السلوكٌات والتطبٌمات التربوٌة الواجب اتباعها فً
التدرٌس .
اعداد
أ .م  .أحالم سلمان علً الجنابً .

عناصر المحاضرة
 -1مفهوم السلون والسلون التدرٌسً .
 -2انماط السلون .
 -3مفهوم المشاهدة وآدابها وفوائدها .
 -4مفهوم التطبٌك .
 -5السلوكٌات التً ٌمكن مشاهدتها ثم تطبٌمها .
 -6انموذج تطبٌمً للخطة الٌومٌة .
 -8اهمٌة التطبٌك .

مفهىم السلىك والسلىك التذريسي وانماطه:
س :ما الممصود بالسلون عامة؟
ج /السلون عامة  :هو كل الحركات واالشارات والتلمٌحات وااللوال واالفعال الصادرة عن الفرد سلبا ً
واٌجابا ً  ،اي هو كل منبه واستجابة الصادرة عن الفرد سلبا ً واٌجابا ً .
س :ما الممصود بالسلون التدرٌسً؟
ج /هو جمٌع الحركات والنشاطات و الفعالٌات واالداءات النظرٌة والتطبٌمٌة المتعلمة بالعملٌة التعلٌمٌة
داخل الصف وخارجه .
وٌمسم السلون التدرٌسً الى :
 -1السلون الذي ٌتحلى بالجرأة والتزان .
 -2السلون الذي ٌتحلى بالخوف وعدم االتزان وٌمكن عالجه من خالل :
أ  -مشاهـدة سلوكٌات التدرٌسً الجٌد.

ب  -وتطبٌــــك ما تم مشاهدته .

مفهوم المشاهدة وآدابها وفوائدها :
س  :ما الممصود بالمشاهدة ؟
ج :المشاهدة :هً نشاط تربوي تحلٌلً ٌسبك نشاط التطبٌك لائم على رؤٌة ومالحظة التدرٌسً وتدوٌن ما تم
رصده سلبا ً واٌجابا ً.
س :ما هً آداب المشاهدة ؟

 -1رؤٌة التدرٌسً بدلة وصدق.
 -2االبتعاد عن تصٌد هفوات واخطاء التدرٌسً .

 -3توجٌه النمد البناء ولٌس الهدام للتدرٌسً او للطالب المدرس (المطبك).

نموذج استمارة المشاهدة وتوجٌه النمد :
اسم المطبك :
الٌوم  :االثنٌن

الموضوع :
التارٌخ 2020/11/2:

فىائذ المشاهذة :
 -1تكوٌن فكرة مسبمة عن التدرٌس .
 -2مشاهدة سلبٌات المدرس و إٌجابٌاته بالتدرٌس وتملٌد ما هو اٌجابً واالبتعاد عن السلبً.

 -3مشاهدة التفاعل بٌن الطلبة والمدرس.
 -4مشاهدة استعمال (الوسائل التعلٌمٌة ) فً التدرٌس .

 -5مشاهدة الطرق واالسالٌب المستخدمة لشرح موضوع الدرس .
 -6مشاهدة حركات وانفعاالت والفاظ المدرس ومدى اتزانه .

 -7مشاهدة ضبط ولٌادة الصف .

مشبهدح التفبعل االيجبثي ثين المدرس والطلجخ:

مشبهدح كيفيخ تحديد طبلت واحد لإلجبثخ على السؤال المطروح :

مشاهدة التعزير السلبي للطالب:

مشبهدح وسمبع نجرح الصىد العبليخ والغير مرغىة فيهب عند الشرح او طرح االسئلخ:

اوالً :ما الممصود بالتطبٌك ؟

التطبٌك :

ج /التطبٌك  :هو نشاط تربوي ٌأتً بعد المشاهدة ٌحول ما تم مشاهدته من اٌجابٌات نظرٌا ً الى افعال تربوٌة .

س :ما السلوكٌات التربوٌة االٌجابٌة الواجب تطبٌمها والتحلً بها الجتٌاز اختبار صالحٌة التدرٌس خاصة
والتدرٌس عامة ؟
 -1الضبط والمٌادة الجٌدة للصف .

 -8توزٌع الولت على عناصر الدرس بصورة جٌدة .

 -2المظهر العام والهٌئة الالئمة لكال الجنسٌن .

 -9تنوٌع نبرة الصوت حسب المولف .

 -3الماء التحٌة والسالم .

 -10توزٌع النظرات على كافة الطلبة.

 -4االتزان وعدم االنفعال .

 -11استخدام اللغة الفصحى والتعبٌر السلٌم .

 -5صٌاغة وتوجٌه االسئلة بصورة صحٌحة .

 -12عدم المبالغة بحركة او جلسة معٌنة .

 -6تشجٌع وتعزٌز الطالب .

 -13اختٌار الوسائل التعلٌمٌة المالئمة للموضوع.

 -7استخدام طرق واسالٌب التدرٌس المالئمة للموضوع .

 -14التخطٌط المسبك للدرس وتطبٌمه حسب الخطة الٌومٌة.

من التطبيقاث  :أ -اعذاد الخطت السنىيت لمادة االحياء للصف الثالث متىسط نمىرجي .

ت

1

الشهر

الموضوعات

اٌلول

 -1االوراق الملبٌة .
 -2االوراق الكفٌة.
 -3االوراق الرٌشٌة .

2
تشرٌن االول
3
تشرٌن الثانً

... 4الخ

 -1امتحان الشهر االول .

المالحظات

ب -اعذاد الخطت اليىميت لذرس نمىرجي .
اوال -:تتكون الخطة الٌومٌة من العناصر االولٌة والعناصر الرئٌسٌة .والعناصر االولٌة هً كاالتً :
الٌوم والتارٌخ :االثنٌن 2020/11/2 -

ولت الدرس9:صباحا ً

الموضوع :االوراق الكفٌة

المرحلة  :الثالثة

المادة :علم االحٌاء

الهدف العام للدرس  :تعرٌف االوراق الكفٌة وبٌان اشكالها .
االهداف السلوكٌة  :وهً جمل تبدأ ب (أن  +فعل ) مشتمة من الموضوع المراد شرحه وتمسم الى-:
 -:1االهداف المعرفٌة :وابرز افعالها (ٌمارنٌ ،ستخرجٌ ،ذكرٌ ،فسرٌ ،صممٌ ،مرأٌ ،ربطٌ ،كتب) مثال :

ان ٌعرف الطالب االوراق الكفٌة .
ان ٌبٌن الطالب شكل حً لألوراق الكفٌة.
 -:2االهداف الوجدانٌة :وابرز افعالها (ٌهتمٌ ،صغًٌ ،مدرٌ ،لتزمٌ ،نظم ٌ،ثمن) مثال:
 ان ٌثمن الطالب مالحظات االستاذ عند شرح موضوع االوراق الكفٌة. -:3االهداف الحركٌة :وابرز افعالها (ٌرسم ٌ،حدد ٌ،عٌد ٌ ،شٌر) مثال :
ان ٌرسم على السبورة اوراق العنب .
ان ٌعٌد الطالب شرح االوراق الكفٌة.
الوسائل التعلٌمٌة :السبورة ،االلالم الملونة ،الممحاة ،اوراق العنب والتٌن.
•
طرق التدرٌس :الشرح  ،االستجواب  ،المنالشة .
•
المفردات و التراكٌب الغامضة :ال توجد .
•

اما العناصر الرئٌسٌة للخطة الٌومٌة وولتها (  15دلٌمة ) هً :
سلون المدرس ودوره بالدرس

سلون الطالب ودوره بالدرس

 -1التمهٌد ( 1دلٌمة ) وٌتضمن :
التحٌة والسالم ثم اعادة باختصار للدرس الماضً .
س :ما الممصود باألوراق الملبٌة ؟

ج . .......................................... :

احسنت .
س :من ٌبٌن شكل األوراق الملبٌة ؟
ج . ........................................... :

بارن هللا فٌن .
 -2العرض ( 12دلٌمة ) وٌتضمن :
م /األوراق الكفٌة :
أ -تعرٌفها.
س :ما الممصود باألوراق الكفٌة

ب  -اشكالها.
؟

ج  :هً . ........................................

احسنت .

س :من ٌعدد اشكال األوراق الكفٌة ؟
بارن هللا فٌن .
 -3الخاتمة ( 2دلٌمة)  :وتتضمن  :اعادة شرح ما تم عرضه باختصار.
وتحدٌد الواجب البٌتً  :سٌكون الدرس المادم االوراق الرٌشٌة.

ج . ............................................... :

فىائذ التطبيق :
ٌ -1مضً على الخوف وٌزرع الثمة .
ٌ -2ختبر االستعدادات الحمٌمٌة للتدرٌس .
ٌ -3ترجم الجانب النظري الى موالف تدرٌسٌة فعلٌة .
ٌ -4نمً مهارات التدرٌس عند المطبك .
 -5للتطبٌك دور فاعل فً اجتٌاز اختبار صالحٌة التدرٌس بالل ولت وجهد نفسً وتكلفة.

استمارة اختبار صالحٌة التدرٌس

االسم الرباعً واللمب للمتمدم:

ت

الٌوم والتارٌخ:

الفمرات

المحاور

الهٌئة والمظهر العام واالتزان االنفعالً
1

محور الشخصٌة

االمكانٌات الذاتٌة والحضور والسمات الشخصٌة
وضوح الصوت وتنوع النبرات وسالمة اللغة

المدرة على عرض وشرح المادة العلمٌة بصورة متسلسلة ومترابطة
2

المحور العلمً

المدرة على الحوار العلمً باللغة العربٌة واالنكلٌزٌة

المدرة على صٌاغة وطرح االسئلة التً تثٌر التفكٌر واالبداع

3

ضبط الصف وادارة المحاضرة وتوزٌع الولت
المحور التربوي
مدى تحمٌك اهداف الدرس (المعرفٌة والحركٌة والوجدانٌة)
المدرة على جلب انتباه الطلبة وتشولٌهم اثناء المحاضرة
استخدام تمنٌات التعلٌم الحدٌثة
المجموع النهائً

درجة التمٌٌم

شكرا ً لكم لحسن االصغاء
والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

أ .م .أحالم سلمان علً الجنابً .

