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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل رب العالمٌن، حمداً خالصاً لوجهه الكرٌم، نحمده تعالى حمد العارفٌن 
 .بفضله، المإمنٌن بقدرته، الشاكرٌن ألنعمه

ونصلًّ ونسلم على إمام المهتدٌن، والمبعوث رحمة للعالمٌن، خاتم األنبٌاء 
والمرسلٌن، ومعلم البشرٌة األول سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وعلى آله 

 وصحبه
ٌعتبر التعلٌم من أجل األعمال وأقربها إلى هللا سبحانه وتعالى ، فقد بعث هللا     

رسولنا الكرٌم محمد صلى هللا علٌه وسلم معلما ألمته ، وللبشرٌة جمعاء ، فقال 
ٌَُعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َكَما أَْرَسْلَنا : " تعالى ٌُكْم َو ٌَُزكِّ اتَِنا َو ٌَ ُكْم آَ ٌْ ْتلُو َعلَ ٌَ فٌُِكْم َرُسوًًل ِمْنُكْم 

ٌَُعلُِّمُكْم َما لَْم َتُكوُنوا َتْعلَُموَن  ، وقال (ٓ٘ٔ:سورة البقرة ( ")ٔ٘ٔ)َواْلِحْكَمَة َو
علٌه وعلى هدى المصطفى  "إنما بعثت معلما : " ٌه وسلم الرسول صلى هللا عل

السالم ٌكون إعداد المعلم الذي وصفه علماء التربٌة وعلم النفس بؤنه مهندس 
البشرٌة ، وأنه أهم عناصر العملٌة التعلٌمٌة، ومما ًل شك فٌه أن نجاح المعلم فً 
مهنته ٌتوقؾ إلى حد كبٌر على نوع اإلعداد الذي تلقاه ، فالمعلم المعد إعدادا سلٌما 

وهنا ٌؤتً ، م أدواره التً ٌجب أن ٌقوم بها ى تحقٌق معظهو ذلك المعلم القادر عل
كمختبرا تربوٌا ٌقوم فٌه الطالب بتطبٌق المبادئ والنظرٌات  المٌدانٌةدور التربٌة 
 .وعملً فً المٌدان الحقٌقً لها وهو المدرسة أدابًالتربوٌة بشكل 

 : المٌدانٌةمفهوم التربٌة 
مٌدانٌة هادفة  مبنٌة على خطوات عملٌة هً خبرة تربوٌة  المٌدانٌةالتربٌة 

المعلم فً محك الممارسات الفعلٌة / وفق ما ورد فً هذا الدلٌل  كً تضع الطالب 
الواقعٌة  للعملٌات التربوٌة والتعلٌمٌة واإلدارٌة من خالل مدرسة التطبٌق المٌدانً 
ة فً وتحت إشراؾ عملً وعلمً من ذوي اًلختصاصات التربوٌة والعلمٌة والعملٌ

   المٌدان التربوي

 المٌدانٌةفلسفة التربٌة 
تنبع فلسفة التربٌة المٌدانٌة من األسس العامة الواردة فً سٌاسة التعليٌم بالمملكية 

الحٌياة اليدنٌا مرحلية إنتيام وعميل ، ٌسيتثمر فٌهيا " العربٌة السعودٌة حٌث ورد فٌها 
الدار اآلخرة ، فيالٌوم عميل  المسلم طاقاته عن إٌمان وهدى للحٌاة األبدٌة الخالدة فً

ٌةيؤة أميام الطاليب " و كميا ورد "وًل حساب ، وؼداً حسياب وًل عميل فير  النميو مه
للمساهمة فً تنمٌة المجتمع الذي ٌعيٌ  فٌيه ، ومين ثيم اإلفيادة مين هيذه التنمٌية التيً 

تتولً الجهات التعلٌمٌة المختصة عناٌتها   ٘ٙٔوكما ورد  فً  المادة ".شارك فٌها 
داد المعلييم المإهييل علمٌيياً ومسييلكٌاً لكافيية مراحييل التعلييٌم ، حتييى ٌتحقييق اًلكتفيياء بإعيي
 .الذاتً 
 الرؤٌة  

 المعلم  / تربٌة مٌدانٌة متمٌزة ذات رٌادة عالمٌة فً إعداد الطالب 
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 الرسالة  

كوادر المإهلة وفق أحدث على تؽذٌة المجتمع بال المٌدانٌةالتربٌة تعمل 
التربوٌة التً تؤخذ بها أرقى الجامعات ، والتنمٌة ، والطرق األسالٌب

المستدامة فً كافة المجاًلت ، والتً تتناؼم مع رسالة جامعة سلمان بن عبد 
 العزٌز ، وفلسفتها فً تحقٌق رإٌته

   :المٌدانٌة التربٌةأسس 

 تحقٌق إلى تصل لكً ؛ األسس من مجموعة على المٌدانٌة التربٌة ترتكز
 :ٌلً ما األسس هذه أهم ومن المنشودة، أهدافها

  

 
 :وٌمكن تفصٌلها على النحو التالً

 حٌث ، لمعلما إعداد برامج مكونات من أساسٌاً  جزءاً  المٌدانٌة التربٌة اعتبار .ٔ
 التعلٌمٌة، العملٌة واقع لمعرفة المعلم / الطالب أمام المجال إفساح إلى تهدؾ
 . بؤدواره التربوٌة والتعلٌمٌة واإلدارٌة والقٌام التدرٌس، على قدراته وٌختبر

 والمشرفٌن، المسبولٌن قبل من المٌدانٌة للتربٌة الفعال المسبق التخطٌط .ٕ
 .المتعاونة المدارس واختٌار

التربوٌة  المعلم / الطالب جوانب جمٌع لتنمٌة المٌدانٌة التربٌة برنامج شمولٌة .ٖ
 .والتعلٌمٌة واألكادٌمٌة 

صس 
 
أ

ألتربية 
 ألعملية

جزء من 
إعدأد 
 ألمعلم

ألتخطيط 
 ألمشبق

شمولية 
 أإلعدأد

 أإلمكاهات
 (مادية-بشرية)

ألمالحظة 
 ألوأعية

مرأعاة 
ألفروق 
 ألفردية

 ألتهيئة 

 ألتكويم
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 المشرؾ : مثل) المادٌةاإلمكانات و البشرٌةالكوادر   (اإلمكانٌات رٌتوف .ٗ
  .التدرٌب ومدرسة الكلٌة فً والمسبولٌن المتعاون، والمعلم المتخص ،

ً  ذهنٌاً  المعلم / الطالب تهٌبة .٘  تجربة فً الدخول قبل مشرفه قبل من ونفسٌا
 . المٌدانٌة التربٌة

 التً المٌدانٌة التربٌة برنامج فً أساسً ركن الواعٌة والمالحظة المشاهدة .ٙ
 والمالحظة الهادفة المنظمة المشاهدة على القدرة تنمٌة أهداؾ تتضمن
 .المعلم  /الطالب لدى الذكٌة الواعٌة

 المعلمٌن/ بٌن الطالب فردٌةال فروقال المٌدانٌة التربٌة مشرؾ مراعاة .7
 "اختٌار أنسب األسالٌب اإلشرافٌة وفق فروقهم الفردٌة 

 ، المٌدانٌة التربٌة أركان من أساسً ركن ٌنالمعلم/  البالط تقوٌم عملٌة .8
 المدرسة جدران داخل المعلم / الطالب به ومقٌ ما كل التقوٌم ٌشمل بحٌث

 تحسٌن فً لدٌه والضعؾ القوة جوانب معرفة من ستفٌدٌ حتى المضٌفة،
 .التالٌة المواقؾ فً أدابه

 :المٌدانٌةأهمٌة التربٌة 

 :فً عدة عناصر ، ومن أهم هذه العناصر ما ٌلً المٌدانٌةتكمن أهمٌة التربٌة  
 .ُتعد حلقة وصل بٌن الجانب األكادٌمً والجانب التربوي -ٔ
 .توفر فرصة عملٌة لتطبٌق المفاهٌم والمبادئ والنظرٌات التربوٌة -ٕ
المعلم على المشكالت فً المٌدان التربوي ومعرفة طرابق / تعرؾ الطالب  -ٖ

 .حل تلك المشكالت 
من خالل المعلم قسطا وافرا من التوجٌهات العلمٌة / الطالب  بكست -ٗ

  .اإلشراؾ المٌدانً
سب المهارات تكالمعلم نحو المهنة ، و/ لطالب لدى ااإلٌجابً اًلتجاه تبنً  -٘

 .الالزمة لتدرٌس المادة التً تخص  فٌها
 المهارات التربوٌة بصورة تدرٌجٌة ومنظمةالمعلم / سب الطالب تك -ٙ
 المعلم القدرة على حصر صعوبات التعلم ومعالجتها / كسب الطالب ت -7
المعلم ، والتً تإثر فً / الطالب تعد الخبرة الوحٌدة فً برنامج إعداد  -8

 ، ٕ٘ٓٓ: محمد)  .المعلم بشكل فعال داخل ؼرفة الدراسة/ الطالب سلوك 
 (ٖ٘ٔ:98ٓٔشلتوت،
 

 
 

 



 8الصفحت             تالميداني الخربيتدليل 
 

  : المٌدانٌةأهداؾ التربٌة 

فً ضوء المهام والكفاٌات الربٌسة التً  المٌدانٌةتتحدد أهداؾ التربٌة 
المعلم على اكتسابها وإتقانها ، وٌمكن تصنٌؾ / ٌستهدؾ برنامج إعداد الطالب 

الجانب المعرفً ، والجانب : فً ثالثة جوانب أساسٌة وهً المٌدانٌةأهداؾ التربٌة 
 المهاري ، والجانب اًلنفعالً ، 

 
 
 
 
 
 

 :وٌمكن تفصٌل ذلك كما ٌلً
 

 :المٌدانٌةاألهداؾ المعرفٌة للتربٌة  : أوالً 
  :المعلم من / تهدؾ التربٌة المٌدانٌة إلى تمكٌن الطالب 

 .اكتساب الكفاٌات الالزمة من تخطٌط وتنفٌذ وتقوٌم عملٌة التدرٌس (ٔ
 .عناصر الموقؾ التعلٌمً وإدراك العالقة بٌن هذه العناصر ب اإللمام (ٕ
 .فً المدرسة الطالبالتعرؾ على المناهج التربوٌة التً ٌتعرض لها  (ٖ
 .وظروؾ العمل فٌها( ٌدان التطبٌق م) اكتشاؾ اإلمكانات الحقٌقٌة للمدارس (ٗ
 

 :المٌدانٌةاألهداؾ المهارٌة للتربٌة : ثانٌاً 
 :المعلم من/ تمكٌن الطالب  فًتتمثل األهداؾ المهارٌة للتربٌة المٌدانٌة 

المعانً والمبادئ والمفاهٌم التربوٌة التً تم تعلمها فً أثناء اإلعداد ترجمة  (ٔ
 .النظري فً الكلٌة إلى مجال التطبٌق والممارسة

 .ممارسة بعض المهارات اإلدارٌة  (ٕ
 الفصل بشكل جٌد إدارة (ٖ
 .ٌنوالمعلم الطالبمهارات التفاعل اللفظً مع  (ٗ
 .مهارة النقد الذاتً وتقبل نقد اآلخرٌن (٘
 ( ٖ٘ٔ:98ٓٔم، شلتوت،98ٗٔ:جامع)التعلم ومعالجتها حصر صعوبات (ٙ

 
 :المٌدانٌةاألهداؾ االنفعالٌة للتربٌة : ثالثاً 

 :تتمثل األهداؾ اًلنفعالٌة للتربٌة المٌدانٌة فً
ؤدواره اًلجتماعٌة والمهنٌة المرتبطة بمهنة بالمعلم / الطالب   وعًتنمٌة  (ٔ

 .التدرٌس
نحو مهنة التدرٌس ، وتكوٌن الكشؾ عن مدى رؼبته ومٌوله الصادقة  (ٕ

 .اًلتجاهات اإلٌجابٌة نحوها
 .بؤن التعلٌم مهنة لها أسسها العلمٌة والتطبٌقٌة هشعور تنمٌة (ٖ

هدأف ألهفعالية 
 
 أل

هدأف ألمهارية 
 
هدأف ألمعرفية  أل

 
 أل
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وأولٌاء األمور والمدرسة  المتعاونة ومجتمعه  البتنمٌة المسبولٌة تجاه الط (ٗ
 . المدرسً

ضبط النفس وتحقٌق التوازن اًلنفعالً من خالل الممارسات المٌدانٌة  (٘
 واًلحتكاك الطالبً  

 تحقٌق التوافق والتكٌؾ مع مهنة التعلٌم (ٙ
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 الفصل الثانً
مهام وواجبات المشاركٌن فً اإلشراؾ  -6

 على التربٌة المٌدانٌة
 كلٌة التربٌة 
  المعلم/ الطالب 
 مشرؾ التربٌة المٌدانٌة 

 ًمدٌر مدرسة التطبٌق المٌدان 
 المعلم المتعاون 
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 :المٌدانٌةالتربٌة  على اإلشراؾ فً المشاركٌن وواجبات مهام

   
 إلى تسعى التً الربٌسة األهداؾ من التعلٌم لمهنة المعلم وتؤهٌله إعداد ٌعتبر
 المعلم بدراسته/ الطالب  قومٌ والذي النظري الجانب خالل من التربٌة كلٌة تحقٌقها
حٌث أن هناك  المٌدانٌة التربٌة برنامج فً المتمثل العملً والجانب الجامعة، فً

 المهام من بعدد القٌام عاتقها على ٌقع التً المشرفة األطراؾ من مجموعة
 :اآلتً النحو على نتناولها ، المٌدانٌة التربٌة برنامج فً اإلشرافٌة والمسإولٌات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 وحدة التربٌة المٌدانٌة بكلٌة التربٌة مهام 

 :المٌدانٌةمهام وحدة التربٌة  أهموفٌما ٌلً 
 .المحددة الشروط وفق المٌدانٌة التربٌة البط تسجٌل .ٔ
 .المٌدانٌة بالتربٌة ٌتعلق ما كل فً التعلٌم وإدارة بالكلٌات األقسام مع التنسٌق .ٕ
 .بالمنطقة التعلٌم إدارة مع بالتنسٌق وذلك المتعاونة، المدارس تحدٌد .ٖ
 .تخصصاتهم حسب المتعاونة المدارس على المٌدانٌة التربٌة البط توزٌع .ٗ
 ٌريبمد المستمر باًلتصال وذلك المٌدانٌة التربٌة برنامج سٌر متابعة .٘

 التربٌة برنامج وبعد وأثناء قبل موتوجٌهاته مآرابه إلى واًلستماع المدارس
 .المٌدانٌة

 بالتدرٌب الخاصة التجرٌبٌة التربوٌة والبحوث الكتب إٌجاد على العمل .ٙ
 .منظمة بطرٌقة الكتب تلك من حتاجهت بماالمعلم /  الطالب وتزوٌد العملً

ستفادة من الوسابل التعلٌمٌة التً نفذها الطالب واستخدموها فً التربٌة اًل .7
 .الكلٌة المٌدانٌة من خالل جمعها وعرضها بمعرض داخل

وحدة ألتربية 
ألميدأهية بكلية 

 ألتربية

مشرفة 
ألتربية 
 ألميدأهية

/  ألطالب
 ألمعلم

ألمعلم 
 ألمتعاون

مدير مدرصة 
ألتطبيكة 
 ألميدأهي
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دند  وعبد ) .الختامً التقوٌم بطاقات وكذلك المبدبٌة المشاهدة بطاقات توزٌع .8

  ( ٗ:   997ٔ، الفرا،  9ٕٓ: ٖٕٓٓالحفٌظ ،

 المعلم/ الطالب وواجبات مهام 

مما ٌساعده على فهم  المعلمٌتٌح التدرٌب المٌدانً الكثٌر من المواقؾ للطالب 
أن  المعلم / ولكً تتم هذه الفترة بنجاح ًلبد للطالب. الحٌاة المدرسٌة بجمٌع جوانبها

 :عً المسبولٌات والمهام المناطة به تجاه التدرٌب المٌدانً ومن ذلكٌ
تزام آداب المهنة وأخالقها فً جامعة تطبٌقاً كامالً من حٌث التطبٌق فلسفة ال .ٔ

ومصدراً  البهظل قدوة لطٌالمحافظة على حسن المظهر ولطؾ السلوك حتى 
 . موتقدٌره مًلحترامه

اًللتزام بالدوام الٌومً الكامل منذ بداٌة الدوام وحتى موعد اًلنصراؾ فى  .ٕ
 .المدرسة

فً حالة حدوث أي طارئ أو ضرورة تلزم التؤخر أو الؽٌاب ٌجب إبالغ   .ٖ
ًٌا، وكذلك المشرؾ التربوي   .مدٌر المدرسة رسم

التربٌة اًللتزام بالعبء الٌومً حسب الخطة المدونة فً محتوٌات برنامج  .ٗ
 . المٌدانٌة

مدرسة التطبٌق على أسس من اًلحترام والجدٌة واًلبتعاد  بالالتعاون مع ط .٘
 . معن التعالً أو التبسٌط الزابد معه

فً كلٌة التربٌة من معارؾ ومهارات،  المعلم/تطبٌق ما تعلمه الطالب .ٙ
مدرسٌة والمساهمة الوسابل التعلٌمٌة والجهزة األواًلستفادة قدر اإلمكان من 

 . فً تطوٌرها
اًلهتمام بدفتر التحضٌر واًلستعداد المسبق والمكتوب للدرس حتى تإدي  .7

 .الحصة المدرسٌة على أكمل وجه
المتعاون وأعضاء الهٌبة التدرٌسٌة التعاون مع مدٌر مدرسة التطبٌق والمعلم  .8

 .مع بذل الجهد لالستفادة من خبراتهم 
ٌساعدها على التؤقلم مع البٌبة المدرسٌة التً  الذيالتصرؾ المرن األمر  .9
 . عمل فٌها ٌ
 اآلخرٌنوجهه ٌضبط النفس وعدم اًلنزعام أو القلق لدى تلقٌه النقد الذي  .ٓٔ

 ألدابه 
تعرؾ على مدرسة التطبٌق والمنهج المشاركة فً عملٌة المشاهدة وال .ٔٔ

  المٌدانٌةالتربٌة ابتداء من األسبوع الثانً تمهٌداً لتولً المسبولٌة الكاملة عن 
قوم بتنفٌذه مع وضع خطة ٌ الذيالتنسٌق مع المعلم المتعاون بشؤن العبء  .ٕٔ

 . عده ومناقشة هذه الخطة مع المعلم المتعاون ٌ ذيمفصلة للدرس ال
 .المدرسة متى أمكن ذلك  فً الءوس أخرى للزمالحر  على حضور در .ٖٔ
 . المشاركة فً نشاطات المدرسة التعلٌمٌة المختلفة .ٗٔ
أو المعلم المتعاون  المٌدانٌةمشرؾ التربٌة مناقشة األداء التدرٌسً مع  .٘ٔ

فً  ٌنالموجوداآلخرٌن  مٌنالمعل/  البالطوٌحضر النقا  وٌساهم فٌه 
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كز حول الوصؾ الموضوعً للدرس تالمدرسة ، وٌراعى فً النقا  أن ٌر
  .الجوانب الذاتٌةالمعلم ولٌس على / وأداء الطالب 

عن عملٌة التدرٌس فً كراسة خاصة  واًلنطباعاتتدوٌن المالحظات  .ٙٔ
 فً األسبوع األخٌر من الفصل إلٌهارجع ٌستخدمها كمذكرات ٌومٌة وقد ٌ

  .طرح من خاللها أٌة موضوعات للنقا  داخل الكلٌة ٌ الدراسً
والتجاوب معه واًلستفادة من  المٌدانٌةمشرؾ التربٌة التعاون الكامل مع  .7ٔ

 .خبراته وتوجٌهاته التربوٌة
 

 مع المعلم المتعاونالمعلم / الطالب عالقة 

مع المعلم  واًلحترامعالقة من الود  إقامةالمعلم فً / نجح الطالب  إذا
ا ، وقد تتؤثر المتعاون فؤن ذلك ٌنعكس بشكل إٌجابً على العملٌة التعلٌمٌة بكامله

المعلم نوعاً من عدم الحماس أو / بشكل سلبً إذا أظهر الطالب  هالعالقة الطٌبة هذ
 .ومسبولٌاته  هبواجب اًلكتراث

 : تبعها ٌالمعلم أن / وفٌما ٌلً قابمة بؤنواع السلوك التً ٌنبؽً على الطالب 
دون  البتعدٌالت على نظام ؼرفة التدرٌس أو جلوس الط إدخالعدم  .ٔ

 استشارة المعلم المتعاون
المعلم المتعاون أو مدرسة التطبٌق فٌما ٌتعلق بؤنظمة  أسلوبنفس  إتباع .ٕ

شكل لنفسه ٌشجع فً نفس الوقت على أن ٌالعالمات ولكنه  أو اًلمتحانات
 .شخصٌة متمٌزة فٌما ٌتعلق بطرق التدرٌس المبتكرة 

من أجل  ٌنؼرفة المعلم إلىعلى شكل جماعات  البعدم اصطحاب الط .ٖ
 .  ٌنحل قضاٌاهم ألن تلك الؽرفة هً مكان استراحة للمعلم

لم فً مواعٌدها إذا طلب منه المع البالمواظبة على تصحٌح كراسات الط .ٗ
 . المتعاون ذلك 

معلم تعامل به الٌبنفس األسلوب الذي ٌفترض أن  البالتعامل مع الط .٘
وهو الحزم مع دؾء المعاملة وهو أٌضاً أسلوب الذي  البهالمتعاون مع ط

 . ٌتعامل فٌه الوالدان مع أبنابهم 
 

 المٌدانٌةمشرؾ التربٌة وواجبات  صفات 

 برنامج فً والهامة الربٌسة العناصر من المٌدانٌةمشرؾ التربٌة  عتبرٌ
 المعلم / الطالب تجاه والمسإولٌات األدوار من العدٌد علٌه ٌقع لما المٌدانٌةالتربٌة 
 بحقوقه وتشجٌعه وتعرٌفه بتهٌبته قومٌ حٌث ،المٌدانٌةالتربٌة  بمراحل مروره أثناء

 على والتعرؾ متابعته إلى باإلضافة بمدرسة التطبٌق ، التحاقه بداٌة فً وواجباته
 كما ، له المناسبة الحلول وضع ةمحاول بمهامه، قٌامه أثناء تواجهه التً مشكالته

 من المرجوة األهداؾ تحقق لمدى ومعرفته المعلم /الطالب  أداء تقٌٌم بعملٌة قومٌ
 . المتعاون  والمعلم المدرسة مدٌر مع التنسٌق خالل

 :ومهامه فٌما ٌلً المٌدانٌةسبق نحدد صفات مشرؾ التربٌة  وعلى ضوء ما
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 :وسماته المٌدانٌةالتربٌة  مشرؾ صفات: أوال
 الشخصٌة والسمات الصفات من بالعدٌد المٌدانٌةالتربٌة  مشرؾ تمتعٌ

 :على النحو اآلتً وفاعلٌة بكفاءة ومسإولٌاته بمهامه للقٌام تإهله التً والمهنٌة
 :المٌدانٌةالصفات الشخصٌة والمهنٌة لمشرؾ التربٌة  .6
 .التدرٌس مهنة نحو اإلٌجابٌة باًلتجاهات تصؾٌ أن ٔ-ٔ
 .الخارجً رهمظه فً الطٌبة والقدوة التام الخلقً اًللتزامٔ-ٕ
 .الشخصٌة وقوة النفسً اًلتزان ٔ-ٖ
 المواقيؾ فً التصرؾ وحسن المالحظة وقوة والموضوعٌة بالدقة تسمٌ أنٔ-ٗ

 .الحرجة
 . الناجح المعلم وصفات التدرٌس مهنة بؤخالقٌات تسمٌ أن ٔ-٘
 .األفق وسعة واألمانة الحماس ٔ-ٙ
 : المٌدانٌة التربٌة لمشرؾ الوظٌفٌة الصفات .2
 علىنذكرها  المٌدانٌةالتربٌة  مشرؾ لدى تتوافر أن ٌجب وظٌفٌة آداب هناك
 :اآلتً  النحو
 شخصٌة وذو وواجبات حقوق له واعً كإنسان المعلم /الطالب  عاملٌ أن ٕ-ٔ
 .الموضوعة األهداؾ وتحقٌق العطاء على قادرة
 مهما ٌنالمعلم / البطال من شخصً شًء أي قبول أو طلب عن متنعٌ أن ٕ-ٕ
 .وطبٌعته نوعه كان
حرٌصا على متابعة تلك وٌكون  ٌتسم بالموضوعٌة والعقالنٌة ، أن ٕ-ٖ

 .فردٌة استثناءات أو تمٌٌز أو تهاون تحقٌقها دونالتوجٌهات لٌضمن 
 عن بعٌدا ، معاملته وأسالٌب وقٌمه سلوكه فً مهاب مستقر كونٌ أن ٕ-ٗ

 .العشوابً التؽٌر
 أي مهمل ،امردوده ورفع المٌدانٌة التربٌة نجاح عٌنٌه نصب ضعٌ أن ٕ-٘

 .إبطابه أو إعاقته من شؤنه اقتراح أو سلوك
 توجٌههم فً المدرسة وإدارة ٌنالمتعاون ٌنالمعلم ودور رأي حترمٌ أن ٕ-ٙ

 التدخل أو ممسإولٌاته أو محقه مانتقاصه منه محاولة أدنى دون ،المٌدانٌة للتربٌة
 .مشإونه فً
 : المٌدانٌةالتربٌة مشرؾ  وواجبات مهام  :ثانٌا

ة أساسٌة هً اًلختصا  دعلى قاع المٌدانٌةمشرؾ التربٌة ترتكز مهمة 
ستند ٌاألكادٌمً فً المناهج وطرق التدرٌس وهً المرجع النظري األكادٌمً الذي 

المعلم / المعلم فً حقل تخصصه كما أنه المصدر الذي ٌحفز الطالب / الطالب  إلٌه
 إجمالٌم أدابه فً ضوء اكتشاؾ العالقة بٌن النظرٌة والتطبٌق وٌمكن ٌعلى تق

 : مهامه فً النقاط التالٌة 
حلقة الوصل بٌن كلٌة التربٌة من جهة وبٌن  المٌدانٌةمشرؾ التربٌة شكل ٌ .ٔ

مدٌر مدرسة التطبٌق والمعلم المتعاون من جهة أخرى ولذا فإن تعاونه مع 
 إنجاحالقابمٌن على التدرٌب فً المدارس المضٌفة ٌسهم بشكل كبٌر فً 

 . المٌدانٌةالتربٌة نامج رب
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ثم  ومن معلٌه للتعرؾ المٌدانٌة التربٌة بداٌة منذ البهط مع اجتماع عقد .ٕ
واإلجابة  المٌدانٌة التربٌة وإجراءات بنظام المتعلقة األمور بعض لتوضٌح
 .البالط تساإًلت على
/ على تكوٌن اتجاهات اٌجابٌة لدى الطالب  المٌدانٌةمشرؾ التربٌة عمل ٌ .ٖ

 المعلم نحو مهنة التعلٌم 
 أداء فً والوهن الضعؾ أو القصور تجنب على المعلم /الطالب  مساعدة .ٗ

 .بنفسه الثقة الطالب مما ٌكسب التدرٌسٌة، المواقؾ
 وبٌن وبٌنه ،الءهزم وبٌن بٌنه العالقة توثٌق على المعلم/ الطالب  مساعدة .٘

 .المدرسً للمجتمع الكامل باًلنتماء شعرٌ ٌجعل الطالب مما المدرسة، إدارة
وٌتفاعل  ممعه ٌتعامل  الذٌن البالط المعلم بخصاب /  الطالب تعرٌؾ .ٙ

 موقؾ كل فً والتربوي األكادٌمً بٌن الجانبٌن الربط ومحاولة ،ممعه
 التدرٌسً، أبعاد الموقؾ جمٌع على المعلم/البالط تعرؾٌ ذلكوب تدرٌس،
 .الالزم الحساب لها ٌحسب لم وبؤشٌاء بؤمور ؤتفاجٌ  فال
 مباشر بشكل مدارس التطبٌق  فً  ٌنالمعلم/  البللط التدرٌب أعمال متابعة .7

 أٌام مع مدارس التطبٌق وخاصة المستمر خالل التواصل من ومنتظم
 .التدرٌب

 .مستمر بشكل ٌنالمعلم/  البالط تحضٌر دفاتر متابعة .8
 بشؤنه الرأي وإبداء المعلم/  الطالب انفذهٌ التً الحص  من عدد حضور .9

 بعد الحصة إجراءات فً وجماعات فرادى ٌنالمعلم/  البالط ومناقشة
 .تنفٌذها
 .التدرٌب عملٌة نهاٌة فً ٌنالمعلم/  البالط تقوٌم .ٓٔ
 بحضور مالبهمز عند الحص  بعض بحضور ٌنالمعلم/  البالط تكلٌؾ .ٔٔ

 .للمشرؾ وتقدٌمها للتقوٌم نماذم تعببة ثم عدم حضوره، أو المشرؾ
 فً ٌنالمتعاون ٌنوالمعلم المدارس مدٌري مع دورٌة بصفة اًلجتماع .ٕٔ

 ٌنالمعلم/  البالط تسهٌل فً تسهم أن مالحظة ٌمكن أي لتلقً المدارس
 .للتدرٌب

ومشاكلها فً مدارس التطبٌق محاولة  المٌدانٌةالتربٌة تعرؾ على قضاٌا ٌ .ٖٔ
 . على ذلك  المٌدانٌةالتربٌة معالجتها ما أمكن واطالع مكتب 

 إطارنسق مع بقٌة أعضاء فرٌق التدرٌب لتوحٌد توجهاتهم جمٌعاً ضمن ٌ .ٗٔ
 . واحد متناؼم 

 

 التطبٌق المٌدانً ةمهام مدٌر مدرس

التربٌة  برنامج فً والفاعلة الهامة األطراؾ من مدٌر المدرسة عتبرٌ
والترحٌب به  المعلم  /الطالب  باستقبال قومٌ حٌث ،من ادوار به قومٌ لما المٌدانٌة

 وواجباته بمهامه القٌام على وتشجٌعه وأنظمتها، بالمدرسة وتعرٌفهمن أول زٌارة 
 حاجات تلبٌة على القادر الخبٌر المتعاون /المعلم  باختٌار اهتمامه وكذلك

  .المعلم /الطالب  واهتمامات
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  :المٌدانٌةالتربٌة  وأدواره فً مدٌر المدرسة مسإولٌات أهموفٌما ٌلً 
،  المٌدانٌةالتربٌة ومد ٌد العون لهم أثناء فترة  ٌنالمعلم/  الباستقبال الط .ٔ

العملٌة  مفً هذه الفترة من حٌاته اٌتمٌزو ٌنالمعلم/  البالطولما كان 
وٌنمً  مبالحساسٌة فؤن اًلستقبال اإلٌجابً لهم من قبل مدٌر المدرسة ٌشجعه

 . لمهنة التعلٌم  اًلنتماءروح  ملدٌه
الفصول  حٌث من بالمدرسة وتعرٌفه ، المٌدانٌةالتربٌة  مشرؾ على التعرؾ .ٕ

 ٌتم كما ، المختلفة المدرسً النشاط أماكن و والمختبرات والمعامل الدراسٌة
 . المٌدانٌةالتربٌة  فترة فً معه ٌنالمتعاون ٌنبالمعلم تعرٌفه

 فٌها بالمشاهدة ٌنالمعلم/  البالط قومٌ سوؾ التً الدراسٌة الصفوؾ تحدٌد .ٖ
 .ثانٌاً  التدرٌس فٌها سوؾ ٌتم بالتً ثم أوًلً،
فً الحصول على الكتب المقرة واألدلة التً  ٌنالمعلم/  البالطمساعدة  .ٗ

 .إلٌها  اٌحتاجو
 الوقت فً الحضور من والتؤكد ٌنالمعلم/  البالط الٌومً التخطٌط متابعة .٘

 .المطلوب الوجه على التربوٌة العملٌة وسٌر على ذلك، والمواظبة المحدد
 سٌر مدى على للتشاور اجتماعات المشرؾ والمعلم المتعاون فًمشاركة  .ٙ

 بعض على التؽلب وكٌفٌة لها، المرسوم الطرٌق فًالمٌدانٌة  التربٌة
 .طرٌقها تعترض التً والمشكالت الصعاب

ً  - األمر لزم إذا – لهم قدمٌو ،مفصوله فً ٌنالمعلم/  البالط زٌارة .7  نموذجا
 جلسات فً ممعه ناقشهاٌل مالحظاته دونٌو المهارات التدرٌسٌة، بعض فً
 .والتقوٌم النقد
 والشخصٌة األداء حٌث من ٌنالمعلم/  البالطتقوٌم  عملٌة فًالمشاركة  .8

 .داخل الفصول
 ، ٌحتاجوه ما كل فً ٌنالمعلم/  البالط مساعدة على اإلمكان قدرالعمل ب .9
 .الفنٌة مومهاراته الشخصٌة متنمٌة سماته على مشجعهٌو
موضح به عدد مرات  المٌدانٌةالتربٌة  الببسجل دوام خا  بط اًلحتفاظ .ٓٔ

 . الؽٌاب خالل الفصل وتدوٌن ذلك فً ملؾ الطالب 
المعلم الذي ٌحتوي على تقارٌر المتابعة والتقوٌم / بملؾ الطالب  اًلحتفاظ .ٔٔ

رسة نفسه كتبها المشرؾ والمعلم المتعاون باإلضافة إلى مدٌر المدٌالتً 
 (  7ٕٔ: 99ٙٔراشد،).فً نهاٌة فترة التدرٌب المٌدانٌةالتربٌة وإرسالها لمكتب 

 

 مهام المعلم المتعاون

 ٌنالمعلم/  البالطلتحق بها ٌالمعلم المقٌم فً المدرسة التً  وه المتعاون المعلم
بشكل ٌومً على اكتساب  ٌنالمعلم/  البالطوالتً توكل إلٌه مهمة مساعدة 

مهارات التدرٌس وعلى التكٌؾ مع العملٌة التعلٌمٌة بكاملها ،وٌتم اختٌار المعلم 
و مشرؾ التربٌة المتعاون للقٌام بهذه المهمة من خالل التنسٌق بٌن مدٌر المدرسة 

 ٌإثر ثحٌ ، المٌدانٌةالتربٌة  برنامج فً ومحورٌة هامة حتل مكانةٌ ووه ،المٌدانٌة
ً  تؤثٌراً   قٌام خالل من التدرٌسٌة وخبراته المعلم/ الطالب  مهارات تطوٌر فً واضحا
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 معلم كونٌ أن " أهمها ،ابه المنوط واألدوار المهام من بمجموعةالمعلم المتعاون 
ومن هنا  .، صدٌقمهنة  ، زمٌل ، مرشد مقوم،مشاور ،مخطط ،مالحظ ، ذجًنمو
 :نوجز مهام المعلم المتعاون فٌما ٌلً أنٌمكن 
 ٌنإدارٌ من ومجتمعها بالمدرسة هفتعرٌ من خالل: المعلم/الطالب ٌهوجت .ٔ

 .التدرٌس عن اآلراء واألفكار بعض وتقدٌم البوط ٌنومعلم
 الطرق واستخدام تنفٌذ التدرٌس، كٌفٌة على: المعلم / تدرٌب الطالب  .ٕ

 .والتعلم  التعلٌم عملٌة فً المتنوعة التدرٌسٌة
 علمالم الطالب تقدم بمدى تتعلق نقاط عدة وٌشمل  : الطالب المعلم/متابعة  .ٖ

 .والمشاركة فً تقٌٌمه الٌومٌة وتنفٌذ الدروس تحضٌر فً
 ، األسبوعً والبرنامج الٌومً المدرسً بالنظام :المعلم/ الطالب  تعرٌؾ .ٗ

 .وأسرع أفضل بصورة المدرسٌة مع البٌبة تكٌفه لتسرٌع وذلك
 وحاجاتهم اهتماماتهم حٌث من ٌنبالمتعلمالمعلم  /الطالب  تعرٌؾ .٘

 .واًلقتصادٌة اًلجتماعٌة وعددهم وخلفٌاتهم العامة وخصابصهم
 على والعمل مهمته ومسإولٌاته، المعلم وطبٌعة / بالطالب ٌنالمتعلم تعرٌؾ .ٙ

 /الطالب  إلى ونالمتعلم نظرأن ٌ المهم ومن معه، ًلستقباله والتكٌؾ تهٌبتهم
 .ممثله ولٌس متعلم آخر معلم أنهعلى المعلم 

 تم التً وبالمواضٌع ، الدراسً المنهام بمحتوى المعلم /الطالب  تعرٌؾ .7
 .المدرسة فً المتاحة التعلٌمٌة وبالوسابل تعلمها،

 تنفٌذها وكٌفٌة الٌومٌة الدروس تخطٌط فً المعلم /الطالب  مساعدة .8
 .وتقوٌمها

 عدم وتوخً ، المالحظات أهم وتدوٌن المعلم /الطالب  مع الدروس حضور .9
 .ٌنالمتعلم أمام الدراسٌة الحصة فً أثناء التدخل وعدم النقد
 .بالفروق الفردٌة بٌن الطالب المعلم/الطالبتعرٌؾ  .ٓٔ
توزٌييع الميينهج علييى شييهور وأسييابٌع الفصييل فييً  المعلاام/ الطالااب  مساااعدة  .ٔٔ

 .الدراسً
 .على كٌفٌة حفظ سجالت الطالب المعلم/ تدرٌب الطالب  .ٕٔ
المعليم لتقيوٌم الخطيط التدرٌسيٌة / ميع الطاليب  عقد لقاء فاً بداٌاة كال أسابوع .64

 ( .ٕٗ: 99ٗٔالقحطانً ، ،ٕ٘ٓٓ:ٗ٘ٔاألحمد ، ).ومناقشة المشكالت التً قد تظهر
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 الفصل الثالث
 الجدول  و المٌدانٌةمراحل التربٌة 

 لها الزمنً
 المشاهدة مرحلة .6
 التدرٌس المصؽر  مرحلة .2
 مرحلة التدرٌس الفعلً .4
 الجدول الزمنً للتربٌة المٌدانٌة .3
 آلٌة تقٌٌم طالب التربٌة المٌدانٌة .5
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 العملٌة التربٌة مراحل

 التربٌة فً البالط تدرٌب عملٌة بها تمر مقترحة مراحل تحدٌد ٌمكن
 :التالً النحو على المٌدانٌة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 :المشاهدة مرحلة :اوال

 الصفوؾ فً ٌنالمعلم ممارسات بمشاهدة البالط كلؾٌ المرحلة هذه وفى
 موفعالٌاته ٌنالمعلم أنشطة ٌالحظوا أن البالط من وٌطلب المختلفة، والمدارس
 لمهنة وإعدادهم تهٌبتهم برنامج من كجزء التعلٌم مراحل من مرحلة أٌة فً الصفٌة
 .التعلٌم

 :إلً  المشاهدة مرحلة وتهدؾ
 .حقٌقٌة تعلٌمٌة مواقؾ ٌنالمعلم /البالط شاهدٌ أن -ٔ
 من التدرٌس، مهارات بعض أداء كٌفٌة ٌنالمعلم / البالط تعرؾٌ أن -ٕ

 .الدراسة حجرة داخل األكفاء ٌنألداء  المعلم ممشاهدته خالل
 .التعلٌمً الموقؾ منها ٌتشكل التً العناصر ٌنالمعلم / البالط تفهمٌ أن -ٖ
 والمنظمة الدقٌقة المالحظة مهارات ٌنالمعلم / البكتسب الطٌ أن -ٗ

 .والمقصودة
 فً البللط المختلفة السلوكٌة األنماط ٌنالمعلم / البالط تعرؾٌ أن -٘

 .المتنوعةة التعلٌمٌ المواقؾ
 طرق واستخدام الدرس، عرض مهارات ٌنالمعلم / البالط تعرؾٌ أن -ٙ

 باألنشطة واًلستعانة التعلٌمٌة، الوسابل وتوظٌؾ، وأسالٌبه التدرٌس
 القوة نقاط إلى والتعرؾ التعلٌمٌة، األهداؾ تحقٌق من والتؤكد التعلٌمٌة،
 .التقوٌم خالل من الضعؾ ونقاط

 ٌنالمعلم لدى اإلٌجابٌة اًلتجاهات ببعض ٌنالمعلم / البالط تؤثرٌ أن -7
 : مثل ، األكفاء

 إلى باإلضافة التالمٌذ، مع التعامل فً والحكمة والصبر، الموضوعٌة،
 .العمل وإتقان والتضحٌة اإلخال 

مرحلة ألمالحظة 
 وألمشاهدة

ألتدريس 
 ألمصغر

ألتدريس 
 ألفعلي
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 المشاهدة أهداؾ تكون أن ٌنبؽً ومجدٌة فعالة المشاهدة تكون ولكً
 / البالط وبخاصةالمٌدانٌة  التربٌة فً المشتركة األطراؾ لجمٌع واضحة
 أدوار وتحدٌد الزمنٌة، فترتها وتحدٌد لها الجٌد التخطٌط ٌتم وأن ، ٌنالمعلم

 ٌنالمعلم / البالط أٌدي فً نموذم وتوفر المشاهدة، عملٌة فً المشتركٌن
 تعلمٌة تعلٌمٌة مواقؾ البالط شاهدٌ حٌث المشاهدة، مواقؾ تتنوع وأن
 أن ٌجب كما والصفوؾ، ٌنوالمعلم الدراسٌة الموضوعات بتنوع متنوعة
 ذيال المعلم كونٌ أن وٌستحسن باًلستمرارٌة، المشاهدة عملٌة تتصؾ
 .التدرٌس مهاراتو  مادته من متمكن ٌنالمعلم / البالط شاهدهٌ

 :المصؽر التدرٌس مرحلةثانٌا 

 حٌث من مصؽرة مواقؾ فً التدرٌس على بالتدرٌب البدء األفضل من
 .الدارسٌن وعدد والزمن التدرٌس ٌتناولها التً المهارات
 عملٌات فً الموجودة التعقٌدات تٌسٌر إلى تهدؾ طرٌقة هو المصؽر التدرٌس ألن
 كبٌر، وبتركٌز جزبٌة مواقؾ فً بؤنشطة المتدرب قومٌ إذ العادٌة، والتعلم التعلٌم
 مهمة وٌتناول الدرس، من أقل هنا المتاح والزمن أقل، الحاضرٌن عدد حٌث
 المناقشة وإدارة األسبلة، ومهارة للدرس، التمهٌد : مهارة مثل محددة تدرٌسٌة

 
 :ٌلً فٌما نوجزها المعلم /الطالب على بالفائدة تعود مزاٌا المصؽر وللتدرٌس
 وطرٌقة العلمٌة والمادة والفصل، البوالط المعلم فهناك حقٌقً، تدرٌس هو .ٔ

 العملٌة الممارسة فرصة ٌتٌح أنه إًل والزمن العلمٌة المادة قلة ومع التدرٌس،
 .التدرٌس على
 إن  حٌث التدرٌس، لممارسة ٌنالمعلم / البالط من أكبر لعدد فرصة ٌعطى .ٕ

 .المشاركة منهم أكبر لعدد ٌتٌح مما أقل الحصة زمن
 أي باإلتقان، التعلم مبدأ على التدرٌس مهارات على لباالط تدرٌب فً ٌعتمد .ٖ

 مارسٌ أن قبل وذلك علٌها، التدرب نتٌجة التدرٌس مهارات تقنٌ الطالب أن
 بؤسلوب المهارات تعلم احتمال ٌمنع أو ٌقلل وهذا الحقٌقً، الصفً التدرٌس
 .والخطؤ بالمحاولة التعلم
 محدد موقفاً  ٌكون المصؽر، التدرٌس أو التعلٌم حصة فً التعلٌمً الموقؾ .ٗ

 فً أما ، للمتدرب اطمبناناً  أكثر ٌكون لهذا اإلجراءات، ومحدد الخطوات
 .ما نوعاً  قلقاً  المعلم كونٌف الصفً التعلٌم

 وذلك المهمة، الربٌسة المهارات على التدرب ٌتم المصؽر التدرٌس فً .٘
 على التدرٌس فٌتم التقلٌدي التدرٌس فً أما مهارة، لكل مسبق بتخطٌط
 تتاح ًل فقد ثم ومن التعلٌمً، والموقؾ الحصة ظروؾ حسب المهارات
 .المهارات هذه مثل على للتدرب الظروؾ

 إعادة ثم الفوري التعزٌز فرصة المعلم / للطالب ٌتٌح المصؽر التدرٌس .ٙ
 ًل فقد الصفً التدرٌس فً أما الراجعة، والتؽذٌةة بعد المناقش المحاولة
 .الفرصة هذه مثل إلى تحتام
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 ً  :الفعلً التدرٌسمرحلة  :ثالثا

 أو التعلٌمٌة المهمات بتنفٌذ ٌنالمعلم / البالط مشاركة المرحلة بهذه وٌقصد
 . الفعلً التدرٌس مسبولٌة البالط حملٌت أن بمعنى ، بعضها

 خروم قبل كبٌر بشكل تطبق وأن المراحل ًل بد هذه أن وبالتالً ٌجب التؤكٌد على
 لٌس البالط تقٌٌم مراعاةمشرفً التربٌة المٌدانٌة  وعلى العملٌة الحٌاة إلى المعلم
 / البالط كفاءة من ٌحسن الذي البناء النقد أجل من بل معٌنة درجة وضع أجل من
  بمدارس التطبٌق الطالب  أمام الوقوؾ من والخوؾ الرهبة حاجز وٌكسر ٌنالمعلم
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 التوزٌع الزمنً للتربٌة المٌدانٌة

المعلم خالل فترة                             / ٌوضح الجدول التالً التوزٌع الزمنً ألدوار وواجبات الطالب
 :التربٌة المٌدانٌة

 المعلم/أدوار وواجبات الطالب  األسبوع

 األسبوع األول

 : هتكلٌ التنشٌطٌة داخل اتلقاءمجموعة من ال
 :التالٌة محاورتتناول الو
 .وآلٌات التواصل المٌدانٌةاإلطالع على أنظمة التربٌة  .ٔ
 .استالم دلٌل التربٌة المٌدانٌة واًلطالع على محتواه .ٕ
 .الذاتًاًلطالع على نماذم المشاهدة وأدوات التقٌٌم  .ٖ
 .مشرفً التربٌة المٌدانٌة بقسمه ومشرفة وحدة التربٌة المٌدانٌة بالكلٌة التعرؾ على .ٗ
٘.   

 األسبوعٌن الثانً والثالث

 :وتهدؾ هذه الفترة إلى
 المعلم/ التعرؾ على المناهج الدراسٌة فً المرحلة التً ٌدرس فٌها الطالب  -ٔ

من خالل اللقاءات التً ٌعقدها التعرؾ على اإلدارة المدرسٌة وكٌفٌة التعامل معها  -ٕ
 .المعلمٌن / مدٌر المدرسة مع الطالب 

 :لتعرؾ على الهٌبة التدرٌسٌة فً المدرسةا -ٖ
 .التعرؾ على المهام التفصٌلٌة التً ٌقوم بها المعلم المتعاون -ٗ
  :التعرؾ على األنشطة الال صفٌة داخل المدرسة  -٘
من مدٌر المدرسة ٌشرؾ على تنظٌمها كل  البدء فً دخول حص  المشاهدة -ٙ

، .والمعلم المتعاون وقد ٌشترك فً النقا  حولها المشرفٌن على التربٌة المٌدانٌة
 وٌستخدم فٌها وتكون حص  المشاهدة  بمعدل حصتٌن ٌومٌاً فً هذٌن األسبوعٌن

 .نماذم المشاهدة
 :تنفٌذ التدرٌس المصؽر داخل ؼرفة الدرسالبدء فً  -7

   المعلم بتدرٌس مهارة معٌنة أو مفهوم معٌن / وٌتم ذلك من خالل تكلٌؾ الطالب         
المعلم عقب ذلك على / جزءاً من الحصة الدراسٌة على أن ٌحصل الطالب  تستؽرق 
المعلم المتعاون بعض  ٌعطًمكثفة من قبل المعلم المتعاون أو األقران وقد  تؽذٌة راجعة
المعلم وٌطلب منه إعادة تدرٌس تلك المهارة أو المفهوم / على أداء الطالب المالحظات 

 .فً فصول أخرى إذا كان ذلك ممكناً 
 :  المشاركة فً إعداد الخطة الٌومٌة -8

المعلم نماذم للخطط الدراسٌة وٌوضح له / ٌعرض المعلم المتعاون على الطالب          
 مشابههالمكونات الربٌسٌة للخطة الٌومٌة وٌطلب منه إعداد خطة 

بحٌث ٌكون مسبول مسإولٌة كاملة على الحصة  :إمكانٌة التدرٌس الفعلً للطالب المعلم -9
فً حال إن رأى المعلم  وعلى تدرٌس الدرس على أن ٌكون ذلك بدأ من األسبوع الثالث

 المتعاون والمشرؾ قدرته على ذلك
 

األسبوعٌن الرابع 
 والخامس

 :وتتضمن هذه الفترة 
استمرار لتنفٌذ دروس المشاهدة والتدرٌس المصؽر على النحو الذي بدء فٌه فً األسبوع  

 .الثانً والثالث وعلى النحو التالً
 :حضور  -ٔ

  حصة مشاهدة لدى المعلم المتعاون. 

 د الخطط وتحلٌل المحتوى حصة نقا  مع المعلم المتعاون حول التدرٌب على إعدا
 .واألهداؾ

  الطالب المعلم تدرٌساً مصؽراً إدي فٌها ٌحصة. 

 حصة نقا  مع المعلم المتعاون حول أدابه فً التدرٌس المصؽر 
       

 :  المشاركة فً إعداد الخطة الٌومٌة -ٕ

بحٌث ٌكون مسبول مسإولٌة كاملة على الحصة : إمكانٌة التدرٌس الفعلً للطالب المعلم -ٖ
 .وعلى تدرٌس الدرس 
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 المعلم/أدوار وواجبات الطالب  األسبوع

        
 

السادس األسبوعٌن 
 والسابع

 .تدرٌس حصتٌن كاملتٌن ٌومٌاً تحت إشراؾ المعلم المتعاون 
 الصفٌة محصة نقا  تتناول التدرٌس الفعلً ومشاهدته

لبدء بتدرٌس حصتٌن كاملتٌن ٌومٌاً تحت إشراؾ المعلم المتعاون ٌزود المعلم المتعاون ا -ٔ
 . المعلم بالتؽذٌة الراجعة المناسبة حول خطة الدرس وتنفٌذه/ من خاللها الطالب 

 .الفترة على مهارات عرض الدرس وإدارة الموقؾ التعلٌمً  هذهٌتم التركٌز فً  -ٕ
 .قدمها المعلم المتعاون مشاهدة نماذم تدرٌسٌة ٌ -ٖ
المعلمٌن وإعطابهم التؽذٌة / تخصٌ  حصة نقا  واحدة على األقل لمناقشة أداء الطالب   -ٗ

 .الراجعة المناسبة وكذلك مناقشة ما تمت مشاهدته من نماذم تدرٌسٌة
 

 األسبوعٌن الثامن والتاسع

 .تدرٌس حصتٌن كاملتٌن ٌومٌاً باستقاللٌة ومسإولٌة كاملة 
 .البحصة نقا  تتناول التدرٌس الفعلً للط -

 .حصة نشاط ًل صفً -
المعلم بممارسة اًلستقاللٌة من خالل تحمل المسبولٌة الكاملة عن تدرٌس / ٌبدأ الطالب  -ٔ

 حصتٌن ٌومٌاً دون تدخل المشرفٌن فً طرٌقة اإلعداد والتنفٌذ 

/ ناسب مع استقاللٌة الطالب فرٌق التدرٌب بطرق تت من قدمةالمالتؽذٌة الراجعة تستمر  -ٕ
 .المعلم لضمان استمرارٌة نموه المهنً

 .ٌتم خالل هذٌن األسبوعٌن التركٌز على مهارات تنفٌذ التدرٌس بشكل متكامل -ٖ
 مشاهدة نماذم فعلٌة من التدرٌس -ٗ

 

األسبوعٌن العاشر 
 والحادي عشر

 .تدرٌس حصتٌن ٌومٌاً فً إطار المسبولٌة الكاملة عن التدرٌس اًلستمرار فً
 .على مهارات استخدام الوسابل التعلٌمٌةواحدة ٌركز فٌها  حصة مشاهدة  -ٔ
 .المعلمٌن/ حصة نقا  تتناول التدرٌس الفعلً للطالب -ٕ

 حصة نقا  ًل صفً تركز على إنتام الوسابل التعلٌمٌة -ٖ
 ٌة بشكل متكاملممارسة األسالٌب التدرٌس-ٗ

 

األسابٌع الثانً عشر 
 وحتى الخامس عشر

 .تدرٌس حصتٌن ٌومٌاً فً إطار المسبولٌة الكاملة عن التدرٌس اًلستمرار فً
 التدرب على مهارات التقوٌم -ٔ

 .اًلستمرار بتحمل المسبولٌة الكاملة عن تدرٌس حصتٌن ٌومٌاً -ٕ
التقوٌم المناسبة وخاصة طرق وضع اًلختبارات التدرب خالل هذه األسابٌع على مهارات  -ٖ

 المتنوعة وأنواع األسبلة الموضوعٌة وأسبلة المقال وكٌفٌة تحلٌل نتابج اًلختبار
 

 األسبوع السادس عشر

المعلمٌن فً برنامج / للحصول على تؽذٌة راجعة حول خبرات الطالب بالكلٌة ندوة  إقامة
 .التربٌة المٌدانٌة

 والهدؾ من الندوة التً تعقد فً األسبوع األخٌر من التربٌة المٌدانٌة هو التعرؾ على 
 .مدى تحقق أهداؾ التربٌة المٌدانٌة المنصو  علٌها فً البرنامج -ٔ
 .التربٌة المٌدانٌة البالمشكالت والصعوبات التً قد ٌواجهها ط -ٕ

 .تربٌة المٌدانٌةمقترحات وتوصٌات تهدؾ إلى تطوٌر وتحسٌن برنامج ال -ٖ
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 :آلٌة  تقٌٌم طالب التربٌة المٌدانٌة والموضحة بالجدول التالً
 

 عدد اًلستمارات الدرجة القابم بالتقٌٌم
 

 مالحظات

 
 مدٌر المدرسة -ٔ

 

 
ٔٓ 

 
ٔ 

 
- 

ٌإخذ متوسط درجات الطالب   ٖ ٖٓ المعلم المتعاون -ٕ
 ٕباًلستمارات الثالث وٌقسم على 

 

ٌإخذ متوسط درجات الطالب  -ٖ ٖ ٓٙ الكلٌةمشرؾ  -ٖ
 .باًلستمارات الثالث
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 الرابعالفصل 
 مهارات التدرٌس األساسٌة

 .مهارات التدرٌس القبلٌة -6
 .تخطٌط التدرٌس  -2
 .تنفٌذ التدرٌس -4
 .تقوٌم التدرٌس -3
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 مهارات التدرٌس األساسٌة

التدرٌسً بما  ههو تقٌٌم أدابفً التربٌة المٌدانٌة المعلم /الطالب  تقٌٌم  إن البعد الربٌس فً
فً  المعلم/ الطالب نجاح ، مما ٌعنً أن ٌشمله من مهارات تخطٌط الدرس وتنفٌذه وتقوٌمه

 :التالٌة مهارات التدرٌس األساسٌة من هوتمكن هٌعنً إلمام المٌدانٌةتجربة التربٌة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعلم على تجوٌد / التدرٌس األساسٌة التً تعٌن الطالب وسنعرض لمهارات 
 :أدائه التدرٌسً وذلك على النحو التالً

 .تمكن من مهارات التدرٌس القبلٌةال: أوال

 .العلمٌة ةمادالالتمكن من  -ٔ
 . خصاب  المتعلمٌن ومستواهم الدراسً قبل التدرٌس لهمالتعرؾ على  -ٕ
 .من مهارة تحلٌل المحتوى التمكن -ٖ

 :   من تخطٌط التدرٌس  هتمكن: ثانٌا 

 .التخطٌط لعدة مستوٌات  عملٌة نقسمتلعملٌة التدرٌس و تهٌاعملٌة  ًوه
 :الخطة بعٌدة المدى -أ 

ٌتم وضع خطة تدرٌسٌة للمقرر الدراسً بؤكمله على مستوى عام  اوفٌه
 :وتتضمن   .دراسً أو فصل دراسً كامل

 .األهداؾ العامة للمقرر  .ٔ
 .موضوعات المقرر  .ٕ
 .جدول زمنً ٌحدد توزٌع موضوعات المقرر على أسابٌع الدراسة  .ٖ
 .تحدٌد ًلستراتٌجٌات التدرٌس واألنشطة التعلٌمٌة التً سٌتم استخدامها  .ٗ
 .تدرٌس المقرر ككل ىتحدٌد الوسابل التعلٌمٌة التً ستستخدم على مستو .٘
 .تحدٌد أسالٌب التقوٌم  .ٙ
 :الخطة متوسطة المدى  -ب 

وتتم على مستوى فصل أو وحدة من المقرر الدراسً ولها مكونات              
 الخطة بعٌدة 
 .المدى ذاتها              

مهارأت ألتدريس  مهارأت ألتكويم
 ألكبلية

 مهارأت ألتوفيذ مهارأت ألتخطيط
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 ( :الخطة الٌومٌة أو خطة الدرس ) الخطة قصٌرة المدى  -م 
    ومن ،  إلتقان تلك المهارةدافع قوي ٌمان بؤهمٌة التخطٌط للدرس ٌعد اإل             
  :ها أنهاأسباب أهمٌت             
من  هعلى تنظٌم أفكاره وترتٌبها وبالتالً تحمٌ المعلم/الطالب ساعدٌ .ٔ

 التخبط واًلرتجال 
الفرصة لتحدٌد عناصر المحتوى واختٌار المادة المناسبة له ٌتٌح  .ٕ

 . للمتعلمٌن
الفرصة لتحدٌد أسالٌب التدرٌس المناسبة واألنشطة التعلٌمٌة له تتٌح  .ٖ

 .والتقوٌمٌة الفعالة

 :للتدرٌس  الٌومً مهارات التخطٌط ومن أهم

 :مهارة تحدٌد وصٌاؼة األهداؾ التدرٌسٌة  – ٔ
 : وتكمن أهمٌة تحدٌد األهداؾ التدرٌسٌة  فً كونها  تعد

  موجه ربٌس  فً تخطٌط التدرٌس. 

  معاٌٌر دقٌقة ًلختٌار طرق التدرٌس األنشطة التعلٌمٌة المناسبة. 

  المتعلم ٌعرؾ ما ٌتوقع منه تسهل عملٌة التعلٌم والتعلم ألن. 

 بٌن المتعلمٌن ه وعلى تفعٌل اًلتصال بٌن هتساعد . 

 على تحدٌد واختٌار أسالٌب التقوٌم  هتزٌد من فعالٌة التدرٌس و تساعد
 المناسبة 

 
 :صٌاؼة األهداؾ التعلٌمٌة  التً ٌجب مراعاتها شروط
 .أن ٌكون الهدؾ واضح ومحدد  .ٔ
 . والمالحظة أن ٌكون قابل للقٌاس .ٕ
 .ٌصؾ السلوك المتوقع من المتعلم  إجرابًأن ٌكون  .ٖ
 .أن ٌناسب الهدؾ مستوى المتعلمٌن  .ٗ
 .أن تكون األهداؾ شاملة للمعلومات واًلتجاهات والقٌم اًلٌجابٌة  .٘
حسن جعفر الخلٌفة وضٌاء الدٌن ).أًل ٌحتوي على ناتجٌن تعلٌمٌٌن معا  .ٙ

 (9ٕٓٓوزٌة الدوسري، ، جٌهان كمال السٌد وف:   ٕٕٔٓمطاوع، 
 
 :مكونات الهدؾ الصحٌح  

 .شرط األداء + مستوى األداء + ناتج التعلم + المتعلم + فعل سلوكً + أن 
بجمٌع جوانب ومستوٌات التعلم وكٌفٌة صٌاؼة األهداؾ  المعلم/الطالبلم ٌوٌجب أن 

 .والمهارات المكتسبة بكل منها 
 
 :مهارة تحدٌد المحتوى   - ٕ

 : أن ٌراعً هللمحتوى وتنظٌمه  ٌجب علٌ المعلم/الطالبد عند تحدٌ

  الرجوع فً تحدٌد المحتوى للمصادر والمراجع المتعددة والحدٌثة إلثراء
 المحتوى 
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  مراعاة مناسبة المحتوى لمستوى المتعلمٌن وخصابصهم ومٌوله
 .وحاجاتهم 

  وظٌفٌة المحتوى وذلك بارتباط المحتوى بواقع المتعلمٌن وبٌبتهم. 

  مراعاة صحة المحتوى ودقته وحداثته. 

   أن ٌكون مناسب للوقت المخص. 
 
 : رة اختٌار استراتٌجٌات التدرٌس وأنشطة التعلمامه – ٖ

فً المعلم / الطالب تتنوع استراتٌجٌات التدرٌس وتتعدد مما ٌلقً عبء أكبر على 
 :الناجحة اختٌار طرٌقة التدرٌس المناسبة ومن أسس اختٌار طرٌقة التدرٌس 

  األهداؾ التدرٌسٌة ومستوٌاتها. 

  خصاب  المتعلمٌن. 

  الوسابل واإلمكانات التعلٌمٌة المتاحة 

  مدى توفر مصادر التعلم. 
 :وٌجب أن ٌتوفر فً الطرٌقة المختارة معاٌٌر الطرٌقة الجٌدة وهً أن 

  تثٌر دافعٌة التالمٌذ وتفجر طاقاتهم. 

  تراعً حرٌة المتعلم. 

 الفردٌة  تراعً الفروق. 

  تنمً مهارات التفكٌر. 

  ًتنمً العمل الجماع. 

  تكسب الثقة بالنفس. 

  تتصؾ بالوظٌفٌة. 

  تتضمن أسالٌب متنوعة. 
 :مهارة اختٌار الوسابل التعلٌمٌة  – ٗ
  :التعلٌمٌة على ضوء المعاٌٌر التالٌةأنسب الوسابل أن ٌختار  المعلم/الطالب ىعل

  ًواألهداؾ مناسبتها للمحتوى التعلٌم. 

  اإلمكانات المتاحة. 

  أعداد التالمٌذ ومستواهم. 

  الحداثة والدقة العلمٌة والتنوع. 

  سهولة اًلستخدام. 
 :مهارة اختٌار أسالٌب التقوٌم  – ٘

من تحدٌد األسالٌب المناسبة لقٌاس مدى تحقق األهداؾ التعلٌمٌة المعلم ِ/لطالبلًل بد 
تؤكد من مناسبتها لألهداؾ الألسالٌب التقوٌم ًلبد من  هالمخطط لها وعند اختٌار

ومستوٌاتها ، وخصاب  المتعلمٌن وقدراتهم ، مع مراعاة التنوع والتعدد ، 
 .والشمول واًلستمرارٌة فً عملٌة التقوٌم 
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 :مهارات تنفٌذ التدرٌس : ثالثا 
 :تتعدد المهارات التدرٌسٌة المتعلقة بتنفٌذ التدرٌس وهً 

 :ة التهٌبة للتدرٌس مهار – ٔ
بحث عن كافة ٌبتكر وٌأن  المعلم/الطالب هً أول مهارات تنفٌذ التدرٌس، فعلًِ 

األسالٌب والوسابل التً تثٌر اهتمام المتعلمٌن وتزٌد دافعٌتهم للتعلم ،وتجذب 
 انتباههم لما سٌتم تعلمه 

 :مهارة الشرح  – ٕ
للنجاح فً العملٌة  متهٌا هلمهارة الشرح أهم ما ٌجعل المعلم /الطالب امتالك

 .التدرٌسٌة 
 : وللشرح ثالثة أنواع

o  ًوٌستخدم إلٌضاح ماهٌة األشٌاء واألفكار واأللفاظ : الشرح اإلٌضاح
 .وٌستخدم لإلجابة على أسبلة ما ؟ متى؟ أٌن ؟ أي ؟ 

o  ًوفٌه ٌتم وصؾ عملٌة أو إجراء أو تركٌب وٌجٌب على : الشرح الوصف
 أسبلة كٌؾ ؟ 

o  ًوفٌه ٌوضح األسباب أو العوامل التً أدت لحدوث ظاهرة : الشرح السبب
 ( لماذا؟) أو حدث ما

 
 :عند الشرح المعلم /على الطالب ٌنبؽًو

 م لؽة سلٌمة وواضحة ومناسبة لمستوى المتعلمٌن استخدا. 

  عرض الدرس بسرعة تناسب مستوى المتعلمٌن. 

  شرح الدرس بؤسلوب منطقً ومترابط ومتسلسل. 

  ًتشجع المتعلمٌن على المشاركة والفعالٌة فً الموقؾ التدرٌس. 

 حر  على ربط المادة الدراسٌة بحٌاة المتعلمٌن واهتماماتهم وإبراز ال
 الجوانب التطبٌقٌة للدرس 

 ع  األنشطة التعلٌمٌة ووسابل الشرح ٌتنو. 

 ٌالعناصر الربٌسة للدرس  ةتؽط. 

 ناصر الدرس تؤكد من فهم المتعلمٌن لكل عنصر من عال. 

  توزع زمن المحاضرة على عناصر الموضوع واألنشطة المختلفة بصورة
 .مناسبة

 :مهارة التفاعل اللفظً وؼٌر اللفظً  – ٖ
عتمد على اللؽة المنطوقة ٌٌعد من أهم مهارات تنفٌذ الدرس وه : التفاعل اللفظً

 :على  اً قادر  المعلم/الطالب كونٌتطلب أن ٌو

  الحروؾ من مخارجها الصحٌحة سالمة النطق وإخرام. 

  سالمة التراكٌب اللؽوٌة وؼنى المفردات. 

  ًتسلسل الكالم وتنوٌع طبقات الصوت بما ٌخدم الموقؾ التعلٌم. 

  ًوٌعتمد على الرموز والحركات ؼٌر اللفظٌة ، : التفاعل ؼٌر اللفظ
استخدام الكلمات والجمل المكتوبة ، والرسوم والبٌانات ، اللجوء  وٌتضمن
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للرموز البصرٌة واإلشارات الحركٌة وتعبٌرات الوجه ونظرات العٌنٌن 
 .واإلٌماءات وحركات الجسم وتوظٌؾ الصمت 

 
 :مهارة إثارة الدافعٌة  – ٗ

 :على اً المعلم أن ٌكون قادر/ وعلى الطالب 

  تنوٌع الحركة فال تبقى فً وضع واحد طوال الوقت ولكن ٌجب أن ٌتم ذلك
 .ًل ٌحدث تشتت ًلنتباه الطالب بقدر من التوازن حتى 

  توظٌؾ اإلٌماءات بالرأس أو الحركة أو تعبٌرات الوجه أو حركة الجسم. 

  تركٌز اًلنتباه سواء تم ذلك باللؽة اللفظٌة أو ؼٌر اللفظٌة. 

  توظٌؾ الصمت ، تحوٌل التفاعل ، أسلوب التعاقد. 
 
 :مهارة توجٌه األسبلة الصفٌة  – ٘

 :ٌمكن من خاللها فٌة أهمٌة كبٌرة ًلستخدام األسبلة الصف

  التمهٌد للدرس وإثارة انتباه المتعلمٌن وتركٌزهم. 

  ًضبط الموقؾ التدرٌس. 

  تشجٌع الطالب على طرح األفكار ومناقشتها كذلك تنمٌة مهارات التفكٌر. 

  ًزٌادة مشاركة الطالب وفعالٌتهم فً الموقؾ التدرٌس. 

  تقوٌم مدى ما تحقق من أهداؾ الدرس. 
راعً أن تكون واضحة ،محددة ، ٌعند صٌاؼتها أن  المعلم/الطالب وٌجب علً

مناسبة لمستوى المتعلمٌن ،أًل ٌوحً باإلجابة ، البعد عن أسبلة التخمٌن ، والتركٌز 
 .على األسبلة فً المستوٌات العقلٌة العلٌا 

 :راعًٌأن  هِ أما عند توجٌه األسبلة فٌجب علٌ

  التوزٌع العادل لألسبلة. 

  ًإعطاء وقت مناسب بعد طرح السإال إلتاحة الفرصة للطالب للتفكٌر ف
 اإلجابة 

  لزوم الصمت بعد سماع اإلجابة. 

  توجٌه السإال قبل اختٌار المجٌب ، و إعادة توجٌه السإال. 

  اختٌار الوقت المناسب لتوجٌه السإال والتصرؾ بشؤن إجابة الطالب. 
 
 :مهارة استخدام وسائل التعلم وتقنٌاته المختلفة  – 1

 :عملٌة التعلٌم والتعلم أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة ودورها فً تحسٌن
ٌمكن تلخٌ  الدور الذي تقوم به الوسابل فً تحسٌن عملٌتً التعلٌم والتعلم بما 

 :ٌلً
  .إلى الدرس موتشوٌقه المتعلمٌن استثارة اهتمام  .ٔ
 .وتوسٌع خبرات المتعلمٌن  إثراء التعلٌم  .ٕ
 .تساعد الطالب على تكوٌن مفاهٌم سلٌمة عن األشٌاء .ٖ
 .مشاركة الطالب بفاعلٌة فً عملٌة التعلم  إمكانٌةتعزز  .ٗ
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 .تنمً لدى الطالب القدرة على التؤمل ودقة المالحظة، وحب اًلستطالع .٘
 .إلى النشاط الذاتً الب تقدم خبرات واقعٌة تدعو الط  .ٙ

 :الوسابل التعلٌمٌةقواعد استخدام 
 ـ: عند استعمال الوسابل التعلٌمٌة مراعاة التالً المعلم /الطالبٌنبؽً على 

  وعن  مستخدمها أمامهٌعن الوسٌلة التً س البهخبر طٌأن المعلم /الطالبعلى
الهدؾ منها، وذلك قبل أن ٌبدأ الدرس، حتى ًل ٌنصرؾ جزء من تفكٌر 

منشؽل المعلم /الطالبكون فٌه ٌفً تؤمل الوسٌلة، فً الوقت الذي  البالط
 .فً شرح الدرس 

  اثنتٌن فً الدرس  إلىستخدم أكثر من وسٌلة ٌ أًلالمعلم /الطالبٌنبؽً على
علٌها من جانب، ولحسن استخدامه من جانب الطالب الواحد، ضمانا لتركٌز 

 .آخر 

 ٌة هو األساس فً الدرس، إذ هو ٌنبؽً أًل ٌكون استخدام الوسٌلة التعلٌم
  .جزء مكمل له

  ستخدم جهازا كهربابٌا كوسٌلة من وسابل التعلم، المعلم ٌ/الطالبإذا كان
 تدخل به حجرة الدراسةٌختبره قبل أن ٌعلٌها أن 

  حجرة الصؾ أثناء عمل الجهاز، حتى ًل المعلم /الطالبترك ٌٌنبؽً أًل
  أفالم للتلؾ ٌتعرض الجهاز أو ما فً داخله من صور أو

  لتشؽٌل الوسٌلة التً  البببعض الطالمعلم /الطالبستعٌن ٌٌحسن أن
 .، وذلك ًلكتساب الخبرة من ناحٌةمأحضرها له

  حفظ الوسٌلة بعد اًلنتهاء منها وتحدٌد مكان معٌن لحفظ جمٌع الوسابل
  .بمختلؾ أنواعها مع تنظٌمها وترتٌبها

 بإجراء تقوٌم لمدى فاعلٌة استخدام الوسٌلة قوم ٌ أنالمعلم /الطالبعلى  أخٌرا
 .ومدى اًلستفادة منها

 
 : (إدارة الموقؾ التعلٌمً)اإلدارة الصفٌة مهارة  – 7

 ؟ما اإلدارة الصفٌة 
 : تتحقق اإلدارة الناجحة للموقؾ التدرٌسً أنل ٌنبؽً

 بٌبة تعلم مناسبة  توفر. 

 ٌ توفر الضبط والنظام طوال الوقت. 

  على القواعد السلوكٌة المطلوبة منهم والمتعلم / ٌكون هناك اتفاق بٌن المعلم
 .من أول ٌوم تلتقً بهم 

  فً جمٌع األنشطة حتى ًل  مومشاركتهالطالب شؽل وقت الحر  على
 .وقت للشؽب أو الملل  متعطٌه

  مراعاة الفروق الفردٌة ومراعاة قواعد الثواب والعقاب. 

 ة بحزم وتمكن وضبط النفس وتجنب اًلنفعال مواجهة المواقؾ الطارب. 

  ًإثارة الدافعٌة وتفعٌل التفاعل الفظً وؼٌر اللفظ. 
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 :هو فً اإلدارة الصفٌةالمعلم / الطالب دور إذا 
 .أن ٌعد وٌخطط لدرسه جٌدا .ٔ
 .أن ٌحسب لوقت كل فعالٌة فً الدرس  .ٕ
 أن ٌستخدم أسماء الطالب لمناداتهم  .ٖ
، تشعر الطالب باًلحترام والتقدٌر مثل من فضلكأن ٌستخدم األلفاظ التً  .ٗ

 .،إلخ.. ،أحسنت ، شكراً ، تفضل
بؽض النظر عن كونها سلبٌة أو ،أن ٌتقبل آراء وأفكار الطالب ومشاعرهم  .٘

 .إٌجابٌة
أن ٌكثر من استخدام أسالٌب التعزٌز اإلٌجابً الذي ٌشجع المشاركة  .ٙ

 .اإلٌجابٌة للتلمٌذ
وأن ٌقلل من األسبلة الضٌقة تثٌر التفكٌر ة أن ٌستخدم أسبلة واسعة وعرٌض .7

  .التً ًل تحتمل إًل اإلجابة المحددة مثل ًل أو نعم أو كلمة واحدة محدودة
 . أن ٌستخدم النقد البناء فً توجٌه الطالب ،وعلٌه أن ًل ٌعمم .8
أن ٌعطً الطالب الوقت الكافً للفهم وأن ٌتحدث بسرعة مقبولة وبكلمات  .9

 . واضحة تتناسب مع مستوٌات طالبه
 . أن ٌشجع الطالب على طرح األسبلة واًلستفسار .ٓٔ
أن ٌحر  أن ٌكون الطالب حٌوي ، نشط ، فعال ، اجتماعً ، متعاون ،   .ٔٔ

 .اجتماعً
 :مهارة الؽلق  – 8

الموقؾ التعلٌمً بصورة مناسبة تساعد المتعلمٌن على  إنهاءالمعلم / على الطالب 
لخ  الدرس ٌأن وتنظٌم المعلومات فً أذهانهم مما ٌحقق لهم اًلستٌعاب والفهم ،

 .بصورة تبرز عناصره الربٌسة ، واًلنتهاء من الدرس فً الوقت المحدد 
 

 :مهارات تقوٌم التدرٌس : رابعا 
 :راعًٌوٌجب أن 
 .باألهداؾ التعلٌمٌة سابقة التحدٌد ارتباط التقوٌم  .ٔ
 .تنوٌع وسابل التقوٌم وأدواته مع مراعاة اإلمكانات المتاحة  .ٕ
 . ، انسانٌاَ ، مستمراً ، تعاونٌاً  ٗأن ٌكون التقوٌم شامال  .ٖ
 (   7ٕٓٓ، حسن جعفر الخلٌفة).أسالٌب التقوٌم الذاتً  الطالبٌشجع أن  .ٗ
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 :قائمة المراجع

 ط .التربوٌة العلوم كلٌة لطلبة العملٌة التربٌة ( 1998 ) :حسٌن وبعارة، ماجد جابر، أبو .ٔ
 .والتوزٌع للنشر الضٌاء دار : األردن عمان،1 

اإلمارات العربٌة المتحدة ، : المرشد فً التدرٌس ، دبً :( 99ٙٔ)أبو لبدة ، علً وآخرون  .ٕ
 .القلم دار 

 الكتاب دار التدرٌب، إلى اإلعداد من المعلم تكوٌن  ( 2005 ) :طه خالد األحمد، .ٖ
 المتحدة اإلمارات العربٌة الجامعً،

 (ٔ) الطبعة ا، وتطبٌقاته النظرٌة واألسس العملٌة التربٌة: ( 2002 ) ماجد الخطاٌبة، .ٗ
 العملٌة التربٌة فً الحدٌث المرشد: ( 1997 ) الرحمن عبد ، وجامل هللا عبد الفرا، .٘

 للطباعة الثانٌة،األمل الطبعة المصؽر،والتدرٌس 

 الطالب إعداد على وتؤثٌره المتعاون المعلم دور:  ( 1994 ) علً سالم القحطانً، .ٙ
 15 سنة ، 51 العربً،عدد الخلٌج دراسات ،مجلة"العملٌة التربٌة خالل فترة المتدربٌن
 ،  .72- 36 

 المهنٌة والتنمٌة التكوٌن المصؽر التدرٌس: ( 2005 ) محمد جمل، محمد، الدرٌج، .7

 .الجامعً الكتاب دار : العٌن ، المتحدة العربٌة اإلمارات ،1 ط للمعلمٌن،
 المرحلة معلم إعداد فً ودورها العملٌة التربٌة واقع ( 1998 ) :محمود ، السبحً .8

 القرى أم جامعة ، منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة ، بالطابؾ المتوسطة الكلٌة فً اًلبتدابٌة
 .السعودٌة العربٌةالمملكة  ،
 الدار :لٌبٌا ، مصراتة ،1 العملٌة،ط التربٌة فً المرشد ( 1994 ) :وآخرون الشارؾ .9

 .للنشر الجماهٌرٌة
 العملٌة التربٌة فً الحدٌث المرشد ( 2003 ) :الرحمن عبد جامل، هللا، عبد الفرا، .ٓٔ

 .والتوزٌع للنشر الثقافة دار :األردن عمان، ،1 ط المصؽر، والتدرٌس
مجلة  ، الشاملة الجودة ظل فً المعلم إعداد ( 2005 ) :هللا عبد العازمً، نبٌل، القالؾ، .ٔٔ

 .مصر القاهرة، ، شمس عٌن جامعة ، التربٌة كلٌة ، 46 العدد ، المعرفة و القراءة
 حٌاة على المإثرات– التعلم مهنة  ( 2005 ) :بٌفرلً وستانفورد، فورست باركً، .ٕٔ

 الجامعً، الكتاب دار ، سلمان ومحمد هللا عبد مٌسون ، ترجمة المهنٌة المعلمٌن
 .األردن الشروق،.ؼزة
الكفاٌات التدرٌسٌة الالزمة لمعلم المرحلة اًلبتدابٌة فً  :(98ٗٔ)جامع ، حسن وآخرون   .ٖٔ

سنة األولى، العدد الثانً، دولة الكوٌت ،كلٌة التربٌة، جامعة الكوٌت ، المجلة التربوٌة ، ال
 .سبتمبر

إستراتٌجٌات تدرٌس  :(9ٕٓٓ)جٌهان كمال محمد السٌد وفوزٌة محمد ناصر الدوسري  .ٗٔ
 .مكتبة الرشد ، الطبعة األولى: ،الرٌاض ( نماذم وتطبٌقات ) الدراسات اًلجتماعٌة 

تطوٌرها التربٌة فً دول الخلٌج العربً ، واقعها وسبل :(  99ٕٔ)  حسان ، محمد حسان .٘ٔ
 .مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج العربً : ، الرٌاض
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مكتبة : مدخل إلى المناهج وطرق التدرٌس ، الرٌاض  :( 7ٕٓٓ) الخلٌفة ، حسن جعفر  .ٙٔ
 .الرشد
. مدخل إلى التدرٌس :(ٕٕٔٓ)الخلٌفة ،حسن جعفر ومطاوع ، ضٌاء الدٌن محمد  .7ٔ

 .مكتبة الرشد: الرٌاض

 دار ، وتطبٌقات مفاهٌم المعاصرة لتربٌة ا فً اإلشراؾ ( 1992 ): زٌاد محمد حمدان، .8ٔ
 .، عمان الحدٌثة التربٌة

 ، المعلمٌن وإعداد العملٌة التربٌة دلٌل ( 2003 ) :األمٌن الحفٌظ، عبد و فاٌز دند ، .9ٔ
 اإلسكندرٌة والنشر، الطباعة لدنٌا الوفاء ، دار األولى الطبعة

 ، الثانً الكتاب ، العملٌة التربٌة دلٌل – وإعداده المعلم اختٌار ( 1996 ) :علً راشد، .ٕٓ
 الفكر العربً،القاهرة دار

خصاب   ، الثالث الكتاب ، األساسٌة ومهاراته الناجح المعلم ( 2002 ) :علً راشد، .ٕٔ

 .العربً الفكر دار : القاهرة ، علٌه اإلشراؾ – أدواره _ العصري المعلم
 .مطبعة الجمهورٌة: دلٌل التربٌة العملٌة ، اإلسكندرٌة  : (ٕٔٓٓ) الكلزة، رجب  .ٕٕ
دار وابل للطباعة : الصفٌة ، األردن ، عمان اإلدارة : (  ٖٕٓٓ)رمزي فتحً هارون  .ٖٕ

 .ٖوالنشر، ط

 ، التدرٌس وأساسٌات المٌدانٌة التربٌة:  ( 1998 ) اللطٌؾ عبد والحلٌبً، مهدي سالم، .ٕٗ
 .الرٌاض العبٌكان، ، مكتبة الثانٌة الطبعة

 ،1 ط ،"وأدواره ومكانته إعداده" المعلم ( 2002 )  :محمود ، وسعٌد محمد سعفان، .ٕ٘
 الحدٌث الكتاب دار :مصر، القاهرة

 ط معلمها، كفاٌات -طرابقها -أسسها اإلسالمٌة التربٌة  ( 2000 )  :مصطفى شلبً، .ٕٙ
 .والتوزٌع للنشر الثقافة دار :مصر القاهرة،1
موضوعات جدٌدة فً مٌدان التربٌة العملٌة من مدارس الحضانة (:م99ٗٔ)علًشلتوت،  .7ٕ

 .ٔدار القلم  ، ط: الكوٌت:  إلى الجامعة 

 ،1 ط أثنابها، وفً الخدمة قبل المهنً ونموه المعلم ( 2004 ) :لبٌبة صالح، .8ٕ
 .والتوزٌع للنشر أزمنة : عمان،األردن

 األنجلو مكتبة ،3 ط التدرٌس، لعملٌة التربوٌة األصول: ( 2000 ) مجدي عزٌز، .9ٕ
 القاهرة المصرٌة،

 .دار النشر الدولً: التدرٌب وإعداد المعلم ، الرٌاض :(99ٖٔ)قندٌل ، ٌس   .ٖٓ

 ،"المٌدانً التدرٌب دلٌل" التدرٌس مهارات ( 2003 ) :هللا عبد الحصٌن، ٌس، قندٌل، .ٖٔ
 .1 ، ط الوطنٌة فهد الملك مكتبة : الرٌاض

دار الشروق : نماذم التدرٌس الصفً،  عمان  :(998ٔ)قطامً ،ناٌفة  .وقطامً ،ٌوسؾ  .ٕٖ
 . للنشر وتوزٌع  

عمان  ،1 ط وتدرٌبه، تنمٌته المعلم إعداد( 2005 )  : سهٌر حوالة، مصطفى، محمد، .ٖٖ

 .الفكر دار : األردن



 36الصفحت             تالميداني الخربيتدليل 
 

 .دار الفكر: إعداد المعلم وتنمٌته وتدرٌبه  ، عمان :(ٕ٘ٓٓ)محمد ، مصطفى عد السمٌع   .ٖٗ

عالم : اإلدارة المدرسٌة الحدٌثة ، القاهرة   :(98٘ٔ)مرسً ، محمد سمعان ، ووهٌب  .ٖ٘
 .ٕالكتب ،  ط

 ،والتطبٌق النظرٌة بٌن التدرٌس مهارات تعلم تفرٌد ( 2004 ) :صالح محمود، .ٖٙ

 .1 ط ،،الكتب عالم :مصر القاهرة،
 

  //:(.www.almdares.net/vz/archive/index.php/t-2231.htm-37 
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 الملحق األول
 المعلم/ بطاقات تقٌٌم الطالب

  (موحدة)المعلم / بطاقة تقٌٌم الطالب 
 بطاقة رٌاض األطفال    . 
  الدروس العملٌة لالقتصاد منزلًبطاقة. 
  المدرسة لتقٌٌم الطالب المعلماستمارة مدٌر 
 استمارة التؽذٌة الراجعة. 
 نموذم مقترح لخطة درس. 
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 بالتربٌة المٌدانٌةالمعلم / بطاقة تقوٌم الطالب
   ...............القسم:.......................أسم الطالب: ......................... المدرسة          

 ........................الحصة... ............ التارٌخ : .........................الموضوع
 

 بنود النقد م
الدرجة 
 النهائٌة

الدرجة 
 الكلٌة

 الدرجة
 المعطاة

 مالحظات

 
 

   (65)  :مهارات تخطٌط الدرس: أوال

    6 .بما سبق تعلمه ه بالمحتوى ، وطابارتو، لهدؾ العام من الدرسٌراعً وضوح ا 6

    6 .ٌحلل محتوى الدرس إلى عناصره وأفكاره الرئٌسة 2

    6 .ٌسهل قٌاسها إجرائٌة صحٌحة واضحة بطرٌقةٌصٌػ نواتج التعلم  4

    6 .الرئٌسة مفردات وعناصر الدرسل نواتج التعلم  لوشمٌراعً  3

    6 .وجدانٌةوالمهارٌة ال ومعرفٌة األساسٌة الجوانب ال نواتج التعلم  لوشمٌراعً  5
    6 .علٌاالتفكٌر المستوٌات  ٌنوع مستوٌات نواتج التعلم مع تركٌزه على 1
    6 .تستثٌر دافعٌة الطالب للتعلم ختار تهٌئة مناسبة للدرسٌ 1

    6 .ضمن المفاهٌم والقضاٌا المعاصرة بما ٌتناسب مع الدرسٌ 1

    6 .ختار استراتٌجٌات التدرٌس المناسبةٌ 9

    6 وعة تحقق أهداؾ الدرسنتٌختار أنشطة تعلٌمٌة م 61

    6 .أنشطة إضافٌة لمراعاة الفروق الفردٌةالخطة  ضمن ٌ   66

62 
مناسبة لإلمكانات  –مناسبة للمتعلمٌن )ٌراعً القواعد العلمٌة الختٌار الوسائل التعلٌمٌة 

 (شائقة  –مبتكرة  –حدٌثة  –صحٌحة علمٌا  –المتاحة 
6  

 
  

    6 .ٌخطط الستخدام أسالٌب شائقة وجذابة لؽلق الدرس 64

    6 .ٌحدد الزمن الذي ٌتطلبه تنفٌذ كل عنصر من عناصر خطة الدرس 63

    6 .ٌعد خطة الدرس بشكل متكامل ومستوفٌة العناصر ومحددة الخطوات  65

   (21)  -:مهارات تنفٌذ الدرس : ثانٌا 

    6 .بما ال ٌزٌد عن خمس دقائقومشوق مناسب للدرس بأسلوب  هٌئٌ 61

      6 .ربط الدرس الجدٌد بالدروس السابقةٌ 61

    6 .مترابطصحٌح وبشكل المعلومات عرض ٌ 61

    6 .المناسبةة فً الدرس وشرح الؽامض باألمثلة  والوسائل مهمبرز النقاط الٌ 69

    6 .االستنتاجعلى  المتعلمٌنتنمٌة قدرة حرص على ٌ 21

    6  .لعرض الدرس المناسب تزم بالزمن ٌل  26

    6 .بسٌطا شٌقا  هشرح أسلوب 22
    ٔ .وحٌاتهم بما ٌتناسب مع موضوع الدرسٌربط الدرس ببٌئة الطالب  24

23 
بالقراءات الخارجٌة والمواد   الدرسربط حرص أثناء الشرح على مبدأ تكامل المعرفة بٌ

  .الدراسٌة ذات العالقة
ٔ    

    6 .وتجذب انتباه المتعلمٌن لفروق الفردٌةاراعً لتتدرٌس ال نوع فً استخدم أسالٌبٌ 25

    6 (..........خرائط المفاهٌم، التعلم التعاونً، التعلم النشط) استراتٌجٌات حدٌثة للتدرٌسستخدم ٌ 21

    6 .ربط المفاهٌم الفرعٌة بالمفاهٌم الرئٌسة فً المادةٌ 21
    6 .عرض الوسٌلة التعلٌمٌة فً الوقت المناسب من الدرس ٌ 21

    6 .المتعلمٌنبطرٌقة تثٌر اهتمام واستخداماً وظٌفٌاً مناسباً  الوسٌلة التعلٌمٌة ستخدمٌ 29
    ٔ .تنفٌذ األنشطة و شرح الدرس فًبفاعلٌة  للمتعلمٌن المشاركة ح ٌتٌ 41

46 
الوقاات المناساب لطاارح )  راعااى اساتراتٌجٌات طرحهااٌػ األسائلة الصاافٌة بشاكل صاحٌح وٌصاٌ

 ..(االنتظار بعد طرح السؤال –مراعاة الفروق الفردٌة  –عدالة توزٌع األسئلة  –السؤال 
6    

42 
إذا حصاال كااذا فماااذا تتوقااع ، اقتاارح أكباار عاادد ماان األفكااار )سااتخدم أساائلة تنمااً اإلبااداع مثاالٌ

 ....حول
ٔ    

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم 

 بن عبد العزٌز األمٌر سطامجامعة 

 .............كلٌة التربٌة
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الدرجة 
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الدرجة 
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44 
لالستفادة من المصاادر المتنوعاة للاتعلم مثال المكتباات اإللكترونٌاة واألقاراص  المتعلمٌنجه وٌ

 المدمجة واالنترنت
ٔ    

    ٔ .ٌستخدم مهارات التفاعل اللفظً وؼٌر اللفظً أثناء شرحه وتعزٌزه إجابات المتعلمٌن 43
    ٔ وتلقً األسئلة حسب طبٌعة الدرس مفً التعبٌر عن آرائهالمتعلمٌن شجع ٌ 45
    6 معلى تصحٌح أخطائه المتعلمٌنستخدم تلمٌحات لفظٌة أو أسئلة إضافٌة لمساعدة ٌ 41

    6 .ٌتناسب مع استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم بمانظم بٌئة الصؾ ٌ 41

    ٔ .عالج المواقؾ الصفٌة الطارئة بطرٌقة تربوٌةٌ 41

    6 .بٌن المتعلمٌن نمى روح التعاونٌ 49

    6 .مع مراعاة الفروق الفردٌةالمتعلمٌن وزع المهام على جمٌع ٌ 31
    6 .البالفصل محسوبة تساعد على جذب انتباه الط فًتحركاته  36
    6 .خص مفاهٌم وعناصر الدرس بدقةٌل 32

    6 .وبالوقت المناسب لدرس جذابا ل ئهأسلوب إنها 34

   (1)    :مهارات تقوٌم الدرس: الثثا 

    6 .ستخدم أسالٌب تقوٌم متنوعة وشاملة لكل مجاالت التعلمٌ 33

    6 (.الختامً –البنائً  –التشخٌصً ) راعى استمرارٌة عملٌة التقوٌم على مدار الحصة ٌ 35

    6 .نفذ أنشطة إضافٌة لتحسٌن التعلمٌ 31

    6 .التقوٌم فًالفروق الفردٌة  ىراعٌ 31
    6 .التقوٌم مع نواتج التعلم األساسٌة راعى اتساق أسئلة ٌ 31
    6 وللدرسللمتعلمٌن مناسبا  المنزلًالواجب  39
    6 .لتؽذٌة المرتدة مناسبا ومدعما للتعلمل هتقدٌم 51

   (61)  :المعلم / لطالبالسمات الشخصٌة والسلوكٌة ل: رابعا  

    6 .المظهر والسلوك فً اإلسالمًلتزم بتعالٌم الدٌن ٌ 56

      6 .نفسه  فً اواثق انفعالٌاشخصٌته جادة متزنة  52

    6 .جٌد استخدام تعبٌرات الوجه وإٌماءات الٌدٌنٌ 54

    6 تصرؾ أمام المشكالت الطارئةالحسن ٌ 53

    6 .تفهم اآلخرٌن بموضوعٌةٌتقبل النقد وٌ 55

    6 المتعلمٌنعدل فً المعاملة بٌن جمٌع ٌ 51

    6 .للمتعلمٌن ظهر روح المودة واأللفة واالحترام ٌو والحٌوٌة والنشاط ٌتسم بطالقة الوجه  51

    6 موتوجٌهه المتعلمٌن تمتع بالقدرة على إقناع ٌ 51

    6 .ٌتسم باإلٌجابٌة والحماسة فً التدرٌس 59

    6 .وواضح خرج الحروؾ من مخارجها بصوت مسموعٌ   11

   11  المجموع                  

 
 

 .........................التوقٌع...............................................       المشرؾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40الصفحت             تالميداني الخربيتدليل 
 

 المملكـــــة العربٌـــــة السعودٌـــــة    
                                                                                                                                وزارة التعلٌــــم           

                                   بن عبد العزٌز                                                                                          األمٌر سطامجامعــــة      
                                                                          ...........كلٌـــة التربٌـــة      
 
 

 

 (رٌاض األطفال)بطاقة تقوٌم الطالبة المعلمة بالتربٌة المٌدانٌة  

    

  :.............................................................................الروضةاسم     

 : ..................................................................... المعلمة /اسم الطالبة  

  

  

 ............................  التارٌخ                 ........................... الوحدة 

 

   ........................عدد األطفال                ..........................المستوى

  

  .......................................اسم النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42الصفحت             تالميداني الخربيتدليل 
 

 

 رٌاض األطفالالمعلمة بالتربٌة المٌدانٌة   /بطاقة تقوٌم الطالبة
 

 النقدبنود  م
الدرجة 
 النهائٌة

الدرجة 
 الكلٌة

 الدرجة
 المعطاة

 مالحظات

 
 

   1  لفترة الحلقة  المؤشرات التطبٌقٌة

    6 . لخصائص عمر أطفالها" نشاطا مناسبا تعد 6

    6 .للقٌاس" قابال" مناسبا" سلوكٌا" هدفا تعد 2

    6 .نماذج من األسئلة المثٌرة للتفكٌر تعد 4

    6 .النشاط بلؽه سلٌمة خالٌه من األخطاءكتب خطوات ت 3

    6 . نشاط الحلقة  ت زمن مناسب لكل فترة مندحدت 5

    6 . )األطفال-األدوات -النشاط)فٌما ٌشملٌم أدائها تق 1

    6 . نوع فً أسالٌب عرض األنشطةت 1

   61  :تالً للتمهٌد واالنتقال من نشاط إلى نشاط  المؤشرات التطبٌقٌة 

    6 .وجذابة مهد بطرٌقة مناسبة للنشاطت 1

    6 التوقٌت الزمنً مناسب إلنهاء النشاط 9

 .مكانها شارك األطفال فً ترتٌب المواد واألدوات إلىت 61
6    

 .قل األطفال إلى الفترة التالٌة بطرٌقة مشوقة و سلسةتن 66
6    

 . توفر وسائل حسٌة و شبه حسٌة بعدد كاؾ 62

6    

 .التشوٌق بعرضها  تضع الوسائل قرٌبه منها و تراعً عنصر 64
6    

 .لألطفال لمشاهدة و لمس وفحص الوسٌلة أثناء العرض  تتٌح فرصه 63

6    

 .  تعرض الوسائل بطرٌقة صحٌحة و زمن مناسب 65
6    

61 
مقارنه ،مشاعر أسئلة ،لماذا /كٌؾ /أسئلة تبدأ ب لو) تثٌر تفكٌر األطفال من خالل األسئلة 

 . )رد سؤال بسؤال، 

6    

 ) السؤال-الحوار) تتٌح لألطفال فرصة المشاركة  61
6    

 . تتقبل الطفل كما هو و تنصت لما ٌقول 61
6    

 .تطلب من الطفل أن ٌنصت لؽٌره حتى ٌأتً دوره 69
6    

 . تعترؾ بمشاعر الطفل و آرائه 21
6    

    6 والتارٌخ باالسم توثق عمل الطفل 26

    6 تنزل لمستوى الطفل لتعطٌه اإلرشادات 22

    6 تعزز ذات الطفل من خالل التشجٌع الفعال 24

   61  لفترة األركان  المؤشرات التطبٌقٌة 

    6 عالن مناسب للوحدة من عمل األطفالتضع إ 23
    6 عرض أنشطة و أدوات تساعد على اإلبداع و االبتكارت 25
    6 خصائص نمو الطفل و األمن و السالمة عند اختٌار و عرض األنشطة ًراعت 21
    6 ضع إشارات ناطقة تساعد الطفل على العمل و االعتماد على نفسهت 21
    6 ضع قوانٌن واضحة و ثابتة بجمل إٌجابٌةت 21
    6 جهز ركن المنزل بما ٌناسب الركن المصاحبت 29

 )جماعً_ فردي ) للتفكٌر ختار ألعاب محفزة ت 41
6    

    6 عرض كتب متنوعة فً ركن المطالعة بطرٌقة جذابةت 46
    6 نوع األنشطة فً ركن االكتشاؾ بما ٌتناسب مع الوحدة و ٌدفع األطفال الستخدام حواسهمت 42
    6 رتب المواد لتؽذٌة ركن الفن بأسلوب جذابت 44



 43الصفحت             تالميداني الخربيتدليل 
 

 النقدبنود  م
الدرجة 
 النهائٌة

الدرجة 
 الكلٌة

 الدرجة
 المعطاة

 مالحظات

    6 األطفالعد مكان مناسب لعرض أعمال ت 43
    6 تذكر األطفال بقوانٌن األركان 45
    6 تترك لألطفال حرٌة اختٌار األركان 41

    6 الركن  تراعً متعة الطفل فً 41

41 
 -لتوجٌه السلوك -للتعزٌز للجذب -لدفع عملٌة التعلم )تدخل الركن فً الوقت المناسب 

 )لتحقٌق جو عائلً

6    

    6 االعتماد على نفسهتبٌح للطفل فرص  49

    6 تتابع األطفال وتتأكد من إنجازاتهم 31

   61  لفترة الوجبة  المؤشرات التطبٌقٌة 

    6 توزع المسئولٌات و األدوات بٌن األطفال لتحضٌر الوجبة 36

    6 منادٌل/أطباق /سفرة )توفر المواد المستخدمة فً تحضٌر الوجبة  32

    6 الطفل لٌدٌه قبل الطعامتتأكد من ؼسل  34

    6 تجلس مع أطفالها وتشاركهم الطعام والحدٌث 33

 )الخ/صدٌقه/مكانه)تتٌح للطفل حرٌة االختٌار 35
6    

    6 تضع قوانٌن واضحة تالءم الفترة وخصائص نمو األطفال 31

    6 ( ..بالٌمٌن األكل/البسملة)تراقب ممارسة األطفال لإلرشادات اإلسالمٌة وتوجههم إلى  31

    6 )الخ..مؽلق المضػ والفم/الحدٌث والفم فارغ)تدربهم على العادات الصحٌة السلٌمة 31

    6 تالحظ العناصر المكونة لوجبة الطفل وتوازنها وتعالج أي نقص فٌها 39

    6 توجد حلول تربوٌة لمشكلة نسٌان احد األطفال لوجبته الؽذائٌة 51

    6 تعالج المشكالت الناجمة عن تفاوت أنواع الطعام 56

    6 تالحظ الطفل وتشجعه على إكمال طعامه 52

    6 تستؽل وقت األطفال الذٌن ٌنتهون من وجبتهم قبل زمالئهم لممارسة بعض األنشطة 54

    6 العناٌة ببقاٌا الطعام/تتابع متطلبات إنهاء الوجبة مثل تنظٌؾ المكان 53

    6 )ترتٌب وتنظٌؾ مكانه/تناول وجبته)تعود أطفالها على االعتماد على النفس 55

    6 تراعً التزام الطفل بؽسل ٌدٌه بعد الوجبة 51

 
51 

 للسمات الشخصٌة المؤشرات التطبٌقٌة

 مناسب و الئق مظهرها

 
 
6 

 
 
3 

  

    6 بسٌطة عربٌه لؽة تستخدم 51

    6 األطفال مع تعاملها فً كقدوة تتصرؾ 59

    6 للتطور استعداد لدٌها و التوجٌه تتقبل 11

    11 المجموع         

 
 

 .........................التوقٌع...............................................       المشرفة 

 

 

 

 

 

 

 



 44الصفحت             تالميداني الخربيتدليل 
 

 
 

 المملكـــــة العربٌـــــة السعودٌـــــة
                                                                                                                                وزارة التعلٌــــم           

                                                                بن عبد العزٌز                                                             األمٌر سطامجامعــــة      
                                                                          .............. كلٌـــة التربٌـــة      

 
 (عملًدرس )  نزلًبطاقة تقوٌم الطالبة المعلمة بالتربٌة المٌدانٌة  اقتصاد م

   : ...................................أسم الطالبة: .............................. المدرسة          
 .......................................التارٌخ  : ..................................الموضوع

 

 بنود النقد م
الدرجة 
 النهائٌة

الدرجة 
 الكلٌة

 الدرجة
 المعطاة

 مالحظات

 
 

   (21)  :مهارات تخطٌط الدرس: أوال

    6 .بما سبق تعلمه ه بالمحتوى ، وطابارتو، لهدؾ العام من الدرستراعً وضوح ا 6

    6 .تحلل محتوى الدرس إلى عناصره وأفكاره الرئٌسة 2

    6 .ٌسهل قٌاسها إجرائٌة صحٌحة واضحة بطرٌقةتصٌػ نواتج التعلم  4

    6 .الرئٌسة مفردات وعناصر الدرسل نواتج التعلم  لوشمتراعً  3

    6 .وجدانٌةوالمهارٌة ال ومعرفٌة األساسٌة الجوانب ال نواتج التعلم  لوشمتراعً  5

     .تنوع مستوٌات التعلم مع التركٌز على مستوٌات التفكٌر العلٌا 1
    6 .حدد متطلبات التعلم السابقةت 1
    6 .للدرس ختار تهٌئة مناسبةت 1

    6 .ختار استراتٌجٌات التدرٌس المناسبةت 9

    6 .تختار األنشطة التعلٌمٌة المناسبة 61

    6 .أنشطة إضافٌة لمراعاة الفروق الفردٌةالخطة  ضمن ت 66

62 
مناسبة لإلمكانات  – للطالباتمناسبة )تراعً القواعد العلمٌة الختٌار الوسائل التعلٌمٌة 

 (شائقة  –مبتكرة  –حدٌثة  –صحٌحة علمٌا  –المتاحة 
6  

 
  

    6 .ترتب مكان تواجد الطالبات جلوسا أو وقوفا بما ٌٌسر متابعتهن 64

    6 .تجهز الخامات واألدوات التً ٌتطلبها الدرس 63

65 
الالزمة لكل خطوة من خطوات العمل على حدة فً  واألدوات األجهزةتجمع 

 مجموعة حسب مراحل العمل

6    

    6 .عد نموذج للمنتج النهائً لعرضه على الطالبات ت 61

61 
بعض المراحل مسبقا وفقا لمتطلبات الدرس توفٌرا للوقت وحرصا على انتهاء  عدت

 .الدرس فً الوقت المحدد

6    

    6 .ضع خطة إلنهاء الدرس وؼلقهت 61

    6 .الدرستحدد الزمن الذي ٌتطلبه تنفٌذ كل عنصر من عناصر خطة  69

    6 ..تعد خطة بشكل متكامل ومستوفٌة العناصر ومحددة الخطوات 21

   (25)  -:مهارات تنفٌذ الدرس العملً: ثانٌا 

26 
  6 .الطالباتجذب به انتباه تومشوق مناسب للدرس بأسلوب  هٌئت

 
  

    6 .ربط الدرس الجدٌد بالدروس السابقةت 22

      6 .مناسب بحٌث ال ٌزٌد عن خمس دقائقبشكل وقت التهٌئة ضبط ت 24

    6  .ة فً الدرسمهمبرز النقاط الت 23
     .المناسبةباألمثلة  والوسائل  من الدرس شرح الؽامضت 25

    6 .االستنتاجعلى  الطالباتتنمٌة قدرة حرص على ت 21

 



 45الصفحت             تالميداني الخربيتدليل 
 

 بنود النقد م
الدرجة 
 النهائٌة

الدرجة 
 الكلٌة

 الدرجة
 المعطاة

 مالحظات

    6 . لعرض الدرس المناسب لتزم بالزمن ت 21

    6 .بسٌطا شٌقا  اهشرح أسلوب 21
    6 .سلٌمة اواضحا ولؽته اصوته 29

    6 .مجموعات تتناسب مع العمل إلىقسم الطالبات ت 41

    6 .والعمل على مجموعات الطالبات واألدواتوزع الخامات ت 46

    6 . تابع الطالبات أثناء العمل وتوجههن ت 42

     .باستمرارالطالبات  تعزز 44

    6  .الطالبات على التعاون فٌما بٌنهنشجع ت 43

     .تشجع الطالبات على تحمل المسئولٌة 45

    6 .ركز على احتٌاطات األمان والسالمة داخل المعمل ت 41

    6 .وجه الطالبات نحو ترشٌد االستهالك فً الخامات والطاقة المستخدمةت 41

    6 .واألدواتحرص على استعمال الطالبات الصحٌح لألجهزة ت 41

    6 .رفع األدوات والخامات التً انتهت منها أوال بأولت 49

    6 .قدم لهن تؽذٌة مرتدةتم أعمال الطالبات وٌقٌت 31

    6 .قارن بٌن عمل المجموعات بهدؾ تحفٌز الطالباتت 36

    6 .حرص على أن ٌكون اتجاه عملها متوافقا مع اتجاه عمل الطالباتت 32

    6 .جمٌع الطالبات لخطوات العمل إتقانحرص على ت 34

    6 .عالج المواقؾ الطارئة بطرٌقة تربوٌةت 33
    6 .الباتمحسوبة تساعد على جذب انتباه الط المعمل فً اتحركاته 35
   3  :مهارات إنهاء العمل: ثالثا 

    6 .قدم ملخص سرٌع للخطوات التً تم إنجازهات 31

    6 .خطوات العمل بمناقشة الطالبات وبمرجعٌة أهداؾ الدرس توجز 31

    6 (وظٌفٌا –جمالٌا  -صحٌا -اقتصادٌا -ؼذائٌا) ٌم المنتج النهائً من جمٌع األوجهٌقت 31

    6 حرص على إعادة مكان العمل كما كان قبل البدءت 39

   (66)  :ةالمعلم / ةلطالبالسمات الشخصٌة والسلوكٌة ل: رابعا  

    6 .المظهر والسلوك فً اإلسالمًلتزم بتعالٌم الدٌن ت 51

      6 .نفسه  فً اواثق انفعالٌاجادة متزنة  اشخصٌته 56

    6 .جٌد استخدام تعبٌرات الوجه وإٌماءات الٌدٌنت 52

    6 حسن التصرؾ أمام المشكالت الطارئةت 54

    6 .تفهم اآلخرٌن بموضوعٌةتتقبل النقد وت 53

    6 الطالباتعدل فً المعاملة بٌن جمٌع ت 55

    6 .للمتعلمٌن ظهر روح المودة واأللفة واالحترام تتسم بطالقة الوجه وت  51

    6 .الطالباتتمتع بالقدرة على إقناع ت 51

    6  .قدرة على ضبط النفس  الدٌه 51

    6 الحٌوٌة والنشاط والحماس للتدرٌستسم بت 59

    6 .وواضح الحروؾ من مخارجها بصوت مسموع خرجت   11

   11  المجموع                  

 
 

 .........................التوقٌع...............................................        ةالمشرف
 
 
 
 



 46الصفحت             تالميداني الخربيتدليل 
 

 المملكـــــة العربٌـــــة السعودٌـــــة
                                                                                                                                وزارة التعلٌــــم        
                                    بن عبد العزٌز                                                                                         األمٌر سطام جامعــــة      
 ..............                                                                         كلٌـــة التربٌـــة       

 
 المعلم بالتربٌة المٌدانٌة  / لطالبمدٌر المدرسة لبطاقة تقوٌم 

  
   : ...................................أسم الطالب...... : ........................المدرسة          

 

 الدرجة المستحقة الدرجة النهائية بنود التقييم م

  2 المظهر العام والتقٌٌد بالزى 1

المواظبة على الحضور واالنصراؾ الٌومً  2

 ودخول الحصص فً الوقت المحدد
2  

  2 سلوك الطالب بصورة عامة فً المدرسة 3

  2 تعاون الطالب مع إدارة المدرسة 4

  2 تحضٌر الطالب للدرس 5

  61 المجمــــــــــــــــــــــــوع

 

 

 :  مدٌر المدرسة

 :ختم المدرسة                                                                                    :التوقٌع 
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 (بطاقة عالجٌة)استمارة تؽذٌة راجعة 

 :................التارٌخ   ...................:.....اسم الطالب:....................    اسم المدرسة

 هالحظات الوحور م

  :نقاط القوة في أداء الطالب: أوال 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  :أولوياث الخحسين: ثانيا 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  :االسخراحيجياث العالجيت الخي احبعج: ثالثا   

  .تدريس هصغر 1

  .ورش تدريبية 2

  عروض عولية توظيحية 3

  .الوناقشة 4

 :اسخراحيجياث أخرى 5

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

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

 

 

  :نسبت الخحسن في األداء: رابعا 

  (    )          .           هرتفع 1

  (     )    .               هتوسط 2

  (    )     .            هنخفط  3

  (    )     .لن يحدث أي تحسن 4

 

 /............................اسم المشرفة/............................                     اسم الطالبة

 /..................................التوقٌع/...............................                      التوقٌع

 السعودٌةالمملكة العربٌة 

 وزارة التعلٌم

 جامعة األمٌر سطام بن عبد العزٌز

 كلٌة التربٌة
 



 48الصفحت             تالميداني الخربيتدليل 
 

 
 
 

 :.................موذج خطة درس ن
 

 

 
 
 
 
 

تقنٌات  التقوٌم الزمن
 التعلٌم

واألنشطة  ستراتٌجٌات اإل
 التعلٌمٌة

  م نواتج التعلم المحتوى

 دور المعلم دور المتعلم
       ٔ.  
       ٕ.  
       ٖ.  
       ٗ.  
       ٘.  
       ٙ.  
       7.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البٌان العنصر البٌان العنصر 

  الموضوع  المادة

  الحصة  الصؾ

  التارٌخ  الٌوم

  :والتهيئة للدرس تمهيدال

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم

 جامعة سطام بن عبد العزٌز

 كلٌة التربٌة
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 الثانًالملحق 
 نماذج الخطابات

 الرسمٌة للتربٌة المٌدانٌة
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 المحترم............................................ مدٌر مدرسة /   المكرم

 السالم علٌكم ورحمة هللا و بركاته                                       وبعد   

 

 
 
 :المٌدانٌة والموضحة بالجدول التالًنرفع لسعادتكم بآلٌة  تقٌٌم طالب التربٌة 
 

 مالحظات عدد اًلستمارات الدرجة القابم بالتقٌٌم

 - ٔ ٓٔ مدٌر المدرسة -ٔ

ٌإخذ متوسط درجات الطالب   ٖ ٖٓ المعلم المتعاون -ٕ
 ٕباًلستمارات الثالث وٌقسم على 

 

درجات الطالب ٌإخذ متوسط  -ٖ ٖ ٓٙ مشرؾ الكلٌة -ٖ
 .باًلستمارات الثالث

 
 

 
 

 ،،،،،،وتقبلوا فائق التحٌة و التقدٌر 
 
 

 عمٌد كلٌة التربٌة                                                           

 ................ د                                                              
 
 
 
 
 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم 

 بن عبد العزٌز األمٌر سطام جامعة

 .....كلٌة التربٌة      

Kingdom  Of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

sattam bin Abdul-Aziz University 

Faculty of education……… 
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 المحترم............................................ مدٌر مدرسة /   المكرم

 السالم علٌكم ورحمة هللا و بركاته                                       وبعد   

 

 
 

 .ٌرجى التكرم بإرسال جمٌع األوراق المتعلقة بالتربٌة المٌدانٌة فً ظرؾ سري مختوم
 
 

 ،،،،،،،،وتقبلوا فائق التحٌة و التقدٌر 
 
 

 عمٌد كلٌة التربٌة                                                           

 ................ د                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم 

 بن عبد العزٌز األمٌر سطامجامعة 

 .....كلٌة التربٌة      

 

Kingdom  Of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

sattam bin Abdul-Aziz University 

Faculty of education……… 
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 المحترم.................................................... مدٌر مدرسة/ المكرم

 السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته                               وبعد

 

نشكرك على حسن تعاونك معنا و نقدر جهودك التً تبذلها دابما و اعلم إن دورك أعظم من 

المربً و المشرؾ الموجه و الصدٌق  األبتلقاها الطالب فؤنت ٌالجرعات األكادٌمٌة التً 

 :نحسبك تعلمها فقط نذكركناصح تجد أدناه معٌنات ال

 .التعامل مع زي الطالب بما ٌسمح به نظام المدرسة .ٔ

على أن ًل تزٌد عن حصة واحده بالٌوم للطالب ( اًلنتظار)ٌمكن للطالب اخذ حص   .ٕ

هـ 7ٕٗٔ/ ٓٔ/9ٕوفقا للتوصٌة التً وردت فً اجتماع الموجهات ٌوم اًلثنٌن الموافق 

لمعلمون لالستفادة من هذه الحص  بما ٌعود ا/ و محاولة توجٌه الطالب( 7ٔ)الفقرة 

 .بالفابدة لطالب المدرسة

 مشارك الطالب بؤنشطة المدرسة على أن ًل تبالػ المدرسة فً ذلك دمن المفٌ .ٖ

عدم تكلٌؾ الطالب  بعمل أطباق خٌرٌة أو تقدٌم الدروع أو جمع مبالػ مالٌة فهذا ًل  .ٗ

 ٌجوز نظاما

سب ظروؾ المدرسة بمتابعة تنفٌذ الطالب تكلٌؾ أحد األستاذة أو اإلدارٌٌن بح .٘

المعلمٌن للخطة الدراسٌة و إلزامه بدخول الحص  األساسٌة و المشاهدة و العمل /

 .على حل المشكالت الطاربة التً تإثر على سٌر العمل فً المدرسة

المعلمٌن من اًلستفادة من مصادر التعلٌم و الوسابل الموجودة المتاحة / تمكٌن الطالب .ٙ

 مدرسة و ٌمكن تسلٌمهم تلك المصادر بمحضر استالمفً ال

المعلمٌن  / المعلم ٌمكنك تفعٌلها لحث الطالب/ تعلم أن لدٌك عشر درجات لتقٌم الطالب .7

 .على اًلستجابة للتعلٌمات و تنفٌذ الخطة الدراسٌة

إن كان المشرؾ من معلمٌن المدرسة نؤمل رفع الدرجات مع استمارة التقوٌم ثالث  .8

 .لكل طالب على األقل بعد نهاٌة فترة التربٌة المٌدانٌة مباشرةاستمارات 

 

 ،،،،،،،،وتقبلوا فائق التحٌة و التقدٌر 

 

 عمٌد كلٌة التربٌة                                                       

 .........د 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم    

 بن عبد العزٌز األمٌر سطام جامعة 

 .....كلٌة التربٌة      

Kingdom  Of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

sattam bin Abdul-Aziz University 

Faculty of education……… 
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 ((تعرٌؾ))
 

 

كلٌييييييييييييييييييييييييييييييييييييية التربٌييييييييييييييييييييييييييييييييييييية بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييؤن  إدارةتشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييهد 
الكلٌيية  تذةاأسييضييمن ..................... ......................./..............األسييتاذ

التربٌيية المٌدانٌيية  الب علييى  طيي باإلشييراؾقييوم ٌ أنييهو ................. لهييذا العييام 
هيـ ٗٔ:     /   /     منالفترة فً ..................بالمدرسة ...... للفصل الدراسً 

 هـ ٗٔ/     /        إلى
 .هذا التعرٌؾ بناًء على طلبه  أعطًو قد 
 
 

  ،،،،،وتقبلوا فائق التحٌة و التقدٌر

 
 
 

 عمٌد كلٌة التربٌة                                                           
 . .............د                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم    

 بن عبد العزٌز األمٌر سطامجامعة 

 .....كلٌة التربٌة      
 

Kingdom  Of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

sattam bin Abdul-Aziz University 

Faculty of education……… 
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 التربٌة المٌدانٌةطلب اإلفادة عن تؽٌب طالب 
 

 المحترم...................................................  مدٌر مدرسة/ المكرم
 وبعد                                سالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته     ال

 

نرجو من سعادتكم اإلفادة عن تؽٌب أي طالب ورفع العذر الذي تقدم به خالل فترة  
المٌدانً للكلٌة و إفادة الكلٌة رسمٌا عن الؽٌاب إلمكانٌة إجراء الالزم  التدرٌب

 .و عدم إرساله عن طرٌق الطالب، للطالب و حفظ حقوقه
 

 ،،،،تقبلوا فائق التحٌة و التقدٌرو 
 

 
 

 عمٌد كلٌة التربٌة                                                                
 . ..........د                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم    

 بن عبد العزٌز األمٌر سطامجامعة 

 .....كلٌة التربٌة      

 

Kingdom  Of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

sattam bin Abdul-Aziz University 

Faculty of education……… 
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 استمارة التسجٌل المبدبً لطالب التربٌة المٌدانٌة
 

 ................................... اسم الطالب
 ..................................رقم الجوال 

 ..................................رقم التلٌفون
 ................................عنوان المنزل

 
 :أرؼب فً تطبٌق التربٌة المٌدانٌة فً مدرسة

ٔ-      ..................... 
ٕ-.................... 
ٖ-   ..................... 
ٗ-..................... 
 
 

 )                (:رأي مشرؾ التربٌة المٌدانٌة بقسم 
اًلطالع على السجل األكادٌمً الخا  بالطالب السابق الذكر اتضح أنه قد استحق بعد   

 .الشروط المناط بها ببرنامج التربٌة المٌدانٌة وعلٌه ٌحق له اختٌار واحدة من المدارس السابقة 
 
 
 
 
 
 

 دانٌةمشرؾ التربٌة المٌ.                                           ربٌسة القسم              
           
 ..........      التوقٌع............. اًلسم      ............              التوقٌع...........      اًلسم

 
 
 

                                                         
 
 

 والتعلٌم التابعة لها وتختار الطالبة منهاتضع كل كلٌة قائمة بالمدارس المحددة والمتاحة من قبل إدارة التربٌة : مالحظة

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم   

 بن عبد العزٌز األمٌر سطامجامعة 

 .....كلٌة التربٌة      

 

Kingdom  Of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

sattam bin Abdul-Aziz University 

Faculty of education……… 
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 تقارٌر حضور حصص المشاهدة 
/ الٌوم 
 التارٌخ

 سلبٌات أن وجدت اٌجابٌات المادة األستاذ الحصة

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم

 جامعة األمٌر سطام بن عبد العزٌز

  كلٌة التربٌة

Kingdom  Of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

sattam bin Abdul-Aziz 

University 

Faculty of education……… 



 
 
 
 

 نموذج الحضور و الؽٌاب لطالب التربٌة المٌدانٌة 
 

 .........................مشرؾ التدرٌب : .........................................  المدرسة

 .......................................الفصل.................................... العام الدراسً
 

 م
اسم 
 المتدرب

 األحد
/ 

وقت 
 الحضور

 األثنٌن
/ 

وقت 
 الحضور

 الثالثاء
/ 

وقت 
 الحضور

 األربعاء
/ 

وقت 
 الحضور

 الخمٌس
/ 

وقت 
 الحضور

 المالحظات

ٔ             

ٕ             

ٖ             

ٗ             

٘             

ٙ             

7             

 
 

 : .......................... توقٌع مدٌر المدرسة : .......................توقٌع مشرؾ التدرٌب
 

 ختم المدرسة  

 
 
 
 
 
 
 

 العربٌة السعودٌةالمملكة 

 وزارة التعلٌم 

 بن عبد العزٌز األمٌر سطامجامعة 

 .....كلٌة التربٌة      

 

 

Kingdom  Of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

sattam bin Abdul-Aziz 

University 

Faculty of education……… 

 


