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1

كونها تشكل أحد المنعطفات  المعلمتعد التربية العملية مرحلة من أهم مراحل إعداد  الطالب 
إذ تعد هذه المرحلة السبيل الوحيد للتحقق من مدى صالحية إعدداده  ، الرئيسة في حياته المهنية

تربية العملية لويشبه التربويون اصه، تخصنهاها بنجاح في أالنظري والعملي في المقررات التي 
بدالواعع الفعلدي    –بطريقة منظمة ومتكاملدة   – المعلمباإلناء الذي تختلط فيه خبرات الطالب 

 .والحقيقي لممارسة التدريس في العمل  التربوي ،وهو الصف الدراسي والمدرسة

مبادئ التربوية ونظرياتهدا  يطبق فيه الطلبة ال تربويًا ( مختبرًا1ويمثل مقرر التربية العملية )
لممارسدة   م التهيئة العلميدة هتوتهيئ ،تعلم حقائق جديدة عن طريق الخبرة مبشكل عملي تتيح له

وذلد  باسدتخدام    ورهبتهم من مهندة التددريس،   فهموالتخفيف من مخاو ة التدريس فعليا،نمه
 ستقالل في التفكير،وتنمية اال، التدرج في تحمل المسؤولياتفي  همالتدريس المصغر الذي يساعد

، عندد  (2في مقرر التربية العملية ) مالتي ستواجهه  ةواالعتماد على النفس في المواعف التعليمي
 .انتقالهم الفعلي للتطبيق في الواعع العملي

وكذل   وتنميتها، المهنية خبراتهم لصقل جيدة فرصة الُمقرر هذا في الطلبة يجد أن الكلية وتأمل
 نحو مهنة التددريس  اإليجابية واكتساب االتجاهاتارات التدريسية األساسية، تدريبهم على المه

، وعبل انتقالهم للتطبيق في المدارس المتعاونة، وذل  مدن خدالل توظيدف    المهنية حياتهم لبدء
 استراتيجية التدريس المصغر واستخدامها في اللقاءات الصفية داخل الجامعة.

التربيدة   رراتمق ًا منمقرر -الذي يطرح فصليًا -( 1) التربية العمليةتدريب مقرر يمثل و
إنهائده مدا   بعدد  بحيث يقوم الطالب بالتسجيل لهذا المقدرر   ،العلوم التربويةالعملية  في كلية 

المرتبطة ارتباطًا وثيقًا (  ساعة معتمدة، بحيث يكون  عد أنهى المقررات النظرية 90مجموعه )
 لمهنة التعليم. بالممارسة المهنية

 
2

أهداف عدة، تركز على اكساب الطالب المعلم الكفايات الآلزمدة   ( 1التربية العملية )لمقرر 
لمهنة التعليم، وغرس اتجاهات ايجابية نحوها، وتتوزع أهدافه إلى أهداف عامة وأهداف خاصة 

 وهي كاآلتي:
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مهارات محددة، وصقل ما لديه من  لطالب )المعلم(إلى إكساب ا (1مقرر تربية عملية )يهدف 
مدن أجدل إكسدابه الخبدرات      ،رالتدريس المصغكمهارات سابقة، وفق أساليب حديثة ناجعة 

  اوالممارسات الميدانية والتطبيقية من خالل ترجمة المبادئ والنظريات واألفكار التدي اكتسدبه  
 وتزويدده  ،الفنية في التدريس تهوتطوير عدرا،  ميةأثناء دراسته بالجامعة في مواعف تعليمية تعل

من أجل تهيئه لالنتقال الفعلي لممارسة مهنة التعليم  مستمرة أثناء عملية التعليمالراجعة التغذية بال
 في المدارس المتعاونة.

 
22

ق األهداف تتمثل األهداف الخاصة لمقرر التربية العملية في مساعدة الطالب المعلم على تحقي
 والنتاجات االتية:

في مساعدة الطالب المعلم على تحقيق ( 1)تتمثل األهداف الخاصة لمقرر التربية العملية 
 األهداف والنتاجات اآلتية:

 إلمامه بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالتربية العملية. .1

 األسس والمعايير التربوية الحديثة للتربية العملية. إلىتعرفه  .2

 ألدوار الحديثة للمعلم المواكب للتغيرات في هذا المجال.اتحديده  .3

 .تهاوكتاب الخطط الدراسيةصياغة  .4
 العادي. الفصل غرفة تشبه مصغرة حقيقية تعليمية مواعف على تدريب الطالب المعلم .5

 التدريس.عملية ب عبل عيامه  همساعدته على إزالة الكثير من المخاوف التي تراود .6

 التدريس المصغر.من خبرات غيره من خالل  مساعدته على االستفادة .7

 .في الجامعة أمام زمالئه استخدامه أساليب التعليم والتعلم النشطة في الغرفة الصفية .8
والمعلومات من خالل  اإلجابات الطالب، واكتشاف الذاتي لدى تنمية مهارات التعلم .9

 المصغر. تدريسال التغذية الراجعة التي يتلقاها بعد تطبيق موعف تعليمي باستخدام

 مهنة التعليم. نحو اإليجابية االتجاهات تنمية .10

 
3 

الطالب  يخضع حيث والعملي، النظري: هما عسمين، ( إلى1) العملية التربية مقرر يقسم
من خالل التدريس المصغر،  العملي التدريب عبل النظرية اللقاءات من مجموعة إلى المعلم
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متكاملة ،ثم اختيار موعف تعليمي من هذه الخطة وتقديمه أمام زمالئه المتمثل بإعداد خطة درس 
 :والعملي النظري القسمين توضيح يأتيوفيما .تحت إشراف عضو هيئة التدريس المشرف عليه

31

 النحو على وتوزع نظرية لقاءات (4) ( في1) العملية التربية مقرر في النظري الجانب يدرس
 :ياآلت

 ومراحلهدا  ومكوناتهدا  وأهدافها العملية التربيةيه ف ناعشت وتعريفي تمهيدي لقاء 

 .الحديثة التربية في المعلم ودور وأساليبها،
 .والتقويم والقياس الصف بإدارة المرتبطة والمفاهيم للتدريس، التخطيط فيه يناعش 
 واالجتمداعي،  الصفي اللفظي والتفاعل والتفاعلية التواصلية اراتالمه فيه يناعش 

 .الدراسية ومراحل إعدادها الخطة وعناصر
  

 
، بالتدريس المصغر وآليات تنفيذه في اللقاء الصدفي  المرتبطة المفاهيم فيه ناعشت

 .نماذج من حصص  التدريس المصغر ووسيط التربية العلمية وتعرض فيه

32

إعداد الطالب خطة درس ألحد الدروس  مرحلتين رئيستين، وهما: إلى العملي الجانب يقسم
في منهاج المرحلة األساسية، ومناعشتها مع عضو هيئة التدريس المشرف، ثم اختيار موعف 

في اللقاء الصفي تعليمي من الخطة التي عام بإعدادها وتنفيذها أمام عضو هيئة التدريس وزمالئه 
في الجامعة، وذل  باالستناد إلى استراتيجية التدريس المصغر. ويتم تطبيق الجانب العلمي في 
ثمانية لقاءات صفية بعد االنتهاء من الجانب النظري. وفيما يأتي توضيح مراحل التدريس 

:المصغر وآليات تنفيذه

 الذي التدريب على عضو هيئة التدريس المشرف تعد من مسؤوليات والتوجيه اإلرشاد مرحلة
للطلبة  وشاملة عامة توجيهات المرحلة المصغر، حيث يقدم المشرف في هذه التدريس يطبق

وفقا الستراتيجية تتضمن آليات اختيار المواعف التعليمية وتطبيقها  اللقاء الصفي، في المتدربين 
 يقوم نماذج شكل في مباشرة غير بطريقة التوجيهات هذه لهم تقدم وعد. التدريس المصغر

 القوة نقاط في يناعشهم مسجاًل، ثم درسًا عليهم يعرض أو المتدربين، أمام عمليًا بأدائها المشرف
 بأساليب سجلةوالم الحية الدروس من عددًا لهم يقدم أن ويفضل شاهدوه، فيما الضعف ونقاط
 . متنوعة وإجراءات مختلفة
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 باالتفاق مع الطالب الموعف التعليمي الذي يراد تطبيقه، وعد عضو هيئة التدريس ويحدد
للموعف  للتحضير الالزمة والتعليمات المعلومات إليه المشرف يقدم ثم بنفسه، الطالب يختاره

 أن المشرف وعلى. بها يقوم أن ينبغي التي واألنشطة واإلجراءات األساليب له التعليمي، ويبين
 والتحضير، وعد والتخطيط اإلعداد مرحلة أثناء له المشورة وتقديم الطالب لمساعدة مستعدًا يكون
. يراها مناسبة التي التعديالت عليه ويقترح تقديمه، عبل انفراد على التجريبي أدائه إلى يستمع
 عليه يقترح أن يمكن والمشاهدة، االطالع من مزيد إلى بحاجة الطالب أن المشرف يشعر وعندما
 .لنماذج وحصص دراسية متميزة المشاهدة من لمزيد يرشده وعد القراءة، من مزيدًا

 ويمدهم به، تذوايح أن ينبغي الذي النموذج لطالبه المشرف عضو هيئة التدريس يقدم أن بعد
 التحضير في المتدرب الطالب مسؤولية تبدأ المشاهدة فرص لهم ويتيح الضرورية، بالمعلومات

 : اآلتية العناصر على للموعف التعليمي الذي يحتوي
 .                          وممارستها عليها التدرب المراد المهارات أو المهارة تحديد .1

 .                               تحققها من التأكد وكيفية والسلوكية، الخاصة يالموعف التعليم أهداف تحديد .2

 المعلم، أكانت أنشطة سواء الموعف التعليمي، يتضمنها سوف التي األنشطة تحديد .3
 أنشطة أم والتقويم، والتدريب األسئلة، وطرح للموعف التعليمي ،والشرح، كالتقديم
 .    والكتابة والقراءة والكالم األدوار، بادلوت األسئلة، عن كاإلجابة الطالب،

 .                                 بدعة واألنشطة المهمات بين الوعت وتوزيع الموعف التعليمي، مدة تحديد .4

 مع المناهج الدراسية للمرحلة األساسية األولى، من اختيارها أو المطلوبة المادة إعداد .5
 .                                    الطالب المتدرب عليها تمداع التي المصادر أو المصدر ذكر

 ذكر مع التحضير للموعف التعليمي  في عليها، اعتمد التي الطريقة إلى اإلشارة .6
 .                                   لذل  المسوغات

 تخدامها،الس المسوغات وبيان المتدرب، بها يستعين سوف التي التعليمية الوسائل تحديد .7
 .                              تحققها سوف التي واألهداف

 .                             الموعف التعليمي  بأهداف وربطها التقويم أدوات تحديد .8

 بعض بممارسة واحد، في التحضير لدرس يمكن أن يشتر  مجموعة من الطلبة  
 الرهبة، وإزالة التوتر لتخفيف التحضير والتنفيذ؛ أثناء ذل  في األدوار وتبادل وتجريبها األنشطة
                               لها. المحدد الوعت حسب المهمات توزيع من والتأكد
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موعفه  بتنفيذ يقوم حيث عملي، واعع إلى خطته ربالطالب المتد فيها في هذه المرحلة يترجم
خطط  ما كل تشمل المرحلة وهذه. لتنفيذه حدده الذي والزمن رسمها، التي الخطة التعليمي حسب

 لنفسه؛ حدده الذي للوعت يتنبه أن المتدرب وعلى وأنشطة، مهارات من الموعف التعليمي، في له
 عضايا أو موضوعات إلى األساس لموضوعا عن يخرج وال آخر، على نشاط يطغى ال بحيث
 .المرسومة األنشطة اكتمال عبل الوعت فينتهي جانبية؛

 التحليل على تقتصر ال ألنها وشفافية؛ تعقيدًا وأكثرها المراحل أصعب من المرحلة هذه تعد
  .المتدرب المعلم أداء في الرأي وإبداء النقد أيضًا تشمل والحوار، وإنما
 والمناعشة، الحوار سير على سلبيًا تأثيرًا المرحلة هذه في المشرف حضور يؤثر أال وينبغي

  والمناعشة الحوار تامة، وتتم مرحلة بحرية رأيهم إبداء على وزمالئه المتدرب عدرة من يقلل وأال
 مواعفهم التعليمية في اللقاء الصفي. لمتدربينا جميع والنقد بعد أن يؤدي

 

                                
 الحاجة دعت إذا المصغر التدريس مراحل من مهمة مرحلة التدريس إعادة مرحلة تعد
 وعد. التدريس إعادة خالل من إال المتدربين غالبية لدى تظهر ال وفوائده الحوار نتائج ألن إليها؛
 أن بيد المطلوبة، الكفاية درجة إلى المتدرب يصل حتى مرات أو مرة التدريس عملية تعاد

 وجوانب وكميتها، المتدرب فيها يقع التي األخطاء نوع على تعتمد التدريس إعادة إلى الحاجة
 المطلوب المهارات ةطبيع إلى التعليمية، باإلضافة العملية في كله ذل  وأهمية أدائه، في النقص
 في القرار صاحب هو وعضو هيئة التدريس المشرف. الوعت وتوفر المتدربين، وعدد إتقانها،
لذل ، وعد ينصح المشرف  الالزمة المعلومات له تتوفر أن بعد المرات، وعدد التدريس إعادة

 الطالب بأن يقوم بإعادة التدريس ذاتيًا حتى يتقن المهارات المطلوبة.
 
4  

  : كما هو موضح في الجدول اآلتييتم تقييم الطالب تبعًا لقدراته 

 % 60 الدراسي. الفصل نهاية في الطالب له يخضع نظري نهائي امتحان 1

ة إعداد خطة درس يختاره  الطالب حسب تخصصه من المناهج الدراسية للمرحلد  2
 األساسية االولى ويناعشها مع عضو هيئة التدريس المشرف.  

20% 

 %20عملي يتمثل بموعف تعليمي يختاره الطالب من خطة الددرس التدي    نهائي امتحان 3
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تقدم بها،  ويقدمه في اللقاء الصفي وفقًا الستراتيجية التدريس المصدغر. ويقيمده   
 (.2المشرف  حسب نموذج التقييم )ملحق  التدريس هيئة عضو

 
 بعنوان: ( 1التربية العملية )خاص بالدليل ال للمزيد عن المقرر يمكنكم االطالع على

( وشمل أدبيات ونماذج الستخدام هذا المقرر، وعد طرح 5420) ( 1التربية العملية )دليل مقرر 
 تية:الخطوات اآلاالطالع عليه من خالل في البوابة األكاديمية لجامعة القدس المفتوحة، ويمكن 

 www.qou.eduالبحث عن موعع جامعة القدس المفتوحة  .1

 النقر على رابط الدخول للبوابة األكاديمية.  .2

 أدلة التدريب للكيات. .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qou.edu/


 - 7 - 

 

22542522 
 
1

ُتعد التربية العملية إحدى الفعاليات التربوية المهمة في مجال إعدداد المعلمدين وتددريبهم،    
باعتبارها عملية مساعدة الطالب المعلم على امتال  الكفايات التعليمية التي تستلزمها طبيعة دوره 

من أجل اإلعداد التربوي والتدي   المهني في التعليم، وهي ممارسة للتدريس في مواعف طبيعية
يترجم فيها الطالب المعلم معرفته النظرية إلى ممارسة عملية فعلية. فهي فترة تدريب موجهدة  
يقضيها الطالب المعلم في مدرسة معينة محددة يقوم أثناءها بالتدرب على تدريس مادة تخصصه 

راف عضو هيئدة تددريس   لطالب فصل معين أو أكثر خالل أيام متفرعة أو متصلة، وتحت إش
متخصص، حيث يمارس فيها الطالب المعلم مهارات التدريس، ويوّجه خاللها من أجدل إتقدان   

 المهارات التي تمكنه من أداء عمله بشكل فعال . 
ولهذا فالتربية العملية هي الجانب التطبيقي من برنامج إعداد المعلمين )عبل الخدمة( وتأهيلهم 

م، وبإشراف عضو هيئة تدريس متخصص وبمساعدة معلم متعاون في في أثناء الخدمة وتدريبه
 المدرسة المضيفة. 

وتتضمن التربية العملية مجمل النشاطات والخبرات التي تنظم من أجل مسداعدة  الطالدب   
 المعلم على اكتساب الكفايات التعليمية الالزمة ألداء مهماته. 

ملية، تستفيد منها جميع العناصر المشتركة في مادة مرجعية في التربية الع 
تطبيق هذا المقرر وخاصة الطالب المعلم وعضو هيئة التدريس والمددير المتعداون والمعلدم    
المتعاون والفرع، حيث يتناول هذا الدليل، وصفا لألهداف المرجوة من المقرر، ووصف دعيقدا  

التدريس والمدير المتعداون والمعلدم    للجانب النظري والعملي، واألدوار المرتبطة بعضو هيئة
المتعاون والطالب المعلم والفرع، إضافة إلى مراحل عملية تقويم أداء الطالب والنماذج التقويمية 

 الالزمة. 
 

2

لمقرر التربية العملية أهداف عدة، تركز على إكساب الطالب المعلم الكفايات الالزمة لمهنة 
هات ايجابية نحوها، وتتوزع أهدافه إلى أهداف عامة وأهداف خاصة وهي التعليم، وغرس اتجا

 كاآلتي:
 
 
 



 - 8 - 

21

يهدف هذا المقرر إلى إتاحة الفرصة أمام الطالب لتطبيق المفاهيم والمبادئ والنظريات التربوية 
الذي يتمثل في  تطبيقًا أدائيًا وعلى نحو سلوكي في الميدان الحقيقي لهذه المفاهيم والنظريات

المدرسة بشكل يؤدي إلى اكتساب الطالب للكفايات التربوية التي تتطلبها طبيعة األدوار المتعددة 
والمتغيرة للمعلم بحيث يصبح في النهاية عادرًا على ممارسة هذه الكفايات بكفاية وفاعلية. ولهذا 

( ساعة 150ي تبلغ )يتوجب على الطالب أن يقضي فترة تدريبية محددة في المدارس، والت
 تدريبية، يمارس فيها الحياة المهنية اليومية للمعلمين. 

22

تتمثل األهداف الخاصة لمقرر التربية العملية في مساعدة الطالب المعلم على تحقيق األهداف 
 والنتاجات اآلتية:

 إلمامه بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالتربية العملية. .1

 على األسس والمعايير التربوية الحديثة للتربية العملية.تعرفه  .2

 تحديده لألدوار الحديثة للمعلم المواكب للتغيرات في هذا المجال. .3

 مساعدته على مواجهة المشكالت الصفية الطارئة والتي تحتاج إلى حل .  .4

 دريس.مساعدته على إزالة الكثير من المخاوف التي تراود الطالب المعلم عبل عيامه بالت .5

 مساعدته على االستفادة من خبرات غيره من خالل مالحظته وتعاونه مع معلم لديه خبرة، .6
توجيهات التي يتلقاهدا مدن   ومن خالل احتكاكه بالطلبة وزمالئه المتدربين، ومن خالل ال

 عضو هيئة التدريس خالل فترة التربية العملية. 

 فة الصفية.استخدامه ألساليب التعليم والتعلم النشطة في الغر .7

 اكتسابه التطبيقات العملية لمهارات التدريس " التخطيط، والتنفيذ، والتقويم والمتابعة". .8

 توظيفه التكنولوجيا الحديثة كالحاسوب واالنترنت في تعليم التالميذ وتعلمهم.  .9

 اكتسابه التطبيقات العملية في مهارات إدارة الصف. .10

 تصال والتواصل الصفي.اكتسابه التطبيقات العملية في مهارات اال .11

 تنمية التفكير المنظم وحل المشكالت بأسلوب علمي وتربوي. .12

 استخدامه للمهارات التواصلية والتفاعلية داخل الغرفة الصفية. .13

 تصميمه للوسائل التعليمية التعلمية وتوظيفها في التعليم الصفي. .14

 تبني اتجاهات إيجابية مرغوب فيها نحو مهنة التدريس.  .15

 لب المعلم الممتل  للكفايات الالزمة لمهنة التدريس.إعداد الطا .16
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3

يقسم الجانب العملي إلى ثالث مراحل وهي مرحلة المشاهدة ومرحلة المشاركة ومرحلة 
 الممارسة، وفيما يلي توضيح كل مرحلة من هذه المراحل:

 

ب المعلم الفرصة هي المالحظة الفاحصة الهادفة، وفيها ُيتاح للطال 1
لمشاهدة ما يدور حوله من أنشطة وفعاليات داخل حدود المدرسة والغرفة الدراسية، وفيها 
يستطيع التعرف على جميع ما يتم من أنشطة وإجراءات مثل حفظ النظام والمناوبة 
وتنظيم التالميذ في دخولهم وخروجهم، وما يدور مع أنشطة تعليمية وممارسات تدريبية 

يات المعلمين من دروس وعروض توضيحية ولقاءات دراسية واجتماعات تربوية لرفع كفا
( أيام لمدة 5( ساعة لمدة أسبوع واحد، بحيث توزع على )25وغير ذل ، ويخصص لها )

 ( ساعات يوميًا .5)
 

تكون المشاركة جزئية لعدد من المهمات التي توكل إلى الطالب المعلم  2
الصف أو خارجه . وعد تكون المشاركة بشكل مستقل أو بمساعدة  سواء داخل غرفة

المعلم المتعاون، ومن أمثلة ما يشار  فيه الطالب المعلم: اجتماعات الهيئة التدريسية 
واللقاءات التربوية، وكذل  اجتماعات اللجان المدرسية وأنشطتها، وكذل  في إعداد الخطط 

ويفضل أن تكون المشاركة مخططة، فال يقوم  الدراسية وتنفيذها في المواعف الصفية.
الطالب المعلم بعمل ما بداًل من معلم متغيب دون علم مسبق، ودون أن يخطط لذل ، 
فالمشاركة المخطط لها تساعد على إكساب الطالب المعلم خبرات جديدة وعلى تطوير 

ساعات  (5( ساعة لمدة أسبوعين، وذل  بواعع )50مهاراته التعليمية، ويخصص لها )
( أيام في األسبوع الواحد. وتستهل هذه المرحلة بزيارة توجيهية من عبل 5يوميًا ب )

  عضو هيئة التدريس لكل طالب معلم.
 

وهي مرحلة التطبيق العملي حيث يقوم بها الطالب المعلم بتنفيذ ما   3
م المتعاون أو من خطط له لوحده في موعف تعليمي فعلي، ودون إشراف مباشر من المعل

أي شخص آخر. وهنا يفضل أن يمارس الطالب المعلم الموعف التعليمي كاماًل، ويقّوم ذاته 
ألن ذل  يتيح له تشخيص مواطن الضعف، فيعمل على عالجها، ونقاط القوة فيعمل على 
تدعيمها وتعزيزها. وتعد هذه المرحلة أهم المراحل الثالثة، حيث هي نتاج لما سبق، وفيها 
يتعود الطالب المعلم على التخطيط واإلعداد لما سيقوم به ويمارسه بشكل فعلي. وتتم 

( أيام في 5( ساعات يوميًا ب )5( ساعة صفية لمدة ثالثة أسابيع، وذل  بواعع )75بواعع )
 األسبوع الواحد، يتخللها زيارة تقويمية من عضو هيئة التدريس للمقرر)االمتحان العملي( 
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فئة المعلمين من الطلبة فيعفون من التدرب على هذه المراحل الثالث، ويطلب منهم القيام أما 
بالممارسة بحضور عضو هيئة التدريس للمقرر بواعع حصتين عمليتين فقط، ويناط عضو هيئة 
التدريس أن يقوم بدور توجيهي في الحصة األولى، ودور تقويمي نهائي )االمتحان العملي( في 

 نية.الحصة الثا
 
4  

 ُيقَّوم الطلبة وفق الترتيب اآلتي:
( عالمة، ويخضع له الطالب المعلم في مرحلة 65امتحان نهائي عملي ويخصص له ) .1

 الممارسة من التدريب العملي.

( عالمة، ويتم تقويمه من عبل عضو 15( ويخصص له )Portfolioملف الطالب المعلم ) .2
 ه من الطالب في نهاية التدريب العملي.هيئة التدريس بعد تسلم

( عالمات، ويتم تقويم الطالب المعلم من عبل 15تقرير المعلم المتعاون ويخصص له ) .3
 المعلم المتعاون أثناء التدريب العملي.

( عالمات، ويتم تقويم الطالب المعلم من عبل المدير أثناء 5مدير المدرسة ويخصص له ) .4
 التدريب العملي .

 

5  

1  

حيث تتيح فضائية القدس التعليمية التابعة لجامعة القدس المفتوحة، التي انطلقت فدي عدام   
م، مواد تعليمية تعلمية لطلبة التربية العملية واعضاء هيئة التدريس، مدن شدأنها ان   2015

رهم بالشكل المطلوب.تثري خبرات الطلبة، وتمكنهم من ممارسة ادوا
 

2  

يتيح موعع التعليم االلكتروني على صفحة الجامعة االلكترونية، مصدادر تعليميدة تعلميدة    
متنوعة، مصممة بشكل ُيسهم في تعلم الطالب ذاتيًا، وتساعد على فهم المفاهيم، واكتسداب  

 المهارات الالزمة للطالب المعلم.  
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3 

 

في جامعة القدس المفتوحة وبالشراكة مع الكلية الجامعية للعلدوم   العلوم التربويةاعدت كلية 
يميدة  التربوية/االنروا مكتبة "األفالم التعليمية في شبكة "االنترنت"، وهي مكتبة "أفدالم" تعل 

محوسبة للمواعف التعليمية التعلمية أعدت بشكل خاص لدعم برامج تأهيل المعلمين واعدداد  
المعلمين في الجامعة، وتوفر هذه المكتبة دعمًا حقيقيًا للطالب في أثناء دراسدته لمقدررات   
 برامج اعداد المعلمين، وذل  بما تقدمه من مواعف وأفالم تعليمية تعلمية في التعليم والدتعلم 

تسهم في تحسين جودة الخريج.
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يهدف هذا المقرر إلى تنمية الحصيلة المعرفية والمهارية الخاصة بتكنولوجيا التعليم، ويمّكن 
مليتي التعليم والتعلم، وذل  مدن خدالل تعرضده    الطالب من توظيف التقنيات التعليمية في ع

للمفاهيم الرئيسة في تكنولوجيا التعليم، وألوان من األنشطة التعليمية والوسائط المتعددة والمنهاج 
 التكنولوجي والتصميم التعليمي والحاسوب واالنترنت ودور المعلم في توظيفها.

الوحدة الرابعة من وحدات  منر من تسع وحدات ويبدأ الجانب العملي يتكون كتاب المقر 
  :ويطبق هذا الجانب على النحو اآلتي .الكتاب
تتناسب مع تخصصه )مرحلة  نيوسيلتين تعليميتفي أثناء الفصل إعداد  يطلب من الطالب .1

فدي   ة..الخ( ومالئمة للمنهاج الفلسطيني وغيدر وارد .جتماعياتتعليم اال، أساسية أولى
إعداد درس تعليمي ألحدد الصدفوف   بحيث تكون الوسيلة األولى، الكترونية، ك ،المقرر

أو   Windows Movie Maker( أو علدى   Ms-Power Pointباستخدام برنامج ) 
في دبلوم  وهذا يشمل الطلبة، والثانية وسيلة عادية )لوحة، مجسم...(، أية أدوات أخرى
  .التأهيل التربوي

 طبيق خطوات أحد نماذج التصميم على درس في مجال تخصصصه.تدريبهم على ت .2

-MSتدريبهم على إعداد برمجية تعليميدة باسدتخدام برندامج العدرض التقدديمي       .3

Powerpoint. 
تدريبهم على استخدام األجهزة التعليمية المتوافرة في الفرع مثل جهاز العرض العلدوي   .4

، وجهاز )الفيديو(، LCDسب ، وجهاز العرض المحوOverhead Projectللشفافيات 
 وجهاز الحاسوب، وأية أجهزة متوافرة في الفرع. 

تنظم زيارة )إن أمكن( لواحد من مراكز مصادر التعلم التابعة لوزارة التربية والتعلديم   .5
حسبما تسمح األوضاع بذل  بغية التعدرف إلدى    ،الوطنالعالي المنتشرة في محافظات 
والتعرف أيضًا إلى استخدام بعض الوسدائل التعليميدة    ،طرائق إنتاج الوسائل التعليمية

  .اآللية

تنظم زيارة )إن أمكن( إلحدى المؤسسات التي تتوافر بها وسائل آلية وغير آلية تخددم   .6
 الجانب العملي لهذا المقرر كالجامعات المقيمة أو كليات المجتمع المتوسطة. 
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مع بداية العام الدراسي فدي   الفرع قام )إذا أمكن( معرض للوسائل التي يتم إنتاجها فيُي .7
   .المدارس

توزع الوسائل التعليمية المنتجة )إذا أمكن( على المدارس وخاصة النائية بطريقة رسمية  .8
  .بعد نهاية الفصل الدراسي أو االنتهاء من معرض الوسائل

  .بالوسائل التعليمية لديه الفرعفي كل األحوال ال يحتفظ  .9
 اآلتي:وهي على النحو  ،وفق عدد من المعايير ة التي ُيعدها الطالبائل التعليميالوسُتقّوم  .10
 مناسبتها لألهداف التعليمية التي أعدت من أجلها. .أ
 يتوافر فيها عنصر الحداثة، وتواكب التطور التربوي في مجال الوسائل التعليمية. .ب
دعدة،  صحة المحتوى التعليمي الذي تحمله الوسيلة التعليمية، واتسامها بالوضوح وال .ج

 وارتباطها بالدرس وأهدافه.
اثارتها للتفاعل الصفي، وتنميتها لمهارات التفكير عند الطلبة، كالتحليدل والتركيدب    .د

 وإصدار األحكام وغيرها.
 مناسبتها للمرحلة النمائية للطلبة، وتناسبها مع عدراتهم وخصائصهم. .ه
 .إسهامها في  بناء خبرات الطالب عند استخدامها في الغرفة الصفية .و
 توافر عنصر الجمال  وبشكل غير مشتت النتباه الطلبة، ومتقنة، ومشوعة للطالب. .ز

إعدداد وسديلتين   ب هفي الجانب العملي للمقرر من خالل عيامد  طالبتتم عملية تقييم ال
( ومالئمة للمنهاج تعليميتين تتناسب مع تخصصه )مرحلة أساسية أولى، تعليم االجتماعيات...الخ
إعداد درس تعليمي الفلسطيني وغير واردة في المقرر، بحيث تكون الوسيلة األولى، الكترونية، ك

 Windows Movie( أو علدى   Ms-Power Pointألحد الصفوف باسدتخدام برندامج )   

Maker   ،)...وهذا يشمل الطلبة فدي أو أية أدوات أخرى، والثانية وسيلة عادية )لوحة، مجسم 
 ( عالمة.30دبلوم التأهيل التربوي، ويخصص لهما )

 

  .وسيلتين تعليميتينمن العالمة للجانب العملي الخاص بإعداد  30% .1
  .من العالمة لالمتحان النصفي النظري 30% .2
  .من العالمة لالمتحان النهائي النظري 30% .3
  .من العالمة للتعيينات 10% .4
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خدواص المدادة ونظريدة     ،يتناول المقرر طبيعة العلم وانعكاس ذل  على أساليب تدريسه
الطقس وكيفية التنبؤ بده   ،الئم الحياةبنية األرض وتغيرها لت ،أشكال الطاعة وتحوالتها ،الدعائق

  .والفضاء والكون
األولى تتعلق بأساليب التدريس وبقية الوحددات الخمدس    ،وحدات 6يتكون هذا المقرر من 

بعدض   .تعالج جوانب مختلفة في الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا واألرصداد الجويدة والفلد    
وبعضها تحتاج للقاءين أو ثالثة  ،حاجة للقاء واحدالوحدات مثل األولى والثانية والرابعة عصيرة ب

  .مثل الوحدة الثالثة والخامسة والسادسة
 

بحيث يكلف كدل طالدب   باختيار األنشطة،  عضو هيئة التدريسالطالب بالتشاور مع يقوم 
ويتم توزيدع   ،الطلبة بنشاطين أحدهما عملي واآلخر ثقافي أو تربوي لضمان العدالة العلمية بين

 .األنشطة مسبقًا حسب األرعام أو األسماء
 

بإعداد نشاط بعنوان )صنع مغناطيس كهربائي( باإلضافة إلدى اختيدار    طالب مايكلف  :مثال
يقوم فيها باشتقاق المحتوى المعرفي واألهداف  ،موضوع علمي لحصة دراسية من مستوى معين

واألنشطة المتنوعة التي يمكن استخدامها وأوراق العمدل  وتحديد األساليب والوسائل  ،السلوكية
 .المرافقة لتدريس الحصة إضافة إلى عرض لطرق التقويم

 

 

  :من العالمة الكلية للمقرر ويتم تقسيم العالمة على النحو اآلتي %30يخصص للجانب العملي 

  :فقط موزعة كما يأتيعالمة  15األنشطة العملية يخصص لها  
  :أ.  يقدم الطالب تقريرًا للنشاط العملي يحتوي العناصر اآلتية

  .عنوان النشاط .1
  .األهداف الخاصة .2
   .المواد الالزمة .3
  .خطوات العمل .4
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  .النتيجة ومناعشتها .5
  .مادة نظرية لوصف النشاط )من صفحة إلى صفحتين( .6

 

  .وتخصص لتقرير النشاط العملي خمس عالمات فقط
 

في عاعدة الدراسدة    هيئة التدريس عضوتم عرض النشاط العملي أمام ي :ب. عرض النشاط
بمعدل خمس دعائق ثم تعطى فرصة لطرح األسئلة والمناعشة ويفترض أن تدتم التجربدة   

 بنجاح. 
وتخصص عشر عالمات لعرض المشروع العملي فقط توزع حسب البنود الدواردة فدي   

  .)مرفقة( .عائمة التقدير
 

  :عالمات يتم تقويمها كما يأتي 10األنشطة التربوية والثقافية ويخصص لها  :
   :أ.  يقدم الطالب خطة لحصة دراسية تتضمن العناصر اآلتية

 .عنوان الحصة .1
 .المحتوى المعرفي للحصة .2
  .األهداف السلوكية .3
  .األساليب واألنشطة والوسائل المستخدمة .4
  .التقويم .5
 

  .عالمات فقط ويخصص لهذا النشاط خمس
 

( 10-7بمعددل )  حصة الصفية أمام عضو هيئة التددريس ب. يعرض الطالب محتوى ال
    .ثم يعطى الفرصة لطرح األسئلة والنقاش ،دعائق

  .وتخصص عشر عالمات فقط لعرض الحصة
 

  .من العالمة لالمتحان النصفي النظري 30% .1
  .من العالمة لالمتحان النهائي النظري 30% .2
  .من العالمة للتعيينات 10% .3
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21202

22

1
203

232203

24
214

251216

262216

27
217

28244

29246

30247
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32240
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34251

35251

36252

37264

38265

39
266

40269

41270

42271

43272

44289

48289

49290

50291

51292

52293294

53295

54296

55301

56365

57365

58376

59367

60384

61421

62422

63437

64448

65471

66472

67484

68492

69513

70544

71
545

72559

كيف ترسم الفل  اإلهليجي / خصدائص الشدكل    .73
 اإلهليجي  

585   

   586 عانون كبلر   .74
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   611 أنواع النجوم   .75
   635 صنع نموذج للمجموعة الشمسية   .76
   646 هل توجد حياة على المريخ   .77
   649 المشتري   .78
   652 أعمار المشتري وزحل   .79
   682 البقع الشمسية   .80
   710 والخسوف  صنع نموذج الكسوف  .81
   713 الرحالت الفضائية   .82
   724 أهمية التلسكوب   .83
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525310321

52101 

 

ومظاهر الحياة وتصنيف الكائنات الحيدة   ،تناول المقرر منهاج العلوم في المرحلة األساسيةي
وبيولوجيدة اإلنسدان    ،والوحدة والتنوع في الكائنات الحية وطرائق تدريسها ،وطرائق تدريسها

   .وسالمة صحته وطرائق تدريسها
 

بحيث يكلف كدل طالدب    هيئة التدريس باختيار األنشطة،يقوم الطالب بالتشاور مع عضو 
ويتم توزيدع   ،بنشاطين أحدهما عملي واآلخر ثقافي أو تربوي لضمان العدالة العلمية بين الطلبة

   .األنشطة مسبقًا حسب األرعام أو األسماء
موضوع بإعداد نشاط بعنوان )جهاز دوران الرياح( باإلضافة إلى اختيار  طالب ماءيكّلف  :مثال

يقوم فيها باشدتقاق المحتدوى المعرفدي واألهدداف      ،علمي لحصة دراسية من مستوى معين
وتحديد األساليب والوسائل واألنشطة المتنوعة التي يمكن استخدامها وأوراق العمدل   ،السلوكية

 .المرافقة لتدريس الحصة إضافة إلى عرض لطرق التقويم
 

من العالمة الكلية للمقرر ويتم تقسيم العالمدة علدى النحدو     %30العملي يخصص للجانب 
  :اآلتي

15

  :أ. يقدم الطالب تقريرًا للنشاط العملي يحتوي العناصر اآلتية
  .عنوان النشاط .1
  .األهداف الخاصة .2
   .المواد الالزمة .3
  .لخطوات العم .4
  .النتيجة ومناعشتها .5
  .مادة نظرية لوصف النشاط )من صفحة إلى صفحتين( .6

  .وتخصص لتقرير النشاط العملي خمس عالمات فقط
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في عاعة الدراسة بمعدل  عضو هيئة التدريس تم عرض النشاط العملي أمامي :ب. عرض النشاط
 التجربة بنجاح. خمس دعائق ثم تعطى فرصة لطرح األسئلة والمناعشة ويفترض أن تتم 

وُتخصص عشر عالمات لعرض المشروع العملي فقط توزع حسب البنود الواردة فدي عائمدة   
  .التقدير )مرفقة(

 

10

   :أ. يقدم الطالب خطة لحصة دراسية تتضمن العناصر اآلتية
  .ةعنوان الحص .1
  .المحتوى المعرفي للحصة .2
  .األهداف السلوكية .3
  .األساليب والوسائل واألنشطة المستخدمة .4
  .التقويم .5

  .ويخصص لهذا النشاط خمس عالمات فقط
 

ثدم   ،( دعدائق 10-7بمعددل )  حصة الصفية أمام عضو هيئة التدريس ب.  يعرض الطالب ال
    .يعطى الفرصة لطرح األسئلة والنقاش

  .مات فقط لعرض الحصةوتخصص عشر عال
 

  .من العالمة لالمتحان النصفي النظري 30% .1
  .من العالمة لالمتحان النهائي النظري 30% .2
  .من العالمة للتعيينات 10% .3
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25210

1. 

1

مقارندة بدين منداهج العلدوم العامدة      
   17 س(  5س إلى 4الفلسطينية واألردنية من )

نقد مناهج العلوم العامة الفلسطينية مدن   .2
العامة المرسومة للمرحلة حيث األهداف 

 .س(5س إلى 1)
17   

ارجع إلى مناهج العلوم العامة الفلسطينية  .3
ثم حدد المنحى الذي نظم محتدوى هدذا   

 .س(5س إلى 1المنحى للمرحلة )من 
20   

ارجع إلى أحد منداهج العلدوم العامدة     .4
س( ثم انقده مدن  5س إلى 1الفلسطينية )

 .حيث المحتوى وتنظيمه
20   

استعن بمدرس يدرس العلوم العامة ألحد  .5
س( ثم طبدق  5س إلى 1الصفوف )من 

طريقة هوكنز على أحد الدروس مرفقدًا  
   .تقريرًا يوضح الفرق

24   

س( لمناهج 5س إلى 1حّضر درسًا )من  .6
العلوم حسب طريقة بوسنر ثم ُعم بتنفيدذ  

 .الدرس والحظ الفرق
34   

س( لمناهج 5س إلى 1حّضر درسًا )من  .7
العلوم حسب طريقة ويتلي ثم ُعم بتنفيدذ  

 .الدرس والحظ الفرق
34   

س( لمناهج 5س إلى 1حّضر درسًا )من  .8
العلوم حسب طريقة دورة التعليم ثم ُعدم  

 .بتنفيذ الدرس والحظ الفرق
35   

س( لمناهج 5س إلى 1حّضر درسًا )من  .9
العلوم حسب طريقة الخرائط المفاهيميدة  

   .م بتنفيذ الدرس والحظ الفرقثم ُع
35   
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10. 

I

س( لمنداهج  5س إلدى  1حّضر درسًا )من 
العلوم حسب طريقة الخرائط المخروطية ثم 

 .والحظ الفرق ُعم بتنفيذ الدرس
35   

س( لمنداهج  5س إلدى  1حّضر درسًا )من  .11
العلوم حسب طريقة االكتشاف ثم ُعم بتنفيدذ  

 .الدرس والحظ الفرق
37   

س( لمنداهج  5س إلدى  1حّضر درس )من  .12
العلوم حسب طريقة حل المشكالت ثدم ُعدم   

 .بتنفيذ الدرس والحظ الفرق
39   

التعليميدة   استعرض أهم برامج الحاسدوب  .13
العملية ثم ضع خطة لتدريس موضوع علمي 

باسددتخدام أحدددها للمرحلددة األساسددية         
   .س(5س إلى 1)من 

42   

استعرض التقنيات التعليمية المستخدمة فدي   .14
تدريس منداهج العلدوم العامدة للمرحلدة     

س( واألهدداف  5س إلدى  1األساسية )من 
   .العامة منها

42   

اضيع العلوم للمرحلة األساسدية  اختر أحد مو .15
س( ثم ضع خطة لتدريسده  5س إلى 1)من 

باستخدام الرحالت العلمية موضدحًا مكدان   
   .الرحلة وآلية تنفيذها

46   

ابتكر لعبة تعليمية وضع عواعد استخدامها في  .16
   51  .س(5س إلى 1تعليم المرحلة األساسية )من 

د الصفوف ضع خطة لتقويم منهاج العلوم ألح .17
س( في أحد الجوانب 5س إلى 1االبتدائية )من 

 :التي حددت في المنهاج ألغراض التقويم مثل
  .درجة مشاركة الطلبة في األنشطة العملية

56   

س علدى إجدراء   5ضع خطة لتقويم عددرة   .18
   .التجارب العملية بأنفسهم

 
59   
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19. 

I

مقارنة بين مناهج العلوم العامة الفلسدطينية  
 س(8س إلى 6واألردنية )من 

17   

نقد مناهج العلوم العامة الفلسطينية من حيث  .20
س 6األهداف العامة المرسومة للمرحلة )من 

   .س(8إلى 
17   

ارجع إلى مناهج العلوم العامة الفلسطينية ثم  .21
نحى الذي نظم محتوى هذا المنحدى  حدد الم

   .س(8س إلى 6للمرحلة )من 
20   

ارجع إلدى أحدد منداهج العلدوم العامدة       .22
س( ثم انقده مدن  8س إلى 6الفلسطينية )من 

   .حيث المحتوى وتنظيمه
20   

استعن بمدرس يدرس العلوم العامدة ألحدد    .23
س( ثم طبق طريقة 8س إلى 6الصفوف )من 

لددروس مرفقدًا تقريدرًا    هوكنز على أحد ا
   .يوضح الفرق

24   

س( لمناهج 8س إلى 6حضر درسًا من )من  .24
العلوم حسب طريقة بوسنر ثدم ُعدم بتنفيدذ    

   .الدرس والحظ الفرق
34   

س( لمناهج 8س إلى 6حضر درسًا من )من  .25
العلوم حسب طريقة ويتلي ثدم ُعدم بتنفيدذ    

   .الدرس والحظ الفرق
34   

س( لمناهج 8س إلى 6رسًا من )من حضر د .26
العلوم حسب طريقة دورة التعلم ثم ُعم بتنفيذ 

   .الدرس والحظ الفرق
35   

س( لمناهج 8س إلى 6حضر درسًا من )من  .27
العلوم حسب طريقة الخرائط المفاهيمية ثم ُعم 

   .بتنفيذ الدرس والحظ الفرق
35   

س( لمناهج 8س إلى 6حضر درسًا من )من  .28
لعلوم حسب طريقة الخرائط المخروطية ثم ا

   .ُعم بتنفيذ الدرس والحظ الفرق
35   
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29. 

II

س( لمنداهج  8س إلدى  6حّضر درسًا )من 
العلوم حسب طريقة االكتشاف ثم ُعم بتنفيدذ  

 .الدرس والحظ الفرق
37   

س( لمنداهج  8س إلدى  6ر درسًا )من حّض .30
العلوم حسب طريقة حل المشكالت ثدم ُعدم   

 .بتنفيذ الدرس والحظ الفرق
39   

استعرض أهم برامج الحاسدوب التعليميدة    .31
العملية ثم ضع خطدة لتددريس موضدوعًا    
علميًا باستخدام أحدها للمرحلدة األساسدية    

   .س(8س إلى 6)من 

42   

لتعليمية المستخدمة فدي  استعرض التقنيات ا .32
تدريس منداهج العلدوم العامدة للمرحلدة     

س( واألهدداف  8س إلدى  6األساسية )من 
   .العامة منها

42   

اختر أحد مواضيع العلوم للمرحلة األساسدية   .33
س( ثم ضع خطة لتدريسده  8س إلى 6)من 

باستخدام الرحالت العلمية موضدحًا مكدان   
   .الرحلة وآلية تنفيذها

46   

ابتكر لعبة تعليمية وضع عواعد اسدتخدامها   .34
س إلدى  6في تعليم المرحلة األساسية )مدن  

   .س(8
51   

ضع خطة لتقدويم منهداج العلدوم ألحدد      .35
س( فدي  8س إلى 6الصفوف االبتدائية )من 

أحد الجوانب التدي حدددت فدي المنهداج     
درجة مشاركة الطلبة  :ألغراض التقويم مثل
   .في األنشطة العملية

56   

س علدى إجدراء   6ضع خطة لتقويم عددرة   .36
   .التجارب العملية بأنفسهم

59   
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تحضير شريحة مجهريدة نباتيدة )خاليدا     .37
 البصل( وفحصها بالمجهر 

 نشاط إضافي  ***

تحضير شريحة مجهرية حيوانيدة )بداطن    .38
 نشاط إضافي   *** الخد( وفحصها بالمجهر 

تحضير شريحة مجهرية حيوانية )بصديالت   .39
 الشعر( وفحصها بالمجهر

 نشاط إضافي   ***

صمم مجسم الخلية النباتية وضدع األجدزاء    .40
 الرئيسة عليه  

 نشاط إضافي   ***

نية وضع األجدزاء  صمم مجسم الخلية الحيوا .41
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التي يحتاجها جسم اإلنسان وفائدة كل منهدا  
   ومصادر الحصول عليها 

203   

حصة صفية بعنوان: المجموعات الغذائيدة   .47
التي يحتاجها جسم اإلنسان وفائدة كل منهدا  

   ومصادر الحصول عليها 
203   

 نشاط إضافي   *** مجهريًا فحص شريحة جلد  .48
 نشاط إضافي   *** دراسة خاليا باطن الخد   .49
حصة صفية بعنوان: اآلثدار الناتجدة عدن     .50

استئصال المرارة ونمط األغذية التي يوصى 
 بها 

 نشاط إضافي   ***
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حصة صفية بعنوان: تمثيل المدواد الدهنيدة    .51
 وكيفية انتفاع الجسم منها 

285   

حصة صفية تتناول ثالثًا من أمراض سدوء   .52
التغذية مبينًا أعراض وأسباب وطرق الوعاية 

 من كل منها 
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65407321 

 
 

الفدن   ،التدذوق والنقدد الفندي    ،التعبير الفني عند األطفال ،مدخل إلى تدريس التربية الفنية
الوسائل التعليميدة   ،األشغال الفنية اليدوية وطرق تدريسها ،الرسم وخاماته وتدريسه ،اإلسالمي

   .سية والكفايات التعليمية الالزمة لمعلم التربية االبتدائيةالخطة الدرا ،في تدريس التربية الفنية
 

وهذه الوحدات هي:  ،يتكون الجانب العملي للمقرر من وحدتين أساسيتين ووحدة مساعدة
   :والسابعة ،الوحدة الخامسة والسادسة

 

 

 . عص ولصق أشكال دائرية من الورق الملون. 1:     
 . عص ولصق مربعات ولصقها على كرتون أسود. 2
 . عص ولصق أشكال عشوائية وبألوان مختلفة. 3

 

 

 عية لعمل تكوين فني. . استخدام خامات طبي1:   
 . عمل معلقات من الزلف والخرز. 2
 . تصميم إكسسوارات من المرايا. 3
 . تزيين األواني الفخارية بالسيلكون. 4
 . تزيين مزهرية من الفخار بقطع من المطرزات الفلسطينية. 5

 

 . النسيج بواسطة أشرطة الورق الملون. 1:   
 ار الخشبي. . النول ذو اإلط2

 . الطباعة باستخدام مقاطع من الخضار والفواكه. 1:  
 . الطباعة بالعقد والربط. 2
 . الطباعة بطريقة االستانسل )طريقة التفريغ(. 3
 . الطباعة بطريقة اللينوليوم )الحفر على القالب(. 4
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 التشكيل المجسم بالورق المقوى.  .1
تشكيل زخارف عشوائية باستخدام ورق األشغال، بطريقدة الطدي    .2

 والقص. 
 فسيفساء باستخدام ورق األشغال الملون.  .3

 

  :وتتضمن النشاط التالي ،فهي الوسائل التعليمية في تدريس التربية الفنية 
لفنيدة مدع تحديدد    بتصميم وسيلة تعليمية تصلح لخطة درس في مجال التربيدة ا  طالبيقوم ال

  .موضوع الدرس
 

 

1 30 

نشاطًا واحدًا من كل مجموعة من األنشطة السابقة يتم تنفيذها خدالل   طالبيختار ال .أ
 خمسة أعمال متنوعة(.  لدراسي )ويكون محصلة أعمال الطالبالفصل ا

 طالدب على أن ُيكمل ال ،ص للجانب العملي جزءًا من وعت اللقاءات األسبوعيةيخص .ب
ويتم  ،معه ذل  أواًل بأول ي المنزل ويتابع عضو هيئة التدريسبعض أجزاء العمل ف

   .في نهاية الفصل الدراسي على ما أنتجه من أعمال فنية طالبتقييم ال
 

2 30 

3 30 

4 10 
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715220211

25225211 

 
15220

 

 ،ومراتدب الدتالوة   ،وأركان القراءة ،وأنواع اللحن ،وحكمه ،ونشأة هذا العلم ،معنى التجويد
اإلخفداء(   ،اإلعدالب  ،اإلدغام ،أحكام النون الساكنة والتنوين )اإلظهار :وتطبيق أحكام التجويد

اإلظهار الشفوي( وحكم المديم والندون    ،الشفوي اإلخفاء ،وأحكام الميم الساكنة )إدغام المثلين
والمد الفرعي بأنواعه( وأحكام األلفدات التدي    ،وأحكام المد )المد الطبيعي بأنواعه ،المشددتين

وأحكدام التفخديم    ،وحكم الم التعريف والم الفعل الساكنة ،تحذف في الوصل وتثبت في الوعف
  .والترعيق في الالم والراء

  .( من القرآن الكريم30-26ان تالوة األجزاء )هذا إلى جانب إتق
 

25225

وصدفات   ،مخدارج الحدروف   :يحتوي هذا المقرر على ما تبقى من أحكام التجويد مثدل 
 ،والمتجانسدين  ،واإلدغدام بأنواعده الثالثدة )المثلدين     ،والقلقلة ،والتفخيم والترعيق ،الحروف

وأحكام االبتدداء   ،وعالمات الوعف المستخدمة في القرآن ،الوعف وأعسامه والمتقاربين( وأحكام
( مدن القدرآن   25-21كما يتناول تالوة األجزاء الخمسة ) .ومواضع السكت في القرآن الكريم

  .الكريم
 

لسدورة المدراد   يمهد عضو هيئة التدريس في بداية اللقاء بتعريف الطلبة با 
تالوتها وذل  من خالل مناعشة الطلبة في المعنى اإلجمالي لآليات، وسبب الندزول  

 )إن وجد(. 
يوضح عضو هيئة التدريس حكم التجويد في اللقاء وذل  ببيان معنى الحكم، وحروفه 
وأعسامه مع ذكر األمثلة عليه، مثاًل: حكم المد، تعريف المد، حروف المدد، أعسدام   

  المد، أمثلة عليه ويستخدم السبورة لكتابة هذه التوجيهات عليها أمام الطلبة. 

اإلجراءات التعليمية والتعلمية: يقرأ عضو هيئة التدريس أو أحد الطلبة المتمكنين من 
تطبيق أحكام التجويد بعض اآليات بخشوع وترتيل أمام بقية الطلبدة مدن القدراءة    

 وا كيفية تطبيق أحكام التجويد التي مرت معهم. الصحيحة لآليات وليعرف
في تدريس الوحدة التي تتحدث عن )مخارج الحروف وصفاتها( يستحسن أن يصحب 
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عضو هيئة التدريس معه الئحة فيها صور للفم واللسان والشفتين والحلق والخيشوم، 
 ويشير إلى مواطن مخارج الحروف الرئيسية والفرعية. 

ث عن الصفات د ينبغي أن يوضح للطلبة كيفية الصفات عمليًا وينطبدق   وعند الحدي
بالحروف مع الصفات التي تحملها، ويبين الفرق بين هذه الصفات/ كالجهر والهمس، 
والشدة والرخاوة، واالستعالء واالستفال، واإلطباق واالنفتاح، والصفير، والتفشدي،  

 واالستطالة وغيرها. 
طلب عضو هيئة التدريس منهم واحدًا أن يعيدوا ويكرروا ما وكل ذل  أمام الطلبة، وي

ينطق به، حتى يتأكد من عدرتهم على النطق بالحروف من مخارجها ومعرفة كيفيدة  
 صفتها. 

إعطاء جميع الطلبة عدرًا من وعت اللقاء لتالوة اآليات المقررة أثناء اللقاء بحيث يقرأ 
ت التالوة العملية د وهذا يتطلب أن يكدون مدع    جميع الطلبة في كل لقاء من لقاءا

طالب مصحف يقرأ به في كل لقاء ويتابع عراءة غيره من الطلبدة د وإذا أخطدأ     
الطالب أثناء القراءة فال يتسرع عضو هيئة التدريس في تصدويبه، وإنمدا يشدعره    
بخطئه، ويعطيه الفرصة لتصويب خطئه بنفسه، فإن لم يتمكن من معرفة الخطدأ أو  

تصويبه، يعطي الفرصة لبقية الطلبة، وفي حال عدم تمكن جميدع الطلبدة مدن    من 
معرفة الخطأ أو تصويبه، يقوم عضو هيئة التدريس ببيان موضع الخطدأ وطريقدة   

 تصحيحه بنفسه، ويفضل كتابة ذل  على السبورة واإلشارة إلى موضع الخطأ. 
لتسجيل )المسجل( واألشدرطة فدي   المواد واألجهزة الالزمة: يفضل استخدام جهاز ا

بعض اللقاءات بحيث يسمع الطلبة إلى أحد المقرئين مثل الشيخ الحصري، ويفضدل  
كذل  تسجيل عراءة الطلبة على أشرطة خاصة ليستمع الطالب إلى عراءته ويعدرف  
مواطن الخطأ عنده، ويطلب من كل طالب أن يتلو السورة المقروءة في بيتده علدى   

 لجامعة. شريط ويحفظه في ا
يكلف كل طالب بسماع األجزاء المطلوب تالوتها من عارئ جيد، وليكن )الحصدري  
أو المنشاوي( ثم يردد مع القارئ كيفما يقرأ، وكأنه يقلد القارئ في عراءته تقليدًا تامًا، 
وهكذا يفعل في جميع األجزاء، فهذا يكسب لسانه مرونة، بحيدث تصدبح األحكدام    

 فات مع الممارسة كأنها طبع له بدون تكلف. والمخارج والص
يفضل في آخر اللقاء أن يذكر عضو هيئة التدريس الطلبة بأحكام التجويد التي ذكرها ::

 في أول اللقاء بشكل مختصر وسريع. 
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 يستخدم القرص الكرتوني وشريط سمعي بعنوان 
  .ألغراض تدريس هذين المقررين 

 

هـ

  .من العالمة لالمتحان النهائي النظري 30% .1
  .من العالمة لالمتحان العملي 60% .2
  .من العالمة للتعيينات 10% .3
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8ELT Methodology (2) 5450312 

 

This is a practical course, based on (5353) ELT METHODOLOGY (I) 

and following it. It aims at providing the students with the knowledge and 

skills necessary for teaching the various classroom teaching learning 

activities. This includes preparing supplementary materials, A/V. aids and 

classroom tests. Students will have to observe and carry out actual 

classroom lessons.   
 

لخطط حصص صفية لمواضيع عديدة في مهارات اللغة لهدا ارتبداط    تحضير الطالب .1
عضدو هيئدة   دمة بالمدارس المختلفة وتقيم تل  الخطط تناعش من عبل بالمناهج المستخ
   .عالمة من عالمات الجانب العملي 20ويخصص لهذا النشاط  التدريس والطلبة،

  .مشاهدة وسيط لحصة صفية للغة اإلنجليزية تتبعها مناعشة تربوية .2
ب لها تقيم ويحس  Micro Teachingإعطاء حصص صفية على طريقة التعليم المصغر .3

  .( عالمة من عالمات الجانب العملي20)
التدريب على إعداد امتحانات وأوراق عمل ووسائط تعليمية كلوحات وغيره ويحسب لها  .4

  .( عالمة أيضًا من عالمات الجانب العملي20)
 

  .من العالمة للجانب العملي 60% .1

  .ريمن العالمة لالمتحان النهائي النظ 40% .2
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95499321 

 وتدوظيفهم  ،كتابة مشاريع تخرجهملالمهارات الضرورية بالطلبة  تزويديهدف المقرر إلى 
  ؛تابة المشدروع أساسيات ك: ويشتمل علىخاصة الجانب العملي منه،  ،يساسيات البحث العلمأل

اختيار موضوع المشروع، ووضع خطته، وجمع مادته، وتأليفها، وربطها، وتحليلهدا، وكيفيدة   
، مع أمثلة توضديحية وتطبيقيدة،   ترتيب عائمة مصادر البحث ومراجعهتوثيق المادة العلمية، و

 .تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه

5499

بالمادة العلمية ومعايير التقييم الخاصة به، وهي موجودة علدى البوابدة    التزام كل عسم .1
 .ضمن دليل مشاريع التخرج األكاديمية

 أن ُيعطى كل طالب مشروعًا منفردًا، وال يعطي المشروع الواحد ألكثر من طالب. .2

  (.CDعلى كل طالب تقديم ثالث نسخ مصورة ومجلدة لمشروعه مع نسخة ) .3
 

 

 (.اتعالم 10االلتزام بشروط المقدمة والخاتمة ) .1
 عالمة(. 25المادة العلمية ) .2

مالحظة: تتوزع عالمة المادة العلمية في تخصص المرحلة األساسدية األولدى علدى:    
 أدواته ونتائجه وتفسيرها.، ومنهجية البحث، والجانب النظري

 مات على:عالمة(: تتوزع العال 20التوثيق ) .3

  .التوثيق في المكان المناسب في النص والهامش أو في المتن 

  عند جمع المادة. واستيفاؤها مراعاة جميع مصادر الموضوع 
 عالمة( 20صياغة المشروع )اللغة واألسلوب والتحليل والربط( ) .4
ترتيب عائمة المصادر والمراجع والمقاالت والمقدابالت الخاصدة بالمشدروع حسدب      .5

 (اتعالم 10علمية المتبعة في القسم )األصول ال
( أعضاء هيئة تدريس مدن التخصدص   3مناعشة مشروع التخرج من عبل لجنة تضم ) .6

على ان تجري المناعشة عبل الطباعة النهائيدة والتجليدد،    )متفرغين أو غير متفرغين(
 عالمة(. 15) ليتمكن الطالب من األخذ بالتعديالت التي تطلبها اللجنة
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و هيئة التدريس المشرف على المشروع، أو لجنة المناعشة، أن المشدروع  إذا تبين لعض .7
 (.%35مسروق بكامله من االنترنت أو غيرها، توضع عالمة صفر جامعي للطالب )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


