػػػف يقػػػػـو عمػػػػى تبػػػػادؿ المشػػػػاعر واألحاسػػػػيس بػػػػيف المػػػػدرس  
وتالميذه وموضوعات الفػف واختيػار المناسػب منيػا ألعمػار التالميػذ وحاجػاتيـ ورغبػاتيـ 

 ة لمتالميذ لمتعبير عف مشاعرىـ.وانفعابتيـ يعطي الفرص
 
أن يكووون موودرس التربيووة الفنيووة قووادرًا عمووى لدارة الفصوول أثنوواء توودريس وممارسووة  -6

فيتػػ تى ذلػػؾ مػػػف خػػالؿ تنظػػيـ الحػػوار والمناقشػػػة، فػػالتنظيـ يتػػيح الفرصػػة لتبػػػادؿ  الفوون:
 األفكار حوؿ األعماؿ الفنية ويخمؽ جوًا مف الممارسة الفعالة لموضوعات الفف.
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أن يكووون موودرس التربيووة الفنيووة قووادرًا عمووى اكتشوواو مشووكالت توودريس وممارسووة  -7
 الفن: 

ف ثنػػاء تػػدريس وممارسػػة الفػػف تظيػػر مشػػكالت تدريسػػية تتعمػػؽ ب سػػاليب الحػػوار  
والمناقشػػة والتنظػػيـ ومشػػكالت تتعمػػؽ بممارسػػة األعمػػاؿ الفنيػػة وىنػػا يجػػب عمػػى مػػدرس 

التي سوؼ تواجيو أثناء تدريس الفف وأثناء ممارسة الفف أف يكوف يقظًا فطنًا لممشكالت 
 التالميذ لموضوعات الفف.   

ىاللكدراتىالردروسو ىفيىلجدلىالرقووم:ىىى-ج
ىي مجموعػة مػف األداءات التشخيصػية الشخصػية الوقائيػة العالجيػة التػي يقػـو  

يع بيػػا المعمػػـ لذاتػػو ولتالميػػذه بصػػفة مسػػتمرة خػػالؿ عمميػػة التػػدريس وبعػػدىا حتػػى يسػػتط
 الوقوؼ عمى مدس ما تحقؽ مف األىداؼ المرجوة.

ىلفكومىلكدرةىالرقووم:ىى
ىػػػػي قػػػػدرة المعمػػػػـ عمػػػػى الحكػػػػـ عمػػػػى فعاليػػػػة العمميػػػػة التعميميػػػػة وعمػػػػى المواقػػػػؼ  

التعميميػػػػة، وعمػػػػى النتػػػػائج والمخرجػػػػات، ومػػػػدس تماشػػػػي ىػػػػذه المخرجػػػػات مػػػػع األىػػػػداؼ 
 أسبابيا كمًا ونوعا المنشودة، وكذلؾ قدرتو عمى تفسير تمؾ النتائج ومعرفة

ىأنواعىالرقووم:
التقييـ مف وجية نظر ابتجاىػات التربويػة الحديثػة، عمميػة مسػتمرة. تحػدث قبػؿ  

التػدريس وأثنػاءه، وبعػد أف يػتـ وفػي كػؿ مرحمػة مػف ىػذه المراحػؿ تختمػؼ وظيفػة التقيػػيـ، 
 وبالتالي تختمؼ وسائمو.

ىوقسمىالرريووونىالرقوومىإلى:ى
 Diagnostic Evaluationتقييـ تشخيصي  -1

ىوهذاىونقسمىيدورهىإلى:ى
 Initial Evaluationتقييـ قبمي  -أ

 Formative Evaluationتقييـ تكويني  -ب
 Summative Evaluationتقييـ نيائي أو شامؿ  -2
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ىأهدافىالرقوومىالراخوصي:ىى
 التقييم القبمي:  -أ

دؼ ىػػو معرفػػة مسػػتوس ىنػػاؾ ىػػدفاف لمتقيػػيـ القبمػػي لمتالميػػذ، ف حيانػػًا يكػػوف اليػػ 
معمومػػػات أو ميػػػارات التالميػػػذ، التػػػي تعتبػػػر متطمبػػػات أساسػػػية لػػػتعمـ الموضػػػوع الجديػػػد، 
وأحيانػػًا يكػػوف ىػػدؼ التقيػػيـ القبمػػي ىػػو الت كػػد مػػف أف الموضػػوع المفػػروض تدريسػػو ىػػو 

 موضوع جديد بالنسبة لمتالميذ.
 التقييم التكويني:  -ب

عػػف مػػدس تقػػدـ التالميػػذ  -أوًب بػػ وؿ -وييػػدؼ إلػػى إعطػػاء المػػدرس تغذيػػة مرتػػدة 
 وعف أخطائيـ وعف مستوس تحصيميـ.

 
ىأهدافىالرقوومىالنكدئيىالادلل:ىى

نتػػائج التقيػػيـ الشػػامؿ تػػدلنا عمػػى مػػواطف القػػوة والضػػعؼ فػػي المػػنيج ككػػؿ، فيػػي  
تعتبػػر مؤشػػرات ودبئػػؿ عمػػى نتػػائج مجيػػودات المػػدرس وأنيػػا تفيػػد فػػي تطػػوير وتحسػػيف 

 .البرامج التعميمية
 

 كيو يتم تقييم الطالب المعممين في مقرر التربية العممية
 

 درجة (  كالتالي: 111ية العممية) يتـ توزيع درجات تقييـ مقرر الترب
 لمدير المدرسة  21عشروف درجو -
 لممشرؼ الداخمي 21عشروف درجة  -

لممشػرؼ الخػارجي  ،  حيػث يدقػيـ عضػو ىيئػة التػدريس الطػالب  61درجػة  ستوف -
 ة معدة لذلؾتمار وفؽ اس
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 كمية التربية النوعية  
 قسـ التربية الفنية   

 
 

  م
 المحاور و البنود و العبارات

ية النها
العظمى 
 لمدرجة

درجة 
 الطالب

 
 مالحظات

 المحور األول : التقييم أثناء التدريس
   15 البند األول: أسموب التدريس

   3 يمهد لمدرس بأسموب يثير اهتمام التالميذ 1
   3 يدير الموقو التعميمي بشكل ديموقراطي 2
يستخدم طرق تدريس مختمفة تتناسب م  المحتوى  3

  العممي لمدرس 
3   

   3 يشرح  المصطمحات الجديدة في الدرس بشكل مبسط  4
يوزع زمن الحصة عمى مراحل الدرس) ينهي الدرس  5

 في الوقت المحدد(
3   

   6 البند الثاني : استخدام الوسيمة التعميمية
يستخدم وسائل تعميمية متنوعة لتناسب أهداو  1

 الدرس
3   

   3 قت المناسب يعرض الوسيمة التعميمية في الو  2
   3 البند الثالث : استخدام الخامات و األدوات

 اسم الطالب:
 لسم المدرسة :
 رقم المجموعة :

 بطاقة تقييم المشرو الخارجي لمطالب المعمم الفرقة :
 في مقرر التربية العممية
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   3 يتخير خامات مناسبة لممرحمة العمريه لمتالميذ 1
   6 البند الراب  : لنهاء الدرس

   3 يمخص األفكار الرئيسية لمدرس 1
يستخدم أساليب تقويم متنوعة لتتناسب م  أهداو  2

 الدرس
3   

 
 لتقييم النهائي المحور الثاني : ا

   9 البند األول : القدرات الشخصية 
   3 يمتزم بمواعيد الحضور و االنصراو من المدرسة 1
   3 يمتزم بالمظهر و السموكيات المناسبة داخل المدرسة  2
   3 يساهم في خمق بيئة جمالية في مدرسته 3

   9 البند الثاني : دفتر التحضير 
ي تنسوويقه لوودفتر التحضووير و يبوودي الحووس الجمووالي فوو 1

 أغمفه الوحدات
3   

   3 ُيعد خطة متكاممة لمدروس و الوحدات التدريسيه 2
   3 ُيصيغ األهداو التدريسية بأسموب لجرائي 3

   6 البند الثالث : الوسيمة التعميمية
ُيعد الوسيمة التعميمية التوي تحقوق أهوداو  1

 الدرس
3   

أو صووورل لهووا( يرفووق الوسوويمة التعميميووة ) 2
 م  الوحدة أو الدرس التابعه له

3   

   6 البند الراب  : المنتجات النهائية 
   3تتسم المنتجات الفنية باالبتكوار سوواء فوي  1
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 الوظيفة أو الخامة
تتنوع المنتجات الفنية لتوضح الفروق الفردية لممرحمة العمريوه  2

 لمتالميذ
3   

   66 لجمالي درجات الطالب
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 األداءالمراد مالحظتو                    مستوس األداء

 

 
 جيد 

 
 متوسط

 
 ضعيؼ

 -أسموب التدريس : 
 يميد لمدرس ب سموب يثير اىتماـ التالميذ . .1

 التراث(  –يعطي أمثمة و تطبيقات مستخدما ) البيئة  .2

 يستخدـ أساليب تدريس تناسب أوجو التعمـ في الدرس  .3

 رأي و المبادأة بو .يشجع التالميذ عمي إبداء ال .4

 يمقي الدرس بصوت واضح و متنوع النبرات . .5

 يشرح المصطمحات و المفاىيـ  الجديدة في الدرس . .6

 يعرض الدرس بسرعة تتناسب مع التالميذ . .7

 يحتـر إنتاج التالميذ دوف تدخؿ منو .8

 ينتيي مف الدرس في الوقت المحدد . .9

   

 -استخدام الوسيمة التعميمية :
 ة التعميمية المناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدرس .يستخدـ الوسيم .1

 يستخدـ مجموعة متنوعة مف الوسائؿ . .2

 يعرض الوسيمة في الوقت المناسب .3

 يضع الوسيمة التعميمية في مكاف يراه الجميع . .4

 يراعي ا خراج الجيد لموسيمة . .5

 يحجب الوسيمة عف أنظار التالميذ بعد استخداميا . .6

 لجديدة عمي التالميذ .يقدـ عروضا توضيحية لمميارات ا .7

   

 -استخدام الخامات و األدوات :
 يتخير خامات تساعد عمي تحقيؽ أىداؼ الدرس . .1

 يتخير خامات مناسبة لممرحمة العمرية . .2

 يستخدـ الخامات استخداما جديدا . .3

 يتخير أدوات يتوافر فييا عنصر األماف لمتالميذ . .4

   

 -التقويم :
 ية متنوعةيس ؿ أسئمة تقيس مستويات معرف .1

 يشخص نقاط القوة و الضعؼ في إنتاج التالميذ . .2
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 هر السموك التدريسي لمطالب المعمم بقسمابطاقة مالحظة لتقويم بعض مظ
  (فترة النقد )التربية الفنية  أثناء التدريب الميداني 

 
 زمف المالحظة :     اسـ الطالب المعمـ :

 التاريخ :            اسـ المدرسة :
 الحصة :     لصؼ و المرحمة :ا

 عدد التالميذ :            اسـ المشرؼ :
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 اإلدارة الصفية
 

ثمة عالقة وثيقة بيف التدريس الجيػد و ابنضػباط الجيػد داخػؿ الصػؼ ، فػالمعمميف 
الفػػاعميف ىػػـ المػػذيف يمتمكػػوف عػػادة القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ ذلػػؾ ابنضػػباط : و السػػؤاؿ ىػػو 

 ضباط ؟كيؼ يتحقؽ ذلؾ ابن
 

 ؟ بمهارة ضبط النظام داخل الصوماذا نقصد 
ىي مجموعة السموكيات ) ابداءات ( التي يقوـ بيا المعمػـ بدقػة و بسػرعة و بقػدرة 
عمي التكيؼ مع معطيات المواقؼ التدريسية بقصد منع سموكيات الشغب قبؿ حدوثيا ، 

معيػا بابسػموب الػذي  أو التعرؼ عمييا و فيـ اسبابيا وقت حدوثيا ، و مػف ثػـ التعامػؿ
 يناسبيا بيدؼ التخفيؼ مف حدتيا أو إيقافيا تمامًا.

 
: سػػموكيات تصػػدر مػػف احػػد أو بعػػض الطػػالب و ب  يقصوود بسووموكيات الشوو بو 

يقبميا المعمـ لكونيا تخالؼ ابعراؼ و القواعد و القوانيف الصػفية / المدرسػية المتعػارؼ 
ًا بشػكؿ أو بػرخر عمػى سػير الػدرس أو عمػى عمييا بينو و بيف طالبو ، و التي تؤثر سمب

تعمـ الطػالب فتحػد مػف كفػاءة التػدريس ، أو التػي تػؤثر سػمبًا عمػى العالقػات ابجتماعيػة 
 ابنسانية داخؿ الصؼ أو التي تتعارض مع القيـ السائدة في المجتمع .  

 
 : تصنيو سموكيات الش ب الصفي حسب حدتها

 توجد مشكالت عامو و تشمؿ ابتي  
مشكالت التافية : كعدـ ابنتباه ، و التحدث أثناء ابنتقاؿ مف نشاط بخر ، الغفمة ال - أ

وىػػػذه السػػػموكيات ب تعتبػػػر مشػػػاكؿ  لفتػػػرة قصػػػيرة ، و التوقػػػؼ القصػػػير أثنػػػاء العمػػػؿ
 لقصر مدتيا و عدـ تعارضيا مع العممية التعميمية .
 و ىذه السموكيات يجب تجاىميا و عدـ ابىتماـ بيا .
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البسػػػيطة :  كجيػػػر الطػػػالب بابجابػػػة ، مغػػػادرتيـ المقاعػػػد بػػػدوف اذف ، المشػػػاكؿ  - ب
تنػػػاوؿ بعػػػض الحمػػػوس أثنػػػاء الحصػػػة ، القػػػاء نفايػػػات فػػػي الفصػػػؿ ، التبػػػادؿ المفػػػرط 

 لالحاديث الجانبية .
 فيجب لفت نظر الطالب لمكؼ عنيا 

تعطػؿ المشاكؿ الحادة : التي تكػوف محػدودة المػدس و التػ ثير، مثػؿ السػموكيات التػي  -ج
نشاط ما أو تعوؽ التعمـ و لكف حدوثيا يقتصر عمي طالب واحد أو عدد قميػؿ مػف 

 الطالب و لكنيـ ب يتصرفوف بشكؿ جماعي 
المشاكؿ المتفاقمػة أو المنتشػرة : كػاي مشػكمة بسػيطة أو حػادة ولكنيػا اصػبحت عامػة  -د

 فتشكؿ تيديدا لمنظاـ .
 ؟لماذا يشاغب الطالب 

ابكة تػػػدعو الطػػػالب الػػػي احػػػداث سػػػموكيات الشػػػغب و يكمػػػف و متشػػػثمػػػة أسػػػباب عديػػػدة  
 تصنيفيا كابتي :

أسػػػباب تعػػػود الػػػي المعمػػػـ : كضػػػعفو فػػػي مػػػادة تخصصػػػو أو ضػػػعؼ شخصػػػيتو ،  -1
تدريسػػو ممػػؿ ، سػػرعتو غيػػر مناسػػبة فػػى التػػدريس ، سػػموكو المسػػتبد ، عػػدـ تحديػػده 

 القواعد و القوانيف ، اىتمامو لبعض الطالب دوف ابخريف .
تعػػود الػػي الطالػػب : شػػعوره بالممػػؿ ، شػػعوره بابحبػػاط ، رغبتػػو فػػي ابنتقػػاـ ، أسػػباب  -2

رغبتو في اظيار القػوة ، ضػعؼ المثػابرة لديػو ، إفراطػو الحركػي أو ابجتمػاعي ، 
 تمقيو تدريب أو درس مسبؽ لمخبرة المقدمة .

الة أسباب تعود الي البيئة الفيزيقية لمفصؿ : كثرة عدد الطالب في الفصؿ  ، سوء ح -3
 الفصؿ الفيزيقية .

أسػػػػػػباب تعػػػػػػود الػػػػػػي ابدارة المدرسػػػػػػية : تعػػػػػػاطؼ ادارة المدرسػػػػػػة مػػػػػػع احػػػػػػد الطػػػػػػالب  -4
 المشاغبيف ، كثرة اقتحاـ الصؼ مف قبؿ المدرسة .

أسػػباب تعػػود الػػي المجتمػػع : انتشػػار العنػػؼ فػػي المجتمػػع ، وسػػائؿ ابعػػالـ ، تقميػػػد  -5
 الطالب لسموكيات افراد اسرتو .
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 -موكيات الش ب في الفصل : كيو تتعامل م  س

 أوب : تعطي اولوية لمنع الشغب قبؿ حدوثو

 خفؼ مف حالة التوتر و الضغط لديؾ قبؿ الدخوؿ في الفصؿ  -1
 تييئة البيئة الفيزيقية لمفصؿ -2

 خفؼ مف حالة التوتر و ابجياد لدس الطالب  -3

 حدد لطالبؾ في مقدمة الدرس ماذا يتوقع منيـ اف يتعمموه -4

 ما بالقواعد و القوانيفالـز الطالب دو  -5

 إىتـ بمكاف ة الطالب الذيف يمتزموف بالقواعد الصفية -6

 اىتـ باف يعرؼ الطالب ابعماؿ الصفية المتكررة في كؿ درس -7

 خطط لدرسؾ بطريقة جيدة  -8

 اجذب انتباه طالبؾ طواؿ الدرس  -9

 اكسب ثقة طالبؾ فيؾ -11

 افيـ طالبؾ انؾ صاحب القرار ابخير في الفصؿ  -11

 طواؿ الدرساشغؿ الطالب  -12

 قوي مفيـو الذات لدس الطالب  -13

 قوي الشعور بروح الجماعة لدس طالب الصؼ  -14

 تجنب اسموب التيديد المتكرر -15

 امتنع عف ابستيزاء و السخرية المفظية -16

 خصص جائزة اسبوعية بفضؿ الطالب في الفصؿ -17

 اعطاء الطالب فترة راحة قصيرة اذا احس منيـ ابجياد و الممؿ -18

 

   سموكيات الش ب عند ظهورها مستخدما عدة اساليب كالتاليثانيا : تعامل م
 التجاىؿ  -1
 ا شارات  -2

 ابقتراب الجسمي  -3

 الممس  -4
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 الصمت الفجائي  -5

 إطفاء مصابيح غرفة الصؼ لبرىة و إعادتيا بسرعة  -6

 تضميف اسـ الطالب محدث الشغب ضمف مجرس الحديث   -7

 خفض الصوت -8

 طرح األسئمة  -9

 اغب بدور المعمـ لفترة وجيزةعكس األدوار بقياـ الطالب المش -11

 إزالة األشياء المميية -11

 تقديـ المساعدة الالزمة -12

 تغيير النشاط الصفي -13

التناقض الظاىري و ذلؾ بطمب إعادة تكرار فعؿ الشغب مف الطالب  -14
 المشاغب

 الترغيب في ابنتباه لمشرح أو النشاط  -15

 التذكير بالقواعد و القوانيف الصفية -16

 بعضيـ فور حدوث ذلؾفؾ ابشتباؾ بيف الطالب و  -17

 المقابمة الفردية لمطالب المشاغب عقب انتياء الدرس -18

 ا عراض المؤقت كالعبوس في وجو الطالب المشاغب  -19

 ا نذار لمطالب المشاغب  -21

 اطمب مف الطالب تقديـ اعتذار فوري -21

 التوبيخ -22

 السخرية المعتدلة -23

 الحرماف مف ابمتيازات  -24

 نقؿ الطالب مف مكانو -25

 ؿ الي ادارة المدرسةالتذنيب أو التحوي -26

ى


