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 املقذيـــــــــــــت

 

ر وذكر " لقد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة لمن كان ٌرجو هللا والٌوم اآلخ ـ : تعالىهللا ـ قال 

 . 32سورة األحزاب  "  هللا كثٌرا

فرسولنا محمد ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ هو قدوتنا فً حٌاتنا نحن المسلمٌن وقد ضرب أروع المثل فً 

حٌاتنا العملٌة فً نشر الدعوة لهذا الدٌن العظٌم ، ولكً ٌنشر هذا الدٌن كان ال بد من التخطٌط األمثل 

صلى هللا  -ته من مكة المكرمة إلى المدٌنة المنورة ؛ فقد حدد النبً ولعل الدلٌل على هذا األمر هجر

هذه الخطوات التً اتخذها الرسول  منوـ تعالى ـ هللا من الهجرة ،  بؤمر  والهدؾ أال وه -علٌه وسلم 

  صلى هللا علٌه وسلم ما ٌلً :

 رفٌقا له فً دربه . -رضً هللا عنه  -* اتخاذ أبً بكر الصدٌق 

 بدٌبلً ٌنام فً فراشه للتموٌه على الكفار . -رضً هللا عنه  -لى بن أبى طالب * اتخاذ ع

 من تحضر الزاد من الطعام والشراب . –ابنته أسماء بنت أبى بكر  -* اتخذ من آل أبً بكر الصدٌق 

ٌبلً * اتخاذ الدلٌل على الطرٌق من مكة إلى المدٌنة من الكفار المإتمنٌن وهو ) عبدهللا بن أرٌقط ( دل

 إلى طرٌق ؼٌر الذي عهدته قرٌش إلى المدٌنة .

 * اختٌار المكان الذي اختبؤ به وهو ؼار ثور لفترة من الزمن .

 * الراعً الذي ٌمحو األثر لمحو آثار األقدام .

وجدٌر باالهتمام أن ٌهتم رإساء األقسام بالتخطٌط التربوي للعمل المدرسً فً حٌاتهم العملٌة لٌحققوا 

 السداد فً مسئولٌتهم الجدٌدة . التوفٌق و

 وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبٌل .
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 مفهوم التخطٌط :

التخطٌط عملٌة منظمة ترتب فٌها األولوٌات للوصول إلىى أهىداؾ معٌنىة ضىمن وقىت محىدد وذلى  فىً 

 ضوء اإلمكانات المادٌة والبشرٌة المتاحة . 

 

 أهمٌة خطة القسم :

 دتً القرآن الكرٌم والتربٌة اإلسبلمٌة.تحدد وتوضح أهداؾ ما -2

 .مفاجآت و اتخاذ القرارات الشخصٌةتجنب رئٌس القسم ال -3

 . القسم تعتبر أساسا لقٌاس مدى نجاح عمل رئٌس -4

 .وٌر المعلمٌن وخلق النظام والعدلتدرٌب وتط -5

 

 مراحل كتابة الخطة المدرسٌة :

 .لبٌات واقتراحاتة من إٌجابٌات وسدراسة واقع السنة الماضٌ -2

 .لتوجٌهات وتعلٌمات التوجٌه الفنًتحدٌد الرإٌة التعلٌمٌة والتربوٌة وفقا  -3

 .صٌاؼة األهداؾ العامة -4

 .األهداؾ التفصٌلٌة اشتقاق -5

 .والوقت الزمنً والموارد المادٌة بناء البرنامج وفق األهداؾ -6

 

 الخطة الناجحة:

 وفق الفترة الزمنٌة . اإلعداد الجٌد وفق المقرر وأٌضاً  -2

 األخذ بمبدأ الشورى وسماع آراء المعلمٌن . -3

 التقٌٌم المستمر ودراسة الواقع وحل المشكبلت . -4

 تناسب قدرات ومواهب المعلمٌن . -5
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 أنواع الخطة المدرسٌة: 

 الخطة األسبوعٌة

 الخطة الشهرٌة

 الخطة الفصلٌة
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 اخلطط انخً جيب أٌ ٌقىو بهب سئٍس انقسى

 

نجاح أي عمل ٌتطلب اإلعداد الجٌد وفق خطة زمنٌة تستطٌع من خبللها تقٌٌم العمل واألهداؾ المراد 

تحقٌقها على أن ٌراعى أن ٌكون للخطة أهداؾ محددة وواضحة وأن تشتمل على موضوعات متعددة، 

 ومنها: تتحقق بؤسالٌب متنوعة وخطوات واضحة وأن ٌحدد لها بداٌة ونهاٌة وزمن مناسب لتنفٌذها 

 الخطة الفصلٌة أو السنوٌة ) اإلطار العام لبرنامج العمل على مدار العام الدراسً أو الفصلً  ( . -2

الخطة األسبوعٌة )توضع وفق احتٌاجات العمل وٌحدد فٌها برامج زٌارات المعلمٌن واإلنماء  -3

 ذل  من متطلبات عمل رئٌس القسم ( .  ؼٌرالمهنً والدروس النموذجٌة و

 خطة لبرامج اإلنماء المهنً للمعلمٌن .  -4

 .) لمتابعة ما قطع من المنهج ( خطة إلعداد جدول المادة  -5

 خطة لرعاٌة الطلبة الفائقٌن .            -6

 خطة لرفع المستوى التحصٌلً للطلبة الضعاؾ . -7

 خطة لؤلنشطة التربوٌة داخل وخارج المدرسة .  -7

 

 ٌن :خطة اإلنماء المهنً للمعلم

  ٌراعى عند وضع خطة اإلنماء المهنً النظر فً مستوٌات المعلمٌن من حٌث المعلم الجدٌد
ذل  فحسب الهدؾ من اإلنماء المهنً ٌكون  ؼٌرواألقل أداء والقدٌم الذي بحاجة إلى تطوٌر و

 وتتم عن طرٌق ما ٌلً :  ،البرنامج 
 ٌساعد بتنفٌذ األعمال بدقة وإتقان. بث روح الود والتعاون بٌن المعلمٌن وخلق جو تربوي هادئ  -2
 اكتشاؾ مستوٌات المعلمٌن من خبلل زٌارتهم فً الفصول .  -3
 إعداد جدول لتبادل الزٌارات فً الفصول بٌن أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وتنفٌذه .  -4
 وحثهم على اإلبداع واالبتكار فٌها .  رٌادٌةاإلشراؾ على إعداد المعلمٌن للدروس ال -5
 نقاشٌة وورش العمل خاصة فٌما ٌرفع من كفاءة المعلم . عقد الحلقات ال -6
 تكثٌؾ االجتماعات الفنٌة واإلدارٌة لمناقشة كل ما ٌتعلق بالعملٌة التربوٌة  -7
 حث المعلمٌن على االشترا  فً الدورات التدرٌبٌة حسب حاجة كل معلم   -7
جها لتحقٌق الخبرة التً تعقد داخل المدرسة وخار رٌادٌةالحث على حضور المعلمٌن للدروس ال -8

 المتكاملة بٌن المعلمٌن .
 الحرص على تدرٌب المعلمٌن على أسالٌب األداء وطرق التدرٌس ومهارة استعمال التقنٌات  -9

 التربوٌة خاصة الحاسوب .      
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 إعداد مكتبة داخل القسم كمرجع للمعلمٌن . -21
 تكثٌؾ الزٌارات للمعلم الجدٌد  أو األقل أداء . -22
 لى التنمٌة الذاتٌة بالقراءة واالطبلع . تدرٌب المعلمٌن ع -23
 حث المعلمٌن على االطبلع على المواقع لتنمٌة مهارة إدارة االجتماع لدٌهم .  -24
 المتابعة والتقوٌم المستمر من رئٌس القسم لتحقٌق األهداؾ المرجوة من الخطة .  -25
 

 طة لعالج الطالب الضعاؾ : خ

 ارات عامة لمعرفة أوجه الضعؾ فً أول العام عمل تشخٌص دقٌق للطلبة من خبلل إجراء اختب
 الدراسً . 

  . تكلٌؾ المعلمٌن أصحاب الكفاءة والخبرة لتدرٌس الفصول التً قد ٌكثر فٌها الطلبة الضعاؾ 

  تحبٌب المتعلمٌن فً المجال الدراسً بالتشجٌع والترؼٌب وعقد اللقاءات التربوٌة بهدؾ منحهم
 الثقة بالنفس . 

 صول التً بها ضعؾ دراسً وزٌارتها بصورة مستمرة . تكثٌؾ متابعة الف 
  . متابعة األعمال التحرٌرٌة للطلبة 
  . حث الطلبة على التسجٌل فً دروس التقوٌة التً تشرؾ علٌها إدارة المدرسة 
  . تشجٌع الطلبة الضعاؾ الذٌن ٌبدون أي نوع من التقدم 
 األسالٌب التربوٌة المتاحة لتبسٌط واستؽبلل التقنٌات و إتباع أسالٌب وطرق تدرٌس متنوعة

 .المعلومة
  إللقاء محاضرة تسهم فً رفع المستوى التحصٌلً أو المتخصصٌن دعوة أحد أساتذة الجامعة

 .للطلبة
  . اإلشراؾ على متابعة المعلمٌن للطلبة الضعاؾ من خبلل نماذج توضح مدى تقدمهم 
 ة إلطبلعهم على مستوى أبنائهم . تنظٌم لقاءات بٌن المعلمٌن وأولٌاء األمور فً المدرس 
  . وضع نماذج من أسئلة االختبارات فً مكتبة المدرسة وحث الطلبة الضعاؾ على االستفادة منها 
 

 خطة  لرعاٌة الطلبة الفائقٌن :

  . تحدٌد الطلبة الفائقٌن ومهارات التفوق لدٌهم لتنمٌتها من خبلل الحصص الدراسٌة 

 ة الفائقٌن لتشجٌعهم . عقد لقاء بٌن المعلمٌن والطلب 

  مساعدة الطلبة الفائقٌن على تنمٌة مهاراتهم ومواهبهم من خبلل مشاركتهم فً األنشطة التربوٌة
 المختلفة . 

  . وضع الطلبة الفائقٌن وأسمائهم فً لوحة الشرؾ 
  . تنظٌم لقاءات بٌن المعلمٌن وأولٌاء أمور الطلبة الفائقٌن للتعاون فً تنمٌة تفوقهم 
 الطلبة الفائقٌن فً طابور الصباح .  تكرٌم 
  . تنظٌم رحبلت لتشجٌع الطلبة الفائقٌن على مواصلة التفوق والنجاح 
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 خطة النشاط :  وتتم عن طرٌق : 

  . تحدٌد األهداؾ العامة والخاصة للنشاط حسب كل مادة دراسٌة 

  . ًتحدٌد أنواع األنشطة المستمرة على مدار العام الدراس 

 الطلبة المشاركٌن فً كل جماعة من جماعات النشاط حسب مٌول و اهتمامات  تحدٌد أسماء
وقدرات كل طالب مما ٌسهم فً إثراء الخبرة واكتساب المهارات التً من شؤنها تنمٌة المتعلم علمٌا 

 وثقافٌا وتربوٌا وبدنٌا، ومن صور النشاط التً ٌمكن أن ٌسهم فٌها أي قسم من أقسام المدرسة : 
لمدرسٌة، المجبلت الحائطٌة، المجبلت الثقافٌة، المسابقات الداخلٌة، والخارجٌة على مستوي اإلذاعة ا

المنطقة التعلٌمٌة والوزارة، والندوات والمحاضرات، جماعة الصحافة المدرسٌة، جماعة أصدقاء 

 المكتبة، جماعة الرحبلت والزٌارات، جماعة النظام، جماعة مكافحة التدخٌن . 

سم " توزٌع أنشطة القسم المختلفة على المعلمٌن مع المتابعة المستمرة والتقوٌم وعلى رئٌس الق

 والحرص على تحقٌق مراكز متقدمة فً المسابقات خاصة الخارجٌة منها .

 منبرج يٍ خطط سؤسبء أقسبو

 الخطة السنوٌة لقسم التربٌة اإلسالمٌة (1

 اجتماعات القسم األسبوع الشهر
زٌارة 

 المعلمٌن
 األنشطة

بعة األعمال متا

 التحرٌرٌة
 متابعة ما قطع من المنهج
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 األول

أهمٌة التحضٌر والتدرٌس 

الجٌد للتربٌة اإلسبلمٌة 

 وتوجٌهات إدارٌة

... 
إعداد المادة العلمٌة 

وضع خطة لؤلنشطة  الخاصة باإلذاعة المدرسٌة

ٌة مع الصفٌة والبلصف

 الزمبلء 

التدقٌق على توزٌع 

المقررات ومدى توافقها 

 مع الحصص
 الثانً

مواصفات األهداؾ الجٌدة 

 وتوجٌهات إدارٌة
 

المشاركة بالبرنامج 

 األسبوعً لئلذاعة 

 الثالث
فن التعامل مع المتعلمٌن 

 وتوجٌهات إدارٌة
.... 

اإلعداد الختبار التربٌة 

 اإلسبلمٌة 
  

 الرابع
عة المشاركٌن فً متاب

 المسابقات المختلفة
 

متابعة جدول الزٌارات 

 العلمٌة واالجتماعٌة للقسم 
 

 متابعة توزٌع مقرر المادة
 الخامس

أهمٌة توحٌد المفاهٌم فً 

 كتاب الصؾ العاشر 
.... 

المشاركة بالبرنامج 

 األسبوعً لئلذاعة
 

 السادس

إعداد االمتحانات شهر 

 أكتوبر 

  توجٌهات إدارٌة

.... 
وضع خطة لعمل فرٌق 

 التربٌة اإلسبلمٌة 

متابعة ألعمال 

األنشطة الصفٌة 

 والبلصفٌة

 السابع
فترة امتحانات شهر اكتوبر 

 ومراجعة الدرجات النهائٌة
.... 

إعداد تحضٌر القرآن 

 الكرٌم
 متابعة مقرر شهر فبراٌر 
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 الثامن

ناقشة نتائج االختبارات م

ومتابعة الطبلب الضعاؾ 

 والفائقٌن 

.... 

تشكٌل فرٌق التربٌة 

اإلسبلمٌة ومتابعة النشاط 

 المدرسً

  

  تدرٌس القرآن الكرٌم  التاسع

عمل مسابقة خاصة بقسم 

التربٌة اإلسبلمٌة وتوفٌر 

 الجوائز لها

 
حث الزمبلء على متابعة 

توزٌع المقرر وعدم 

 التؤخٌر
 ........ أهمٌة الوسائل التعلٌمٌة لعاشرا

 تجهٌز بعض الوسائل 

 التعلٌمٌة المطلوبة

متابعة األعمال 

 التحرٌرٌة للطلبة

الحادي 

 عشر

الشروط الواجب توافرها 

فً االختبارات واإلعداد 

 الفنً لها

 

تجهٌز برنامج إرشادي 

خاص بالمعلومات العامة 

 عن

 القرآن الكرٌم 

 

 نوفمبرمتابعة مقرر شهر 
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الثانً 

 عشر

الوسائل والبحوث فً 

التربٌة اإلسبلمٌة + مناقشة 

 نتائج االختبارات 

 
 المشاركة بالبرنامج

 األسبوعً لئلذاعة 
 

الثالث 

 عشر

االطبلع على ما هو جدٌد 

 ومتابعة الطبلب الضعاؾ
....... 

 داخلٌة عقد دورة 

 لتجوٌد القرآن
 

مراعاة ؼٌاب المتعلمٌن 

فً فترة االمتحانات 

الرابع  ووضع خطة لذل 

 عشر

أهمٌة استخدام وسائل 

حدٌثة فً تدرٌس التربٌة 

 اإلسبلمٌة

   

الخامس 

 عشر

أهمٌة الرحبلت فً مجال 

 التدرٌس وتوجٌهات إدارٌة
....... 

التجهٌز للرحبلت المقررة 

زٌد من من قبل الوزارة لم

 االستفادة

متابعة األعمال 

 التحرٌرٌة للطلبة
 

السادس 

 عشر

اإلعداد المتحانات شهر 

دٌسمبر ومتابعة ورصد 

 درجات الطبلب

   
متابعة مقرر شهر 

 دٌسمبر

 

 خطخ لغُ اٌزشث١خ اإلعال١ِخ األعجٛع١خ (2
 الحصة      

 الٌوم
 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانٌة األولى

 السبت
داد البرنامج إع

 اإلذاعً
 حصة دراسٌة

اإلعداد الجتماع 

 القسم

اإلعداد الجتماع 

 القسم
 زٌارة فنٌة لزمٌل

اإلعداد إلقامة 

 الصبلة

 اجتماع القسم حصة دراسٌة األحد
إعداد وسائل 

 تعلٌمٌة
 ما قطع من المنهج

مراجعة دفاتر 

 الدرجات

اإلعداد إلقامة 

 الصبلة

 اسٌةحصة در اجتماع اإلدارة االثنٌن
متابعة دفاتر 

 اإلعداد

متابعة الطبلب 

 الضعاؾ

متابعة األعمال 

 اإلدارٌة

اإلعداد إلقامة 

 الصبلة
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 الثبلثاء
اإلعداد للمسابقة 

 الدٌنٌة
 زٌارة فنٌة لزمٌل

مناقشة الزمٌل 

 حول الزٌارة
 حصة دراسٌة

متابعة األعمال 

 اإلدارٌة

اإلعداد إلقامة 

 الصبلة

 زٌارة فنٌة لزمٌل األربعاء
لسة مناقشة مع ج

 الزمبلء
 حصة دراسٌة

مناقشة أخبار 

 الطالب المتمٌز

متابعة األعمال 

 اإلدارٌة

اإلعداد إلقامة 

 الصبلة

 

 جدول تبادل الزٌارات للعام الدراسً

 ضمن البرنامج اإلثراء المهنً  لمعلمً قسم التربٌة اإلسالمٌة

 الفصل الدراسً األول 

معلم  الحصة التارٌخ م

 المادة

ون المعلم

 المشاركون

 مبلحظات

    الثالثة 21/  4األحد    2

    الرابعة  22/  8االثنٌن    3

    الثانٌة 23/  7الثبلثاء   4

    الثانٌة  2/  3األحد   5

 

  خطة اإلنماء المهنً لمعلمً قسم التربٌة اإلسالمٌة

 الفصل الدراسً األول 

 مبلحظات الحصة التارٌخ المعلم الموضوع  م

     اإلعداد النموذجً للدرس 2

     مواصفات األهداؾ الجٌدة 3

القراءات الخارجٌة فً مادة  4

 التربٌة اإلسبلمٌة
   

 

     طرق التدرٌس وأهمٌتها 5

ورقة العمل وأهمٌتها فً مادة  6

 التربٌة اإلسبلمٌة
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االختبارات التحرٌرٌة وكٌفٌة  7

 إعدادها
 3/  34األحد    أحمد

  الثانٌة

استخدام السبورة وعمل  7

 الملخص السبوري
 الثانٌة 4/  24األحد    محمد

 

البٌئة المحلٌة وتدرٌس التربٌة  8

 اإلسبلمٌة
 الثانٌة 5/  21األحد    ابراهٌم

 

  الثانٌة 6/  5األحد    أحمد المهارات التربوٌة وأهمٌتها 9
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 / م     (       -الدراسً  )          / هـ           خطة قسم التربٌة اإلسالمٌة والقرآن الكرٌم  للعام

 ـ تفعٌل عبلقة قسم التربٌة اإلسبلمٌة باإلدارة والتوجٌه الفنً واألقسام               ( 2الهدؾ )

 وسائل مساعدة لتحقٌق الهدؾ م
جهة التنفٌذ 

 والمتابعة
 المبلحظات مدى تحقٌق الهدؾ تارٌخ التنفٌذ

2      

3      

 ـ االرتقاء بمستوى المعلمٌن ] التنمٌة المهنٌة للمعلمٌن فً األقسام [         (  3لهدؾ )ا

 وسائل مساعدة لتحقٌق الهدؾ م
جهة التنفٌذ 

 والمتابعة
 المبلحظات مدى تحقٌق الهدؾ تارٌخ التنفٌذ

   ًمن بداٌة العام الدراس رئٌس القسم تزوٌد المعلمٌن بمنهج قرائً للتنمٌة الذاتٌة  2

3 

عقد محاضرات للتنمٌة المهنٌة للمعلمٌن فً المواضٌع 

التالٌة : التخطٌط التربوي ـ تنظٌم الوقت للعمل الدراسً 

 "طرق التدرٌس" 

   الفصل الثانً  -الفصل األول الموجه الفنً

4 

 تزوٌد المعلمٌن باإلصدارات التربوٌة من

 وزارة التربٌة وجمعٌة المعلمٌن وؼٌرها  

 حوث التربوٌة فً الوزارة ومركز الب

   طوال العام  معلم متمٌز 
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   الفصل الثانً-الفصل األول  معلم متمكن عمل دروس رٌادٌة بٌن الزمبلء المعلمٌن  5

6 

 عقد حلقة نقاشٌة حول الوسائل 

 واألسالٌب "األهداؾ ـ التقوٌم ـ 

 األنشطة المصاحبة للمادة " 

 التوجٌه الفنً 

 رئٌس القسم

  المعلمون

 خبلل زٌارة

 الموجه للمدرسة 
  

 

 (            ـ االهتمام باألنشطة المصاحبة للمادة 4الهدؾ  )

 المبلحظات مدى تحقٌق الهدؾ تارٌخ التنفٌذ جهة التنفٌذ والمتابعة وسائل مساعدة لتحقٌق الهدؾ م

   نوفمبر -كتوبر ا رئٌس القسم والمعلمون االهتمام بمسابقة القرآن الكرٌم  " حفظ وتبلوة "  2

3 
 عمل جدول لمتابعة المشاركٌن 

 حفظا مع أحكام التجوٌد
 رئٌس القسم والمعلمون

فً الفترة المقررة من 

 التعلٌم الخاص
  

   شهر مارس  رئٌس القسم والمعلمون مسابقة الحدٌث الشرٌؾ 4

5 

االهتمام باللوحات الورقٌة الحائطٌة والمجبلت فً 

 المناسبات 

 الحج ـ العٌد "" رمضان ـ 

 رئٌس القسم والمعلمون

 الفصل األول 

   الفصل الثانً
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6 

 القٌام بالرحبلت التعلٌمٌة 

" بٌت الزكاة ـ اللجنة االستشارٌة العلٌا ـ بٌت التموٌل 

ـ أصول لبلستثمار ـ معرض الكتاب ـ المسجد الكبٌر ـ 

 معرض الوسائل "

 المعلمون مع اإلدارة 
 الفصل األول 

 نًالفصل الثا
  

 ـ االهتمام بالوسائل التعلٌمٌة               (4) الهدؾ

 المبلحظات مدى تحقٌق الهدؾ تارٌخ التنفٌذ جهة التنفٌذ والمتابعة وسائل مساعدة لتحقٌق الهدؾ م

2      

3      

 

 ـ االهتمام بالمتعلمٌن فً جمٌع المراحل 6 الهدؾ

 المبلحظات مدى تحقٌق الهدؾ تارٌخ التنفٌذ والمتابعةجهة التنفٌذ  وسائل مساعدة لتحقٌق الهدؾ م

   طوال العام رئٌس القسم والمعلمون االهتمام بالفائقٌن 2

   طوال العام رئٌس القسم والمعلمون االهتمام بالضعاؾ ورفع مستواهم الدراسً 3

   طوال العام رئٌس القسم والمعلمون مشاركة المتمٌزٌن بالمسابقات 4
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5 
 تعلمٌن بواقع الحٌاة المعاصرربط الم

 من خبلل الدروس واألنشطة 
   طوال العام رئٌس القسم والمعلمون

   طوال العام رئٌس القسم والمعلمون ؼرس القٌم واآلداب اإلسبلمٌة 6

   طوال العام رئٌس القسم والمعلمون تحلٌل نتائج المتعلمٌن 7

7 

ٌة االرتقاء بمستوى المتعلمٌن فً األعمال الشهر

 والتدرٌب على األسئلة المتنوعة

 ) المقالٌة ـ والموضوعٌة (  

 المدرس األول

 وجمٌع القسم
   طوال العام

 (           ـ االهتمام بالمناهج والكتب الدراسٌة وتقوٌمها 7الهدؾ)

 المبلحظات مدى تحقٌق الهدؾ تارٌخ التنفٌذ جهة التنفٌذ والمتابعة وسائل مساعدة لتحقٌق الهدؾ م

   بداٌة العام الدراسً رئٌس القسم ومعلم المادة قراءة المناهج الدراسٌة 2

3 
 توزٌع مفردات المنهج الدراسً 

 الموضوع مع التوجٌه الفنً 
   بداٌة العام الدراسً رئٌس القسم ومعلم المادة

   بداٌة العام  رئٌس القسم ومعلم المادة تقوٌم الكتب الدراسٌة 4
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 ً موضوع التخطٌط التربويبٌقٌة فأنشطة تط

 

 ضع خطة للنهوض بمعلم جدٌد ، على أن تشتمل على : – 2

 . ثبلثة إجراءات 
 . آلٌة تنفٌذ كل إجراء 

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

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

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

 صمم خطة للنهوض بمعلم ضعٌؾ تتضمن :  – 3

 . اإلجراءات العملٌة 
 . الزمن المحدد لكل إجراء 
 . آلٌة التنفٌذ 

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

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

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

 

أردت النهوض بمستوى األنشطة الصفٌة و البلصفٌة لقسم  ، حدد ثبلث وسائل لتحقٌق  – 4

 ذل  ، مبٌنا كٌفٌة قٌاس مدى نجاح  فٌما أجرٌته من إجراءات .

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

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

.......................................................................................... ............. 
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من المراكز المتقدمة فً مسابقة  –على األقل  –من أهداؾ قسم  الخاصة إحراز ثبلثة  – 5

 حفظ الحدٌث الشرٌؾ ، ما اإلجراءات التنفٌذٌة لتحقٌق هذا الهدؾ ؟ 

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

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

 ....................................................................................................... 
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 وصاسة انرتبٍت

 انخىخٍه انفًُ انعبو نهرتبٍت اإلساليٍت

 انضٌبساث انصفٍت 
 وإعذاد حقبسٌشهب
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 يقذيت

ت الحٌاة ،  حتى للتدرٌس فً الفصل كما هو إن التقوٌم عملٌة الزمة ألي مجال من مجاال

حتمً فً جمٌع مجاالت النشاط األخرى، وٌظهر االحتٌاج للتقوٌم عندما نرٌد إصدار أحكام 

معٌنة، مهما كانت بساطة أو تعقٌد المهمة التً نرٌد إصدار الحكم بشؤنها ، وسواء أكانت اتخاذ 

 نها فً حٌاتنا .قرار بما نرٌده الٌوم ، أو بشؤن المهنة التً نمته

فالتقوٌم من وجهة نظر التربٌة عملٌة منظمة لتحدٌد مدى تحقق األهداؾ التربوٌة ، وهنا  

 مظهران هامان لهذا التعرٌؾ .

 هو أن التقوٌم عملٌة منظمة . األول :

أن التقوٌم ٌسلم بؤن األهداؾ التربوٌة تم تحدٌدها قبل القٌام بعملٌة التقوٌم ، ودون  الثانً :

 د مسبق لؤلهداؾ فمن المستحٌل القٌام بعملٌة التقوٌم .تحدٌ

وٌمكن القول بمعنى آخر أن التقوٌم هو عملٌة إصدار األحكام والوصول إلى قرارات بالنسبة 

 إلى قٌمة خبرة من الخبرات، والؽرض من إصدار الحكم قد ٌكون تطوٌر الشًء أو تحسٌنه .

ة خاصة ومهارة فً تشٌٌد المنازل الخشبٌة، كما وما من أحد إال وله مهارة، فالنجار له طرٌق

 أن للبناء مهارة فً البناء ، وللجراح مهارة فً استعمال مبضعه .

وللمعلم مهارة فً التدرٌس، ولرئٌس القسم مهارات فً التقٌٌم، وقد تكون هذه المهارات تامة 

 وقد تكون قاصرة ، وإما أن تكون مرتجلة أو مرتبة ومنظمة .

الناجح هو من ٌتعرؾ على المهارات الفنٌة العلمٌة فً إعداد تقرٌر زٌارته  ورئٌس القسم

 للمعلمٌن فٌعمل على تطبٌقها ، وٌتعرؾ على السجبلت الخاصة فٌقوم بتنفٌذها وتفعٌلها .
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 التقوٌم فً اللؽة :

 للتقوٌم معنٌان :

 األول : تسدٌد االعوجاج وإصبلح الخطؤ .

 قٌمة الشخص الثقافٌة ، أو العلمٌة ، أو نحو ذل  . الثانً : تبٌان قٌمة الشًء ، أو

 

 مفهوم التقوٌم :

 ."هو الحكم على القٌمة وتقدٌرها ، أو اإلصبلح والتعدٌل 

تقدٌر ما ٌبذله أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة والوظائؾ المرتبطة بها من " فهو  أما التقوٌم التربوي 

ٌن األداء ورفع درجة الكفاءة للتوصل جهود فً ضوء معاٌٌر محددة والحكم علٌها بقصد تحس

 إلى تحقٌق أهداؾ العمل التربوي " .

 

 أهمٌة التقوٌم :

التقوٌم ٌعاون كل منا فً موقعه على أن ٌدر  بوعً وعمق إلى أي مدى تتجه جهوده بفاعلٌة 

وكفاٌة لتحقٌق أهدافه ومهامه ، والدور الذي ٌقوم به ، والعقبات ، أو المشكبلت التً قد تحول 

دون ذل  لٌمنحه تقوٌم الرإٌة ، ومن ثم القدرة على أن ٌطور أداءه ، كما ٌبرز المجاالت التً 

 ٌنبؽً أن تمنح أولوٌة فً اختٌار برامج التدرٌب للعاملٌن فً المٌدان التربوي .

 

 -وسائل التقوٌم :

 الزٌارات الصفٌة. (2
 االمتحانات واالختبارات التحصٌلٌة و أوراق العمل. (3
 داء.اختبارات األ (4

 المقاببلت الشخصٌة. (5
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 انصفٍت انضٌبساث –أوال 
 أهداؾ زٌارة رئٌس القسم للمعلم فً صفه :

 ـ متابعة أسالٌب التدرٌس ، وعرض المفاهٌم .2

 ـ التعرؾ على سٌر العمل فً تدرٌس المادة .3

 .اؾدم المتعلمٌن نحو تحقٌق األهدـ التعرؾ على مستوٌات المتعلمٌن الفائقٌن والضعاؾ ، وتق4

 ـ تقوٌم أداء المعلم .5

 .ن مع االطبلع على مهارات التدرٌسـ اكتشاؾ قدرات ومهارات المعلم وعبلقته مع المتعلم6ٌ

 ـ متابعة تنفٌذ القرارات والتوجٌهات .7

 ـ متابعة إنتاج الوسائل التعلٌمٌة ، ومدى مساهمتها فً تحقٌق األهداؾ .7

 لمٌن .ـ متابعة إدارة الفصل والتعامل مع المتع8

 ـ إٌجاد مادة علمٌة لبلجتماعات الدورٌة للقسم .9

 ـ تحدٌد سٌاسة واضحة وعادلة فً النمو المهنً للمعلمٌن .21

 ـ معالجة مواقع الخلل والضعؾ من خبلل عمل اللقاءات التوجٌهٌة.22

ة ـ تعزٌز أداء المعلم من خبلل زٌادة طرح الثقة بالنفس والعمل المشتر  بٌنه وبٌن اإلدار23

 المدرسٌة .

 أنواع الزٌارات :

الزٌارات للمعلمٌن داخل الفصل أحد أهم بنود التقوٌم للمعلم، ولٌس لها ضابط عددي محدد    

ت للزٌارة فً كل فصل دراسً، فالجدٌد ٌحتاج إلى تكرار الزٌارات بقصد تزوٌده بالمهارا

كٌز علٌه بقصد رفع مستواه ، والمعلم الذي تدنى عنده األداء كذل  ٌتم التروالتنمٌة المهنٌة

المهنً، والمجٌد ال نكثر له الزٌارة إذا تبٌن قدرته على تحقٌق األهداؾ واستفادة المتعلمٌن 

منه، ولكن ال ٌعنً ذل  أن نهمل زٌارته حتى ال ٌشعر بؤنه ؼٌر متابع، فٌضعؾ مستواه بحجة 

 .ل وإعطاء كل ذي حق حقهإفادة الك عدم الزٌارة، فرئٌس القسم ٌوازن فً زٌاراته، والمطلوب
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 : فالمعلمون المراد زٌارتهم ثالثة

هو المعٌن حدٌثاً ، أو المنقول حدٌثاً من مرحلة إلى مرحلة ، أو تم نقله من  ـ معلم جدٌد :1

 نوع إلى نوع آخر من التعلٌم .

هو المعلم المربً صاحب الخبرة السابقة ، وربما سنوات الخبرة عنده  ـ معلم ذو خبرة :2

 ق رئٌس القسم .تفو

هو الذي ٌحصل فً تقرٌر الكفاءة فً نهاٌة العام الماضً على تقدٌر ـ معلم متدنً األداء :3

 متدن . 

 وانضٌبساث ميكٍ أٌ حقسى إىل :
 زٌارة استطالعٌة :ـ 1

ٌحضر فٌها رئٌس القسم للمعلم فً صفه، وتعتبر هذه الزٌارة هً األولى ٌتعرؾ على 

لمتعلمٌن، وٌخص فً الزٌارة المعلم الجدٌد، وٌفضل أن ٌمكث فٌها إمكانٌات المعلم ومستوى ا

، كما لحوظات رئٌس القسم من بداٌة الساعة الدراسٌة إلى نهاٌتها ٌدون فٌها اإلٌجابٌات والم

ٌفضل أن ٌناقش فٌها الملحوظات شفهٌاً ،ألن التقوٌم إن لم ٌكن فورٌاً ومباشراً وواضحاً للمعلم 

 فلن ٌستفٌد منه.

 

 زٌارة توجٌهٌة :ـ 2

فً سجل زٌاراته للمعلمٌن  ملحوظاتٌزور فٌها رئٌس القسم المعلم وٌدون فٌها اإلٌجابٌات وال

، ثم ٌناقش فٌها المعلم بعد الزٌارة ٌشكره على ما قام به من إٌجابٌات وٌتمنى منه أن ٌتبلفى 

 بعض الملحوظات فً الزٌارة القادمة .

 

 زٌارة تقوٌمٌة :ـ 3

التً تم التنبٌه علٌها فً الزٌارة لحوظات ٌس القسم المعلم وٌتابع فٌها بعض المٌزور فٌها رئ

 التوجٌهٌة ، ثم ٌدون الزٌارة فً سجل الزٌارات ، وٌقوم بمناقشة المعلم بعد الزٌارة .
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 زٌارة لمعلم متدنً األداء : ـ4

لها تقرٌر وهً زٌارات متعددة من رئٌس القسم ) بحد أدنى  ثبلث زٌارات ( ٌكتب من خبل

 متابعة متدنً األداء من خبلل البنود التالٌة :

 ـ الصفات الشخصٌة ) التعاون ـ حسن التصرؾ ـ الثقة بالنفس ( .2

 ـ التمكن من المادة العلمٌة .3

 ـ اإلعداد للدرس ـ وضوح الهدؾ ـ وضوح خطوات الدرس .4

 ـ تطبٌق طرق التدرٌس .5

 . مٌةٌـ استخدام واستثمار الوسائل التعل6

 ـ التفاعل مع المتعلمٌن فً الصؾ .7

 ـ متابعة أعمال المتعلمٌن .7

 ـ إدارة الفصل .8

 ـ استثمار زمن الحصة .9

 . لحوظاتـ تقبله واستجابته للتوجٌهات والم21

 ـ الفصول وتوارٌخ الزٌارة .22

 ثم ٌقوم بكتابة البرنامج العبلجً المستمر والتوصٌات واالقتراحات وٌوقع على ذل  . 

 

 مراحل الزٌارة :

 مرحلة ما قبل الزٌارة :ـ 1

 . تحدٌد الهدؾ من الزٌارة 

 . ) تحدٌد مكان الزٌارة ) الفصل ـ المسجد ـ المختبر اللؽوي ـ المكتبة ـ مكان آخر 
  قبل زٌارتهإخطار المعلم . 
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 : أثناء الزٌارةـ 2 

 . االستئذان قبل دخول الحصة مع السبلم 
 حد الجانبٌن .الجلوس فً نهاٌة الصؾ على أ 
 .  عدم إظهار أي شًء ٌدل على عدم الرضا من تمعر وجه، أو نحو ذل 

  تسجٌل الزٌارة بكل معالمها بالصورة الفنٌة التً ٌراها الموجه الفنً موضحة لئلٌجابٌات
 والسلبٌات، وأن تكون هذه الزٌارات بملحوظاتها مدونة فً سجل الزٌارات الخاص بالقسم.

 لضرورة القصوى ، وفً أضٌق الحدودلدرس إال لعدم التدخل فً سٌر ا. 
 ٌن المتعلمٌن ، وتعزٌز ثقته بنفسهالمحافظة على مكانة المعلم ب. 
 .شكر المعلم فً نهاٌة الحصة، مع السبلم عند االنصراؾ من الحصة 
 

 : مرحلة ما بعد الزٌارةـ 3

 . مناقشة المعلم  
 . تسجٌل الزٌارة فً سجل الزٌارات 
 ٌتضمن نقاط القوة والضعؾ . وضع التقرٌر الذي 
 المشتركة لتبادل الرأي بشؤنها . لحوظاتعقد اجتماع للمعلمٌن ذوى الم 
 

 عناصر تقوٌم أداء المعلم أثناء الزٌارة:

: وهو عنوان ٌدل على مدى اهتمام المعلم وكٌفٌة أداء درسه ، واإلعداد الكتابً ـ اإلعداد الكتاب1ً

 مهم وذل :

و ٌعد مرجعا مهما للمعلم لما  -تنظٌم سٌر الدرس  -ا وتسلسلها لترتٌب األفكار وتنظٌمه -
 وٌعد وثٌقة مهمة وحماٌة للمعلم تثبت جهده وتوثقه .  -سبق تدرٌسه 
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 يالحظبث هبيت حىل اإلعذاد انكخببً :

 . دفتر إعداد التربٌة اإلسبلمٌة ٌكون منفصبلً عن دفتر إعداد مادة القرآن الكرٌم 

 مدرسة فً البٌانات الموجودة فً بداٌة الدفتر .ٌجب كتابة االسم وال 

  ٌجب لصق المنهج المقرر لهذا العام الدراسً ) الجدٌد ( فً بداٌة الدفتر، مع طرٌقة
 اإلعداد الكتابً ، و حبذا وضع نسخة من مستوٌات األهداؾ .

 . كتابة التارٌخٌن الهجري والمٌبلدي مع عدم استخدام قلم الرصاص فً إعداد الدرس 

 د كتابة األهداؾ السلوكٌة أال تقل األهداؾ فً كل نوع عن ثبلثة أهداؾ، مع مراعاة أن عن
 تكون األهداؾ قصٌرة ولٌست طوٌلة، مع التدرج لمستوٌات األهداؾ، وعدم التكرار.

  ال تقل أسئلة المناقشة البنائٌة عن خمسه أسئلة ، والحقائق والمفاهٌم عن ثبلث ، وتذكر
 ع مظاهرها السلوكٌة .قٌمة واحدة لكل درس م

 . االهتمام بنظافة وتنظٌم الدفتر ، والكتابة بقلم واضح وخط منظم 

  مراعاة تسلسل التوارٌخ فً اإلعداد الكتابً ، فلو ؼاب المعلم أو لظروؾ خارجة عن
اإلرادة لم ٌتم شرح الدرس فعلٌه أن ٌكتب التارٌخ المفترض لشرح الدرس وٌكتب بعده : 

 سبب ) كذا ( وقد تم شرحه بتارٌخ ) كذا ( .لم ٌتم شرح الدرس ب

  ، ال بد من تحضٌر درس التبلوة تحضٌراً كامبلً ، وال تتم اإلشارة فقط إلى اآلٌات المقررة
 والوسٌلة المعٌنة ، بل ال بد من إعداد الدرس وفق النموذج الخاص بإعداد درس التبلوة .

 سبحانه ( أو ) عز وجل ( (، وكذل  )  عند ورود لفظ الجبللة ٌكتب  بعد كلمة )
 بعد إٌراد اسم الصحابً ، ورحمه هللا بعد إٌراد التابعٌن من العلماء . الرسول، وكذل  

 

وهو تمكن المعلم من مادته العلمٌة ذهنٌاً تمكناً متمٌزاً من خبلل قراءة  : ـ اإلعداد الذهن2ً

لقٌمة والمظاهر السلوكٌة ، الدرس وتحدٌد أهدافه، ثم اختٌار الوسٌلة المناسبة واستخراج ا

 واختٌار طرٌقة وأسلوب التدرٌس وأخٌرا صٌاؼة التقوٌم.  

 

السبورة هً الوسٌلة الثابتة فً الفصل، فٌنبؽً للمعلم أن ٌولٌها اهتماما  : ـ تنظٌم السبورة3

وٌوظفها أفضل توظٌؾ ، وٌقوم بتنظٌمها بكتابة التارٌخٌن الهجري والمٌبلدي مع البسملة 

 صؾ وعنوان الدرس وٌقسم السبورة إلى أقسام ثبلثة :ورقم ال

 القسم األول : كتابة الحقائق والمفاهٌم الرئٌسة للدرس .

 القسم الثانً : كتابة القٌمة المراد تحقٌقها ومظاهرها السلوكٌة .
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 القسم الثالث : كتابة األسئلة والواجب والتكلٌؾ ، ومواعٌد االختبارات ، وأمور هامة أخرى .

ٌنبؽً التنبٌه علٌه أنه ٌمنع منعاً باتاً عمل تلخٌص للدروس على السبورة ، وحبذا لو  ومما

 كانت السبورة باأللوان بخط واضح مقروء.

وهو البداٌة والمدخل للدرس بعد السبلم والصبلة والسبلم على سٌد األنام،  : ـ التمهٌد للدرس4

رس الماضً بالحاضر عن طرٌق والتمهٌد ٌكون على هٌئة قصة تخدم الدرس، أو ربط الد

 .. و ؼٌر ذل  .شرٌؾ ، أو حدٌث قرآنٌة  سإال، أو موقؾ من الحٌاة، أو آٌة

 : ـ استخدام الوسائل والتقنٌات وتوظٌفها5

 

 : يفهىو انىسٍهت انخعهًٍٍت
، وٌندرج تحت ذل  توضٌح هً كل أداة ٌستخدمها المعلم لتحسٌن عملٌة التعلٌم والتعلم

 فكار وتدرٌب المتعلم على المهارات، وتنمٌة االتجاهات، وؼرس القٌم .، وشرح األالمعانً

 المعاٌٌر الرئٌسة فً اختٌار الوسٌلة التعلٌمٌة :

 أ ـ مبلئمة لموضوع وأهداؾ الدرس .

 ب ـ بحالة جٌدة فبل ٌكون الفلم ممزقا مثبل ، أو التسجٌل ؼٌر واضح .

 ج ـ مناسبتها لزمن الحصة .

 ة حتى ال تشتت انتباه المتعلمٌن عن الموضوع .د ـ بسٌطة وؼٌر معقد

 هـ ـ ٌراعى فٌها جانب التشوٌق واإلثارة .

 وـ اإللمام بطرٌقة استخدامها .

 زـ أن تعرض فً الوقت المناسب الذي قدره المعلم حتى ال تفقد عنصر اإلثارة .

ها مع ما ٌتفق ح ـ أن تتوازن قٌمة الوسٌلة مع الجهد والمال ، وٌتناسب العائد من استخدام

 علٌها .
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 ـ مخارج الحروؾ والتالوة ووضوح الصوت :6

وضوح صوت المعلم مهم جداً، وقوة بٌانه، وجمال تعبٌره، وتسلسل حدٌثه، وإخراجه الحروؾ 

من مخارجها، وتنوع نبراته ولهجته الطبٌعٌة دون تكلؾ تجذب المتعلم ، وال سٌما تبلوة اآلٌات 

 القرآنٌة قراءة مجودة .

 

 ـ استخدام الكتاب المدرسً :7

الكتاب المدرسً هو أحد الوسائل التعلٌمٌة، وهو وعاء الخبرات المراد تعلمها فً شمولها، 

وٌتضمن مختلؾ جوانب التعلم المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة التً تسهم فً نمو المتعلم نموا 

جعله ٌحقق ذاته وٌتكٌؾ مع متكامبلً فً جوانبه الجسمٌة والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وت

 مجتمعه .

والمعلم الناجح من ٌوظؾ الكتاب المدرسً فً درسه ، مع أنه أحد عناصر الوسائل التعلٌمٌة ، 

لكن تم ذكره على انفراد ؛ ألن كثٌراً من المعلمٌن ٌهملون استخدامه كوسٌلة ، فماذا ٌنفع 

قرة من فقراته ، أو التركٌز على الطالب حمله إلى الصؾ إذا كان المعلم ال ٌستخدمه بشرح ف

 مفهوم معٌن  أو إجابة سإال ، أو نحو ذل  ؟

 

 ـ التنوع فً أسلوب األداء واالبتكار) طرق التدرٌس( :8

أسلوب أداء المعلم ال ٌقتصر على طرٌقة واحدة ، لكن فن توصٌل المعلومة ٌتطلب مهارات 

تمد نجاح المعلم إلى حد كبٌر على متنوعة ٌقوم بها المعلم لتحقٌق األهداؾ المرجوة ، وٌع

درجة نجاحه فً اختٌار طرٌقة التدرٌس المناسبة وحسن توظٌفها واالبتكار والتجدٌد فً 

عرضها ، وأسالٌب األداء متنوعة من الطرٌقة اإللقائٌة الخطابٌة ، أو أسلوب الحوار والمناقشة 

علم باللعب وؼٌرها الكثٌر ، الت –التعلم التعاونً  –العصؾ الذهنً  -، أسلوب حل المشكبلت

والمعلم الناجح ٌجمع بٌن األسالٌب المختلفة وطرق التدرٌس المتنوعة بما ٌحقق له األهداؾ 

 المرجوة .
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 ـ التمكن من المادة العلمٌة :9

أول مقومات شخصٌة المعلم الناجح التمكن من المادة العلمٌة، فالمعلم ٌقوم منذ اللحظة األولى 

جهة أسئلة المتعلمٌن واستفساراتهم، وربما بعض المتعلمٌن ٌسؤل لٌكتشؾ له فً الفصل بموا

قدرة المعلم ومستواه العلمً، لذا ٌنبؽً للمعلم الناجح أن ٌلم بالكتاب المدرسً الذي ٌقوم 

بتدرٌسه، وٌستعٌن بالمراجع التً تثري مادته العلمٌة وٌكون واسع االطبلع لثقة المتعلمٌن بؤن 

 ٌة، فبل تخٌب أمل طبلب  فٌ  وكن مستعداً تماما لهم .المعلم موسوعة علم

 

 : ـ التحدث باللؽة العربٌة المٌسرة11

من واجب المعلم التحدث باللؽة العربٌة الفصحى قدر اإلمكان ، بعٌدا عن اللهجة العامٌة، بل 

 ٌم .وتعوٌد المتعلمٌن الحدٌث بها، فإن ذل  أدعى للفهم، وهً لؽتنا الجمٌلة لؽة القرآن الكر

 

 : ـ الشخصٌة وضبط الفصل11

المعلم الجٌد هو الذي ٌتصؾ بشخصٌة متزنة بحٌث ال ٌسهل مضاٌقته، وال ٌكون لدٌه خجل 

زائد، فٌجب على المعلم أن ٌجاهد نفسه من أجل إكسابها فضٌلة الصبر وسعة الصدر 

 والتواضع من ؼٌر ضعؾ. 

بسه وجاذبٌة مظهره، وطٌب رائحته، ومن شخصٌته كذل  أناقته ونظافته وذوقه فً اختٌار مبل

وحسن تعامله مع المتعلمٌن، دمث األخبلق متؤدباً فً ألفاظه، ٌحترم شخصٌة المتعلم وحقوقه. 

 ومن شخصٌته القدرة على ضبط الفصل.
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 من وسائل ضبط الفصل :

 .ال ٌبدأ الدرس قبل أن ٌسود النظام، وٌحصل االنتباه 

 مقاعد.ال ٌبدأ الدرس قبل أن تترتب ال 

 .توزٌع نظره فً جمٌع األركان، فبل ٌجعل اهتمامه قاصراً على الصفوؾ األمامٌة 

 .عدم شؽل المتعلمٌن بمسائل جانبٌة حتى ال ٌتشتت االنتباه 

 .شؽل المتعلمٌن طوال الحصة بشتى الوسائل التً تجذبهم إلى الدرس 

 .ال ٌنشؽل بؤعماله الخاصة عن دارسٌه 

 متعلم)صاحب المشكلة(فٌلجؤ للتلمٌح معه قبل التصرٌح فً العقاب.أن ٌتدرج فً التعامل مع ال 

 .تقدٌم بعض الحوافز المادٌة أو المعنوٌة بالتشجٌع والثناء 
 

 : ـ ربط الدرس بالواقع12

من الضروري جداً ربط الدرس بواقعنا الحدٌث وامتزاجه بحٌاتنا الٌومٌة ، كموضوع ترشٌد 

كات العامة ، وهذا ٌحتاج معلماً لدٌه ؼزارة علم وسعة استهبل  الماء والمحافظة على الممتل

اطبلع وروعة األسلوب فً استخدام األحداث واألخبار والمواقؾ وتوظٌفها للدروس وإعطاء 

 الحلول لها وتؤمل كٌؾ ٌربط معلم البشرٌة المواقؾ فً التعلٌم.

 

 : ـ التنوع فً أسالٌب التقوٌم البنائ13ً

لٌة التدرٌس، فنجاح المعلم فً مهمته تتوقؾ على مدى قدرته وهً المهارة المطلوبة فً عم

على صٌاؼة األسئلة وتنوعها من جهة، وقدرته على توجٌهها بطرٌقة سلٌمة من جهة أخرى، 

فاألسئلة البنائٌة هً العمود الفقري للدرس، فٌجب على المعلم أن ٌنوع فً طرٌقة أسالٌب 

ام مثل : ) من ، ما ، ومتى ، وكم ، وأٌن ، ولماذا ، التقوٌم البنائً من استخدام أدوات االستفه

، أو مسموعة من وكٌؾ و و .. ( بحٌث تكون أسئلة شفهٌة أو مكتوبة أو على جهاز عرض

 .جهاز تسجٌل
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 ـ تحقٌق األهداؾ :14 

تحقق األهداؾ هو تناول المعلم لدرسه من الناحٌة العملٌة التطبٌقٌة، فٌجب علٌه تحقٌق 

كٌة جمٌعها المعرفٌة والوجدانٌة والنفس حركٌة بؤن ٌكسب المتعلم المعلومات األهداؾ السلو

 .ارات والقدرات المتعلقة فً الدرسوالحقائق والمٌول واالتجاهات والمه

 

 ـ متابعة األعمال التحرٌرٌة :15

 على المعلم أن ٌتابع األعمال التحرٌرٌة للمتعلمٌن بصورة منتظمة وٌوقع على دفاترهم بما ٌفٌد

، بعة، وشكر المتفوق منهم وتشجٌعهمتابعته ، مع إمعان النظر فً إجاباتهم وكتابة تارٌخ المتا

 .المتعلم إلى تقدٌر أعماله عظٌمة ، فحاجةه الضعٌؾ وتحفٌزه للنهوض بمستواهوتنبٌ

 

 : ـ مراعاة الفروق الفردٌة16

تهم ، وأنهم لٌسوا على المعلم الناجح هو الذي ٌنظر إلى متعلمٌه على أنهم مختلفون فً قدرا

مستوى واحد ، فمنهم بطًء الفهم ، ومنهم الذكً ، فلٌس كل دواء ٌصلح لكل داء ، وٌمكن 

للمعلم الناجح أن ٌلحظ الضعاؾ والمتفوقٌن وٌقدم لكل منهم نصٌب من العناٌة واالهتمام ، وال 

 .باط وخٌبة األملتى ال ٌصاب باإلحٌنبؽً للمعلم أن ٌهتم بالمتفوق فقط وٌهمل المتعثر ، ح

 

 : ـ مراعاة زمن الحصة17

من الضروري جدا مراعاة زمن الحصة خبلل الشرح ، بحٌث ٌتمكن المعلم من االنتهاء من 

 .رسه مع نهاٌة الزمن المقرر للدرسد

 

 :  ـ التقوٌم النهائ18ً

هو الوقوؾ على ما استفاده المتعلم من الدرس، وأسئلته تكون فً صورة أمر مثل :اذكر، 

وضح، اشرح ، بٌن ، فسر ، قارن ، ما رأٌ  ، ماذا تفعل ، بم تنصح ، صل بٌن ، اختر ، 

ضع كلمة )صح( أو )خطؤ( .. وٌكون ذل  عن طرٌق مسابقة أو أسئلة مباشرة أو لوحة وؼٌر 

 ذل  . 
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وهذه األسئلة تعتبر مرتبطة بؤهداؾ الدرس ، وبالتالً تجعل المعلم ٌقرر مراجعة بعض 

ة فً مجال عدم تحقٌق بعض األهداؾ ، أو االنتقال إلى درس جدٌد الحقاً فً األنشطة الصفٌ

 حالة تحقٌقه ألهداؾ دراسته كلها .

 

 : ـ المستوى العام للمتعلمٌن19 

وٌمكن معرفة مستوى المتعلمٌن من خبلل المشاركة والحوار والتفاعل ، والحفظ للنصوص 
 لمنزلٌة ، وسلوكهم خبلل الدرس .المقرر حفظها ، ومدى التذكر، وحلهم للواجبات ا

 

 : ثبٍَب : كخببت حقشٌش انضٌبسة انصفٍت
بعد انتهاء رئٌس القسم من زٌارته ٌجب أن ٌكتب تقرٌرا عن زٌارته فً ضوء مبلحظاته أثناء 

  -الزٌارة وبعد مناقشة المعلم فٌها وٌراعى فً التقرٌر ما ٌلً :

 خدم الوسائل ..... (أن ٌصاغ بلؽة الحاضر والمستقبل فمثبل : ) ٌست (2

 اشتمال التقرٌر على العناصر األساسٌة  التً سبق ذكرها. (3

 التزام الدقة واإلٌجاز ؼٌر المخل، والتحدٌد بالبعد عن العمومٌات.  (4

 السبلمة اللؽوٌة نحوٌا وإمبلئٌا ووضوح الخط .  (5

 شكر المعلم مهما كان منه.  (6

ا، وال تكتب الملحوظات بالتنصٌص البعد عن كتابة جمٌع الملحوظات ولكن أبرزها وأهمه  (7

 علٌها ولكن تقدم فً صورة توصٌات.

تقدٌم اإلٌجابٌات وتؤخٌر التوصٌات وأن تكون بلؽة رقٌقة، والبعد عن اللؽة اآلمرة   (7

 والملزمة.

 توقٌع رئٌس القسم على التقرٌر.  (8

ناقشة واالستماع اطبلع المعلم على التقرٌر والتوقٌع بالعلم .... و ال ٌكتب التقرٌر إال بعد م  (9

 لوجهة نظره فٌما ٌبدٌه رئٌس القسم من ملحوظات وتقبل وجهة نظره طالما أنها معقولة .
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 أسئلة تطبٌقٌة لورشة العمل

 اكتب ثالثة لكل مما ٌأتً : – 1

 أهداؾ الزٌارة الصفٌة . –أ 

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

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

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

 لذهنً الجٌد للدرس .مظاهر اإلعداد ا –ب 

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

........................................................................................................ 
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 أمور ال ٌنبؽً علٌ  فعلها أثناء الزٌارة الصفٌة . –ج 
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....................................................................................................... 
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 الصفات التً تشكر المعلم علٌها فً استخدامه للسبورة . –د 
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....................................................................................................... 
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 أمثلة لؤلنشطة الصفٌة الناجحة . – ـه

....................................................................................................... 
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 .ق عادل للزٌارات الصفٌة فً القسمصمم الئحة من خمسة بنود على األقل تصلح كمٌثا – 2
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صػ ثالثة إٌجابٌات ٌمكن أن تسجلها فً تقرٌر الزٌارة الصفٌة تتعلق بتناول المعلم  – 3

 لحقائق الدرس .

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

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

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

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

....................................................................................................... 
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 ثبج املشاخع
 

 

المعارؾ  التربٌة الحدٌثة .. دار -أسالٌب تقوٌم المتعلمٌن  - صالح عبدالعزٌز -2

 م .2994بمصر.

مكتب التوجٌه الفنً العام ـ  -األولى الموجهةإعداد  -التعلٌم علم وفن  -منال العنجري  -3

 م.3114وزارة األوقاؾ . الطبعة األولى  

 م.2993 -مٌذ تقوٌم أداء التبل-محمد المري  -4

 م. 2998 -تقوٌم أداء المعلمٌن -خالد القطان  -5

 م 3114  -مصر –دار النهضة العربٌة  -زاد المعلم الناجح  -ناصر بدٌر الخولً -6

الطبعة الثانٌة  -دار الوطن -المدرس ومهارات التوجٌه  -محمد على عبدهللا الدروٌش -7

 هـ.2527

دار   -الوسائل التعلمٌة والمنهج-الحمٌد جابر  دعب أحمد خٌري محمد كاظم . د جابر -7

 النهضة العربٌة .

 م.3114الطبعة األولى  -إدارة ترجمان اإلسبلم  -معلماً  - -النبً الكرٌم  -فضل إلهً -8
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 بٍتوصاسة انرت

 انخىخٍه انفًُ انعبو نهرتبٍت اإلساليٍت

 طشق انخذسٌس اإلبذاعٍت
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 املقذيت

 

ٌمتاز العصر الحالً بتؽٌٌرات سرٌعة محاطة بتحدٌات كثٌرة، وقد شىملت تلى  التؽٌىرات التقىدم 

ور التكنولىوجً واالنفتىاح علىى العىالم المتمثىل بسىرعة االتصىاالت والمواصىبلت، العلمً والتط

ومن أجل مواكبة تل  التطورات السرٌعة علٌنا االهتمام بتنمٌة العقول المبدعة القادرة على حىل 

المشىىكبلت القائمىىة، وعلٌىىه فقىىد أصىىبح تنمٌىىة القىىدرات العقلٌىىة للمتعلمىىٌن الهىىدؾ الىىرئٌس للعملٌىىة 

 ذ ٌقاس نجاح رئٌس القسم بمقدار قدرته على تنمٌة معلمٌه بؤسالٌب الطرق الحدٌثة.التربوٌة، إ

إن اختٌار الطرائق التدرٌسٌة الفعالة من ِقبل رئٌس القسم ال ٌقتصر تؤثٌرها فً تحسىٌن مسىتوى 

التحصٌل لدى المتعلمٌن، بل ٌتعدى ذل  إلى تنمٌة المهارات العقلٌة واالجتماعٌة لدى المتعلمىٌن 

 رستها مثل : التفكٌر واإلبداع والمشاركة والتنظٌم وتحمل المسإولٌة والثقة بالنفس.لمما

وحٌث أن طرق التدرٌس الحدٌثة متعددة ومتنوعة فقد اكتفٌنا فىً هىذه المىذكرة بتنىاول طىرٌقتٌن 

من طرائق التدرٌس الحدٌثة وتطبٌقاتها وهمىا ) حىل المشىكبلت والعصىؾ الىذهنً(، التىً تحفىز 

لمىىٌن للمشىىاركة بقىىدراتهم الذاتٌىىة كاملىىة، وتعزٌىىز الصىىلة االجتماعٌىىة بٌىىنهم، كمىىا تفكٌىىر المتع

 واستخدمت هذه الطرائق التفكٌرٌة فً حل مشاكل فً مواقؾ تعلٌمٌة مختلفة ومجاالت متعددة.

 

 وهللا ولً التوفٌق ،،،
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 اسرتاحٍدٍت حم املشكالث
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 :(1)يقذيت  
هو نشاط ذهنً منظم للمتعلم، وهو منهج علمً ٌبدأ باستثارة تفكٌره، بوجود مشكلة ما تستحق 

حلها وفق خطوات علمٌة، ومن خبلل ممارسة عدد من النشاطات  التفكٌر، والبحث عن

  التعلٌمٌة.

المشكبلت أمر ضروري الكتساب مجموعة من المعارؾ  وتدرٌب المتعلمٌن على حل

ات العملٌة واالتجاهات المرؼوب فٌها؛ كً ٌواجهوا الحٌاة بمتؽٌراتها النظرٌة، والمهار

 .المتجددة وحركتها السرٌعة ومواقفها الجدٌدة

 

 تعرٌؾ المشكالت :

ر عقلً ٌنضوي على سلسلة من التً ٌسٌر علٌها الفرد  الخطوات المنظمة هو ) تصوُّ

 ( .بؽٌة التوصل إلى حل للمشكلة )الجماعة(

 

 حل المشكالت؟  تٌجٌةماذا تعنً استرا

و المحتوى الدراسً معا  مهارات حل المشكبلت استراتٌجٌة تدرٌس تٌسر تعلُّم أبنائنا المتعلمٌن

،من خبلل مواجهتهم بمشكلة تثٌر اهتمامهم، أو تتحدى تفكٌرهم و لها عبلقة بما ٌدرسونه من 

كلة، وجمع وتتضافر جهودهم لتحدٌد هذه المش موضوعات، و لها حل أو حلول واقعٌة،

 البٌانات المتصلة بها واقتراح الحلول المناسبة، ومن ثم اختٌار الحل األفضل وتنفٌذه و تقٌٌمه. 

أحد األسالٌب التدرٌسٌة التً ٌقوم فٌه المعلم بدور  فؤسلوب التدرٌس باستراتٌجٌة حل المشكبلت

موقؾ مشكلة البد إٌجابً للتؽلب على صعوبة ما تحول بٌنه وبٌن تحقٌق هدفه، و لكً ٌكون ال

 :من توافر ثبلثة عناصر

 هدؾ ٌسعى إلٌه. -
 صعوبة تحول دون تحقٌق الهدؾ. -
 رؼبة فً التؽلب على الصعوبة عن طرٌق نشاط معٌن ٌقوم به المتعلم. -

                                                           
(1)

 ٓزًشح ٖٓ ئػذاد رٞع٤ٚ اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخ ثٔ٘طوخ ؽ٢ُٞ اُزؼ٤ٔ٤ِخ . 
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بنشاط ومجموعة من اإلجراءات فهو  معنى ذل  أن سلو  حل المشكلة ٌتطلب من المتعلم قٌامه

وسابقة وبٌن ما ٌواجهه من مشكلة  فً مواقؾ متنوعة ٌربط بٌن خبراته التً سبق تعلمها

 وصوالً الى التعمٌمات المختلفة.  حالٌة، فٌجمع المعلومات، وٌفهم الحقائق والقواعد،

 

 خطوات أسلوب حل المشكالت:

 :أوالً: تحدٌد المشكلة 

  ) المشكلة المحددة جٌدا مشكلة نصؾ محلولة (                       

ال لبس فٌه ، سواء كان ذل  فً صٌؽة سإال أو فً  بوضوح و إٌجاز شكلةتحدٌد الم –أ 

  صٌؽة إجرائٌة قابلة للحل .

 مثال تطبٌقً:

 فً درس الطالق : ما الصٌاؼة الصحٌحة للمشكلة من بٌن الصٌاؼات اآلتٌة ؟ 

 الطبلق مشكلة شدٌدة الخطورة .  *2*

  نحن معرضون للتفسخ األسري بسبب الطبلق .* 3*

 ا الوسائل التً نضٌق بها دائرة الطبلق ؟م *4*

 هدفنا : البحث عن حل ) وسٌلة ( / حلول ) وسائل ( لمشكلة انتشار الطبلق . *5*

*** الصٌاؼتان األولى و الثانٌة ؼٌر صحٌحتٌن . ألنهما ال تحتوٌان هدفا إجرائٌا ٌسعى 

لوب منا ؟ أو : و ماذا بعد المتعلمون للوصول إلٌه ، وسٌكون لسان المتعلم قوله : إذن ما المط

 أن عرفنا ذل  ؟

*** الصٌاؼتان الثالثة و الرابعة صحٌحتان ألنهما ٌحتوٌان هدفا ٌسعى المتعلمون للوصول إلٌه 

فً هٌئة سإال و رقم  4من خبلل خطوات معٌنة هً خطوات حل المشكبلت ، الصٌاؼة رقم 

 تقرٌرٌة فٌها هدؾ نصل إلٌه نهاٌة الحصة . 5
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  رة المشكلة :إثا –ب 

وصؾ نتائجها، ربطها بحٌاة المتعلمٌن أو األمة، أو ، عن طرٌق بٌان خطورتها أو أبعادها

 .بمستقبلهم الدنٌوي أو األخروي

 :جمع البٌانات و المعلومات المتصلة بالمشكلة  -ثانٌاً 

 من مصادرها المعتبرة مثل :

 مقاببلت -رسوم بٌانٌة  -ءاتاحصا -استباناتنتائج * المراجع العلمٌة )كتب ودورٌات ( 

استضافة  -أو للعاملٌن فً مجال المشكلة  -أبناء (  –زوجات  –)أزواج  ألصحاب المشكلة

 -هٌئات اجتماعٌة  – باحثون اجتماعٌون –موثقو عقود  –قضاة شرعٌون  - متخصصٌن

 أسلوب العصؾ الذهنً .

 نشاط تطبٌقً :

إلٌها فً مرحلة جمع البٌانات و المعلومات عن ما األمور الواجب على المعلم االنتباه  -أ 

 المشكلة ؟

  . تكون البٌانات و المعلومات أساسٌة و ذات صلة بالمشكلة  
 . توثٌق المصادر  
 . تصنٌؾ المعلومات و تحلٌلها بدقة ووضوح  
 .من األفضل ترتٌب المعلومات والبٌانات حسب درجة أهمٌتها 
 ما فائدة كل ملحوظة ذكرت آنفا ؟ –ب  

 اقتراح الحلول للمشكلة :  –ثالثاً 

 * ملحوظات مهمة لهذه الخطوة :

  تحتاج مزٌجاً من إعمال العقل ، وإطبلق الخٌال . - 

  ٌجب البعد عن الشطط فً التفكٌر كؤن ٌكون الحل .. ) البعد عن الزواج ( . -

 من أفضل الطرق إلجرائها أسلوب العصؾ الذهنً .  -

 ل فهم وتحلٌل البٌانات و المعلومات التً تم جمعها.ٌمكن الوصول إلٌها من خبل -
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  رابعاً:  المفاضلة بٌن الحلول و اختٌار الحل / الحلول المناسبة .

  . ُِٔلبمِخ ث٤ٜ٘ب ٍٕ  ٣زْ كؾـ اُؾٍِٞ ثزأ

 :َ٣لنَ ٝمغ ٓؼب٤٣ش ُزِي أُلبمِخ ٖٓ ٓض  

 

 .اُؾَ / اُؾٍِٞ األػ٠ِ ٗغجخ ٣زْ رج٤ٜ٘ب 

 

 خامساً: التخطٌط لتنفٌذ الحل و تجرٌبه :

  : َ٣زْ ر٘ل٤ز ٛزا اُج٘ذ ؽغت هج٤ؼخ أُؾٌِخ ٓٞمٞع اُذسط ، ٓض 

  –اُزؼقت األػ٠ٔ  –اُـ٤جخ ٝ ا٤ُٔ٘ٔخ  – اُـؼ –اُٞاُذ٣ٖ  ػوٞم –) م٤ن ٓغغذ أُذسعخ 

 ئُخ ( 

 )ٍِٞ٣لنَ ئعشاء رخط٤و )خطخ ئعشائ٤خ ٝص٤٘ٓخ ُز٘ل٤ز اُؾَ/ اُؾ 

 

 سادساً :  تقٌٌم الحل : 

 مشاهدة .  -3استبانة .  -2ٌتم تقٌٌم الحل من خبلل : 

 اإلجابة على أسئلة ، مثل :  -4

 لٌل ؟ (  لمشكلة؟ ) ما الد* هل عمل الحل المقترح على حل ا

 * ما الصعوبات التً واجهت تنفٌذ الحل ؟ 

 * ما األخطاء التً حدثت أثناء التطبٌق ؟ 

  * هل هنا  حلول أخرى بدٌلة ؟

 

 الحل

 موافقة

 الشرع

 ) الدرجة (

 التكالٌؾ

 ) الدرجة (

موافقة 

 العرؾ

 ) الدرجة (

سهولة 

 التطبٌق

 ) الدرجة (

اض انخف

 المخاطرة

 ) الدرجة (

مناسبته 

 للمستهدفٌن

 ) الدرجة (
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 أهمٌة أستخدم أسلوب حل المشكالت :

  التفكٌر الناقد ( –تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا لدٌهم. ) مهارة اتخاذ القرار  -2

  القدرة على فهم المعلومات و تذكرها لفترة طوٌلة . زٌادة – 3

  تطبٌق المعلومات و توظٌفها فً مواقؾ حٌاتٌة جدٌدة خارج المدرسة . – 4

  تنمٌة التفكٌر العلمً ) المنظم ( فً حل مشكبلتهم الحٌاتٌة . – 5

  إثارة دافعٌة التعلم و االستمتاع بالعمل . -6

 و الٌؤس تجاه صعوبات التعلم و الحٌاة معا . الثقة بالنفس و عدم الملل أ – 7

ل المسئولٌة .  – 7  تحمُّ

االستفادة من مصادر التعلم المتنوعة، وعدم االعتماد على الكتاب المدرسً كمصدر  – 8

  وحٌد للمعرفة

 توثٌق الصلة بٌن المتعلمٌن و حصد ثمار التعلم التعاونً .  – 9

 فً المدرسة و األسرة و المجتمع .  تحقٌق إٌجابٌة المتعلم كعضو فاعل – 21

 التطبٌق العملً آلداب الحوار .  – 22
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 انعصف انزهًُحٍدٍت ااسرت
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 (1)اسرتاحٍدٍت انعصف انزهًُ 

 

 : ًمفهوم العصؾ الذهن 

ـ ٌقصد به تولٌد وإنتاج أفكار وآراء إبداعٌة من األفراد والمجموعات لحل مشكلة معٌنة،  *

هذه األفكار واآلراء جٌدة ومفٌدة أي وضع الذهن فً حالة من اإلثارة والجاهزٌة  وتكون

للتفكٌر فً كل االتجاهات لتولٌد أكبر قدر من األفكار حول المشكلة أو الموضوع المطروح، 

  .بحٌث ٌتاح للفرد جو من الحرٌة ٌسمح بظهور كل اآلراء واألفكار

 

  .أهداؾ التدرٌس بطرٌقة العصؾ الذهنً

  . تفعٌل دور المتعلم فً المواقؾ التعلٌمٌة -2

تحفٌز المتعلمٌن على تولٌد األفكار اإلبداعٌة حول موضوع معٌن، من خبلل البحث عن  -3

  . إجابات صحٌحة، أو حلول ممكنة للقضاٌا التً تعرض علٌهم

  .أن ٌعتاد المتعلمون على احترام وتقدٌر آراء اآلخرٌن -4

 .على االستفادة من أفكار اآلخرٌن، من خبلل تطوٌرها والبناء علٌها أن ٌعتاد المتعلمون -5

 

 مبادئ العصؾ الذهنً :

إرجاء التقٌٌم : ال ٌجوز تقٌٌم أي من األفكار المتولدة فً المرحلة األولى من الجلسة ألن   -2

اولة نقد أو تقٌٌم أي فكرة بالنسبة للفرد المشار  سوؾ ٌفقده المتابعة وٌصرؾ انتباهه عن مح

 .الوصول إلى فكرة أفضل

إطبلق حرٌة التفكٌر : أي التحرر مما قد ٌعٌق التفكٌر اإلبداعً وذل  للوصول إلى حالة  -3

من االسترخاء وعدم التحفظ بما ٌزٌد انطبلق القدرات اإلبداعٌة على التخٌل وتولٌد األفكار فً 

 جو ال ٌشوبه الحرج من النقد والتقٌٌم.

                                                           
(1)

خج٤ش ٓ٘بٛظ ٝٓذسة ثٔشًض رط٣ٞش أُ٘بٛظ ٝأُٞاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثٞصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ - فالػ ػجذ أُؾغٖ ٓؾٔذ ػجذ اُؼبٍ ػغبط ُألعزبرٓوبُخ  

 ) ثزقشف ( ثغٜٔٞس٣خ ٓقش اُؼشث٤خ
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أي التركٌز فً جلسة العصؾ الذهنً على تولٌد أكبر قدر من األفكار الكم قبل الكٌؾ :  -4

 .مهما كانت جودتها، فاألفكار المتطرفة وؼٌر المنطقٌة أو األفكار الؽرٌبة مقبولة

البناء على أفكار اآلخرٌن : أي جواز تطوٌر أفكار اآلخرٌن والخروج بؤفكار جدٌدة  -5

ها فهً حق مشاع ألي مشار  تحوٌرها وتولٌد فاألفكار المقترحة لٌست حكراً على أصحاب

  .أفكار أخرى منها

 

 مراحل العصؾ الذهنً

وٌتم فٌها توضٌح المشكلة وتحلٌلها إلى عناصرها األولٌة التً تنطوي علٌها،  المرحلة األولى :

تبوٌب هذه العناصر من أجل عرضها على المتعلمٌن الذٌن ٌفضل أن تتراوح أعدادهم ما بٌن 

فرداً، ثبلثة منهم على عبلقة بالمشكلة موضوع العصؾ الذهنً واآلخرون بعٌدو  (23 - 21)

الصلة عنها، وٌفضل أن ٌختار المتعلمون رئٌساً للجلسة ٌدٌر الحوار وٌكون قادراً على خلق 

الجو المناسب للحوار وإثارة األفكار وتقدٌم المعلومات وٌتسم بالفكاهة، كما ٌفضل أن ٌقوم أحد 

 ( تسجٌل كل ما ٌعرض فً الجلسة دون ذكر أسماء ) مقرر الجلسةالمتعلمٌن ب

 

وٌتم فٌها وضع تصور للحلول من خبلل إدالء الحاضرٌن بؤكبر عدد ممكن  : المرحلة الثانٌة

 من األفكار وتجمٌعها وإعادة بنائها وصوالً إلى أفكار جماعٌة مشتركة.

 

  .أفضلهاوٌتم فٌها تقدٌم الحلول واختٌار  : المرحلة الثالثة

 

 : خطوات جلسة العصؾ الذهنً

  :تمر جلسة العصؾ الذهنً بعدد من المراحل و لضمان نجاحها وتتضمن ما ٌلً  *

قد ٌكون بعض المتعلمٌن على علم تام بتفاصٌل  تحدٌد ومناقشة المشكلة ) الموضوع ( : -2

المطلوب من الموضوع فً حٌن ٌكون لدى البعض اآلخر فكرة بسٌطة عنها وفً هذه الحالة 

قائد الجلسة هو مجرد إعطاء المتعلمٌن الحد األدنى من المعلومات عن الموضوع ألن إعطاء 

المزٌد من التفاصٌل قد ٌحد بصورة كبٌرة من لوحة تفكٌرهم وٌحصره فً مجاالت ضٌقة 

  .محددة
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ٌطلب من المتعلمٌن فً هذه المرحلة الخروج من نطاق  إعادة صٌاؼة الموضوع : -3

وع على النحو الذي عرؾ به وأن ٌحددوا أبعاده وجوانبه المختلفة من جدٌد فقد تكون الموض

 .للموضوع جوانب أخرى

 

ٌحتاج المتعلمون فً جلسة العصؾ الذهنً إلى  تهٌئة جو اإلبداع والعصؾ الذهنً : -4

تهٌئتهم للجو اإلبداعً وتستؽرق عملٌة التهٌئة حوالً خمس دقائق ٌتدرب المتعلمون على 

  .إلجابة عن سإال أو أكثر ٌلقٌه قائد المشؽلا

 

ٌقوم المعلم بكتابة السإال أو األسئلة التً وقع علٌها االختٌار وٌطلب من  العصؾ الذهنً : -5

المتعلمٌن تقدٌم أفكارهم بحرٌة على أن ٌقوم كاتب المبلحظات بتدوٌنها بسرعة على السبورة 

 .ٌم األفكار حسب تسلسل ورودهاأو لوحة ورقٌة فً مكان بارز للجمٌع مع ترق

ٌدعو المتعلمٌن إلى اختٌار أؼرب األفكار المطروحة وأكثرها بعداً  تحدٌد أؼرب فكرة : -6

عن األفكار الواردة عن الموضوع وٌطلب منهم أن ٌفكروا كٌؾ ٌمكن تحوٌل هذه األفكار إلى 

 .فكرة عملٌة مفٌدة 

 

 .قٌٌم األفكار وتحدٌد ما ٌمكن أخذه منهاالهدؾ من هذه الجلسة هو ت : جلسة التقٌٌم -7

 

 :تنفٌذ مواقؾ تعلٌمٌة باستخدام استراتٌجٌة العصؾ الذهنً

 

صعوبة االستٌقاظ لصالة الفجر " أو" حب الفضول أوالً: المشكلة ) موضوع الجلسة (:" 

 مشكلة التدخٌن " .... –والتجسس على اآلخرٌن 

" .... " .. ٌقوم المعلم بمناقشة المتعلمٌن  ( : تحدٌد ومناقشة المشكلة ) موضوع الجلسة/  1

 .  )حول موضوع الجلسة إلعطاء مقدمة نظرٌة مناسبة لمدة ) دقٌقتٌن
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على النحو التالً :   )ٌعٌد المعلم صٌاؼة المشكلة فً ) دقٌقتٌن إعادة صٌاؼة المشكلة :/  2

عر بؤن فً ذل  معصٌة هلل أحمد ٌشعر بثقل فً االستٌقاظ من النوم لتؤدٌة صبلة الفجر وهو ٌش

 ؟ تعالى.. فكٌؾ نساعده على حل مشكلته

 المتعلمٌن بقواعد العصؾ الذهنً ٌقوم المعلم بتذكٌر تهٌئة جو اإلبداع والعصؾ الذهنً:/  3

   .أعرض أفكار  بؽض النظر عن خطئها أو صوابها أو ؼرابتها (دقٌقتٌن)

 . )عن األسئلة لمدة ) دقٌقتٌن أفكارهم إجابةبعرض ٌطلب من المتعلمٌن البدء /  4

 .وكتابتها متسلسلة على سبورة معدنٌة أمام المشاركٌن تعٌٌن المعلم بتدوٌن األفكار/  5

إذا ما الحظ أن معٌن األفكار قد نضب لدٌهم كؤن ٌطلب ٌقوم المعلم بتحفٌز المتعلمٌن /  6

معان النظر فً األفكار منهم تحدٌد أؼرب فكرة وتطوٌرها لتصبح فكرة عملٌة أو مطالبتهم بإ

 .المطروحة واالستنتاج منها أو الربط بٌنها وصوالً إلى فكرة جدٌدة

 

دقائق( من أجل  6ٌقوم المعلم بمناقشة المتعلمٌن فً األفكار المطروحة لمدة ) التقٌٌم :/  7

  :- تقٌٌمها وتصنٌفها إلى

 .أفكار أصٌلة و مفٌدة وقابلة للتطبٌق

  <قابلة للتطبٌق المباشر وتحتاج إلى مزٌد من البحث أفكار مفٌدة ولكنها ؼٌر 

  .فكار مستثناة ألنها ؼٌر عملٌة وؼٌر قابلة للتطبٌق

 

 .ٌلخص المعلم األفكار القابلة للتطبٌق وٌعرضها على المتعلمٌن لمدة ) دقٌقتٌن( / 8

 

  .أعجبة ٔغبػ ع١ٍّخ اٌعظؿ اٌزٕٟ٘

 

ٖ ٓؼِٞٓبد ٝٓؼبسف ُذٟ أُزؼ٤ِٖٔ ٝهبئذ ٝمٞػ أُؾٌِخ ٓذاس اُجؾش ٝٓب ٣زؼِن ثٜب ٓ -1

  .اُ٘ؾبه هجَ عِغخ اُؼقق
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ٝمٞػ ٓجبدب ٝهٞاػذ اُؼَٔ ٝاُزو٤ذ ثٜب ٖٓ هجَ اُغ٤ٔغ ثؾ٤ش ٣أخز ًَ ٓزؼِْ دٝسٙ ك٢ هشػ  -2

 .األكٌبس دٕٝ رؼ٤ِن أٝ رغش٣ؼ ٖٓ أؽذ

 

ٔؼشك٤خ ك٢ خجشح أُؼِْ ٝعذ٣زٚ ٝه٘بػزٚ ثو٤ٔخ أعِٞة اُؼقق اُز٢٘ٛ ًأؽذ االرغبٛبد اُ -3

ؽلض اإلثذاع ثبإلمبكخ ئ٠ُ دٝسٙ ك٢ اإلثوبء ػ٠ِ ؽٔبط أُزؼ٤ِٖٔ ك٢ أعٞاء ٖٓ االهٔئ٘بٕ 

  .ٝاالعزشخبء ٝاالٗطالم

 

ِّب عجك ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌعظؿ اٌزٕٟ٘ ٘ٛ ِٛلؿ رع١ٍّٟ ٠غزخذَ ِٓ أعً ر١ٌٛذ أوجش  * 

ذدح ـٟ عٛ رغٛدٖ عذد ِٓ األـىبس ٌٍّشبسو١ٓ ـٟ ؽً ِشىٍخ ِفزٛؽخ خالي ـزشح ص١ِٕخ ِؾ

  .اٌؾش٠خ ٚاألِبْ ـٟ طشػ األـىبس ثع١ذاً عٓ اٌّظبدسح ٚاٌزم١١ُ أٚ إٌمذ

ِٚٓ خالي اٌم١بَ ثع١ٍّخ اٌعظؿ اٌزٕٟ٘ ؽغت اٌمٛاعذ ٚاٌّشاؽً اٌغبثمخ أصجذ اٌعظؿ اٌزٕٟ٘ 

ٔغبؽٗ ـٟ وض١ش ِٓ اٌّٛالؿ اٌزٟ رؾزبط إٌٝ ؽٍٛي إثذاع١خ ألٔٗ ٠زغُ ثئطالق أـىبس األـشاد 

رم١١ُ، ٚ٘زا ٠ٛضؼ أ١ّ٘خ ع١ٍّخ اٌعظؿ اٌزٕٟ٘ ـٟ ر١ّٕخ اٌزفى١ش اإلثذاعٟ ٚؽً دْٚ 

  .اٌّشىالد
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 ) أنشطة تطبٌقٌة لورشة العمل (

 : اعزشار١غ١خ ؽً اٌّشىالد 

 اكتب ثبلثة أدوار للمعلم فً كل خطوة من الخطوات التالٌة من خطوات حل المشكبلت : -أ 

 جمع البٌانات . – 2

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

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

 اقتراح الحلول . – 3

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

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

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

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

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

 

 المفاضلة بٌن الحلول و اختٌار الحل أو الحلول األفضل . – 4
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........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
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 محددة دقٌقة .صػ ثبلثة مشكبلت بطرٌقة إجرائٌة  –ب 

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

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

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

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

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

 

 : ٟٕ٘اعزشار١غ١خ اٌعظؿ اٌز 

 

 فْٔ ٗٔٞرعب رطج٤و٤ب ٓزٌبٓال ُؼقق ر٢٘ٛ ك٢ ئؽذٟ اُؾقـ اُذساع٤خ . -
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....................................................................................................... 

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

....................................................................................................... 
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 جع مقترحة الستراتٌجٌتً : حل المشكالت و العصؾ الذهنً :مرا

 

 عالم الكتب . –استراتٌجٌات التدرٌس : الدكتور حسن حسٌن زٌتون  – 2

 عالم الكتب . –تعلٌم التفكٌر : الدكتور حسن حسٌن زٌتون  – 3

 دار الفكر العربً . –استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة : الدكتور جابر عبد الحمٌد  – 4

 الشروق . –تدرٌس مهارات التفكٌر : الدكتور جودت أحمد سعادة  – 5

 عالم الثقافة . –إعداد و تؤهٌل المعلم : األستاذ : مصطفى نمر دعبس  – 6

دار  –المرجع فً تدرٌس مهارات التفكٌر : باري بٌٌر ، ترجمة مإٌد حسٌن فوزي  – 7

 الكتاب الجامعً .
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 وصاسة انرتبٍت

 انخىخٍه انفًُ انعبو نهرتبٍت اإلساليٍت

 إداسة االخخًبعبث انفعبنت

 وسدالث سئٍس انقسى
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 : يقذيت
 

ن النتائج اإلٌجابٌة والمثمرة هً األهداؾ األساسٌة ألي اجتمىاع، لكىن معظىم ٌجمع الناس على أ

األشىىخاص ٌقولىىون أن الكثٌىىر مىىن االجتماعىىات التىىً ٌحضىىرونها ؼٌىىر مثمىىرة وتحقىىق القلٌىىل، 

فالتحضٌر المسىبق واالسىتعداد لتوجٌىه األمىور والسىٌطرة علٌهىا هىً خطىوات فىً سىبٌل تحقٌىق 

 أهداؾ االجتماع. 

 

 اعات :تعرٌؾ االجتم

أو اتخاذ قرارات أو إٌصال  التقاء  أفراد معاً لؽرض حل مشكبلت ٌعرؾ االجتماع بؤنه :

 . رسائل

 

 أهمٌة  االجتماعات  :

 تقدٌم  معلومات  مهمة  للقائمٌن  باألعمال. (1
 إعطاء  الفرصة  لؤلشخاص  للتعبٌر  عن  آرائهم. (2
 استكشاؾ  األفكار  وتقٌٌمها والتعرؾ على  الخبرات. (3
 وصل  إلى  اتفاق  جماعً. الت (4
 مناخ مناسب  للتدرٌب  والتعلٌم. (5
 تعتبر  فرصة  جٌدة  لتشكٌل  فرق  العمل. (6

 القرارات  المتخذة  من  خبلل  االجتماعات  أكثر  مصداقٌة  من القرارات الفردٌة. (7
 االجتماع ٌخلق جواً من االلتزام  بحٌث ٌؤخذ كل فرد على عاتقه مهمة  تنفٌذ ما اتفق علٌه. (8
 االجتماعات  الفّعالة  تقلل  من  األعمال  الورقٌة.    (9
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 : أدوار أعضاء االجتماع

 :  دور رئٌس  االجتماع –أ 

 .  وضع  جدول  األعمال وتوضٌح هدؾ  االجتماع 

    . ٌعتبر  المسئول  األول  عن خطوات سٌر االجتماع 

   .  صٌاؼة ما ٌصدر  عن  كل  المشاركٌن  فً  قرار واحد 

   ضٌح  أدوار  المشاركٌن ومسإولٌاتهم .تو 
   .  إٌجاد  روح  األلفة  واالنسجام  بٌن  المشاركٌن 

   .  المشاركة  فً  النقاش  باعتباره عضواً  ولٌس رئٌسا 

   .  استخدام  أسلوب اإلقناع  أكثر من أسلوب السلطة  فً  تنفٌذ  القرارات 
 

 :  دور  المقرر –ب 

  التذكٌر  بجدول  األعمال . 

 .  تدوٌن  األفكار  الجٌدة  واإلبداعٌة 

 .  تسجٌل  القرارات 
 

 -:  دور  المشاركٌن فً االجتماع –ج 

 . الحضور  فً  الوقت  المحدد 

 . اإلعداد  المسبق  لبلجتماع  ذهنٌاً  ونفسٌاً وفق جدول األعمال 

  .  تقدٌم  أفكار  مفٌدة 

   . طرح  أسئلة  فّعالة وهادفة 

 لحوار والنقاش .االلتزام بآداب ا 
 . عدم  اإلسراع  فً  إصدار  أحكام  ؼٌر  ناضجة  ومتكاملة 

 .الوصول  إلى  إجماع  فً  القرارات 

 . إنجاز  المطلوب  من  القرارات  فً  الوقت  المتفق  علٌه 
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 : أنواع االجتماعات

 : حضور  كبٌر. - اإلعالمٌة 
 توصٌل  أخبار  ومعلومات. -    

 سئلة.لٌس  هنا   أ -    

 : تبادل  اآلراء  واالقتراحات. -  المناقشة 
 ال ٌصدر عنها قرار  وال خطة  عمل. -        

 .تشجٌع  الجمٌع  للنقاش  والحوار -        

 توفٌر  مناخ  تعاونً. -        

 : تقتصر على أفراد معٌنٌن لدٌهم  معلومات. - حل المشكالت 
 صدار القرارات. تقدٌم  بدائل عدة قبل إ -             

 : متابعة  تنفٌذ  الخطة  من  خبلل البرامج.   - متابعة األداء 
 االلتزام  بالوقت  والجودة  فً  األداء. -            

 االجتماعات تكون دورٌة أو أسبوعٌة أو شهرٌة. -            

 

 : القوى المؤثرة فً االجتماعات

 المجموعة . التفكٌر الفردي والسلو  الفردي ٌتؤثران ب 
   عندما  ٌتم  صىنع القىرارات مىن قبىل المجموعىة،  فؽالبىاً مىا تكىون  هىذه  القىرارات  مختلفىة

عن  تل   التً  تصنع  بشكل فردي،  وسبب هذا وجود نوع  من الؽرٌزة االجتماعٌىة. التىً 
تلعب دورها وتجعل األفراد ٌخضعون  للضؽوط  السائدة وهذه  تإثر فً النقاش قبل القىرار 

 وفً اتخاذ القرار ذاته.

   ٌتم  الضؽط  على  األشخاص  الذٌن  ٌعبرون  عن  شكو   وتحفظات  أو  ٌتسىاءلون  عىن
 مدى  صحة آراء األكثرٌة  وذل  لقبول إجماع المجموعة. 

  األشخاص الذٌن  ٌتخذون موقفاً  فً االجتماع ٌشعرون أنهىم سىٌفقدون مصىداقٌتهم إذا تخلىوا
 ظر عن اإلثباتات التً تقدم خطؤ ذل  الموقؾ.عن هذا الموقؾ بؽض الن

 .مجاملة األشخاص  بعضهم  بعضاً  فً  تبنً مواقؾ واحدة 
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 الصمت ال ٌعنً بالضرورة  الموافقة  التامة أو عدم االعتراض 
   .آراء المجموعة  تمٌل فً الؽالب إّما إلى التحفظ  الزائد أو المخاطرة  الزائدة 

  كثٌرة  الكبلم  قلٌلة  األعمال  .   من  سمات  االجتماعات  أنها 

 

 : مراحل االجتماعات الفعالة

 تمر االجتماعات  الفّعالة  بؤربع  مراحل  حتى  تصل  إلى مجموعة  منسجمة  ومنتجة:

 .التكوٌن األولى :* 

 ـ ٌدرس المشاركون  فً االجتماع  بعضهم  بعضاً  بطرٌقة  مهذبة  ولبقة .

 لفٌات ومواقؾ  بعضهم  بعضاً .ٌسعى المشاركون  لمعرفة خ -

 ترسٌخ  قواعد  أساسٌة  . -

 

 . الحوار أو النقاشالثانٌة :* 

 االنهما  فً مناقشات  كبلمٌة  . -

 قد  ٌتحدى المشاركون  بعضهم  بعضاً  . -

 إعادة  تقٌٌم  انطباعاتهم  وخلفٌاتهم  . -

 تعتبر أخطر مرحلة وال ٌمكن  تجنبها  . -

 

 . عالتطبٌالثالثة :* 

 ٌتم  الوصول  إلى  تسوٌات  . -

 صنع  تحالفات لتحرٌ  األمور إلى األمام  . -

 ٌعرؾ الجمٌع  ما هو مطلوب منهم  . -
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 . األداء الرابعة :*

 ٌصل  المشاركون  إلى  إجماع فً القرارات . -

 ٌحصلون على نتائج  فّعالة ومإثرة ومدعومة بكفاٌة.    - 

 نتاج على كل شًء آخر فً االجتماع .ٌتفوق  فٌها األداء واإل - 

 : العملٌات اإلدارٌة فً االجتماعات

 :  ما قبل  االجتماع –أ 

استحضار النٌة، واستشعار األجر،  وتجدٌد العهد مع هللا، واستجماع الوسع والجهد   .2
 والطاقة إلتقان العمل.

 :  التخطٌط لبلجتماع .3
 .   تحدٌد جدول األعمال 

  ،األشخاصتحدٌد الزمان، المكان.       
 .مراعاة أعباء المشاركٌن وظروفهم 

  تحدٌد األعداد المشاركة فً االجتماع، ألنه كلما زاد العدد زادت الحاجة إلى مزٌد
 من السٌطرة  واإلدارة والصعوبة فً إٌجاد الوقت المناسب للمشاركٌن.   

 عوامل  تحدد ضرورة  االشترا   فً االجتماع: .4
 رار .مدى المشاركة فً صنع الق 

 .  توفر معلومات محددة 

 .  توفر خبرة معٌنة أو مهارات محددة 

   .تهٌئة  بدٌل  مناسب  من خبلل تدرٌبه وتعلٌمه 
 تحدٌد المواضٌع الصعبة التً تحتاج  إلى إعداد وتفكٌر مسبق  .  .5
تنظٌم  وتهٌئة مكان وظروؾ االجتماع : التهوٌة ، الحرارة المبلئمة، اإلضاءة ،الضٌافة،  .6

 اسٌة وؼٌر ذل  .القرط
 

 أثناء  االجتماع  : –ب    

 االلتزام بجدول األعمال . •
 البدء فً الوقت المحدد، وإن لم ٌحضر بعض المشاركٌن  .  •
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 تقسٌم الوقت حسب بنود جدول األعمال.  •
 من األفضل أن ال تزٌد مدة االجتماعات عن ساعتٌن ونصؾ .  •
 .ٌبل إذا كان االجتماع طوإعطاء فترة استراحة قصٌرة   •
 بدء االجتماع بشرح جدول  األعمال .  •
 ترتٌب األولوٌات .  •
 االنتهاء من الموضوع الذي بدأ االجتماع  به  .  •
 مراقبة انعدام االنتباه والتركٌز  .  •
 التفاعل مع ما ٌقوله المشاركون  .  •
 استثمار خبرات المشاركٌن لتطوٌر العمل.  •
 الدمج بٌن وجهات النظر المختلفة .  •
 ض اقتراحات  كؤنها حلول نهائٌة ولها أفضلٌة  فً  التنفٌذ  . ال تعر  •
 الثناء على الفكرة والعمل الجٌد .  •
 التعامل مع الجمٌع بمعٌار واحد .  •
 تشجٌع الجمٌع على االشترا  فً النقاش وطرح وجهات  نظرهم  .   •
 االنتهاء من االجتماع أو تؤجٌله عند الحاجة .  •
 م منها  .تلخٌص النتائج وتدوٌن المه  •
 عدم مصادرة األفكار ؼٌر التقلٌدٌة .  •

 

 ما  بعد  االجتماع  : –ج  

 االلتزام  بالقرارات والمقترحات التً اتخذت فً االجتماع .  •
 متابعة  خطوات التنفٌذ . •
تقٌٌم الخطوات التنفٌذٌة وتصحٌح المسار ، واستخدام عدة وسائل للتقٌٌم من مثل:   •

 ٌٌم  الذاتً  .االستبٌان ،المقابلة  ،التق
 

 ) التحفٌز  والتجدٌد ( : –د 

 إعادة الحٌوٌة والنشاط  لبلجتماعات . •
 كسر الروتٌن والرتابة والقضاء على السآمة  والملل  . •
 التذكٌر الدائم بؤهمٌة االجتماعات الفعالة  . •
 التجدٌد واإلبداع فً العرض واألسلوب والوسائل  .  •
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 سمات االجتماعات ؼٌر الفعالة :

 ؤجٌل االجتماعات  .ت 
   .بدء االجتماعات فً وقت متؤخر عن موعده 
 .  ؼٌاب جدول األعمال 
 . عدم استعداد المشاركٌن والمقرر 
 .  احتكار الحدٌث والمناقشة 
 . اقتصار االجتماع على تبادل المعلومات فقط  دون اتخاذ  قرارات 
 .  مقاطعة األعضاء بعضهم لبعض على الدوام 
 لجانبٌة أثناء االجتماع  .كثرة المناقشات ا 
 .  عدم  االلتزام  والمتابعة  لتنفٌذ  القرارات 
 .الشعور بعدم أهمٌة االجتماعات مما ٌولد الرتابة وعدم الحماس 
 .  عدم وضوح آلٌة أخذ القرار 
 .  التؤثر برأي المجموعة 
 

 نقاط مهمة الجتماع أفضل :

 ٌق أهدافها .االجتماعات تحتاج إلى توجٌه وإرشاد لنجاح وتحق -2

 بدء االجتماع فً الوقت المحدد حتى فً حال تخلؾ البعض عن الحضور . -3

 العمل من خبلل جدول األعمال بشكل منظم وأن تؽطى كل الموضوعات . -4

 وجهات نظر الجمٌع ضمن حدود معٌنة . -5

 منع النقاش من االحتدام . -6

 إعادة النقاش إلى مساره . -7

 ٌع فً توافق على القرارات التً اُتخذت فً وقت صنعها.التؤكد من أن الجم -7

تلخٌص حصٌلة االجتماع واإلشارة إلى مختلؾ المسئولٌات والمدة الزمنٌة المطلوبة لتنفٌذ  -8

 اإلجراءات .
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 يهبو سئٍس انقسى 

رئٌس القسم أحد األعمدة الفنٌة التً تقوم علٌها العملٌة التربوٌة وهو نائب عن الموجه الفنً 

 ٌضا مدٌر المدرسة وبالتالً فإن عمل رئٌس القسم ٌنطلق فً مجالٌن : وأ

الذي ٌرتبط ؼالبا بالمادة العلمٌة وهو فً هذا المجال ٌقوم بدور الموجه  : المجال الفنً -2

الفنً ولذل  ٌطلق علٌه اصطبلح الموجه المقٌم بالمدرسة ومهمته األساسٌة هنا هً اإلشراؾ 

المعلمٌن مهنٌا وحل مشكبلتهم ومساعدتهم على تؤدٌة رسالتهم خٌر على المادة العلمٌة وتنمٌة 

 أداء . 

الذي ٌرتبط ؼالبا بإدارة المدرسة وهو هنا ٌمثل مدٌر المدرسة فً إدارة  :المجال اإلداري -3

 القسم . 

لذا فعلٌه أن ٌسعى إلى تذلٌل ما ٌعترض زمبلءه من عقبات وسبٌله إلى ذل  العبلقة الطٌبة التً 

األخوة والمودة واإللمام الكامل بمتطلبات العمل ، وتنقسم أعمال ومهام رئٌس القسم  تتمثل فً

 إلى قسمٌن : أعمال فنٌة وأعمال إدارٌة . 

 أوال : األعمال الفنٌة : 

تكوٌن عبلقات محبة ومودة واحترام متبادل مع الزمبلء وتبادل لوجهات النظر مع االنتفاع  -2

 لٌهم رأٌا معٌنا بل أن ٌكون سبٌله إلى ذل  اإلقناع  .بما لدٌهم من خبرات وأال ٌفرض ع

 دراسة المناهج وأهدافها العامة والخاصة دراسة واعٌة ودقٌقة لمعرفة مستوٌاتها .  -3

إعداد جدول القسم وتوزٌع الفصول بما ٌتفق مع مصلحة العمل ومستوى الكفاءات الفنٌة  -4

 للمعلمٌن واعتماد هذا التوزٌع من مدٌر المدرسة .

الطبلع على الكتب المقررة مع المعلمٌن لتقوٌم المناهج الدراسٌة من حٌث ما قد ٌكون ا  -5

بها من أخطاء علمٌة أو لؽوٌة أو مطبعٌة أو نقص أو ؼموض ورفع الملحوظات الخاصة 
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بذل  إلى التوجٌه الفنً مع الحرص على أن ٌكون هذا التقرٌر ثمرة حوار عمٌق مع 

 أعضاء هٌئة التدرٌس.

اعات أسبوعٌة لمناقشة المشكبلت المٌدانٌة ودراسة ملحوظات مدٌر المدرسة عقد اجتم -6

 والموجه الفنً ومتابعة تنفٌذها . 

 متابعة المعلمٌن ذوى األداء األقل والعمل على االرتقاء بهم فنٌا ومهنٌا       -7

التخطٌط واإلعداد لنماذج الدروس على مستوى المدرسة واإلشراؾ على تنفٌذها وإجراء  -7

 ٌم تربوي دقٌق لها ٌكشؾ عن معطٌاتها سلبا أو إٌجابا.   تقو

، دة لرعاٌة الفائقٌن وعبلج الضعاؾمعرفة مستوٌات الطلبة فً الفصول ووضع خطة محد -8

والتخطٌط لبرامج النشاط المصاحب للمادة ونشاط الجماعات المدرسٌة بما ٌتفق ومٌول 

 على المسابقات الخاصة بالمادة اؾالطلبة وقدراتهم وٌنمً مواهبهم أو ٌكشؾ عنها واإلشر

تشجٌع المعلمٌن على البحث واالطبلع تحقٌقا للنمو العلمً والمهنً، وإفساح المجال  -9

 أمامهم لعرض نتٌجة أبحاثهم وتجاربهم التربوٌة خبلل اللقاءات واالجتماعات المدرسٌة .

وأخرى بالكتب إعداد قائمة الكتب والمراجع العلمٌة المساندة للمادة بمكتبة المدرسة  -21

 ترحة لتحقٌق مبد التعلم الذاتً .المق

 اإلشراؾ على التدرٌبات العلمٌة والفنٌة ووضع الخطط لتقوٌمها وتطوٌر برامجها .  -22

متابعة تنفٌذ لوائح التقوٌم والنظم المدرسٌة والنشرات الموضحة ألسلوب العمل بشقٌه  -23

 الفنً واإلداري.

رسة عن مستوى األداء والتحصٌل الدراسً والوسائل رٌر دورٌة إلى مدٌر المداتقدٌم تق -24

 المقترحة للنهوض ٌهما من خبلل متابعة أعمال المعلمٌن . 

إعداد ومراجعة أسئلة التقوٌم واالختبارات مع المعلمٌن وإجراء التعدٌبلت الفنٌة البلزمة  -25

 علٌها تمهٌدا لعرضها على الموجه الفنً العتمادها النهائً.
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على طباعة االختبارات وتؽلٌفها وفقا لنظام سٌر االختبارات والحرص على اإلشراؾ  -26

فنٌة ومتابعة أعمال سبلمتها وسرٌتها الكاملة وتشكٌل لجان تقدٌر الدرجات والمراجعات ال

 .كل منها بدقة

اإللمام بكل ما ٌتصل بؤعمال المعلمٌن ومتابعتهم فً استخدام التقنٌات التربوٌة وأثرهم فً  -27

المتعلمٌن واإلسهام فً نشاط المادة واالرتقاء بها واإلٌجابٌة فً االجتماعات والدقة نمو 

م حتى ٌكون فً التقوٌم باإلضافة إلى تعرؾ مواطن القوة والضعؾ األخرى لدى كل منه

 .تقوٌمهم دقٌقا وعادال

مساعدة المعلمٌن الجدد واألخذ بؤٌدٌهم لتحسٌن أسالٌب وطرق التدرٌس وتبصٌرهم  -27

 .عناصر العملٌة التربوٌة وبٌانات الطلبة ومستوٌاتهمب

 إعداد سجبلت رئٌس القسم كاملة ومنظمة وتقوٌم المناهج الدراسٌة واالستئذان والؽٌاب .  -28

 وضع تقارٌر كفاءة أداء المعلمٌن مع مدٌر المدرسة والموجه الفنً .  -29

ن المناهج الدراسٌة بعناصرها تقدٌم تقرٌر واؾ فً آخر العام إلى التوجٌه الفنً ع -31

المختلفة مع الملحوظات والمقترحات والحرص علً ٌكون هذا التقرٌر ثمرة حوار واع 

 وعمٌق مع أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم . 

 ثانٌا : األعمال اإلدارٌة :  

ٌتعاون رئٌس القسم مع إدارة المدرسة بوصفه عضوا فً إدارتها فً كل ما ٌحقق حسن   -2

 المدرسً سٌر العمل 

العمل على تحقٌق دٌمقراطٌة القٌادة بما ٌتصل بالعمل التربوي فٌدرب الزمبلء عل تحمل   -3

المسئولٌات وكتابة محاضر االجتماعات وٌشجعهم على إبداء الرأي وٌبذل نفسه فً حب 

 العمل والرؼبة فً إجادته وتقبل أراء اآلخرٌن . 
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 للنظم التربوٌة داخل المدرسة وخارجها  تنفٌذ كل ما ٌكلؾ به من مهام فً اإلطار العام  -4

تقدٌم كل ما ٌطلبه التوجٌه الفنً أو الجهات المختصة من إحصاءات وبٌانات تحدد   -5

 مستوٌات األداء والتحصٌل الدراسً أو ؼٌر ذل  مما ٌتعلق بالمعلمٌن أو الطبلب . 

 سجالت رئٌس القسم 

                  سجل االجتماعات الفنٌة واإلدارٌة .              -2

 سجل زٌارات المعلمٌن . -3

 سجل اإلنماء المهنً واألعمال التحرٌرٌة للمعلمٌن .   -4

 سجل التوجٌه الفنً . -5

 سجل الطلبة الضعاؾ والفائقٌن ومتابعة األعمال التحرٌرٌة للمعلمٌن .  - 6

 سجل النشاط .  -7

 سجل ما قطع من المنهج .       7

 واألسبوعٌة .  سجل الخطط الفصلٌة  -8

 سجل اإلنجازات  -9

 سجل تحلٌل نتائج االختبارات وتقوٌم المناهج الدراسٌة .        -21

 سجل النشرات . -22

 سجل االستئذان والؽٌاب واالحتٌاط .  -23

 ٌمكن دمج سجلٌن فً دفتر واحد من دفاتر رئٌس القسم .  : ملحوظة

 



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  77

 

 أنشطة تطبٌقٌة فً إدارة االجتماعات

 . فعاالً  اجتماعا فنٌاً  صمم – 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  77

 

 سجل خمسة أمور تضعؾ فاعلٌة االجتماع الفنً ، وضع مقترحات  لمعالجة كل منها . – 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 كٌؾ تعد جدول أعمال اجتماع  ؟ و بم تنجح فً تطبٌقه ؟ – 4

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

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

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

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



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  78

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 اكتب سبعة أمور أساسٌة تساعد  فً إدارة االجتماع بنجاح . – 5

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

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

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

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



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  79

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  71

 

 عـــــشاخــــــامل
 

 الدار العربٌة للعلوم . -قواعد إدارة االجتماعات  -2

 ت الفعالة .مذكرة فن إدارة االجتماعا -3

4- www.saaid.net/PowerPoint/482. 
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 وصاسة انرتبٍت

 انخىخٍه انفًُ انعبو نهرتبٍت اإلساليٍت

 انعالقبث اإلَسبٍَت 
 وفٍ االحصبل انفعبل
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 املقذيـــت :

اُزٞافَ االعزٔبػ٢ اُ٘بعؼ أعبط ُِزؼبٕٝ ك٢ ؽز٠ أُغبالد ، ثٔب ٣ؾون أٛذاف األكشاد  •

ٚععٍٕبوُ شعٛثب ٚلجبئً ٌزعبسـٛا إْ أوشِىُ :) ـ  رؼب٠ُـ ٣ٝغغذ هٍٞ هللا  ،اُغٔبػبدٝ

 . 26د عٞسح اُؾغشا( عٕذ هللا أرمبوُ 

ٝاُِـخ ٢ٛ أداح اُزٞافَ اُلبػِخ، ٠ٛٝ اُغغش اُز١ ٣ؼجش ػ٤ِٚ اإلٗغبٕ ٖٓ اُٞؽذح ئ٠ُ  •

ٖٝٓ اُـشثخ ث٤ٖ اُ٘بط ئ٠ُ األُلخ  ٓؼْٜ، ك٢ٜ أُوذٓخ األ٠ُٝ ُِؾخق٤خ ٝاُخطٞح  ،أُغزٔغ

األ٠ُٝ ػ٠ِ هش٣ن اُزٞافَ، ك٢ٜ اُز٢ روذ٢٘ٓ ئ٤ُي ٝروذٓي ئ٢ُ، ٝال ثذ ٖٓ اُزوذ٣ْ ٝاُز٤ٜٔذ 

 ًَ ؽ٢ء كبُزوذ٣ْ اُ٘بعؼ ٣ٜٔذ ُزٞافَ ٗبعؼ . ك٢

ٝاُخطٞح اُضب٤ٗخ ٢ٛ إٔ رذخَ اُخش٣طخ اُز٤٘ٛخ اُز٢ سعٜٔب اُ٘بط ُِؾ٤بح ٖٓ خالٍ  •

ٝال رذخَ ك٢ اُؾذ٣ش ٓؼْٜ ػ٠ِ اُقٞسح اُؾو٤و٤خ ُِٞاهغ ، رقٞسارْٜ، ٝثزُي ٣زغبٝثٕٞ ٓؼي

ل، ُزُي ٣غت إٔ ر٘أٟ أٝ فٞس اُٞاهغ ٖٓ خالٍ رقٞسى أٗذ كوذ رخزِق اُزقٞساد ٝرز٘به

ث٘لغي ػٖ اُخالف ػ٘ذ اُزٞافَ، ٝالؽع ك٢ رُي ٓب ٣وشثي ٖٓ هِٞة اُ٘بط ٣ٝوشثْٜ ئ٤ُي 

ٓضَ ٓ٘بدارْٜ ثأعٔبئْٜ، كٌَ ئٗغبٕ ٣ؾت إٔ ٣٘بدٟ ثأؽت األعٔبء ئ٤ُٚ، ٝٛزا ٓب ٣ز٣ت اُغٔٞد 

ب ُٜٔبسح ث٤ٖ اُ٘بط، ٝػ٤ِي إٔ رجزٌش األعب٤ُت ثزًبء ُزٞعذ ٝفِخ اُؾٞاس ٝاُزؼبسف رؾو٤و

االرقبٍ ثب٥خش٣ٖ، ٤ُٝظ أدٍ ػ٠ِ ٜٓبسح االرقبٍ ثب٥خش٣ٖ ٝرؼ٤ٔوٚ، ٖٓٔ عؼَ ُزُي 

 االرقبٍ أعغب فبسد ؽوب ُِٔغِْ ػ٠ِ أُغِْ . 

ؽك اٌّغٍُ عٍٝ أٗٚ هبٍ:)  -ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  -سعٍٞ هللا ـ ػٖ  أث٢ ٛش٣شح ـ ػٖ  •

ٚإرا ِشع ـعذٖ، ٚإرا دعبن ـأعجٗ، اٌّغٍُ عذ، إرا ٌم١زٗ ـغٍُ ع١ٍٗ، ٚإرا ؼبة ـزفمذٖ، 

 .  2162سٝاٙ ٓغِْ  (ٚإرا عطظ ـؾّذ هللا ـشّزٗ، ٚإرا ِبد ـش١عٗ 

ٝػ٠ِ اُؼّٔٞ كإ ٜٓبسح االرقبٍ ثب٥خش٣ٖ ال رخنغ ُوٞاػذ فٔبء، ٝال ٗغزط٤غ إٔ ٗقجٜب   •

ك٢ هٞاػذ عبٓذح ثَ ٌَُ ئٗغبٕ إٔ ٣جذع ك٢ ٛزا أُنٔبس ثٔب ر٤ِٔٚ ػ٤ِٚ صوبكزٚ ٝظشٝكٚ 
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ج٤ئ٤خ، ٝٓالثغبد األؽٞاٍ ٝاعزؼذادارٚ اُؾخق٤خ ، ٝهذسارٚ ٝهذساد ا٥خش٣ٖ ٓغ اُؾشؿ اُ

 ػ٠ِ ػذّ اُخالكبد اُؾبدح .

  ِفَٙٛ االرظبي :

االرقبٍ ػ٤ِٔخ مشٝس٣خ ُق٘غ اُوشاس اُلؼبٍ ، ك٢ٜ اُٞع٤ِخ اُز٢ ر٘وَ ػجشٛب أُؼِٞٓبد  •

ء أُإعغبد ٝأُ٘ظٔبد أُزؼِوخ ثبُوشاساد ، ٝٛٞ أعبع٢ ُز٘ل٤ز اُوشاساد ث٤ٖ أػنب

 اإلداس٣خ عٞاء ًبٕ ٌٓزٞثب أٝ ؽل٣ٞب سع٤ٔب أٝ ؿ٤ش سع٢ٔ ، ٝ ٣ٌٕٞ ٓزٞعٜب ٗؾٞ اُٜذف .

ٝثقٞسح ػبٓخ ٣وقذ ٓ٘ٚ مٔبٕ رؾو٤ن األداء ػ٠ِ أُغز٣ٞبد ًبكخ ثؾ٤ش ٣٘زظ ػ٘ٚ ر٘ل٤ز  •

 ُِوشاساد ٝرؾو٤ن ُألٛذاف اُز٘ظ٤ٔ٤خ. 

اٌغجً ٚاٌٛعبئً ٌٕمً اٌّعٍِٛبد ٚاٌّعبٟٔ : عٍٛن أـضً  إرْ ٠ّىٓ رعش٠ؿ االرظبي ثأٔٗ  •

  ٚاألؽبع١ظ ٚا٢ساء إٌٝ ا٢خش٠ٓ ، ٚاٌزأص١ش ـٟ أـىبسُ٘ ٚرٛعٙبرُٙ ٚإلٕبعُٙ ثّب رش٠ذ .

  عٕبطش االرظبي :

 ٝٛٞ ٓقذس اُشعبُخ . اٌّشعً : -1

 ٝٛٞ اُغٜخ اُز٢ رٞعٚ ئ٤ُٜب اُشعبُخ . اٌّغزمجً : -2

 ؾو٤وٚ.٢ٛٝ أُٞمٞع اُز١ ٣شاد ر اٌشعبٌخ : -3

 ٢ٛٝ اُو٘بح اُز٢ رٔش ثٜب اُشعبُخ ث٤ٖ أُشعَ ٝأُغزوجَ  اٌٛع١ٍخ : -4

  أ٘ذاؾ االرظبي :

 ٗوَ أُؼِٞٓبد  ٝاألعظ ٖٓ ؽخـ ٥خش ثؾٌَ رؼب٢ٗٝ. •

 رٞؽ٤ذ ارغبٙ اُغٔبػخ.  •

 رط٣ٞش أُؼِٞٓبد ٝاألكٌبس ُقبُؼ اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ .  •

 اد إلٗغبص أػٔبُْٜ اُؼَٔ ػ٠ِ ئ٣غبد سٝػ ٓؼ٣ٞ٘خ ػب٤ُخ ٝرؾغ٤غ األكش •

 ئثشاص دٝس اُؼب٤ِٖٓ ثبألهغبّ األخشٟ ، ٝدسعخ ٓغبٛٔزْٜ ك٢ اُغٜٞد ا٤ٌُِخ ك٢ ٓغبٍ اُؼَٔ.  •

 ئػطبء ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ اُزؼ٤ِٔبد ٝٓغش٣بد األٓٞس ك٢ ٓغبٍ اُؼَٔ.  •

  ئػطبء ٓؼِٞٓبد ٓشرذح ُِؼب٤ِٖٓ ػٖ ٓغزٟٞ األداء الرخبر اُالصّ.  •
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  ِشاؽً االرظبي :

 ش ٝؽبكض ُذٟ أُشعَ ٝٛذف ٓشؿٞة ك٤ٚ.ٝعٞد سؿجخ ٝٓض٤ •

 رؾذ٣ذ ف٤ـخ اُشعبُخ أُ٘بعجخ ُزؾو٤ن اُٜذف أُشاد ، ٝرٞهغ سد كؼَ أُغزوجَ.  •

ئٗغبص اُشعبُخ ٝر٘ل٤زٛب ػ٤ِٔب ٝٓجبؽشح ئسعبُٜب ثٜٔبسح كبئوخ ثِلذ اٗزجبٙ أُغزوجَ ٝثشاػخ  •

 ٝئعبدح اُِـخ ، ٝٗجشاد اُقٞد ٝاُٞعبئَ أُقبؽجخ . ٍاالعزٜال

 وجبٍ اُطشف ا٥خش ُِشعبُخ ك٢ أص٘بء ر٘ل٤زى ُٜب ٝاُزلبػَ ٓؼٜب .اعز •

  سد كؼَ أُغزوجَ ُِشعبُخ ئ٣غبثب ٝعِجب . •

 

  ششٚط االرظبي :

 ٓؼشكخ أُغزٟٞ اُؼ٢ِٔ ُٔغزوجَ اُشعبُخ . •

 اعزخذاّ ٝع٤ِخ االرقبٍ أُ٘بعجخ راد اُطبثغ اُجغ٤و. •

 اإلفـبء اُغ٤ذ. •

 االخز٤بس أُ٘بعت ُٔلشداد اُِـخ . •

  غِغَ ػشك أُٞام٤غ ٝٝمٞؽٜب.ر •

  ٝمٞػ اُشعبُخ . •

 

  ٚعبئظ االرظبي :

 ٛ٘بى ػذح ٝعبئو ُالرقبٍ ك٢ اإلداسح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٖٓ أٜٛٔب .      

كٜٞ ٣ِؼت دٝسا ٛبٓب ك٢ اُؼ٤ِٔخ اإلداس٣خ ، ئٓب ػٖ هش٣ن اُز٘غ٤ن  اٌّغٍظ اٌزع١ٍّٟ : •

 خبر اُوشاساد اُزشث٣ٞخ.ث٤ٖ األعٜضح أُخزِلخ ، أٝ ػٖ هش٣ن أُؾبسًخ ك٢ ػ٤ِٔخ ار

٢ٛٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ األكشاد أُزخقق٤ٖ رٌِق ثؼَٔ ٓؼ٤ٖ ٝرٔبسط  اٌٍغٕخ اٌزشث٠ٛخ :  •

 ٗؾبهٜب ػبدح ك٢ فٞس اعزٔبػبد دٝس٣خ .

ك٤ٜب ر٘وَ أُؼبسف ٝاألكٌبس ٝأُؼِٞٓبد ثبخزالف أؿشامٜب ٝأٛذاكٜب ئ٠ُ  اٌزمبس٠ش : •

  . أُغز٣ٞبد اإلداس٣خ األػ٠ِ
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  أ١ّ٘خ االرظبي :

 سعْ اُغ٤بعبد اُالصٓخ ُزؾو٤ن األٛذاف ٝٝمغ اُخطو أُلغشح ُٜزٙ اُغ٤بعبد . •

رٞك٤ش اُلشؿ إلػالّ اُشؤعبء ثٔب رْ ئٗغبصٙ ، ٝأُؾٌالد اُز٢ ظٜشد ك٢ اُز٘ل٤ز ٤ًٝل٤خ  •

 اُزـِت ػ٤ِٜب .

 ئؽٌبّ اُشهبثخ ػ٠ِ ع٤ش اُؼَٔ . •

  سكغ ٓغزٟٞ اُؼب٤ِٖٓ ٝدكؼْٜ ٗؾٞ اُؼَٔ . •

  أٔٛاع االرظبي:

٢ٛ ػ٤ِٔبد ٝأعب٤ُت ر٘وَ ٝعٜخ ٗظش ٝسؿجبد ٝرؼ٤ِٔبد أُغز٣ٞبد اُؼ٤ِب  االرظبي اٌشعّٟ : -

 ُإلداسح اُزشث٣ٞخ ئ٠ُ أُغز٣ٞبد األد٠ٗ .

٢ٛ اُز٢ رؼزجش ك٢ ًض٤ش ٖٓ اإلداساد ٝع٤ِخ كؼبُخ ُز٘ل٤ز األػٔبٍ  االرظبي ؼ١ش اٌشعّٟ : -

  .٠ أُغز٣ٞبد أُخزِلخٝرؾو٤ن اإلٗغبصاد ث٤ٖ ؽخـ ٝآخش أٝ ٓغٔٞػخ ٝأخشٟ ػِ

 

 :ِٓ طٛس االرظبي اٌفعبي ٚٚعبئٍٗ

االرظبي ثبٌىالَ ٟٚ٘ أوضش٘ب ش١ٛعب ٚرأص١شا ، ٚوٍّب أعبد اٌّزؾذس اٌىالَ وٍّب أصش ـٟ  -1

 ا٢خش٠ٓ ٌٚىٟ ٠ٕغؼ اٌّزؾذس ـٟ إثالغ سعبٌزٗ ـع١ٍٗ ثب٢رٟ : 

 ئٕ ٖٓ اُج٤بٕ ُغؾشا( . اٗزوبء أثِؾ اٌُالّ اُز١ ٣ٞفَ أُؼب٢ٗ ُِٔغزوجَ .... ) -     

 اإلُٔبّ ثٔقطِؾبد أُٞمٞع اُز١ ٣زؾذس ك٤ٚ. -     

 رؾذ٣ذ ؽغْ اٌُالّ أُشاد هُٞٚ ًٝزُي اُضٖٓ أُ٘بعت ُٚ . -     

 اُٞمٞػ ٝاُج٤بٕ ك٢ اٌُالّ. -     

الٍ ٗجشاد اُقٞد ٝرلبػِٜب ٓغ ٓؼب٢ٗ أٌُِبد، كؼ٠ِ أُزؾذس أال ٣زٌِْ ثغشػخ ـاعز -     

ُٔغزٔغ ٖٓ االعز٤ؼبة ، ٝاالثزؼبد ػٖ اُـٔـٔخ ك٢ اٌُالّ ٝػذّ اُٞمٞػ، ٝأال ٣زؾذس ٤ُزٌٖٔ ا

 . ػ٠ِ ٝر٤شح ٝاؽذح ،ٝػذّ اإلؿشام ك٢ اٌُ٘ب٣بد ٝأُغبصاد ٝاالعزطشاداد 
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  اٌزعج١ش ثؽ١ش اٌىالَ ، ـشة إشبسح أثٍػ ِٓ عجبسح ِٚٓ ٚعبئٍٗ : -2

داخَ اإلٗغبٕ ، كارا أسدد ئ٣قبٍ ٓشادى  ك٢ٜ ٝع٤ِخ ث٤ِـخ ُِزؼج٤ش ػٔب ك٢ ٌؽخ اٌع١ْٛ :  -أ

 ثؼ٤٘٤ي كأؽشؿ ػ٠ِ ا٥ر٢:

 اسر٤بػ اُؼ٤٘٤ٖ ك٢ أص٘بء اٌُالّ ٤ُؾؼش ا٥خش ثبالهٔئ٘بٕ. *      

 سكغ اُشأط ك٢ أص٘بء اُؾذ٣ش. *      

 ػذّ اُ٘ظش ثؼ٤ذا ػٖ أُزؾذس ٢ً ال ٣ؾؼش ثؼذّ أُجبالح. *      

 ال رطَ اُزؾذ٣ن ك٢ ٝعٜٚ. *      

 اؽزس ٖٓ اُشٓؼ اٌُض٤ش.  *      

 ػذّ ُجظ اُ٘ظبساد اُذاً٘خ. *      

  اُؾزس ٖٓ اُ٘ظشاد اُغبخشح ئ٠ُ أُزؾذس. *      

 

 : اٌزعج١ش ثبٌٛعٗ  -ة

 اُغج٤ٖ( -اُخذ٣ٖ  -اُؾلز٤ٖ  -٣ٌٕٝٞ رُي ثزأَٓ هغٔبد اُٞعٚ ) ثؾشح اُٞعٚ  *    

، ٖٓ االثزغبٓخ اُغبخشح أٝ اُجبسدحس كبعؼَ االثزغبٓخ سعُٞي ئ٠ُ هِٞة ا٥خش٣ٖ ٝاؽز *    

  ٝؽبٍٝ اُزؼشف ػ٠ِ ٓب ك٢ ٗلظ ا٥خش ٖٓ خالٍ سفذ اثزغبٓبرٚ.

 

  اٌزعج١ش ثأعضبء اٌغغُ األخشٜ :  -ط 

، كٌِٜب رؼجش ػٔب ك٢ ٗلظ * ؽشًخ ا٤ُذ٣ٖ ٝاُوذ٤ٖٓ ٝاٌُزل٤ٖ ٤ًٝل٤خ اُغِٞط أٝ أُؾ٢   

 .اإلٗغبٕ

 

  اإلطؽبء ٚؽغٓ االعزّبع : -د

وجبٍ سعبُخ ا٥خش٣ٖ ٝاعز٤ؼبثٜب كؾغٖ اإلفـبء ٖٓ أػ٠ِ ا٥داة اُغ٤ًِٞخ، ٜٝٓبسح أؽغٖ اعز

االٗزجبٙ ٝاُزش٤ًض   -اُجقش ثبُؼ٤ٖ  -ئٗغب٤ٗخ ساه٤خ ٖٝٓ أْٛ ٝعبئَ اإلفـبء: ) اُغٔغ ثبألرٕ 

  ثبُوِت ٝاُؼوَ(.
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  ٌٚىٟ رىزغت ِٙبساد االرظبي اٌغ١ذ ٚاالعزّبع اٌؾغٓ ، ال ثذ ِٓ أْ رشاعٟ ا٢رٟ:

 إٔ رٌٕٞ ك٢ ٝمغ  ٗلغ٢ ٝثذ٢ٗ ٓش٣ؼ.  •

 ٛذٝء أٌُبٕ اُز١ رغِظ ك٤ٚ.  •

 إٔ رٌٕٞ اُغِغخ ٓش٣ؾخ. •

 اسثو ٓب رغٔؼٚ ٖٓ ٓؼِٞٓبد ثٔب رشاٙ ٖٓ فٞس. •

 سًض ػ٠ِ ؽشًبد عغْ أُزؾذس ٝرؼج٤ش ٝعٜٚ ٝٗجشاد فٞرٚ. •

 ػذّ اإلهبُخ ك٢ اُغِغخ. •

 ال روبهغ أُزؾذس ٝعغَ ِٓؾٞظبري .  •

 ُزضبؤة .ال رٌضش ٖٓ االُزلبد ٝا •

 ال رزٌِْ ٓغ ؿ٤ش أُزؾذس ئال ُنشٝسح . •

  اعزخذّ اُوِْ ٝاألٝسام ُزغغَ ٝرِخـ األكٌبس اُشئ٤غخ ٝاُ٘وبه اُذه٤وخ اُز٢ رغٔؼٜب. •

 

 ِعٛلبد االرظبي :

ل٤خ اُغ٤ِٔخ ٖٓ اُزؼ٤ِْ ػذّ اُوذسح ػ٠ِ اُزؼج٤ش ػٖ  ٓؼ٠٘ ٓنٕٔٞ اُشعبُخ ٗز٤غخ اكزوبد اُخِ -1

 . ٝاُضوبكخ

 خ اُ٘لغ٤خ ُٔغزوجَ اُشعبُخ ٝٓذٟ اعزؼذادٙ ُزوجِٜب .ػبئن اُؾبُ-2

 اؽزٔبٍ اُشعبُخ ػ٠ِ ثؼل األخطبء.-3

 ػذّ كبػ٤ِخ ٝع٤ِخ االرقبٍ أُغزخذٓخ ك٢ ٗوَ اُشعبُخ . -4

 اُزظبٛش ثلْٜ أُؼِٞٓبد أُؼشٝمخ ٖٓ عبٗت أُشعَ .  -5

ؼزوذارْٜ ٝٓجبدئْٜ  ٤َٓ ثؼل األكشاد ئ٠ُ سكل األكٌبس اُغذ٣ذح ٝخبفخ ئرا رؼبسمذ ٓغ ٓ -6

 اُغبثوخ.

 ػذّ ٓ٘بعجخ رٞه٤ذ االرقبٍ ثبُطشف األخش. -7

 اُِـخ ٝٝمٞػ ٓلشدارٜب . -8
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 ( حذسٌب حطبٍقً عهى االحصبل انفعبل) 
 

 ) اٌشعبٌخ ( ِٓ أُ٘ عٕبطش االرظبي اٌفعبي، عغً ـ١ّب ٠ٍٟ :  – 1

 ٢٘.ُشعبُخ ئ٣غبث٤خ ٗغؾذ ثغججٜب ك٢ ئداسح اعزٔبع ك أ ـ ٓضبالا        

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

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

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

 

 .ػ٤ِٜب سؽخ ػَٔ ً٘ذ ٓؾشكبا ك٢ كؾَ ٝ ُشعبُخ عِج٤خ ًبٗذ عججبا  ة ـ ٓضبالا       

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

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

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

  

ُزنٖٔ ُ٘لغي  أخشٟ ٓغزٔؼبا  ، ٝ خٔغبا ؽذد ُ٘لغي خٔظ هٞاػذ رؾشؿ ػ٤ِٜب ٓزؾذصبا  – 2

 ٓٔب ػشكزٚ ٖٓ فٞس ٝ ٝعبئَ االرقبٍ اُلؼبٍ. اُ٘غبػ ك٢ ؽِوخ ٗوبػ ٣ذ٣شٛب هغٔي، ٓغزل٤ذاا 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................  
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اسعْ ُ٘لغي خبسهخ هش٣ن ٖٓ خٔظ ٗوبه ُزؾل٤ض ٓؼ٢ِٔ هغٔي ك٢ اعزخذاّ هشائن  – 3

 .   ؾذ٣ضخ ك٢ دسٝط اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخاُزذس٣ظ اُ

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

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

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

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

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

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

  

، ٝ رؼٞم ػ٤ِٔخ االرقبٍ اُلؼبٍ ثاداسح طبء ٣ٌٖٔ إٔ ٣وغ ك٤ٜب سئ٤ظ اُوغْػذد أسثؼخ أخ – 4

 ، ٓغ مشة ٓضبٍ ٝاهؼ٢ ٌَُ خطأ.خ أُذسع

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

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

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

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

  

 عبئَ اُ٘بعؾخ ُِزؼج٤ش ػٖ اُشعبُخ ؟ٓب أْٛ اُٞ – 5

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

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

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

...................................................................................................................  
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 وصاسة انرتبٍت

 انخىخٍه انفًُ انعبو نهرتبٍت اإلساليٍت

 أسبنٍب انخًٍُت املهٍُت



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  82

 

 

 : تــــــــــذيـــــقامل
 

رزطِت ٜٓٔخ اُزدذس٣ت ع٤بعدخ ٜٓ٘غ٤دخ ٓ٘ظٔدخ ُج٘دبء أُٜدبساد ٝأُٞاهدق ٝاُود٤ْ اُزؼ٤ٔ٤ِدخ 

ٝاُزط٣ٞش٣خ ٝٛزا ٣ؾزبط ئ٠ُ رؾذ٣ذ األٛذاف ٝ أُٞمدٞػبد ٝأعدِٞة اُز٘ل٤دز ٓدٖ أعدَ ردذس٣ت ٝ 

 ر٤ٔ٘خ أُؼ٤ِٖٔ ث٘غبػ. 

أُؼِْ، ٝ ؿب٣زدٚ األثؼدذ ٛد٢ سكدغ أُغدزٟٞ  كبُزذس٣ت ٛذكٚ األٍٝ االعزلبدح اُوقٟٞ ٖٓ ئٌٓب٤ٗبد

اُزشثد١ٞ ٝاُزؼ٤ِٔد٢ ُِٔزؼِٔد٤ٖ ٝئٕ ئػدذاد ٝرـ٤٤دش أٗٔددبه أُؼِٔد٤ٖ ٣ؾزدبط ٓدٞاسد خبفدخ ٝٓزبثؼددخ 

ده٤ودخ ٝخطدو اعدزشار٤غ٤خ ٓزٌبِٓدخ رجددذأ ٓدٖ سئد٤ظ اُوغدْ  ئُد٠ أػِدد٠ ٓغدز٣ٞبد ارخدبر اُودشاس كدد٢ 

اُزدذس٣ت ا٤ُٔدذا٢ٗ  ٝئػطدبء ثؼدل  اُٞصاسح ٝعٞف ٗ٘بهؼ أٛذاف ثشٗدبٓظ اُز٤ٔ٘دخ ٝ ٓٞمدٞػبد

 : ِٓ خالي ِب ٠ٍٟٗٔبرط خطو اُزط٣ٞش ٝاُز٤ٔ٘خ ٝأدٝاد اُزذس٣ت ٝرؾذ٣ذ االؽز٤بعبد . 

 ٓلّٜٞ اإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ. 

 ٖأٛذاف اإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔؼ٤ِٔ. 

 ٖخطخ اإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔؼ٤ِٔ. 

 ثشٗبٓظ اإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ. 

 ٞاد ئػذاد ثشٗبٓظ اُز٤ٔ٘خ ا٤ُٜ٘ٔخخط. 

  َٓاُز٤ٔ٘خ ٝرؾغ٤ٖ اٌُلب٣خ اإلٗزبع٤خ ُِٔؼِْػٞا. 

 أعب٤ُت اإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ. 

 

أْ ٔغ١ذ ـٟ اٌغطٛس اٌمبدِخ ٚأْ رىْٛ ٌجٕخ طبٌؾخ ـٟ ٘زا اٌظشػ  -عض ٚعً  -ٚٔغأي هللا 

 اٌزشثٛٞ.
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 : ِفَٙٛ اإلّٔبء إٌّٟٙ

ُٔؼِْ ثٜذف اُؾِوبد اُذساع٤خ ٝاُ٘ؾبهبد اُزذس٣غ٤خ اُز٢ ٣ؾزشى ك٤ٜب ا: ٣وقذ ثبإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ 

ص٣بدح ٓؼِٞٓبرٚ ٝرط٣ٞش هذسارٚ ُزؾو٤ن روذٓٚ ا٢ُٜ٘ٔ ٝسكغ ًلب٣زٚ ٝؽَ ٓؾٌالرٚ اُز٢ رٌٔ٘ٚ ٖٓ 

 أُغبٛٔخ ك٢ رؾغ٤ٖ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ . 

 

 : أ٘ذاؾ اإلّٔبء إٌّٟٙ ٌٍّع١ٍّٓ

ٝهددٞف أُؼِٔدد٤ٖ ػِدد٠ اُؾددذ٣ش ٓددٖ هشائددن اُزددذس٣ظ، ٝاُٞعددبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِددخ، ٝرٌُ٘ٞٞع٤ددب  .1

 .َ ٤ٓذا٤ٗبا ل٤خ رطج٤ن رِي اُطشم ٝٛزٙ اُٞعبئاُزؼ٤ِْ، ٤ًٝ

 االخزجبساد اُؾل٤ٜخ ٝاُزؾش٣ش٣خ.ٓؼشكخ اُغذ٣ذ ٖٓ ٝعبئَ اُزو٣ْٞ ٝاألعب٤ُت اُؾذ٣ضخ ك٢  .2

 .د٤ٔ٣ب ٤ٜ٘ٓٝب ٝ ؽخق٤ب ٝ صوبك٤با ر٤ٔ٘خ أُؼ٤ِٖٔ ك٢ ًبكخ اُغٞاٗت : أًب .3

س٣غْٜ رِي اُغٞاٗدت ر٤ٔ٘خ اُغٞاٗت اإلثذاػ٤خ ُذٟ أُؼ٤ِٖٔ ٝ رؾل٤ضْٛ ، ػ٠ِ إٔ ٣ؾَٔ رذ .4

 .اإلثذاػ٤خ

سثدو أُؼِددْ ثج٤ئزدٚ ٝٓغزٔؼددٚ أُؾِدد٢ ٝاُؼدب٢ُٔ، ٝرذس٣جددٚ ػِدد٠ ٜٓدبساد اُزخطدد٤و ُزٞص٤ددن  .5

 ٜبساد ر٘ل٤ز ٝ رو٣ْٞ ٛزٙ اُخطو.اُقِخ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ث٤ئزٚ أُؾ٤ِخ ٝٓ

 

 : خطخ اإلّٔبء إٌّٟٙ ٌٍّع١ٍّٓ

٤ٖ ٖٓ ؽ٤ش أُؼِْ اُغذ٣ذ ٣شاػ٠ ػ٘ذ ٝمغ خطخ اإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ اُ٘ظش ك٢ ٓغز٣ٞبد أُؼِٔ

ٝاألهَ أداء ٝاُوذ٣ْ اُز١ ثؾبعخ ئ٠ُ رط٣ٞش ٝؿ٤ش رُي، ٝؽغت اُٜذف ٖٓ اإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ ٣ٌٕٞ 

  ٚرزُ عٓ طش٠ك ِب ٠أرٟ :اُجشٗبٓظ ، 

 ٠ِ ر٘ل٤ز ثش سٝػ اُٞد ٝاُزؼبٕٝ ث٤ٖ أُؼ٤ِٖٔ ٝ خِن عٞ رشث١ٞ ٛبدب، ٓٔب ٣غبػذ ػ

 األػٔبٍ ثذهخ ٝ ئروبٕ .

 رْٜ ك٢ اُلقٍٞ .أُؼ٤ِٖٔ ٖٓ خالٍ ص٣بس اًزؾبف ٓغز٣ٞبد 

 ػنبء ا٤ُٜئخ اُزذس٣غ٤خ ٝر٘ل٤زٙ .ئػذاد عذٍٝ ُزجبدٍ اُض٣بساد ك٢ اُلقٍٞ ث٤ٖ أ 
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 ػ٠ِ اإلثذاع ٝاالثزٌبس ك٤ٜب .اإلؽشاف ػ٠ِ ئػذاد أُؼ٤ِٖٔ ُِذسٝط اُ٘ٔٞرع٤خ، ٝؽض ْٜ 

 خبفخ ٓب ٣شكغ ًلبءح أُؼِْ .ػوذ اُؾِوبد اُ٘وبؽ٤خ ٝٝسػ اُؼ ،َٔ 

 ٓب ٣زؼِن ثبُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ .٤ق االعزٔبػبد اُل٤٘خ ٝاإلداس٣خ ُٔ٘بهؾخ رٌض ًَ 

 اد اُزذس٣ج٤خ ؽغت ؽبعخ ًَ ٓؼِْ .ؽش أُؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ االؽزشاى ك٢ اُذٝس 

 ؛ ُزؾو٤ن اُز٢ رؼوذ داخَ أُذسعخ ٝخبسعٜب اُؾش ػ٠ِ ؽنٞس أُؼ٤ِٖٔ ُِذسٝط اُ٘ٔٞرع٤خ

 اُخجشح أُزٌبِٓخ ث٤ٖ أُؼ٤ِٖٔ.

  ٜبسح اعزخذاّ رذس٣ت أُؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ أعب٤ُت األداء، ٝهشم اُزذس٣ظ، ٝٓاُؾشؿ ػ٠ِ

 اُزو٤٘بد اُزشث٣ٞخ.

 ٌٓ زجخ داخَ اُوغْ ًٔشعغ ُِٔؼ٤ِٖٔ.ئػذاد 

 ُِٔؼِْ أُغزغذ أٝ األهَ أداء. رٌض٤ق اُض٣بساد 

  ثبُوشاءح ٝاالهالع ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔرذس٣ت أُؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ اُز٤ٔ٘خ اُزار٤خ. 

 صٙ ٖٓ ٓؼِٞٓبد ع ػ٠ِ أُٞاهغ اُزشث٣ٞخ ثبإلٗزشٗذ، ٝٓب رْ ئٗغبؽش أُؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ االهال

 .ٖٓ أُذاسط األخشٟ

 ٔ٘٤خ ٜٓبسح ئداسح االعزٔبع ُذ٣ْٜ.رذس٣ت أُؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ئداسح ثؼل االعزٔبػبد ُز 

  ُْزؾو٤ن األٛذاف أُشعٞح ٖٓ اُخطخ.أُزبثؼخ ٝاُزو٣ْٞ أُغزٔش ٖٓ سئ٤ظ اُوغ 
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 : ثشٔبِظ اٌزأ١ً٘ إٌّٟٙ

زِق ثشٗبٓظ اإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ ثبخزالف اُٜذف ٓ٘ٚ ، ٝ ٓغ رؼذد األٛذاف رزؼذد أٗدٞاع اإلٗٔدبء ٣خ

 ا٢ُٜ٘ٔ ٝثشآغٚ ٜٝٓ٘ب : 

 

 

 

 

 : ثشاِظ اٌزأ١ً٘

رزٔضَ ك٢ أُغدبػذح كد٢ رأ٤ٛدَ أُؼِدْ أُغدزغذ ٝأُؼِٔد٤ٖ اُدز٣ٖ ٣ؾِٔدٕٞ ٓدإٛالد ؿ٤دش رشث٣ٞدخ، 

، ػِددد٠ أعدددب٤ُت األداء ٝهدددشم اُزدددذس٣ظ هدددالعكزؼودددذ ُٜدددْ ثدددشآظ أٝ دٝساد رغدددبػذْٛ ػِددد٠ اال

 .ٝاإلثذاع ك٢ اعزخذاّ اُٞعبئَ ٝكٖ رٞف٤َ أُؼِٞٓخ

 :  ثشاِظ اٌعالط

 رٌٕٞ ُٞعٞد هقٞس ك٢ أُؼ٤ِٖٔ عٞاء ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُؾخق٤خ أٝ اُل٤٘خ أٝ اإلداس٣خ أٝ اُزشث٣ٞخ.

 ثشاِظ اٌزغذ٠ذ : 

٣ٞددخ اُؾذ٣ضددخ ٝأُؼددبسف اُغذ٣ددذح كدد٢ رؼوددذ ػددبدح ثؾددٌَ دٝس١ ُزؼش٣ددق أُؼِٔدد٤ٖ ثبُ٘ظش٣ددبد اُزشث

 قْٜ ك٢ أُغبٍ اُزشث١ٞ ٝاُؼ٢ِٔ.ٓغبٍ رخق

 :  ثشاِظ اٌزشلٟ

 رؼش٣لْٜ ثٔزطِجبد اُؼَٔ اُغذ٣ذ.رؼوذ ُِٔزٞهغ رشه٤ْٜ ئ٠ُ ٓ٘بفت ئداس٣خ ثٜذف 

 

 اإلنماء برامج

 المهنً

 تأهٌلال

 التجدٌد العالج

 الترقً
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من عوامل التنمٌة وتحسٌن الكفاٌة 
للمعلم اإلنتاجٌه  

 عوامل نوعٌة
  اجتماعٌة إنسانٌة

 الكٌان االجتماعً•
 للمدرسة 
 وضوح األهداؾ•
 التفاعل•
 القٌادة الحكٌمة•
الموازنة بٌن •

 المجموعات
 المتعاونة والمتنافسة

 الموازنة بٌن الحلول •
 الفردٌة والجماعٌة

 عوامل بٌئٌة
 الحرٌة فً العمل•
 الحوافز•
 االرتقاء بمهنة•
 التعلٌم 
 زٌارة الدول•
 األخرى•

 عوامل مهنٌة
 
 إعداد المعلمٌن•

 و التدرٌب
 ورش العمل•
 االجتماعات•
 والمؤتمرات 
 زٌارات الفصول•
 تبادل الزٌارات•
 الدروس الرٌادٌة•
 تحسٌن المناهج•

 عوامل ذاتٌة
 اتجاهات المعلم•

 .ومشاعره
 قابلٌة المعلم•
 .للتعلم 
 اإللمام بالتراث•

 .الثقافً
 .القراءة•

 : خطٛاد إعذاد ثشٔبِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ

 ٓغزٟٞ ًَ ٓؼِْ . ٝمغ ثشآظ اإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ ػ٠ِ أعبط اؽز٤بعبد أُؼ٤ِٖٔ ٝٓؼشكخ .1

 رؾذ٣ذ أٛذاف اُجشٗبٓظ ٝاُلئخ أُغزٜذكخ. .2

 –رؾذ٣ذ أْٛ أُٞمٞػبد اُز٢ ٣ؾزَٔ ػ٤ِٜب اُجشٗبٓظ اُزذس٣ج٢ . ٓضَ : )اُٞعبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  .3

ف٤بؿخ األٛذاف  –اُغ٤ذ  أعِٞة األداء –فٞس اُز٤ٜٔذ اُؾبئن  –أُ٘بهؾخ اُج٘بئ٤خ 

 .(اُغ٤ًِٞخ

ٗٔبرط اُذسٝط  –ٔٞ ا٢ُٜ٘ٔ. ٓضَ )االعزٔبػبد اُل٤٘خ اخز٤بس اعِٞة ر٘ل٤ز ثشٗبٓظ اُ٘ .4

 اُض٣بساد اُقل٤خ.( –اُش٣بد٣خ 

 ر٘ل٤ز  اُخطخ. .5

 ٓزبثؼخ ٝرو٣ْٞ اُخطخ. .6

 

 

 

 

 

 

إْ ع١ٍّخ اإلّٔبء ٌّٕٟٙ ٌٍّع١ٍّٓ ١ٌغذ طعجخ أٚ عش٠بً ٚساء 

 ِغزؾذصبد ِٚغ١ّبد عذ٠ذح ٌٚىٕٙب ع١ٍّخ أعبع١خ ال ٠ّىٓ االعزؽٕبء عٕٙب، ٌزؾغ١ٓ األداء

 إٌّٟٙ ٚرٍج١خ ؽبعبد اٌزؽ١ش.
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 أعب١ٌت اإلّٔبء إٌّٟٙ :

 أعب١ٌت اإلّٔبء إٌّٟٙ ِزٕٛعخ ٚ وض١شح ِٕٙب :

   -اُض٣بساد اُقل٤خ : .1

ٝرٜذف ئ٠ُ ص٣بسح أُؼِْ ثبُلقَ ٝ ٓغبػذرٚ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ هذسارٚ ٝئًغدبثٚ ٜٓدبساد عذ٣دذح ٝرالكد٢ 

ت ػِد٠ ثؼدل أُِؾٞظدبد ٓدٖ أٝعدٚ أٝعٚ اُوقٞس،  ٖٝٓ خالٍ اُض٣بسح ٣زْ رٞع٤دٚ أُؼِدْ ُِزـِد

ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى رؼبٕٝ ؽز٠ ٣غزل٤ذ أُؼِْ ٖٓ خجشح اُضائدش كد٢ رطد٣ٞش  –هقٞس أٝ ٓؾٌالد 

 اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاالهالع ػ٠ِ اُغذ٣ذ ك٢ ٓغبٍ اُزشث٤خ . 

   -ٕٚ٘بن صالس ِشاؽً الصِخ ٌىٟ رؾمك اٌض٠بسح أ٘ذاـٙب ـٟ إٌّٛ إٌّٟٙ ٌٍّعٍُ ، ٟٚ٘ :

   -ِب لجً اٌض٠بسح : ِشؽٍخ -أ

  رو٤ٔ٣ٞخ (  .  –رٞع٤ٜ٤خ  –ٓشاػبح رؾذ٣ذ ٗٞع اُض٣بسح ) اعزطالػ٤خ 

  . ) رؾذ٣ذ ٛذف اُض٣بسح ) رؾو٤ن األٛذاف اُزشث٣ٞخ 

 . رؾذ٣ذ هش٣وخ اُزذس٣ظ 

  . دساعخ ٓؾٌِخ ٓب ٝعجَ ػالعٜب 

   -ِشؽٍخ أصٕبء اٌض٠بسح :  -ة

  . ِْٓالؽظخ أعِٞة أداء أُؼ 

 ئَ ٝاُزو٤٘بد اُزشث٣ٞخ .ؽغٖ اعزخذاّ اُٞعب 

 . ْاُز٘ٞع ك٢ أعب٤ُت اُزو٣ٞ 

  . ِْٓالؽظخ ػالهخ أُؼِْ ثبُٔزؼ 

  . ٖاُزؼشف ػ٠ِ ٗزبئظ اُزؼِْ ُذٟ أُزؼ٤ِٔ 
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   -ِشؽٍخ ِب ثعذ اٌض٠بسح :  -ط 

  .) رغغ٤َ اُض٣بسح ) اإل٣غبث٤بد ٝأُِؾٞظبد 

 .ِْٓ٘بهؾخ أُؼ 

 ُوٞح ٝاُنؼق.ٝمغ روش٣ش ٣زنٖٔ ٗوبه ا 

 ٔأُؾزشًخ ُزجبدٍ اُشأ١ ثؾأٜٗب. بع ُِٔؼ٤ِٖٔ ر١ٝ أُؾٌالدػوذ اعز 

 

   - رجبدي اٌض٠بساد : .2

رٌٕٞ ث٤ٖ أُؼ٤ِٖٔ داخَ اُوغدْ ٝخبفدخ اُدز٣ٖ ٣وٞٓدٕٞ ثزدذس٣ظ أُدٜ٘ظ اُذساعد٢ راردٚ ُالهدالع 

ػِدد٠ اُطددشم ٝاألعددب٤ُت اُزدد٢ ٣زجؼٜٞٗددب كدد٢ األداء ، ػِدد٠ إٔ رددزْ ثؼددذ اُض٣ددبسح ٓ٘بهؾددخ اإل٣غبث٤ددبد 

أُِؾٞظددبد ُزالك٤ٜددب كدد٢ عددٞ رشثدد١ٞ ٣زغددْ ثددبُٔٞدح ٓٔددب ٣ؾوددن اُخجددشح أُزٌبِٓددخ ثدد٤ٖ ُزددذػ٤ٜٔب ٝ

أُؼ٤ِٖٔ ، ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أخدشٟ ردزْ اُض٣دبساد أُزجبدُدخ ثد٤ٖ أُؼِٔد٤ٖ ثبُٔدذاسط األخدشٟ ُالهدالع 

 ػ٠ِ رغبسثٜب ٝخجشارٜب ٝاُذسٝط اُش٣بد٣خ اُز٢ رؼوذ ك٤ٜب.

 

   -اٌذسٚط إٌّٛرع١خ : .3

ط اُ٘ٔٞرع٤خ ػ٠ِ ٓغدزٟٞ أُذسعدخ أٝ ػِد٠ ٓغدزٟٞ ٓدذاسط أُ٘طودخ ٖٓ ئػذاد ٝؽنٞس اُذسٝ

اُزؼ٤ٔ٤ِددخ ألٜٗددب رز٤ٔددض ثبُذهددخ كدد٢ اإلػددذاد ٝئؽددشاف سئدد٤ظ اُوغددْ ػ٤ِٜددب ٝؽغددٖ فدد٤بؿخ األٛددذاف 

اُغ٤ًِٞخ ٝاالثزٌبس ك٢ أعِٞة األداء ٝهشائن اُزذس٣ظ ٝاإلثذاع كد٢ اُزو٤٘دبد اُزشث٣ٞدخ ٝاُٞعدبئَ 

اُزو٣ْٞ، ًٔب ٣زْ ػوذ ؽِوخ ٗوبؽ٤خ ثؼذ االٗزٜبء ٓدٖ اُدذسط اُ٘ٔدٞرع٢  اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُز٘ٞع ك٢ أعب٤ُت

ثؾنٞس ًَ ٖٓ اُزٞع٤ٚ اُل٢٘ ٝسئ٤ظ اُوغْ ٝأُؼ٤ِٖٔ ٖٓ داخَ أُذسعخ ٝ خبسعٜب، ٓٔدب ٣غدْٜ 

 ِٓخ ٝٓغزٟٞ االٓز٤بص ك٢ األداء.ك٢ رؾو٤ن اُخجشح أُزٌب
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   -: اٌؾٍمبد إٌمبش١خ ٚٚسػ اٌعًّ .4

 ٓظ اإلٗٔبء ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔؼ٤ِٖٔ، ؽ٤ش رز٤ؼ اُلشؿ ُِٔؾبس٤ًٖ ُزجبدٍ ا٥ساءرل٤ذ ثؾٌَ ًج٤ش ك٢ ثشا

ٝاألكٌبس ُِٞفٍٞ ئ٠ُ رؾو٤ن األٛذاف أُشعٞح ٜٓ٘ب، ًٔب رٞكش اُلشفخ ُالثزٌبس ٝاإلثذاع ػٖ 

 .هش٣ن أُ٘بهؾخ أُز٤ٔضح اُز٢ ٣طشؽٜب أُؾبسًٕٞ

ط ٓدٞاد ٝأدٝاد رؼ٤ٔ٤ِدخ ٣غدزلبد ٝع٤ٔذ ٝسػ اُؼَٔ ثٜزا االعْ، ألٜٗب رٔضَ ػٔالا ٣دإد١ ئُد٠ ئٗزدب

 ػِْٜٔ ٓؼِٞٓبد ٝ ٜٓبساد ٓزؼذدح.ٜٓ٘ب ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ًٔب ٣ٌزغت أُؾزشًٕٞ أص٘بء 

 

 -االعزّبعبد اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ : .5

سئ٤ظ اُوغْ أُجذع ٛٞ اُز١ ٣ٌضق االعزٔبػبد اُل٤٘خ ٝاإلداس٣دخ ُِٔؼِٔد٤ٖ ُٔ٘بهؾدخ ًدَ ٓدب ٣زؼِدن 

٣ٌٖٔ إٔ ٣خِن عٞاا رشث٣ٞبا ك٢ ثؼل أُؾٌالد ا٤ُٔذا٤ٗخ ُِخدشٝط ثدبُؾٍِٞ ثبُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ، ًٔب 

 اُ٘بعؾخ ُٜب . 

 

 -اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ : .6

رؼضص اُذٝساد اُزذس٣ج٤خ اٌُلبءح ا٤ُٜ٘ٔخ ُِٔؼ٤ِٖٔ، ألٜٗب رغْٜ ك٢ رطٞس أعدِٞة األداء أٝ ر٘ٞػدٚ، 

ٓدٖ خدالٍ عٜدبص اُؾبعدٞة ًٔدب ٝاإلثذاع ك٢ اعزخذاّ اُزو٤٘بد، ٝاُٞعدبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِدخ، أٝ اُزدذس٣ظ 

( ICDLكدد٢ دٝسح اُجبٝسث٣ٞ٘ددذ ٝؿ٤شٛددب، ٝاالعددزلبدح ٓددٖ رٌُ٘ٞٞع٤ددب أُؼِٞٓددبد ًٔددب كدد٢ دٝسح )

"اُشخقددخ اُذ٤ُٝددخ ُو٤ددبدح اُؾبعددٞة " ٝاُددذٝساد اُزدد٢ رؼوددذ كدد٢ أعددب٤ُت ٝهشائددن اُزددذس٣ظ ٝكددٖ 

ٖ أُدذاسط ػِد٠ رٞف٤َ أُؼِٞٓخ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُدذٝساد اُزد٢ رؼودذ ٓدٖ هجدَ اُزٞع٤دٚ اُل٘د٢ أٝ ثد٤

 ٓغزٟٞ أُ٘طوخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٝ ث٤ٖ األهغبّ اُؼ٤ِٔخ ك٢ أُذسعخ اُٞاؽذح ُزؾو٤ن اُخجشح أُزٌبِٓخ .
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   -اٌز١ّٕخ اٌزار١خ : .7

رؾوددن اُز٤ٔ٘ددخ اُزار٤ددخ ُِٔؼِددْ رطدد٣ٞش ٗلغددٚ ثددبُوشاءح ٝاالعددزؼبٗخ ثبٌُٔزجددخ ًٔشعددغ أعبعدد٢ ُإلٗٔددبء 

٣بد اُزشث٣ٞخ اُؾذ٣ضخ ُز٤ٔ٘خ اُغبٗت اُؾخقد٢ ا٢ُٜ٘ٔ، ٝاُؾشؿ ػ٠ِ االهالع ػ٠ِ أؽذس اُ٘ظش

 ُذٟ أُؼِْ . 

   -: اإلٔزشٔذ .8

أُؼِْ اُ٘بعؼ ٣طِغ ػ٠ِ أُٞاهغ اُخبفخ ثبُؼ٤ِٔدخ اُزشث٣ٞدخ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِدخ ثبإلٗزشٗدذ ، ًٔدب ٣ٌٔدٖ إٔ 

٣وّٞ ًَ ٓؼِْ ثاػذاد ٓٞهغ ػ٠ِ اإلٗزشٗذ ٣ؾزشى ك٤دٚ ًدَ هغدْ ٓدٖ أهغدبّ أُذسعدخ ثٞمدغ ٓدب ردْ 

بٍ أٝ ٓؼِٞٓدبد رل٤دذ كد٢ اُؼ٤ِٔدخ اُزؼ٤ٔ٤ِدخ ؛ ُزطِدغ ػ٤ِدٚ أُدذاسط األخدشٟ كدزؼْ ئٗغبصٙ ٓدٖ أػٔد

 اُلبئذح ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼ٤ِٖٔ . 

  -أعٍٛة اٌزذس٠ظ اٌّظؽش :  .9

٣وّٞ ػ٠ِ أعبط روغ٤ْ أُٞهدق اُزؼ٤ِٔد٢ ئُد٠ ٓٞاهدق رذس٣ج٤دخ فدـ٤شح ٓدذح ًدَ ٜٓ٘دب ال رودَ ػدٖ 

ٓغ اعزخذاّ ًب٤ٓشاد اُل٤ذ٣ٞ ُزغغ٤َ اُؼ٤ِٔدخ  خٔظ دهبئن ثٞعٞد صٓالء ُِٔؼِْ ٣ٔضِٕٞ أُزؼ٤ِٖٔ،

اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ؽز٠ ٣ٌٖٔ ػشمٜب ثؼذ رُدي ٤ُؼدشف أُؼِدْ اُدز١ ٣ودّٞ ثزدذس٣ظ ٛدزا أُٞهدق اُزؼ٤ِٔد٢ 

 اُقـ٤ش أخطبءٙ ٣ُٝؼّذٍ ٖٓ عًِٞٚ .

 ٠ٚز١ّض ٘زا األعٍٛة ثب٢رٟ :  

ثدبألداء صدْ رؾ٤ِدَ ئصشاء أُؼِٞٓبد ٖٓ ٓقبدس ٓزؼذدح ٓضَ: ٓؾدبٛذح أُؼِدْ ُ٘لغدٚ ٝٛدٞ ٣ودّٞ  - أ

 ٛزا األداء ٝٓؼشكخ األخطبء ٝأُ٘بهؾخ ٓغ اُضٓالء. 

 اُزذس٣ت ػ٠ِ ٜٓبساد اُزذس٣ظ ثقٞسح ؽو٤و٤خ رقَ ئ٠ُ ٓغزٟٞ اإلروبٕ أُطِٞة .  -ة

 ٣ٞكش ٝهذ أُؼِْ ٝ ٝهذ أُؾشف ػ٠ِ اُزذس٣ت .  -عـ
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 -: أعٍٛة اٌعظؿ اٌزٕٟ٘ .11

ج٤دش ٓدٖ األكٌدبس ثٜدذف ر٤ٔ٘دخ هدذسارْٜ اُؼو٤ِدخ ٓدٖ ٣ودّٞ ػِد٠ رؾدغ٤غ أُؼِٔد٤ٖ ػِد٠ ئٗزدبط ػدذد ً

خالٍ اُزذس٣ت ػ٠ِ ر٤ُٞذ األكٌبس أُززبثؼخ ٝأُز٘ٞػخ كد٢ اُٞهدذ ٗلغدٚ ؽدٍٞ هند٤خ ٓدب أٝ ٓؾدٌِخ 

رطشػ ػ٤ِٚ ك٢ أص٘بء اُغِغخ، ثؾ٤ش رؼط٠ اُلشفخ ػذح ٓشاد ٌَُ كشد ك٤دٚ؛ ٤ُطدشػ أكٌدبسٙ ث٘دبءا 

 بس ٝآساء ٝؽٍِٞ ٣شرن٤ٜب اُغ٤ٔغ.ْ اُزٞفَ ئ٠ُ أكٌػ٠ِ األكٌبس اُز٢ ٣غٔؼٜب ٖٓ ا٥خش٣ٖ صْ ٣ز

 ِٚٓ أُ٘ ١ِّضاد ٘زا األعٍٛة : 

 .عٔغ ٓؼِٞٓبد ثقٞسح عش٣ؼخ 

 ًَ كشد ك٢ أُغٔٞػخ ػ٠ِ أُؾبسًخ. رؾغ٤غ 

 .اإلعبثخ اُزِوبئ٤خ اُؾشح 

   -: أعٍٛة اٌعشٚع اٌع١ٍّخ .11

ٝ رؾدـ٤َ عٜدبص ٓؼد٤ٖ أٝ ٣وّٞ ػ٠ِ اعزخذاّ أُؾدبٛذح، ؽ٤دش ٣ؼدشك أٓدبّ أُزؼِٔد٤ٖ رغشثدخ ٓدب أ

٣وذّ ٗٔٞرعب ٓؼ٤ٖ، ٣ٝؼشف ٛزا األعِٞة ثأٗدٚ ٗؾدبهبد رؼ٤ٔ٤ِدخ راد ٓغدبالد ٝئٌٓب٤ٗدبد ٓزؼدذدح 

 .ُِٔؼ٤ِٖٔ ٣ٝؾون كٜٔبا ٓؾزشًب ُٚ كؼبُخ ك٢ اُزذس٣ظ، ؽ٤ش ٣ٞكش هذساا ًج٤شاا ٖٓ اُخجشاد

   -: . ِؾبضشح رشث٠ٛخ12

ك٤ٜب أُؾشف ثزوذ٣ْ ٓغٔٞػخ ٖٓ األكٌبس  ػ٤ِٔخ ارقبٍ ث٤ٖ أُؾشف اُزشث١ٞ ٝأُؼ٤ِٖٔ، ٣وّٞ

 ٝأُؼِٞٓبد، ٣زْ ئػذادٛب ٝر٘ظ٤ٜٔب هجَ روذ٣ٜٔب. 

   -.ٔذٚح رشث٠ٛخ :13

اعزٔبع ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزشث٤٣ٖٞ أفؾبة اُخجشح ُإلعٜبّ ك٢ دساعخ ٓؾٌِخ رشث٣ٞخ ٝئ٣غدبد اُؾِدٍٞ 

ٖ هجدَ أُؾدبس٤ًٖ أُ٘بعجخ ُٜب، ٝك٤ٜب رؼطد٠ اُلشفدخ ُِٔ٘بهؾدخ ٝئثدذاء ا٥ساء ؽدٍٞ أُٞمدٞع ٓد

 ك٤ٜب.
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 ) رذس٠جبد رطج١م١خ ٌٛسشخ اٌعًّ ( 

 ) ٟٕ٘اٌزذس٠ت األٚي : ) اٌعظؿ اٌز 

 ٝعغَ ٓب # ؽذد ٓؾٌِخ ٤ٓذا٤ٗخ ر١ٞ٘ ػشمٜب ك٢ اعزٔبػي اُل٢٘ ثأعِٞة اُؼقق اُز٢٘ٛ،

 : أر٣٢

أعدِٞة اُؾقدٍٞ  – 3خطٞر٤ٖ ٓدٖ اُخطدٞاد اإلعشائ٤دخ ُِؼقدق اُدز٢٘ٛ .  – 2أُؾٌِخ .  – 1

 جش ؽٍِٞ ٌٓٔ٘خ ُِٔؾٌِخ ٖٓ خالٍ اُؼقق اُز٢٘ٛ .ػ٠ِ أً

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

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

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

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

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

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

 

 : ) اٌض٠بساد اٌظف١خ (اٌزذس٠ت اٌضبٟٔ  

ٞد سئ٤غددخ ٓدٖ ث٘ددٞد ٛددزا # ٓدٖ ٜٓبٓددي ثؼدذ اُض٣ددبسح اُقدل٤خ ًزبثددخ روش٣دش ػٜ٘ددب ، ٓددب أٛدْ صالصددخ ث٘د

 اُزوش٣ش ؟

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

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

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

......................................  ............................................................................... 
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 اٌزذس٠ت اٌضبٌش : ) ٚسػ اٌعًّ ٚ ؽٍمبد إٌمبػ (

# ٌُددَ ٓددٖ ٝسػ اُؼٔددَ ٝ ؽِوددبد اُ٘وددبػ عددٔبد خبفددخ ، اًزددت صالصددخ أٝعددٚ ُِؾددجٚ ٝ أخددشٟ 

 ُالخزالف ث٤ٖ ًَ ٖٓ األعِٞث٤ٖ .

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

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

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

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

 

 ) ٍٟاٌزذس٠ت اٌشاثع : ) اإلّٔبء إٌّٟٙ اٌزأ١٘ 

 أُغزل٤ذربٕ ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ ك٢ ٛزا اُجشٗبٓظ ؟ # ٖٓ اُلئزبٕ 

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

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

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

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

 # اهزشػ خٔغخ ٓٞمٞػبد رذس٣ج٤خ ُٔضَ ٛزا اُجشٗبٓظ .

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

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

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

..................................................................................................................... 
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 أُشاعغ

 ،ثذس ػٔش اُؼٔش، ثغبٓؼخ ا٣ٌُٞذ ٤ًِخ  اُطجؼخ اُضب٤ٗخ  د. أُزؼِْ ك٢ ػِْ اُ٘لظ اُزشث١ٞ

 اُزشث٤خ. دُٝخ ا٣ٌُٞذ . 

  ٕٝرشعٔخ  ئثشا٤ْٛ  -ػِْ اُ٘لظ اُزشث١ٞ ًزبة صب٢ٗ اُزؼِْ ٝٓوب٤٣غٚ   -آسٗذ ع٤ٔظ ٝآخش

 ؽبكع ٝآخشٕٝ.

  ٤ٓبد٣ٖ اُزشث٤خ. أُؼِْ ٝ -ٓؾٔذ ٤٘ٓش ٓٞع٠ 
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 وصاسة انرتبٍت

 انخىخٍه انفًُ انعبو نهرتبٍت اإلساليٍت

 يخببعت املُبهح املطىسة
 وإعذاد انخقبسٌش اخلبصت بهب
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 : تـــــــذيـــــيق
 

أُٜ٘ظ ٛٞ اُذعزٞس اُز١ رغ٤ش ػ٤ِٚ اُخطخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٝٛٞ" ػجبسح ػٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُخجشاد 

اُزشث٣ٞخ اُز٢ ر٘ظٜٔب أُذسعخ ٝرؾشف ػ٤ِٜب عٞاء داخَ أُذسعخ أّ خبسعٜب ثٜذف ٓغبػذح 

شح اُؾذ٣ضخ ُِٜٔ٘ظ اُذساع٢ أُزؼِْ ُِٞفٍٞ ئ٠ُ أكنَ ٓب رٌٔ٘ٚ ٓ٘ٚ هذسارٚ(، ٝآزبصد اُ٘ظ

ثأٜٗب رشاػ٢ اٛزٔبٓبد أُزؼ٤ِٖٔ ٝؽبعبرْٜ ٤ُْٜٓٝٞ ٝٓؾٌالرْٜ، ٝرز٤ؼ اُلشفخ ُْٜ الخز٤بس 

اُخجشاد اُزشث٣ٞخ اُز٢ ر٘بعجْٜ، ًٔب رٜزْ ثج٘بء ؽخق٤برْٜ ٝرؾو٤ن رٝارْٜ ػٖ هش٣ن رؾو٤ن 

 .ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُٞعذا٤ٗخٝاُؼو٤ِخ اُ٘ٔٞ اُؾبَٓ ُِٔزؼِْ ك٢ ع٤ٔغ اُ٘ٞاؽ٢ اُغغ٤ٔخ ٝاُ٘لغ٤خ 
 

ٝأُٜ٘ظ ػ٘قش أعبط ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ، ٝرو٣ٞٔٚ ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤زٙ ٖٓ اُؼ٤ِٔبد أُٜٔخ ك٢ 

ٗغبػ ػ٤ِٔخ اُزذس٣ظ، ُٔب روذٓٚ ٛزٙ أُزبثؼخ ٖٓ رـز٣خ ساعؼخ ُٔطٞس١ أُٜ٘ظ ٝٓ٘لز٣ٚ ُٝشئ٤ظ 

ٓغ أُؼ٤ِٖٔ أص٘بء اُزطج٤ن اُلؼ٢ِ اُوغْ ، ٣زٔضَ ك٢ اُزو٣ْٞ اُذه٤ن ُؼ٘بفشٙ ًبكخ . ًٔب إٔ ٝعٞدٙ 

ثٞفلٚ  –ُِٜٔ٘ظ اُذساع٢ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓزبثؼزٚ ٝٓالؽظخ اُؼٞآَ أُإصشح ك٢ اُزطج٤ن ًَٝ ٛزا

٣ؼط٤ٚ اُوذسح ػ٠ِ أُزبثؼخ ٝاُزو٣ْٞ ٖٓ  –ٓؾشكبا ػ٠ِ ػ٘بفش رؼ٤ٔ٤ِخ ٓزؼذدح، ٝٓ٘غوبا ث٤ٜ٘ب 

 ٓ٘ظٞس أًضش ؽ٤ُٞٔخ .
 

 : ّٕب٘ظ ثٛعٗ عبَٚأُ٘ ِب ٠غت عٍٝ سئ١ظ اٌمغُ ٔؾٛ اٌ
 

  ِٗغبعذح اٌّع١ٍّٓ عٍٝ ـُٙ اٌّمشس اٌذساعٟ ٌٍّبدح اٌزٟ ٠مِْٛٛ ثزذس٠غٙب، ٚعاللز

ثبٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍّبدح رارٙب ـٟ اٌظفٛؾ األخشٜ ٚعاللزٗ ثبٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍّٛاد 

 األخشٜ ٚرٌه عٓ طش٠ك :

 رٞم٤ؼ اُؼالهخ ث٤ٖ أٛذاف أُٜ٘ظ ٝأُوشس اُذساع٢ . -1

ز٘ظ٤ْ اُذاخ٢ِ ُِٔوشس اُذساع٢ ٝػالهخ كوشارٚ ثؼنٜب ثجؼل، ٝدٝسٛب ك٢ رؾو٤ن رٞم٤ؼ اُ -2

 أٛذاف أُٜ٘ظ .

 ٓغبػذح أُؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ اُزٌٖٔ ٖٓ أُبدح اُؼ٤ِٔخ ٝعجَ االعزضادح ٜٓ٘ب . -3

 ٓغبػذح أُؼ٤ِٖٔ ك٢ ٓغبٍ سثو أُبدح اُؼ٤ِٔخ ثبُج٤ئخ ٝاُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ُِٔزؼ٤ِٖٔ . -4
 

 ٙطشق اٌزذس٠ظ إٌّبعجخ ٚاعزخذاِٙب ٚرٌه عٓ طش٠ك :ِغبعذح اٌّع١ٍّٓ عٍٝ رف ُ 

 ٓغبػذح أُؼ٤ِٖٔ ك٢ اخز٤بس هشم اُزذس٣ظ أُ٘بعجخ ٝاُزأ٤ًذ ػ٠ِ ر٘ٞع ٛزٙ اُطشم . -1

 رؾغ٤غ أُؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ االثزٌبس ٝاُزغذ٣ذ ك٢ هشم اُزذس٣ظ ثؾغت أُٞهق اُزؼ٢ٔ٤ِ . -2

ِٔٞهق اُزؼ٢ٔ٤ِ ٝؽغٖ اعزخذآٜب ٓغبػذح أُؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ اخز٤بس اُٞعبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُ٘بعجخ ُ -3

 ٝاإلكبدح ٓٔب ٣زٞكش ك٢ اُج٤ئخ ٜٓ٘ب .

 رؾغ٤غ أُؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ اعزخذاّ اُزؼِْ اُزار٢ ك٢ اُزذس٣ظ ٝرٞم٤ؼ أعب٤ُجٚ . -4
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 : ٚاعت سئ١ظ اٌمغُ ٔؾٛ إٌّب٘ظ اٌّطٛسح

 

أًضش  هبٓذ كِغلخ ث٘بء أُ٘بٛظ اُذساع٤خ اُغذ٣ذح ػ٠ِ عِٔخ ٖٓ األعظ اُشا٤ٓخ ئ٠ُ عؼَ اُذسٝط

 عزثب ٝرؾ٣ٞوب، ٝأ٣غش كٜٔب ٝاعز٤ؼبثب ، ٝرطج٤وب ػ٤ِٔب ك٢ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ .

ُٝٔب ًبٗذ ُِزشث٤خ اإلعال٤ٓخ خقٞف٤خ ٤ُغذ ُـ٤شٛب ٖٓ أُغبالد اُذساع٤خ أُخزِلخ، كوذ ث٤٘ذ 

دسٝعٜب ٝكوب ُزٞعٜبد ٝصاسح اُزشث٤خ اُذاػ٤خ ئ٠ُ ٓشاػبح أُشؽِخ اُؼٔش٣خ ٌَُ كشهخ دساع٤خ، 

ٖ رجغ٤و أُؼِٞٓبد، ٝفٞؿٜب ك٢ ػجبساد ده٤وخ ٝامؾخ ثؼ٤ذا ػٖ اإل٣غبص أُخَ كنال ػ

 ٝاإله٘بة أَُٔ.

 

 : ِٚٓ ٕ٘ب ساعذ ٌغبْ رأ١ٌؿ اٌىزت عذدا ِٓ األِٛس ٠أرٟ عٍٝ سأعٙب ِب ٠ٍٟ

اُلقَ ث٤ٖ أُغبالد اُذساع٤خ أُخزِلخ، ٝٝمغ ًَ ٜٓ٘ب ك٢ دسٝط ٓ٘لقِخ ) ػو٤ذح،  أٝال :

 ش٣ق، ع٤شح، كوٚ، رٜز٣ت، صوبكخ ئعال٤ٓخ ( .ػِّٞ هشإٓ، ؽذ٣ش ؽ

اُج٘بء اُشأع٢ ٝاألكو٢ ٌَُ ٓغبٍ ؛ كٔٞمٞػبد اُغبدط ٓضال روذّ ٌُزبة اُغبثغ ، ًٝزبة  صب٤ٗب :

اُضبٖٓ ٣ٌَٔ اُغبثغ... ٌٝٛزا ٓغ ٓشاػبح ص٣بدح اُزلبف٤َ ك٢ أُوشس اُٞاؽذ ًِٔب روذّ ػٔش 

 أُزؼِْ .

ٚ، ٝرغ٘ت اُغشد ٝاُزِو٤ٖ، صْ سثو أُبم٢ ثبُؾبمش، ٓخبهجخ ػوَ أُزؼِْ ٝٝعذاٗ صبُضب :

 ٝاُ٘ظش١ ثبُؼ٢ِٔ، ٝاُ٘ظش٣خ ثبُٞاهغ .

رجبع ًَ دسط ثٔٞعض ألْٛ ػ٘بفشٙ ٝأكٌبسٙ، صْ ثزو٣ْٞ ٣و٤ظ ٓذٟ اعز٤ؼبة أُزؼِْ ا ساثؼب :

 ٣ٝطِت ٓ٘ٚ رؼض٣ض ٓؼِٞٓبرٚ ثبُجؾش ك٢ أُشاعغ ٝأٜٓبد اٌُزت .

جؼذ ػٖ أُـبالح ٝاُزطشف ٝاُذاػ٢ ئ٠ُ ٝؽذح اُقق ٝاعز٘بة اػزٔبد ٓجذأ اُٞعط٤خ، اُ خبٓغب :

 اُخالكبد .
 

 

 ِزطٍجبد إٌغبػ ـٟ ِزبثعخ إٌّب٘ظ اٌّطٛسح :

 : ٠غت أْ ٠عشؾ سئ١ظ اٌمغُ : اٌّزطٍجبد اٌّعشـ١خ 
 أعبع٤بد ث٘بء أُٜ٘ظ ٝرط٣ٞشٙ . -1

 أعبع٤بد رو٣ْٞ أُٜ٘ظ ٝاُجشٗبٓظ اُذساع٢ . -2

 ٘ل٤ز أُٜ٘ظ .اُؼٞآَ أُإصشح ك٢ ر -3
 

 : ٠ؤِٓ سئ١ظ اٌمغُ ٠ٚضّٓ أ١ّ٘خ : اٌّجبدا اٌزشث٠ٛخ 
 رو٣ْٞ أُٜ٘ظ ٝٓزبثؼزٚ ك٢ رط٣ٞش اُؼَٔ اُزشث١ٞ . -1

 ر٘ٞع أعب٤ُت اُزو٣ْٞ . -2

 اُؾ٤ُٞٔخ ك٢ رو٣ْٞ أُٜ٘ظ ٝػذّ االهزقبس ػ٠ِ ػ٘قش ٝاؽذ .  -3
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 ٠عًّ سئ١ظ اٌمغُ عٍٝ : اٌّعب١٠ش األدائ١خ : 
 أُٜ٘ظ ٝػ٘بفشٙ .رؾ٤َِ أعضاء  -1

 سفذ ٓذٟ رؾو٤ن أٛذاف أُٜ٘ظ . -2

 رزجغ ٗوبه اُنؼق ك٢ أُٜ٘ظ . -3

 ئؽشاى أُؼ٤ِٖٔ ك٢ رو٣ْٞ أُٜ٘ظ . -4

 اإلعٜبّ ك٢ رٞظ٤ق ٗزبئظ اُزو٣ْٞ ك٢ رط٣ٞش أُٜ٘ظ . -5

 

 :ِعب١٠ش ِزبثعخ ِىٛٔبد إٌّٙظ 

 :ذسع٢ ثٔلٜٞٓٚ اُؾذ٣ش ٢ٛٝ ر٘قت أُزبثؼخ ك٢ ٛزا اُغبٗت ػ٠ِ أٌُٞٗبد اُغزخ ُِٜٔ٘ظ أُ

ٝاُزو٣ْٞ ( .  ) األٛذاف، ٝأُؾزٟٞ، ٝهشائن اُزذس٣ظ، ٝاُٞعبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٝاألٗؾطخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ،

 ٝك٤ٔب ٢ِ٣ أْٛ أُؼب٤٣ش اُز٢ ك٢ مٞئٜب ٣زْ ٓزبثؼخ ًَ ػ٘قش ٖٓ رِي اُؼ٘بفش اُغزخ :

 

 ١خ :٠ٚزُ رٌه ـٟ ضٛء اٌّعب١٠ش اٌزبٌ  ( : ِزبثعخ أ٘ذاؾ إٌّٙظ :1) 

 . رؾذ٣ذ األٛذاف رؾذ٣ذا ٝامؾب ٝده٤وب 

 . ر٘بعت األٛذاف ٓغ ٓغزٟٞ أُزؼ٤ِٖٔ اُذاسع٤ٖ ُِٜٔ٘ظ 

 . ئٌٓب٤ٗخ رؾو٤وٜب ك٢ مٞء اإلٌٓبٗبد أُزٞكشح ٝاُٞهذ أُزبػ 

 . ؽ٤ُٞٔخ األٛذاف ُِٔغبالد أُؼشك٤خ ٝاُٞعذا٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ 

 . ف٤بؿزٜب ف٤بؿخ ع٤ًِٞخ رغٔؼ ثبُٔالؽظخ ٝاُو٤بط 

 ٜٗب ٝرـط٤زٜب  ٓغز٣ٞبد ٓؼشك٤خ ػذ٣ذح .رٞاص 

 . ْٜٓشاػبرٜب ٤ٍٓٞ أُزؼ٤ِٖٔ ٝؽبعبرْٜ ٝٓؾٌالر 

 . ٚاسرجبه األٛذاف ثؾبعبد أُغزٔغ ٝرِج٤خ ٓزطِجبر 

 . ئٌٓب٤ٗخ ه٤بط ٝرو٣ْٞ أٛذاف أُٜ٘ظ 

 

 ٠ٚزُ رٌه ـٟ ضٛء اٌّعب١٠ش اٌزب١ٌخ : ( : ِزبثعخ ِؾزٜٛ إٌّٙظ :  2)  

 ُٜ٘ٔظ رشعٔخ فبدهخ .رشعٔخ ٓؾزٟٞ أٛذاف ا 

 . ْٜٓشاػبرٚ أُؼِٞٓبد اُغبثوخ ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٝٓغز٣ٞبر 

 . اؽزٞاء أُؾزٟٞ ٓؼِٞٓبد فؾ٤ؾخ ػ٤ِٔب 

 . ْٜاسرجبهٚ ثؾ٤بح أُزؼ٤ِٖٔ ٝٝاهؼْٜ ٝهج٤ؼخ ٓغزٔؼ 

 . ؽشؿ أُؾزٟٞ ػ٠ِ ئثشاص اُغٞاٗت اُزطج٤و٤خ ُِذسٝط 

 . رٞاصٗٚ ث٤ٖ اُؾٍٔٞ ٝاُؼٔن 

 رْٜ ٝٓؾٌالرْٜ .ٓشاػبرٚ  ٤ٍٓٞ أُزؼ٤ِٖٔ ٝؽبعب 

  . رٞاصٗٚ ث٤ٖ اُزشر٤ت أُ٘طو٢ ٝاُغ٤ٌُٞٞع٢ 

 . ٓشاػبح  أُؾزٟٞ ٓجذأ اُزشاثو ٝاُزٌبَٓ ث٤ٖ أُٞاد أُخزِلخ 



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  98

 

 . ٓشاػبرٚ ٓجذأ االعزٔشاس ٝاُززبثغ 

 . عٔبؽٚ  ثبعزخذاّ أًضش ٖٓ هش٣وخ ُِزذس٣ظ 

 . ًٖزبثخ أُؾزٟٞ ثِـخ ع٤ِٔخ ٝٓ٘بعجخ ُٔغزٟٞ أُزؼ٤ِٔ 

 ٓأُخقـ ُِزذس٣ظ .ٓ٘بعجزٚ اُض ٖ 

 . ِْرنٔ٘ٚ أٗؾطخ إلصشاء اُزؼ 

 . ِْهذسرٚ ػ٠ِ رؾو٤ن اُ٘ٔٞ اُزار٢ ُِٔزؼ 

 

 ٠ٚزُ رٌه ـٟ ضٛء اٌّعب١٠ش اٌزب١ٌخ : ( : ِزبثعخ طشائك اٌزذس٠ظ :  3) 

 . اإلعٜبّ ثؾٌَ كؼبٍ ك٢ رؾو٤ن أٛذاف أُٜ٘ظ 

 . ٓ٘بعجخ اُطش٣وخ رذس٣ظ أُؾزٟٞ اُذساع٢ 

  ثبُٔشٝٗخ ٝاُز٘ٞع .ارقبف أعب٤ُت اُزذس٣ظ 

 . ٖاعزخذاّ ٓض٤شاد ٓز٘ٞػخ رؾون اُزؾ٣ٞن أُغزٔش ُِٔزؼ٤ِٔ 

 . ٖػشك اُذسٝط ثغشػخ ر٘بعت ٓغز٣ٞبد أُزؼ٤ِٔ 

  رؾغ٤غ أُزؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ أُؾبسًخ ٝاُزلبػَ أص٘بء اُزذس٣ظ 

 . ٓشاػبح اُلشٝم اُلشد٣خ ث٤ٖ أُزؼ٤ِٖٔ أص٘بء اُزذس٣ظ 

  اُزؼِْ اُزار٢ .رؾغ٤غ أُزؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٓٔبسعخ أعب٤ُت 

 هذسارْٜ اُؼو٤ِخ . خ ئصبسح رل٤ٌش أُزؼ٤ِٖٔ ٝر٤ٔ٘ 

 

 ٠ٚزُ رٌه ـٟ ضٛء اٌّعب١٠ش اٌزب١ٌخ : ( : ِزبثعخ اٌٛعبئً اٌزع١ّ١ٍخ : 4) 

  ئعٜبّ اعزخذاّ اُٞع٤ِخ ك٢ رؾو٤ن أٛذاف أُٜ٘ظ 

 . ر٘ٞع اُٞعبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

 . اؽزٔبُٜب ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد فؾ٤ؾخ ػ٤ِٔب 

 ُذهخ ٝاُغبرث٤خ ٝاُزؾ٣ٞن .رٔزغ اُٞع٤ِخ ثب 

 . ٖئصبسرٜب أًضش ٖٓ ؽبعخ ٖٓ ؽٞاط أُزؼ٤ِٔ 

 . عُٜٞخ االعزخذاّ ٝٓ٘بعجخ ٌُِٔبٕ ٝأُٞهق اُزؼ٢ٔ٤ِ 

 

 ٠ٚزُ رٌه ـٟ ضٛء اٌّعب١٠ش اٌزب١ٌخ : ( : ِزبثعخ األٔشطخ اٌزع١ّ١ٍخ : 5) 

 .  اسرجبه األٗؾطخ ثأٛذاف أُٜ٘ظ ٝئعٜبٜٓب  ك٢ رؾو٤ن رِي األٛذاف 

 األٗؾطخ ُٔؾزٟٞ أُٜ٘ظ ٝرٌبِٜٓب ٓؼٚ . ٓ٘بعجخ 

 . َٔرؾغ٤ؼٜب ػ٠ِ ٓٔبسعخ اُزل٤ٌش ٝاُؼ 

 . ُْٜٞرِج٤زٜب ؽبعبد أُزؼ٤ِٖٔ ٤ٓٝ 

 . ر٤ٜئخ األٗؾطخ أُزؼ٤ِٖٔ ُِزؼبَٓ ٓغ ٓٞاهق اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ 
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 ٠ٚزُ رٌه ـٟ ضٛء اٌّعب١٠ش اٌزب١ٌخ : ( : ِزبثعخ أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ :  6) 

 ْثبألٛذاف ٝرؼَٔ ػ٠ِ ه٤بعٜب . اسرجبه أعب٤ُت اُزو٣ٞ 

 . رٔزؼٜب ثبُؾٍٔٞ ٝاُز٘ٞع ٝاُزٌبَٓ ٝاالعزٔشاس 

 . ارغبٜٓب ثبُقذم ٝاُضجبد ٝأُٞمٞػ٤خ 

 . ٖرؾخ٤قٜب فؼٞثبد اُزؼِْ ُذٟ أُزؼ٤ِٔ 

 . ٚرـط٤زٜب أُؾزٟٞ اُذساع٢ ٝ اسرجبهٜب ث 

 . ه٤بعٜب اُغٞاٗت أُؼشك٤خ ٝأُٜبس٣خ ٝاُٞعذا٤ٗخ ثٔغز٣ٞبرٜب أُزؼذدح 

 ؽزٔبُٜب ػ٠ِ أعئِخ ٓض٤شح ُزل٤ٌش أُزؼ٤ِٖٔ .ا 

 

 

 إٌزبئظ اٌّغزفبدح ِٓ ِزبثعخ إٌّب٘ظ :

رؤدٞ ِزبثعخ إٌّب٘ظ أدٚاسا عذ٠ذح ٚٚظبئؿ ِف١ذح رغُٙ ـٟ ص٠بدح ـبع١ٍخ إٌّٙظ ، ٚرزّضً 

 رٍه اٌٛظبئؿ ـٟ ِغّٛعخ ِٓ إٌزبئظ رىشؿ عٕٙب ٘زٖ اٌّزبثعخ ِٓ أثشص٘ب ِب ٠أرٟ :

و٤خ ٝفبدهخ ُٞاهغ أُ٘بٛظ ًٔب ٣شاٛب أُ٘لزٕٝ ٖٓ ٓؼ٤ِٖٔ ٝسؤعبء أهغبّ روذّ فٞسح ؽو٤  (1

 .٤٤ٖ ، ٝاٗؼٌبعبرٜب ػ٠ِ أُزؼ٤ِٖٔٝٓٞع٤ٜٖ ك٘

 .ض٣ض اإل٣غبث٤بد ٝٓؼبُغخ اُغِج٤بدرِج٢ ٗذاء ا٤ُٔذإ اُزشث١ٞ ثٔزبثؼخ أُ٘بٛظ ٝرو٣ٜٞٔب ، ٝرؼ  (2

 رغبػذ ك٢ اُزؼشف ػ٠ِ ٓذٟ عٞدح رطج٤ن أُٜ٘ظ أُطٞس.  (3

صٓخ ُزطج٤ن أُٜ٘ظ ذ ك٢ اُزؼشف ػ٠ِ ٓذٟ ًلب٣خ اإلٌٓبٗبد اُجؾش٣خ ٝأُبد٣خ اُالرغبػ  (4

 .اُغذ٣ذ

رؾذ٣ذ عٞاٗت اُوقٞس اُز٢ رظٜش ك٢ ٓشؽِخ رطج٤ن أُٜ٘ظ ٝر٘ل٤زٙ ٓضَ : ػذّ هذسح   (5

أُزؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ اعز٤ؼبة ثؼل أعضاء أُؾزٟٞ اُذساع٢، أٝ ػذّ ًلبءح ثؼل هشائن 

رطج٤ن ثؼل األٗؾطخ ٝاُٞعبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ ثؼل أُذاسط  أٝ رؼزس اُزذس٣ظ أُغزخذٓخ،

 .ُٔ٘بعجخ ُزِي أُؾٌالد أٝال ثأٍُٝوِخ ئٌٓبٗبرٜب، ٝٗؾٞ رُي  ٓٔب ٣غبػذ ك٢ اهزشاػ اُؾٍِٞ ا

رو٣ْٞ ٓخشعبد أُٜ٘ظ اُز٢ رزٔضَ ك٤ٔب اًزغجٚ أُزؼِٕٔٞ ك٢ اُغٞاٗت أُؼشك٤خ ٝأُٜبس٣خ   (6

ُزؼِْ أُشؿٞة ك٤ٜب ( ٝٛ٘ب ٣زْ رو٣ْٞ ٓخشعبد أُٜ٘ظ ٝاُٞعذا٤ٗخ : أ١ رو٣ْٞ ) ٗزبعبد ا

ؽبعبد أُزؼ٤ِٖٔ  – أٗؾطخ اُزؼ٤ِْ أُوزشؽخ –أُذسع٢ ك٢ مٞء ٓذخالرٚ ) األٛذاف 

٤ُْٜٓٝٞ ٝٓؾٌالرْٜ ( ُِزأًذ ٖٓ ٓذٟ كبػ٤ِخ أُٜ٘ظ أُطٞس ك٢ رؾو٤ن أٛذاكٚ ٝرٌٖٔ أ٤ٔٛخ 

 ٣خ ُِٔغإ٤ُٖٝ ك٢ ٓغبالد أُٜ٘ظ أُطجن.ٛزٙ اُٞظ٤لخ ك٢ أٜٗب روذّ رـز٣خ ساعؼخ ٓل٤ذح ٝكٞس

رٔضَ ٗزبئغٜب ٝخبفخ ك٢ ٓغبٍ اُزؾق٤َ اُطالث٢ ؽبكضا ُِٔزؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ اُزؼِْ ٝاعزـالٍ   (7

 .أٜٗب رغبػذْٛ ػ٠ِ اًزؾبف هذسارْٜ، كنال ػٖ هذسارْٜ ُالسروبء ثٔغزٟٞ رؾق٤ِْٜ

أُذسع٢، ٓضَ :  رؾذ٣ذ أُٞافلبد ٝاُؾشٝه أُالئٔخ اُز٢ ٣زْ ك٢ مٞئٜب ر٘ل٤ز أُٜ٘ظ  (8

رذس٣ت أُؼ٤ِٖٔ، ٝئػذاد أُشاكن أُذسع٤خ، ٝرغ٤ٜض أُخزجشاد اُِـ٣ٞخ ٝأٌُزجبد 

 .ٔق٤ِبد ٝاألٗذ٣خ ٝؿشف اُؼشٝك ئُخٝاُ
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 .ُزطج٤ن اُلؼ٢ِ أٝ رؾذ ٖٓ كبػ٤ِزٚسفذ ٓؾٌالد ا٤ُٔذإ اُزشث١ٞ اُز٢ هذ رؼ٤ن ا  (9

ُزطج٤ن اُلؼ٢ِ ُِٔ٘بٛظ ٤ًٝق أُؾٌالد اُز٢ رٞاعْٜٜ أص٘بء ا رغبػذ أُؼ٤ِٖٔ ك٢ رؼشف  (11

 ٣ٌٖٔ  اُزـِت ػ٤ِٜب.

رٞكش أُؼِٞٓبد اُالصٓخ ُزؾغ٤ٖ أُٜ٘ظ اُغذ٣ذ ػ٠ِ أعظ ع٤ِٔخ ٝٓ٘طن ٣شرٌض ػ٠ِ   (11

 .م ثٜب أُغزٔذح ٖٓ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞاألدُخ أُٞصٞ

، ٝٝمغ نؼق ٝاُوٞح ك٢ ع٤ٔغ ػ٘بفش أُٜ٘ظرغبػذ ٗزبئغٜب ػ٠ِ رؾخ٤ـ ٗٞاؽ٢ اُ  (12

 ُوقٞس ثٜب ٝاُٞهب٣خ ٖٓ رٌشاسٛب ٓغزوجال .خطو ُؼالط ٗٞاؽ٢ ا

ف٤بؿخ اُ٘زبئظ اُز٢ رٌؾق ػٜ٘ب أُزبثؼخ ك٢ روبس٣ش رشكغ ئ٠ُ اُغٜبد أُخزقخ) ئداسح   (13

اُزٞع٤ٚ اُل٢٘ اُؼبّ ُِٔغبٍ اُذساع٢( ٓؾلٞػخ ثبُٔوزشؽبد ٝاُزٞف٤بد  –اُجؾٞس ٝأُ٘بٛظ 

 أُ٘بعجخ .

 

 :غذ٠ذح سئ١ظ اٌمغُ ٚ د١ًٌ اٌّعٍُ ٌٍىزت اٌذساع١خ اٌ

٣ؼددذ د٤ُددَ أُؼِددْ ساكددذا أعبعدد٤ب ٓددٖ سٝاكددذ اٌُزددت اُذساعدد٤خ، ٝٓلزبؽددب ُُِٞددٞط اُقددؾ٤ؼ ئُدد٠ كٌددش 

أُددإُل٤ٖ ٓددٖ عٜددخ، ٝ رطج٤وددب ػ٤ِٔددب ُلِغددلزْٜ كدد٢ اُزددأ٤ُق، ٝسؤ٣ددزْٜ ُِ٘غددبػ كدد٢ رٞفدد٤َ أٛددذاف 

 اٌُزبة ٖٓ عٜخ أخشٟ. 

ٚ رعبٍِٗ ِع أدٌخ  ٗٚ ِٓ أُ٘ األِٛس اٌزٟ ٠غت عٍٝ سئ١ظ اٌمغُ أْ ٠شاع١ٙب عٕذ اطالع

 اٌّعٍُ ثعبِخ ، ٚ أدٌخ اٌىزت اٌغذ٠ذح ثخبطخ ِب ٠أرٟ :

 

 أٚال : ِجبدا عبِخ : 

هشاءح ٓوذٓخ د٤َُ أُؼِدْ ثؼ٘ب٣دخ ٝ ردذثش ؛ ٤ُزؼدب٣ؼ ٓدغ اإلهدبس اُؼدبّ اُدز١ ؽدذدٙ ٓإُلدٞ د٤ُدَ  –1

دٖ ٝسائٜدْ ئداسح اُجؾدٞس اُزشث٣ٞدخ ٝ أُ٘دبٛظ ُِ٘غدبػ كد٢ ٓن رٞفد٤َ ٓدبدح  أُؼِْ ٝ ًزبة أُدزؼِْ ٝ

اٌُزبة ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٝرؾو٤ن أٛذاف ٓغبالرٜب أُزؼذدح؛ كال ؽي إٔ أٛدذاف اٌُزدت اُغذ٣دذح رؼجدش ػدٖ 

سؤٟ رشث٣ٞخ عذ٣ذح رٞاًت اُزطٞس اُزشث١ٞ ٝ رن٤ق ُِشؤٟ اُز٢ فبؽجذ رأ٤ُق اٌُزدت اُغدبثوخ  

 ٝال رِـ٤ٜب .

ادٙ ٤ُدزْ رطج٤وددٚ ؽشك٤دب رطج٤وددب ُدْ ٣دزْ رأ٤ُلددٚ ٝئػدذ -ٝأ١ د٤ُدَ آخددش -اُزأًدذ ٓدٖ إٔ ٛددزا اُدذ٤َُ – 2

عبٓددذا ال سٝػ ك٤ددٚ، ٝئٗٔددب ٣غددت اُزؼبٓددَ ٓؼددٚ ػِدد٠ أٗددٚ كٌددش رشثدد١ٞ ٜٝٓ٘دد٢ ساٍم ٗددبرظ ػددٖ 

خالفخ خجشح ٝئثذاع كش٣ن اُزدأ٤ُق، ٝأٗدٚ رطج٤دن ٝامدؼ ُدشؤ٣زْٜ كد٢ رطج٤دن اُدذسٝط داخدَ 

خش٣ٖ ٓدٖ اُقلٞف اُذساع٤خ، ًٔب أٗٚ ك٢ راد اُٞهذ ال ٣قبدس خجشاد ٝئثذاػبد اُضٓالء ا٥

 سؤعبء أهغبّ ٝٓؼ٤ِٖٔ ٝؿ٤شْٛ ٖٓ اُزشث٤٣ٖٞ ٝأفؾبة اُخجشح األًبد٤ٔ٣خ . 

ب ك٤ٜب ٝ اُج٘بء ػ٤ِٜب ٝاإلمدبكخ ئ٤ُٜدب، ال اُ٘غدخ اُغبٓدذ  – 3 ّٔ اُٜذف ٖٓ ٛزٙ األدُخ ٛٞ االعزلبدح ٓ

 اُز١ ال سٝػ ك٤ٚ ٝ ال رط٣ٞش ُِؼَٔ، ٝئٗٔب ئ٣ضبسا ُشاؽخ صائلخ ٝسًٞٗب ُخٍٔٞ كٌش١ ٓو٤ذ .
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 صب١ٔب : ٔظبئؼ ٚإسشبداد خبطخ : 

مشٝسح االُزلبد ئ٠ُ ٓدب ٣دأر٢ ٓدٖ ٓؾز٣ٞدبد أدُدخ أُؼِدْ ٌُِزدت اُغذ٣دذح ُزؼ٤دْٜ٘ ػِد٠ االعدزلبدح  

 ٜٓ٘ب، ٖٝٓ صْ ئكبدح صٓالئ٘ب ك٢ ا٤ُٔذإ ٜٓ٘ب ثؼذ ئمبكخ خجشارْٜ اُط٤جخ ئ٤ُٜب : 

عد٤٘ذسط رؾدذ ٛدزا اُدذسط ٓدٖ اُؼ٘ب٣خ ثبُٜذف اُؼبّ ُِذسط اُز١ ٣ؾذد اُزقٞس اُٞاعدغ ُٔدب  – 1

 ٓؾبٝس ٝ ؽوبئن .

االعددزلبدح ٓددٖ أُشاعددغ ٝٓقددبدس أُؼِٞٓددبد اُزدد٢ ٣وزشؽٜددب اُددذ٤َُ كدد٢ ًددَ دسط ػِدد٠ ؽددذح  – 2

إلصشاء اُؾوبئن ػ٤ِٔب ٖٓ عٜخ، ٝرٞص٤وٜب ٝ اُزذه٤ن ك٤ٜب ٖٓ عٜدخ أخدشٟ، ًٔدب إٔ كد٢ االعدزلبدح 

رشث٣ٞخ ك٢ األهغبّ اُؼ٤ِٔدخ ٓدب ٣غدْٜ ٖٓ رًش ٛزٙ أُشاعغ ٝأُقبدس ك٢ ر٣ٌٖٞ ٌٓزجخ ػ٤ِٔخ ٝ

كدد٢ اإلصددشاء اُؼِٔدد٢ ُِغ٤ٔددغ ، ٝخبفددخ ئرا ٓددب اٗزخددت ثؼنددٜب ُزٌددٕٞ ٓددبدح صش٣ددخ ُٔددب ٣٘ددبد١ ثددٚ 

 اُزٞع٤ٚ اُل٢٘ ٖٓ رؾذ٣ذ )ٜٓ٘ظ هشائ٢ ع١ٞ٘( ُشؤعبء األهغبّ ٝأُؼ٤ِٖٔ. 

ٌُدَ ٓدب االٛزٔبّ ثق٤بؿخ األدُدخ ُألٛدذاف اُغد٤ًِٞخ ٌُدَ دسط؛ كٜد٢ رشعدْ خبسهدخ هش٣دن  – 3

 ع٤قبؽت اُذسط ٖٓ ٓؾبٝس ٝؽوبئن ٝ ٓ٘بهؾخ ث٘بئ٤خ ٝأٗؾطخ ٝٝعبئَ رؼ٤ٔ٤ِخ ٝؿ٤ش رُي .

ٝٝعدبئَ رؼ٤ٔ٤ِدخ ػب٤ُدخ اُزو٤٘دخ  االعزٜذاء ثٔب ك٢ اُذ٤َُ إلػذاد ٌٓزجخ صش٣دخ ٓدٖ أٝسام اُؼٔدَ – 4

 ٝٝسه٤خ، ك٢ ؽٌَ خشائو ٝفٞس، ٝؿ٤ش رُي .  عٔؼ٤خ ٝثقش٣خ(، اٌُزش٤ٗٝخ)

ٓدٖ األٗؾدطخ اُقدل٤خ ٝاُالفدل٤خ أُجزٌدشح أُوزشؽدخ كد٢ اُدذ٤َُ ٝاُج٘دبء ػ٤ِٜدب  رطج٤ن اُؼذ٣دذ – 5

 ُِٞفٍٞ ئ٠ُ أػ٠ِ هذس ٖٓ اإلثذاع اُز١ ِٗؾظٚ ٝٗوذسٙ ٖٓ أثطبٍ ا٤ُٔذإ ٖٓ أُخِق٤ٖ.

االعزلبدح اُؼ٤ِٔخ ٖٓ األٓضِخ اُزطج٤و٤دخ ُطشائدن ٝأعدب٤ُت اُزؼِد٤ْ اُؾذ٣ضدخ ٜٝٓبسارٜدب أُٜٔدخ،  – 6

ٝاعزٔبػ٤ددب ٝٗلغدد٤ب ٝؽش٤ًددب  ٤ؼٜددب ئُدد٠ أُغددبٛٔخ كدد٢ اُشهدد٢ ثددبُٔزؼِْ كٌش٣ددبٝاُزدد٢  رٜددذف عٔ

   ٤ُٞاًت ًَ ٓل٤ذ ٖٓ عذ٣ذ اُؼقش ٝٓغزؾذصبد اُزشث٤خ . 

رأَٓ رطٞس ف٤بؿخ أعئِخ اُزو٣ْٞ ك٢ اُذ٤َُ ٝٓالؽظخ رطج٤ن آخش ارغبٛبد اُزو٣ْٞ اُؾذ٣ضخ،  – 7

٤ٔخ ٜٓبساد اُزل٤ٌش اُؼ٤ِب ٖٓ عٜخ، ٜٝٓ٘ب رطج٤ن ٜٓبساد ) اٌُٞسد ( ٝاالعزلبدح ٜٓ٘ب ك٢ ر٘

   ٝرؾو٤ن اُو٤بط اُذه٤ن اُ٘بعؼ ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ ًَ دسط .

 

 : إعذاد اٌزمش٠ش اٌخبص ثبٌّٕب٘ظ اٌّطٛسح

 

 -ٛزا اُزوش٣ش ٣ٌزت ك٢ مٞء صالصخ أٓٞس ٜٓٔخ ٢ٛ :

 اُوشاءح أُزأ٤ٗخ أُزلؾقخ اُ٘بهذح ٖٓ هجَ أُؼ٤ِٖٔ ثٞعٚ خبؿ. – أٝالا 

أُزبثؼخ ا٤ُٔذا٤ٗخ ُز٘ل٤ز أُ٘بٛظ ٝاعز٤ؼبة أُؼ٤ِٖٔ أُ٘لز٣ٖ ُٜب، ٝهشم ٝأعب٤ُت ٝٝعبئَ  -صب٤ٗبا 

 رذس٣غٜب، ٝٓب رغلش ػ٘ٚ ٗزبئظ آزؾبٗبرٜب.

ٝسػ اُؼَٔ ٝؽِوبد اُ٘وبػ اُز٢ ٣غٔغ ك٤ٜب اُزٞع٤ٚ اُل٢٘ أُؼ٤ِٖٔ ٤ُجذٝا آساءْٛ ؽٍٞ  – صبُضبا 

 أُٜ٘ظ ثؼذ ٓشٝسْٛ ثخجشح ر٘ل٤زٙ.
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 طش األعبع١خ ٌٍزمش٠ش :اٌعٕب

 

 ٝػ٘ذ ًزبثخ أ١ روش٣ش ثٞعٚ ػبّ ٣غت إٔ ٣ؾَٔ صالصخ ػ٘بفش أعبع٤خ ٢ٛ :

 

 ٢ٛٝ ًَ ؽ٢ء ئ٣غبث٢ ٤ٓٝضح ر٤ٔض ثٜب أُٜ٘ظ. اإل٣غبث٤بد : -1

٢ٛٝ أُالؽظبد اُز٢ رْ ٓالؽظزٜب ٖٓ خالٍ اُوشاءح اُ٘بهذح ٝأص٘بء اُز٘ل٤ز  أُِؾٞظبد : -2

ٓزؾبٗبد ٝاالخزجبساد... ٝػبدح رٌزت ًِٔخ ِٓؾٞظبد ٝاُزو٣ْٞ ٝهشاءح ٓب أعلشد ػ٘ٚ اال

ثذال ٖٓ عِج٤بد رخل٤لب إل٣وبع أٌُِخ ك٢ ٗلظ اُز٣ٖ ػ٘ٞا ثبُٜٔ٘ظ رخط٤طب ٝرٞف٤لب 

 ٝرأ٤ُلب.

٢ٛٝ ػجبسح ػٔب ٣ِضّ ػِٔٚ ُٔؼبُغخ أُِؾٞظبد اُز٢ رٔذ  أُوزشؽبد ٝاُزٞف٤بد : -3

 ٓالؽظزٜب.

٣ذ ٝروذ٣ْ األٓضِخ ثشهْ اُقلؾبد ؽز٠ رٌٕٞ ٣ٝشاػ٠ ػ٘ذ ًزبثخ أُِؾٞظبد اُذهخ ٝاُزؾذ

 ال ٓغشد اٗطجبػبد ؽخق٤خ ر٤َٔ ئ٠ُ اُؼ٤ٓٞٔخ ٝاإلٗؾبء. 

٣ٝؾَٔ اُزوش٣ش ًَ ٓب ٣زقَ ثبُٜٔ٘ظ ٖٓ رؾو٤ن أٛذاف، ُٝـخ ٗؾٞا ٝئٓالء ٝٓ٘بعجخ ُ٘ٔٞ 

أُزؼ٤ِٖٔ، ٝاعزذالالد، ٝٗقٞؿ ٓخشعخ، ٝخو ٝامؼ، ٝئخشاط، ٝؽٞاؽ٢، كٜبسط، 

ف ٝاألُٞإ ٝاٗؼٌبعبرٜب، ٝرُي ٖٓ خالٍ اٌُزبة أُوشس ٝد٤َُ ٝٓشاعغ، ؽز٠ اُـال

 أُؼِْ.
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 ّٔٛرط رم٠ُٛ وزبة اٌظؿ اٌعبشش اٌغذ٠ذ

 

       ( :: اٌّبدح اٌع١ٍّخ ) اٌّؾزٜٛ  أٚالً 

 أُِؾٞظخ اُج٘ذ ّ

  اسرجبه أُؾزٟٞ ثأٛذاف اُٞؽذح 1

  اُزٞاصٕ ا٢ٌُٔ ك٢ ػشك أُؼِٞٓبد 2

  اُزار٢ ر٢ٔ٘ ٜٓبساد اُزؼِْ 3

  ٓ٘بعجخ أُبدح ُؼذد اُؾقـ األعجٞػ٤خ ُِٔوشس 4

اُزش٤ًض ػ٠ِ ٜٓبساد ؽَ أُؾٌالد ٜٝٓبساد  5

 اُزل٤ٌش اُ٘بهذ ٝاإلثذاػ٢

 

  ؽذاصخ أُبدح ٝٓٞاًجزٜب ُِزطٞساد اُؼ٤ِٔخ 6

  ؽٍٔٞ أُؾزٟٞ ُِٔؼِٞٓبد األعبع٤خ ُِٔٞمٞع 7

  اُزشاثو ٝاُزٌبَٓ ٓغ أُٞاد اُذساع٤خ األخشٟ 8

  اُزذسط ٝاُززبثغ اُشأع٢ ُِٔبدح 9

  ٓالئٔخ أُبدح ُٔغزٟٞ ٗنظ أُزؼ٤ِٖٔ 11

  اسرجبه أُؾزٟٞ ثٞاهغ ؽ٤بح أُزؼ٤ِٖٔ ٝث٤ئزْٜ 11

  اُذهخ اُؼ٤ِٔخ 12

  رلغ٤ش أُلب٤ْٛ ثأٓضِخ ٝامؾخ 13

أُٞاصٗخ ث٤ٖ أُغبالد أُؼشك٤خ ٝاُٞعذا٤ٗخ  14

 ٝأُٜبس٣خ
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 اٌع١ٍّخ :  : عشع اٌّبدح صب١ٔبً 

  ر٘ٞع  أعب٤ُت ػشك أُبدح 15

  اعزضبسح ئ٣غبث٤خ أُزؼِْ ٝٗؾبهٚ 16

  رشاػ٢ اُلشٝم اُلشد٣خ 17

  رؾز١ٞ ػ٘بفش عبرث٤خ ٝرؾ٣ٞن 18

   روذّ أٗؾطخ رغبػذ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌش 19

رغبػذ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُزؼِْ  21

 أُغزٔش

    

 

 ٠ضبؽ١خ : صبٌضب : األشىبي ٚإٌّبرط ٚاٌشعَٛ اإل

  ر٘بعت ٓغزٟٞ ٗنغْٜ ٝخجشارْٜ 21

  ٓشرجطخ ثبُٔبدح اُؼ٤ِٔخ 22

  ٝامؾخ 23

  ٓز٘ٞػخ 24

  ؽغٜٔب ٓ٘بعت 25

 

 ساثعب : اٌزم٠ُٛ :        

  أعب٤ُت اُزو٣ْٞ  ٓز٘ٞػخ 26

  ؽبِٓخ ُٔغز٣ٞبد األٛذاف اُزشث٣ٞخ 27

  ٓ٘بعجخ ُٔغزٟٞ أُزؼ٤ِٖٔ 28

  رشاػ٢ اُلشٝم اُلشد٣خ 29

  رغزض٤ش ٗؾبه أُزؼِْ ٝرزؾذٟ هذسارٚ 31
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  ٓزذسعخ ٖٓ ؽ٤ش اُقؼٞثخ 31

  رٌؾق ػٖ اعز٤ؼبة أُزؼ٤ِٖٔ 32

  رإًذ ػ٠ِ اُزو٣ْٞ اُج٘بئ٢ 33

 

 خبِغب : اٌٍؽخ : 

   عالٓخ ُـخ اٌُزبة 34

رغبػذ ك٢ ئصشاء ؽق٤ِخ أُزؼِْ  35

 اُِـ٣ٞخ

 

  ر٘بعت ٓغزٟٞ أُزؼ٤ِٖٔ ٝخجشارْٜ 36

  ُـخ اٌُزبةٝمٞػ  37

  ٓشاػبح ػالٓبد اُزشه٤ْ 38

ٓ٘بعجخ اُؼ٘ب٣ٖٝ اُلشػ٤خ ُٔٞمٞع  39

 اُذسط

 

 

 عبدعب : اٌزظ١ُّ ٚاإلخشاط : 

     ؽغْ اٌُزبة 41

  ٗٞع اُٞسم 41

   ٝصٕ اُٞسم 42

  عٞدح اُزغ٤ِذ 43

  عٞدح اُطجبػخ 44

  رٞكش ػ٘قش اُغزة ٝاُزؾ٣ٞن 45

  شػ٤خر٤٤ٔض اُؼ٘ب٣ٖٝ اُشئ٤غخ ٝاُل 46
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  هش٣وخ ػشك أُؾزٟٞ 47

  ٗٞع اُخو 48

  ؽغْ اُخو 49

  ر٘بعن األُٞإ 51

  ٓ٘بعجخ ٓٞاهغ اُقٞس ٝاألؽٌبٍ 51

  ٓ٘بعجخ رق٤ْٔ اٌُزبة ُِلئخ اُؼٔش٣خ 52
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 اٌّشاعع

 

ٓؼب٤٣ش ػ٘بفش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، اُغضء األٍٝ، ٖٓ ئفذاس ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ثبٌُِٔٔخ  -1

اإلداسح اُؼبٓخ ُِجؾٞس، اُطجؼخ األ٠ُٝ ُؼبّ  –ًٝبُخ اُزخط٤و ٝاُزط٣ٞش –خ اُغؼٞد٣خ اُؼشث٤

 . 88ؿ  –75ّ ،ؿ 2118 -ٛـ1429

داس أُ٘بٛظ  -ّ(.اإلؽشاف اُزشث١ٞ ٝاهؼٚ ٝآكبهٚ أُغزوج٤ِخ. ػٔبٕ 2116اُؾش٣ش١، ساكذح ) -2

 ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ.

ٝصاسح األٝهبف ٝاُؾإٕٝ  –ذ ا٣ٌُٞ ّ(. اإلؽشاف اُزشث١ٞ. 2117أُؼزٞم، ثذس ٣ٞعق ) -3

 اإلعال٤ٓخ.

ّ( . ٖٓ ئفذاساد اُزٞع٤ٚ اُل٢٘ اُؼبّ ُِزشث٤خ  2112د٤َُ أُٞعٚ اُل٢٘ ُِزشث٤خ اإلعال٤ٓخ )  -4

 ا٣ٌُٞذ . –اإلعال٤ٓخ .  ٝصاسح اُزشث٤خ 

ّ( أُشًض اُؼشث٢  2111دساعخ رو٤ٔ٣ٞخ ُٔ٘بٛظ اُؼِّٞ أُٞؽذح ك٢ دٍٝ اُخ٤ِظ اُؼشث٤خ . ) -5

 ث٣ٞخ ُذٍٝ اُخ٤ِظ .ُِجؾٞس اُزش
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 وصاسة انرتبٍت

 انخىخٍه انفًُ انعبو نهرتبٍت اإلساليٍت

خخببساث اجلىدة يف بُبء اال
 انخحصٍهٍت وحتهٍههب



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  219

 

 : تـــــذيــــقــامل
 

الحمد هلل رب العالمٌن، والصبلة والسبلم على أشرؾ المرسلٌن سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 وأزواجه أجمعٌن.        أما بعد ،،،

؛ فهىىً أداة مىىن األدوات  زأ مىىن العملٌىىة التعلٌمٌىىة الناجحىىةاالختبىىارات التحصىىٌلٌة جىىزءج ال ٌتجىىف

لتً تعٌن على قٌاس تحصٌل المتعلمٌن بصورة كمٌة، حٌث تعطً نتائجهىا دالالت معٌنىة علىى ا

 تحصٌل المتعلمٌن من جوانب المعرفة والقٌم والسلو .

وتصمٌم االختبار التحصٌلً وبناإه ٌعتمد على الؽرض والهدؾ الذي ُبنً مىن أجلىه، فمردودهىا 

 ٌع عناصره. ال ٌعود على المتعلم فحسب، بل وعلى المنهج بجم

 ن خالل هذه المذكرة نسعى لما ٌأتً:وم

 تعرٌؾ المعلمٌن باالختبارات التحصٌلٌة، مفهومها، وأهمٌتها، ومعاٌٌرها. -2

 إعطاء صورة واضحة لدى المعلمٌن حول بناء وتصمٌم وتقوٌم االختبار التحصٌلً. -3

 مساعدة المعلمٌن على وضع االختبار التحصٌلً وفق جدول المواصفات . -4

 سم البحث إلى ثبلثة أبواب وكل باب ٌتضمن عدة مباحث وهً كما ٌلً:وقد ق

 

 هذا وباهلل التوفٌق ومنه سبحانه العون والسداد
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 أوال : االخخببساث انخحصٍهٍت
 : ( تعرٌؾ االختبار التحصٌل2ً

لتحدٌااد مسااتوى تحصااٌل المتعلمااٌن المعرفااً منظمااة بطرٌقااة عبااارة عاان أداة للقٌاااس ٌسااتعملها المعلاام "  

 "والوجدانً والمهاري فً مادة دراسٌة معٌنة

  : خطوات بناء االختبارات التحصٌلٌة (2

 األهداؾ السلوكٌة المرتبطة بوحدات ومحتوى االختبار.  تحدٌد -2

 المفاهٌم الممثلة لمحتوى المادة العلمٌة . تحدٌد -3

 تحدٌد نوع األسئلة المستخدمة فً االختبار.  -4

 لئلجابة . تحدٌد طول وزمن االختبار: ٌجب أن ٌتناسب االمتحان مع الزمن المحدد -5

 تحدٌد الوزن النسبً لبلختبار. -6

كلما  لمعلم على دقة مفردات االختبارتحدٌد أسلوب التصحٌح ونماذج اإلجابات ودرجاتها، فكلما حرص ا -7

 تمكن من تحدٌد اإلجابات النموذجٌة ودرجاتها تحدٌدا دقٌقا.

 توجٌهات فنٌة  خاصة باالختبارات العامة: )أ(  (3

 *  مراعاة إرداؾ لفظ الجبللة ) هللا ( بما ٌلٌق به من عبارات التعظٌم والتبجٌل من مثل : 

 تبار  وتعالى ( . –وجل عز  –سبحانه وتعالى  –) جل جبلله 

كاملة وعدم اختصارها إلى ) ص ( أو  )  - -وسلم " مرادفة السم الرسولوآله * كتابة " صلى هللا علٌه 

( ، أما أمهات المإمنٌن فتردؾ  صلعم ( ، وإذا ورد اسم أي نبً أو رسول آخر أو أحد المبلئكة ٌكتب ) 

 ( . حابة الكرام ) أسماإهن الزكٌة بـ ) رضً هللا عنهن ( ومع الص

عند وضع أسئلة االمتحانات إلى توزٌع مفردات الخطة الدراسٌة للمنهج المقرر والمعتمد من  الرجوع *

ا للوقوع فً الخطؤ، وعلى رئٌس  ًٌ التوجٌه الفنً العام للمادة؛ وذل  للتؤكد مما هو مقرر فً المنهج وتفاد

 اسٌة عند مراجعة أصل االمتحان .القسم أٌضاً الرجوع إلى توزٌع مفردات الخطة الدر

 * التزام رئٌس القسم بحسن اإلخراج لورقة االمتحان، مع مراعاة الجوانب الفنٌة عند طباعته.

 –وضع النقاط فً نهاٌة الجمل  –الفواصل  –* االهتمام بوضع عبلمات الترقٌم مثل : ) أدوات االستفهام 

 سٌن.. إلخ (حصر الجمل االعتراضٌة بٌن قو –عبلمات التنصٌص 

 ؛ للتفرٌق بٌنه وبٌن عبارات السإال.ووضع خط  تحته  ،بالحرؾ الثقٌل* كتابة رأس السإال  

http://forum.nooor.com/t43462.html
http://forum.nooor.com/t43462.html
http://forum.nooor.com/t43462.html
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* تضمٌن االختبار أسئلة تقٌس مدى تحقق األهداؾ المعرفٌة والوجدانٌة والنفس حركٌة ، فضبلً عن أسئلة 

 لقٌاس القٌم واالتجاهات، وأخرى لقٌاس مهارة الربط بالواقع.

 الزمن المناسب إلجابة كل سإال مع تقدٌر الدرجة التً ٌستحقها السإال .* تقدٌر 

وا علىى دراٌىة بهىا خىبلل الفصىل *  تدرٌب المتعلمٌن على االختبارات المقالٌة والموضوعٌة بؤنواعهىا لٌكونى

 سً.ارالد

 * تؽطٌة األسئلة جمٌع الدروس المقررة .

ٌر المتناسبة مع قواعد أسىئلة التقىوٌم التحصىٌلً، وإن كىان البعد عن النقل الحرفً ألسئلة الكتاب المقرر ؼ *

 فً األمر بد فٌلزم بلورتها بما ٌتناسب مع تل  القواعد . 

 * البدء باألسئلة الموضوعٌة تتبعها المقالٌة .

 .صٌاؼة الدٌباجة بطرٌقة صحٌحة 

 

: )ب( توجٌهات خاصة بامتحان الدور الثانً 

مسىتوى امتحىان الىدور األول مىن حٌىث الشىمولٌة والدقىة ٌعامل امتحان الدور الثانً بىنفس  -2
 والعمق والصٌاؼة الفنٌة.

ٌعتمىىد امتحىىان الىىدور الثىىانً قبىىل نهاٌىىة العىىام الدراسىىً وال ٌإجىىل اعتمىىاده لمطلىىع العىىام  -3
 الدراسً الجدٌد.

ٌشىىمل امتحىىان الىىدور الثىىانً الموضىىوعات المقىىررة طٌلىىة العىىام الدراسىىً بجمٌىىع الفتىىرات  -4
 .بعالدراسٌة األر

ٌرفىىق نمىىوذج اإلجابىىة بؤصىىل األسىىئلة بعىىد توزٌىىع الىىدرجات الكلٌىىة لؤلسىىئلة ومفرداتهىىا مىىن  -5
الدرجات الجزئٌة ، كما تشفع إجابة كىل سىإال بىرقم صىفحتها مىن الكتىاب المقىرر وبتحدٌىد 

 الفصل الدراسً والفترة الدراسٌة.
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 ( أهم أنواع األسئلة فً االختبارات التحصٌلٌة :4) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع األسئلة 

األسئلة  -2
 المقالٌـــة 

أسئلة ذات 
 إجابات مفتوحة

أسئلة ذات 
 إجابات محددة

األسئلة  -3
 الموضوعٌة
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 األسئلة المقالٌة
 

: ) وهً األسئلة التً تعطىً المىتعلم حرٌىة لتحدٌىد طبٌعىة إجابتىه  أسئلة ذات إجابات موسعة ) مفتوحة( -2

 ومداها، مما ٌتٌح الفرصة إلظهار مهارته فً التركٌب والتقوٌم( ومثال ذل :

  ًفً تفعٌل صلة الرحم ..  وهكذا . اقترح أسلوبا 
 

: وهىً ) األسىئلة التىً تقىوم بتحدٌىد مضىمون المىادة العلمٌىة المطلوبىة بحىدودها  إجابة مقٌادةأسئلة ذات  -3

 الضٌقة ( ومثاله :

 إلخ . –قارن من حٌث ..  –علل  –* عدد 

 .32لتسكنوا إلٌها ... ( الروم:  : ) ومن آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً قال تعالى مثال 

 كرٌمة مقصدٌن من مقاصد الزواج .استخلص من هذه اآلٌة ال*      

 

 إرشادات لتحسٌن األسئلة المقالٌة : 

٣ِضّ ك٢ ف٤بؿخ األعئِخ إٔ رٌٕٞ ٝامؾخ ٝٓلٜٞٓخ ، ٝثؾٌَ ٣زطِت ئعبثخ ٓؾذدح ثؾ٤ش ٣زنؼ ُِٔزؼِْ  -1

هبسٕ  –أُشاد ٖٓ اُغإاٍ ثبُنجو ، ُزا ٣لنَ رغُّ٘ت إٔ ٣جذأ اُغإاٍ ثق٤ؾ ٖٓ ٓضَ : اًزت ٓب رؼشكٚ ػٖ .. 

 ٤ًق ؽذس ... ؟   َٛ رؼزوذ .... ؟   –... 

 

 واستبدالها بالصٌػ الواردة فً األمثلة التالٌة:

 الوقت -والعمرة من حٌث : الحكم  وازن بٌن الحج. 

 ... ح بموقؾ مما درست ما ٌدل على  وضِّ
 ٌِّن األسباب التً أدت إلى ....  وهكذا  ب

د علىى وضىع عىدد أكبىر مىن األسىئلة كمىا ٌىوفر ٌلزم جعل بعض األسئلة ذات إجابة قصٌرة، فهذا ٌسىاع  -3
 الوقت للمتعلم.

 التركٌز على قٌاس المهارات التً تسهم فً انتقال أثر التعلم إلى المواقؾ المتجددة فً الحٌاة .  -4
 عند صٌاؼة سإال من قائل العبارة ؟ وما المناسبة ؟ ٌنبؽً أن ٌتبع هذا السإال بعبارة من مثل:   -5
 ً نفس  ؟ما أثر هذا الموقؾ ف -

 أو عبلم ٌدل هذا القول من صفات قائله الُخلُقٌة ؟ -

 أو ماذا استفدت من هذا الموقؾ فً سلوك  ؟ -

 لتكن األسئلة متعلقة بؤساسٌات المحتوى الدراسً ولٌس بالشاذ أو الؽرٌب . -6
 



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  225

 

 األسئلة الموضوعٌة

 

 أوالً: أسئلة الصواب والخطأ

 ا كانت صحٌحة أو ؼٌر صحٌحة ()  عبارة عن جملة ٌحكم علٌها المتعلم إذ 

 وهً على نوعٌن :

 (.( أو )عبارات ٌحكم علٌها المتعلم بالصواب أو الخطؤ بوضع عبلمة )-2

 ( بعد العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً :( بعد العبارة الصحٌحة وعبلمة ) ضع عبلمة )  -مثال

 ( )   * عورة الرجل فً الصبلة بٌن السرة والركبة.

 ( )    الزانً المتزوج ثمانون جلدة .* عقوبة 

 

 تصوٌب العبارات ؼٌر الصحٌحة بإحبلل عبارات صحٌحة بدالً منها. -3

 صوب ما تحته خط فً العبارات اآلتٌة بوضع الكلمة الصحٌحة بٌن القوسٌن: -مثال

 (  )              .ٌوم ولٌلة* مدة المسح على الخفٌن للمسافر 

 (  .  )المكروه عنه على وجه اإللزام هو - -ورسوله  -تعالى  -* ما نهى هللا 

 

 إرشادات لتحسٌن أسئلة الصواب والخطأ :

 ٌراعى االبتعاد عن األلفاظ التً توحً بصواب العبارة أو بخطئها من مثل :  -2

 حتماً ..( –جمٌعاً  -جمٌع ما سبق –أحٌاًنا  –دائًما  –فقط  –) وحدها  

 أو تتضمن أكثر من أداة كالنفً واإلثبات واالستثناء .أن ال تبدأ العبارة بنفً  -3

 ( ) فً المٌراث .                      إالٌفرق اإلسبلم بٌن الرجل والمرأة  لممثال : 

 (   )    والصحٌح : فرق اإلسبلم بٌن الرجل والمرأة فً المٌراث.
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 ٌس هنا  ش  فً صحتها أو خطئها ولٌجب أن تكون العبارة مكونة من فكرة واحدة صحٌحة أو خطؤ ،  -4

 وقعت معركة أحد قرب جبل أحد فً المدٌنة المنورة ، فً السنة الرابعة للهجرة.مثال لصٌاؼة ؼٌر دقٌقة: 

 

 ٌنبؽً أال تتضمن أسئلة " الصواب والخطؤ " مساًسا بالعقٌدة . -5

 )       (         .علٌهم السبلم ٌشبه علم األنبٌاء   -تعالى –مثال : علم هللا 

 عدم أخذ العبارات من الكتاب حرفٌاً، حتى ال تكون مبهمة . -6

 

 

 : ثانٌاً : أسئلة المزاوجة ) المقابلة(

عبارة عن مجموعتٌن تحتوي األولى على عبارات، وتحتوي المجموعة الثانٌة على استجابات أو  )

 .(  ، ٌختار المتعلم الصحٌح  لكل عبارة إكماالت

 

 لمجموعة ) ب ( ما ٌناسب المجموعة ) أ ( ثم اكتب رقم المكمل الصحٌح بٌن القوسٌن:مثاله: تخٌر من ا

 

 المجموعة ) ب ( الرقم المجموعة ) ا (

 ثبلث ركعات . )     ( عدد ركعات صبلة الوتر -2

 أربع ركعات. )     ( عدد ركعات صبلة الشفع .. -3

 المسلم ٌصلً المؽرب فً السفر والحضر. -4
 ركعة واحدة. )     (

 ركعتان. )     (

 

 :) المقابلة ( إرشادات لتحسٌن أسئلة المزاوجة

) أي أن البدائل كلها تتحدث مثبل . أن تكون عناصر كل من القائمتٌن متجانسة وتدور حول محور واحد -2

 وهكذا.( عن عبادات أو شروط أو ؼزوات أو صحابة أو أنبٌاء أو رجال أو نساء أو توارٌخ
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 صحٌحة:  صٌاؼة

( بوضع الرقم الصحٌح بٌن القوسٌن  أ تخٌر من عبارات المجموعة )ب( ما ٌناسب عبارات المجموعة ) -أ

 فٌما ٌؤتً:

 المجموعة ) ب ( الرقم المجموعة ) أ ( 

  إبراهٌم - )   ( أُنزلت التوراة على 2

  داود - )   ( أُنزل اإلنجٌل على 3

 أُنزل الزبور على 4
  ىموس - )   (

 عٌسى  - )   (

 

 

 : صٌاؼة ؼٌر صحٌحة

( بوضع الرقم الصحٌح بٌن القوسٌن  أ ) تخٌر من عبارات المجموعة )ب( ما ٌناسب عبارات المجموعة  -أ

 فً الجدول  اآلتً:

 المجموعة ) ب ( الرقم المجموعة ) أ ( 

 إبراء األكمه واألبرص. )   ( صاحب رسول هللا  2

 صبر على أذى قومه. (   ) سٌدنا محمد  3

 معجزة سٌنا عٌسى 4
 ألقاه قومه بالنار. )   (

 أبو بكر الصدٌق  )   (

 

 .مراعاة عدم وضع المكمل الزائد فً نهاٌة القائمة -3

 .ال ٌسمح بالزٌادة فً عدد المكمبلت إال بمكمل واحد -4

 عدم وضع مكمل واحد لسإالٌن. -5

 ً جدول لسهولة االختٌار.حبذا وضع أسئلة المزاوجة ف -6

 بنود . 7 -6، بحٌث ال ٌزٌد عن ٌجب أال ٌكون عدد البنود كبٌراً  –7
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 ثالثا: أسئلة اإلكمال أو األسئلة ذات اإلجابات القصٌرة .

 أعئٍخ أٚ عجبساد ٔبلظخ رزطٍت وزبثخ وٍّخ أٚ أوضش ٌزظجؼ وبٍِخ اٌّعٕٝ ِٚف١ذح( ) ٟٚ٘

 وٞع٤ٖ ٝاًزجٜب ك٢ اُلشاؿبد ُزٌَٔ أُؼ٠٘ ك٢ اُغَٔ ا٥ر٤خ :ٓضبٍ: رخ٤ش ٖٓ أٌُِبد ٓٔب ث٤ٖ اُ

 أًَٔ اُغَٔ ا٥ر٤خ ثٌِٔبد ٓٔب ث٤ٖ اُوٞع٤ٖ ٤ُزْ أُؼ٠٘: ط١بؼخ أخشٜ:

 ) سكغ اُجقش ئ٠ُ اُغٔبء ، اُغغٞد ، ا٤ُّ٘خ ، دخٍٞ اُٞهذ (

 ……...………......…( ٖٓ أسًبٕ اُقالح 1

 ………………..…( ٖٓ ٌٓشٝٛبد اُقالح 2

 …….....…..…فؾخ اُقالح ( ٖٓ ؽشٝه 3

 ط١بؼخ أخشٜ :

 أكمل العبارات بما ٌناسبها : -

 ........................... -3...................    -2* من أهم واجبات القاضً :   

 ........................... -3...................    -2* من شروط اختٌار الحاكم :  

 وّبي:إسشبداد ٌزؾغ١ٓ أعئٍخ اإل

 ٣ؾزشه ك٢ أعئِخ ئًٔبٍ اُؼجبساد إٔ ٣ٌٕٞ اُلشاؽ ك٢ ٜٗب٣خ اُغِٔخ. -

 البعد عن نقل فقرات الكتاب وتفرٌؽها؛ ألن المتعلم لٌس مطالباً بحفظ فقرات الكتاب. -

 ٌراعى فً الفراغ أال ٌحتمل أكثر من إجابة صحٌحة. -

من المادة الدراسٌة ، أي تكون الكلمات  ٌجب أن ٌخصص الفراغ المطلوب تكملته لقٌاس الجوانب الهامة -

 الناقصة رئٌسة ولها أهمٌتها وداللتها .

 

 رابعاً: أسئلة ملء الفراغ

٠زطٍت ِٓ اٌّزع١ٍّٓ رىٍّزٗ  -١ٌٚظ آخش٘ب  -) ٟٚ٘ عجبساد ٠زشن ـ١ٙب عضء ٔبلض ـٟ ٚعظ اٌعجبسح 

 ثبإلعبثبد اٌظؾ١ؾخ (

 .. و ................. والمإلفة قلوبهم. مثال: من مصارؾ الزكاة الفقراء و ..............
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  : إسشبداث نخحسني أسئهت يمء انفشاغ -

 

 العبارة الناقصة أو السإال بإحكام بحٌث ال ٌمكن اإلجابة علٌها إال بالكلمة المطلوبة ٌنبؽً أن تصاغ -2

 لملء الفراغ.

 الته.تزٌد الجملة عن فراؼٌن، مما ٌإدي إلى ؼموض السإال، أو إط ٌجب أال -3

 . الكلمات الرئٌسة من العبارة ، ٌنبؽً اإلبقاء على ما ٌحدد المطلوب فٌها عند حذؾ -4

 . ـ ثـ............. ألٗٚ رضٝط ث٘ز٢ سعٍٞ هللا  ٓضبٍ : ُُوت ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ ـ 

 .حٜٗب٣زٜب، ثَ رٌٕٞ ث٤ٖ ػجبسر٤ٖ ك٢ اُغِٔخ اُٞاؽذ ٣٘جـ٢ أال ٣ٌٕٞ اُلشاؽ ك٢ أٍٝ اُؼجبسح، أٝ ك٢ -4

 

  ................ أول ركن من أركان اإلسبلم الخمسة. -مثال ؼٌر صحٌح :

 

 : امساً : أسئلة االختٌار من متعددخ

"حٌاث ٌوجاد منهاا إجاباة  وهً أسئلة تتكون من أصل السؤال " ٌطرح مشكلة محددة " وبدائل " حلول)  

  )صحٌحة واحدة فقط وباقً البدائل خاطئة

 

  :ت االختٌار من متعددإرشادات لتحسٌن  فقرا

   :السؤال مبادئ متعلقة بأصل  .أ

وال تعتمد هذه المشكلة فً وضوحها على محددة وواضحة تماماً،  أن ٌحتوي أصل السإال على مشكلة -2

 .البدائل

 اختر من بٌن البدائل المتعددة ما ٌكمل المعنى فً العبارات اآلتٌة ::  مثاله

 تتحدث عن العقٌدة( -تفضح المنافقٌن   –) آٌاتها طوٌلة   * من ممٌزات السور المكٌة أنها

 تجنب صٌؽة النفً فً السإال. -3

أو السإال متعلقة بتعرٌؾ مصطلح معٌن فمن األفضل وضع التعرٌؾ أو المفهوم فً  إذا كانت الفقرة -4

 . أصل السإال
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  :إرشادات متعلقة بالبدائل  .ب

ن التناقض بٌن العبارات ٌوحً إ، إذ   ومرتبطة بمجال المشكلة هاأن تكون البدائل متجانسة فً محتوا  -2

 باإلجابات دون عناء أو جهد.

 :اختر التكملة الصحٌحة لما ٌأتً بوضع خط تحتهامثال : 

ل، وتقري الضٌؾ، وتعٌن على نوائب الدهر" قائل   " ال ٌخزٌ  هللا أبداً ، إن  لتصل الرحم ، وتحمل الكَّ

 : العبارة السابقة

 ( عمر بن الخطاب  - أبو بكر الصدٌق  -)السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها     

 األخطاء الناشئة من نقص المعلومات ولٌس لتبلعب فً األلفاظ أن تكون البدائل مبنٌة على -3

 .معروفة كلها لدى المتعلمٌن أن تكون لؽة البدائل سهلة وواضحة والمصطلحات المستخدمة فً البدائل  -4

 . الخاطئة بشكل مستمر تكون اإلجابة الصحٌحة أطول من )أو أقصر( من البدائلأال  -5

 ٌلزم خلو عبارات سإال المكمبلت والبدائل من األلفاظ التً توحً بصواب العبارة أو خطئها ، مثل : -6

 (. كل ما تقدم –فقط  - دائماً  –أحٌاناً  –) وحدها      

 .كل ما تقدم ( -  للمسلمٌن -لعرب  .. ) ل مثال : اإلسبلم دٌن سماحة وسبلم

 . أن تكون كل البدائل بعٌدة عن الصواب وواحد منها فقط صحٌحاً  -7

ٌجب أن تتوافق المشكلة فً جذر السإال من الناحٌة النحوٌة واألسلوبٌة ، بمعنى أن تكون البدائل  -7
 منسجمة فً السٌاق مع المشكلة .

 االعتراضٌة كً تبقى الفقرة واضحة . أن ٌخلو جذر السإال ) المشكلة ( من الجمل  -8
 ، وصاحب المقدمة المعروفة باسمه مإسس علم :  -وهو من أصل عربً  –ٌعتبر ابن خلدون  مثال :

 الفل  ( –االقتصاد  –االجتماع  –النفس  -) 

 الذيٌفضل وضع كل العناصر المشتركة فً البدائل فً صلب المشكلة ، حتى ال تتكرر، مثال : العلم  -9
 .علم الفل  –علم االقتصاد  –علم االجتماع  –علم النفس  ر ابن خلدون من مإسسٌه هو :ٌعتب

 .أن تكون كل فقرة مستقلة تمام االستقبلل عن األخرى ، أي ال تتوقؾ إجابة فقرة على فقرة أخرى -21
، من أن ٌكتب رقم الفقرة بالعدد الحسابً، أما البدائل فبالحروؾ األبجدٌة من أجل تمٌٌز رمز البدٌل -22

 .رقم الفقرة
 ٌفضل ترتٌب البدائل التً تتؤلؾ من أرقام ترتٌبا تنازلٌا أو تصاعدٌا . -23
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 : سادساً: استبعاد الشاذ

ٌُطلب من المتعلم شطب أو حذؾ فقرة أو كلمة ؼٌر متناسبة مع الفقرات أو الكلمات األخرى أو  ) وهً أن 

 تٌن االبتدائٌة والمتوسطة.وهً تصلح لمتعلمً المرحلؼٌر منسجمة معها فً المعنى ( 

 مثال : احذؾ الكلمة ؼٌر المناسبة فٌما ٌؤتً :

 ( الجحٌم ، اللظى ، الفردوس ، السعٌر. 2

 ( بدر، الٌرمو  ، أُحد ، فتح مكة .3

 

 سابعاً : كتابة المصطلح

ٌُطلب من المتعلم كتابة المصطلح المناسب له (  ) كتابة تعرٌؾ أو مفهوم، و

 لح الشرعً للتعرٌفات اآلتٌة :ومثاله : اكتب المصط

 ) ................ ( أقوال وأفعال مخصوصة مبتدئة بالتكبٌر ومختتمة بالتسلٌم.

 : إرشادات لتحسٌن أسئلة كتابة المصطلح

أن ال ٌطلىىب مىىن المىىتعلم كتابىىة مصىىطلح لمفهىىوم، فىىالمفهوم ٌختلىىؾ عىىن المصىىطلح،  ومثالىىه : اكتىىب  -2

 م اآلتً :المصطلح الذي ٌدل علٌه المفهو

 ) ........... ( ضرورة اجتماعٌة وإنسانٌة، وقانون ٌنظم العبلقة بٌن الرجل والمرأة .   

 أن ال تكون عامة أو أن تحتمل أكثر من إجابتٌن. -3

 : ) ............ ( من أجل العبادات، وهً ركن من أركان الدٌن وفرائضه. مثاله

 ، الزكاة ، والصٌام ، والحج.  فإجابة هذا التعرٌؾ ٌمكن أن تكون : الصبلة

 ثامناً: الترتٌب

كؤحىىداث الهجىىرة ) هااً ترتٌااب مواقااؾ حسااب حاادوثها تارٌخٌاااً، أو ترتٌبهااا حسااب أساابقٌتها وتسلساالها ( 

 النبوٌة، أو أحداث اإلسراء والمعراج أو ترتٌب أحداث قصة ما وؼٌرها.

 مربع المقابل :مثاله : رتب األحداث حسب حدوثها تارٌخٌاً بوضع األرقام فً ال

  -( بٌن القوسٌن :5-4-3-2) حسب وقوعها ترتٌبا زمنٌا بوضع الرقم المناسب اآلتٌة رتب األحداث  -

 إلى سدرة المنتهى . -  -)    ( وصل الرسول 
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 ومعه دابة عظٌمة.  -  -إلى النبً  -  -)    ( أرسل هللا تعالى جبرٌل 

 لى سماء فالتقى عددا من األنبٌاء .ٌصعد من سماء إ  -  -)    ( ظل الرسول 

 البراق لٌبل وانتقل إلى المسجد األقصى .  -  -)    ( ركب الرسول 

 تاسعاً : التصنٌؾ 

) هً أن ٌطلب من المتعلم وضع عدد من الكلمات المختلفة فً مجموعات، بحٌث تكون هناك         

 عالقات واضحة ومتناسقة بٌن كلمات كل مجموعة (

 ؾ الجرائم اآلتٌة حسب نوع العقوبة فً الجدول اآلتً :مثال : صن

 التسبب فً الجروح ( –التشبه بالنساء  –شرب الخمر  –القتل  –تر  الصبلة تهاوناً  –الزنا  -)

 عقوبة التعزٌر عقوبة القصاص عقوبة الحدود

   

   

 ( ِغز٠ٛبد األ٘ذاؾ اٌزٟ رم١غٙب االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ5) 

 ئٍخ االخزجبس ِغزٜٛ اٌزؾظ١ً اٌعٍّٟ ٚاٌم١ّٟ ٚاٌغٍٛوٟ ٌٍّزعٍُ ـٟ إٌٛاؽٟ ا٢ر١خ:٠غت أْ رم١ظ أع

 مستوٌات األهداؾ المعرفٌة وأهمها : -1

 التقوٌم ( - التحلٌل. - التركٌب. - التطبٌق. –الفهم واالستٌعاب.  -) التذكر. 

 مستوٌات األهداؾ الوجدانٌة وأهمها:  -2

 تمثل األخبلق والقٌم والسلو . ( –القٌمً    التنظٌم -  ) االعتزاز بالقٌم

 مستوٌات األهداؾ النفس حركٌة وتشمل: -3

 التنظٌم واالبتكار ( –التكٌؾ   –) اإلتقان 

 مستوٌات مهارات التفكٌر من مثل: -4

 استنباط واستخبلص النتائج.( -حل المشكبلت.  -تقدٌم المقترحات   -) تحلٌل المواقؾ.  

 واقع .مهارة الربط بال -5

 توظٌؾ القٌم التربوٌة .  -6
 وسٌتم تناول هذه المهارات بشًء من التفصٌل. 
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 مستوٌات األهداؾ السلوكٌة واألسئلة التً تقٌسها :

 نماذج من األسئلة التً تقٌس األهداؾ المعرفٌة : (1)

 صٌؽة السؤال األفعال التً تقٌسها معناها المستوى

 التذكر
قدرة المتعلم على اسىتدعاء 

 ع المعلومات.واسترجا

 –ٌحىىىىدد  –ٌىىىىذكر  –ٌعىىىىدد 

 -ٌسىىمً –ٌُعىىّرؾ  –ٌصىىؾ 

 –ٌسىىىىترجع ٌتلىىىىو  –ٌكمىىىىل 

 ٌكتب..

 –مىىا شىىروط  –عىىدد  -متىىى  -أٌىىن 

ؾ   –حىىىدد  –أكمىىىل العبىىىارة  –عىىىرِّ

مىىىن قائىىىل  –اكتىىىب مىىىا تعرفىىىه عىىىن 

مىىىن  –اكتىىىب المصىىىطلح  –العبىىىارة 

 .. المإلؾ

 الفهم

القىىىىىىىىىىدرة علىىىىىىىىىىى إدرا   

المعنىىىىىىى، وٌظهىىىىىىر ذلىىىىىى  

لمىادة مىن صىورة بترجمة ا

إلىىى أخىىرى والتفسىىٌر إمىىا 

 بتفصٌل أو بإٌجاٍز.

 –ٌتىىىرجم  –ٌفسىىىر  –ٌعلىىىل 

 –ٌشتق  –ٌستنتج  –ٌلخص 

 –ٌعبر  –ٌشرح   –ٌستنبط 

 ٌعٌد صٌاؼة ... –ٌقارن 

قىىىىارن، وازن ،  مٌىىىىز، علىىىىل، أعىىىىد 

الصٌاؼة بؤسىلوب ، ضىع المعنىى فىً 

كلمىىىات مىىىن عنىىىد ، أشىىىرح الفكىىىرة 

 –نىاقش  -لخص بؤسلوب  -األساسٌة 

 -اسىىىىىتنتج –وضىىىىىح  –مٌىىىىىز بىىىىىٌن 

 استخلص...

 التطبٌق

القىىىىىىدرة علىىىىىىى اسىىىىىىتخدام 

المعلومىىىات التىىىً اكتسىىىبها 

فً مواقؾ عدٌدة متشىابهة 

وتتطلىىىىىب معطٌىىىىىات هىىىىىذا 

ىا مىن  ًٌ الموقؾ مسىتوى عال

 الفهم والمعرفة .

 -ٌطبىىىىىىق –ٌحىىىىىىل مشىىىىىىكلة 

ٌشٌر إلى  -ٌبرهن –ٌستعمل 

 –ٌىىىدلل علىىىى  –ٌسىىىتخدم  –

 -ثٌستشىىىىىهد بآٌىىىىىة أو حىىىىىدٌ

 –ٌوضىىىىىىىىىح  –ٌسىىىىىىىىىتخرج 

 ٌضرب مثاالً...

اقتىىىرح حىىىبل للمشىىىكلة  -اكتىىىب مثىىىاالً 

أكىىىىد مىىىىا تقولىىىىه  –صىىىىنؾ  -التالٌىىىىة 

كٌىىىىىؾ  –بموقىىىىىؾ مىىىىىن سىىىىىٌرة  .. 

 تتصرؾ فً المواقؾ اآلتٌة:   

 التحلٌل

القىىدرة علىىى تجزئىىة الكىىل 

عبلقىة  إلى أجزاء ومعرفىة

كىىىل جىىىزء بمىىىا قبلىىىه ومىىىا 

، وٌتطلىىىب معطٌىىىات بعىىىده

عقلىىً  هىىذا الهىىدؾ مسىىتوى

 عاٍل من الفهم والتطبٌق .

 -ٌفىىىىرق –ٌقىىىىارن  –ٌحلىىىىل 

 –ٌسىىىىىىىىىىىتنتج  –ٌوضىىىىىىىىىىىح 

 ٌختار...

 –اشىىرح العبىىارة أو الظىىاهرة التالٌىىة 

مىا  -ما الدوافع التً أدت لـ .. –حلل 

مىا النتىائج المترتبىة  -أسباب ؼىزوة ؟

 -قىارن بىٌن  -لمىاذا ؟ -على كل من :

كٌؾ توفق بىٌن ..؟ دلىل علىى صىدق 

 ما ٌؤتً: 
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 تركٌبال

القىىىدرة علىىىى تكىىىوٌن كىىىل 

متكامىىل مىىن مجموعىىة إلىىى 

أجزاء على أن ٌتصؾ هذا 

 الكل باإلبداع .

 –ٌىىىربط  -ٌإلىىىؾ –ٌركىىىب 

ٌنظم  -ٌرتب -ٌخطط -ٌقترح

ٌعٌىىىىد  –ٌنىىىىتج  –ٌصىىىىمم  –

 –ٌعىىىىدل  -كتابىىىىة أو ترتٌىىىىب

 –ٌتحىىىىىىدث بؤسىىىىىىلوبه عىىىىىىن 

 ٌبٌن...  

أعد ترتٌىب  –طور  –صمم  –عدل 

ان صىىنؾ  ) أركىى –..أحىىداث القصىىة 

اربىىىىط بىىىىٌن اآلٌىىىىة  –..(أو شىىىىروط 

 والحدٌث أو المقولة 

 التقوٌم

القىىدرة علىىى إصىىدار حكىىم 

على قٌمة األشٌاء واألفكار 

 والحلول وتبرٌرها.

 -ٌبىىىدي رأٌىىىاً  –ٌحكىىىم علىىىى 

 –ٌقىىىرر  –ٌعبىىر عىىن رأٌىىه 

 -ٌجىىىىىادل -ٌىىىىىدافع -ٌىىىىىدحض

 -ٌبىىرر –ٌمٌىىز  -ٌفنىىد -ٌنتقىىد

ٌِّم  ٌربط بٌن ... –ٌدعم  -ٌق

م  انقىد مىع التصىحٌح أو  - فاضل -قوِّ

أٌهمىىا أفضىىل ولمىىاذا؟  أي  -التعىىدٌل 

الرأٌٌن التالٌٌن أكثر صحة ، ولماذا؟ 

ما المعٌار الذي تستند علٌه فً هذا  -

ما حكم الشرع  -ما رأٌ  ؟  -الحكم؟ 

 -اربىىط بىىٌن اآلٌىىة والحىىدٌث -فىىً ..؟

أبطىىىل  –وازن بىىىٌن  –فنىىىد المقولىىىة 

 حجج من ٌزعم  

 

 

 دانٌة ونماذج من األسئلة التً تقٌسها:( األهداؾ الوج2)

 صٌؽة السؤال األفعال التً تقٌسها معناها المستوى

 االستقبال  -2
 ) االنتباه (

وٌقصىىد بىىه جعىىل المىىتعلم 

ٌهىىىىتم بوجىىىىود مثٌىىىىرات 

معٌنة وٌصبح راؼبا فىً 

 تلقٌها . 

ٌسىىتمع بٌقظىىة، ٌصىىؽً ، ٌنتبىىه ، ٌبىىدي 

اهتماما ، ٌظهر وعٌاً ، ٌهىتم بىـ ، ٌتىابع 

ر، ٌشىىىٌر إلىىىى ، ٌبىىىدي رؼبىىىة ، ،ٌختىىىا

 ٌشاهد ...

 

ال ٌوجىىىىىىىىد صىىىىىىىىٌػ 

محىىىىىىىىىىددة تقىىىىىىىىىىٌس 

األهىىداؾ الوجدانٌىىة 

لصىىىىىىىعوبة قٌىىىىىىىاس 

المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعر 

واألحاسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌس 

واالنفعاالت ، ولكن 

ٌمكىىىىىىىىن توظٌىىىىىىىىؾ 

األسىىىىئلة التىىىىً مىىىىن 

 التقبل – 3

 و االستجابة 

تجىىىاوز المىىىتعلم درجىىىة  

االنتبىىىىىىاه إلىىىىىىى درجىىىىىىة 

المشىىىىىاركة اإلٌجابٌىىىىىة ؛ 

وٌتطلب ذل  التفاعل مع 

الموقىىىىؾ ولىىىىٌس مجىىىىرد 

 االهتمام . 

ٌسىىاعد ، ٌسىىتمتع بىىـ، ٌوافىىق ، ٌنىىاقش، 

ٌجٌب ، ٌإدي ، ٌعىرض، ٌقىرأ، ٌقىرر، 

ٌىىىىىتحمس، ٌسىىىىىاند ، ٌبىىىىىادر ، ٌهىىىىىتم ، 

ٌُقبل على  ، ٌتطوع بـ ،ٌرؼىب ٌشار ، 

فىىىً ، ٌنفىىىر مىىىن ، ٌمتىىىدح ، ٌسىىىتجٌب، 

ٌسىىىارع إلىىىى، ٌتىىىدرب علىىىى ، ٌقضىىىً 

 الوقت فً..



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  235

 

االعتزاز  – 4

 بقٌمة

القٌمة التً ٌعطٌها الفىرد 

لشىىًء معىىٌن أو ظىىاهرة 

 معٌنة أو سلو  ما . 

ٌقىىدر، ٌعتىىز بىىـ ، ٌكىىون اتجاهىىا نحىىو ، 

ٌكىىره ، ٌحىىب، ٌإٌىىد ، ٌعىىارض، ٌىىدعو 

، ٌعىىزز، ٌسىىاند، إلىىى ، ٌبىىرهن ، ٌقتىىرح

ٌشىىجب ، ٌهىىاجم، ٌقبىىل ،  ٌمنىىع، ٌحىىتج،

 ٌفضل ، ٌبرر ...

خبللها نتلمس ردود 

أفعىىىىىىال تىىىىىىنم عىىىىىىن 

مشىىىاعر وانفعىىىاالت 

 المتعلمٌن.

وسنستعرض بعض 

األمثلة ألسئلة تقٌس 

تكوٌن  – 5 جدانٌة.األهداؾ الو

 نظام قٌمً

الجمع بٌن أكثر من قٌمة 

وقىىىىىدرة المىىىىىتعلم علىىىىىى 

تنظٌمهىىىىىىىىىىىا وتحدٌىىىىىىىىىىىد 

العبلقىىات المتبادلىىة بٌنهىىا 

للوصىىول إلىىى بنىىاء نظىىام 

 قٌمً ٌتسم بالثبات.

ن  ٌىىوازن، ٌطىىور خطىىة لتنظىىٌم..، ٌكىىوِّ

عرؾ على خصائص، أحكاماً حول ، ٌت

ٌىىنظم، ٌركىىب، ٌجمىىع، ٌىىربط ، ٌنسىىق ، 

 ٌقرر العبلقات ، ٌصدر أحكاماً ..

تمثل  -6

القٌمة 

)السلو  

 القٌمً(

تكىىوٌن نظىىام قٌمىىً عنىىد 

المىىىىىتعلم ٌحىىىىىدد أنمىىىىىاط 

سىىىىلوكه وٌسىىىىٌطر علىىىىى 

 سلوكه فترة من الزمن .

ٌلتزم ، ٌمارس، ٌتمثل ، ٌتابع ، ٌصىبر 

 علىىىى ، ٌثىىىابر، ٌتحمىىىل فىىىً سىىىبٌل ..،

 ٌتصؾ بـ ، ٌعتقد ...

 

 نماذج من األسئلة لقٌاس األهداؾ الوجدانٌة :

 نقلت وسائل اإلعبلم خبر تدنٌس المصحؾ الشرٌؾ من قبل أعداء اإلسبلم . فؤجب عما ٌؤتً: -2س

 عبلم ٌدل هذا التصرؾ ؟ وبم تحتج علٌه ؟ 

 . وّجه نداء إلى العالم اإلسبلمً للقٌام بواجبه نحو هذا التصرؾ 

  لذي ٌستثٌره هذا التصّرؾ فً نفس  من مشاعر ؟ ما ا 
 

 " للكبر آثاره السٌئة على الفرد والمجتمع " . شار  برأٌ  للقضاء على هذه الظاهرة . - 3س

 ؼّرت  نفس  بالتكبر على الناس . فبم تردعها ؟ -
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 ( مستوٌات األهداؾ النفس حركٌة ونماذج من األسئلة التً تقٌسها :3) 

 المستوى معناها ال التً تقٌسهااألفع

ٌفاضىىىل ، ٌحىىىدد ، ٌختىىىار ، ٌىىىربط ، 

ٌمٌىىىز ، ٌتعىىىرؾ ، ٌراقىىىب ، ٌتىىىابع ، 

 ٌشاهد ، ٌستكشؾ ...

التركٌز على استعمال أعضاء الحس لتؤدٌىة 

 النشاط الحركً .
 االعزوجبٍ -1

ٌستجٌب ، ٌظهر ، ٌتطىوع ، ٌشىار  

 ، ٌعٌد ، ٌكرر . . . 

وتهٌئتىه ألداء استعداد الشخص ألداء مهارة 

 سلو  معٌن. 
 التهٌئة -3

ٌنسخ ، ٌنسق ، ٌحلىل، ٌقلىد ، ٌجىرب 

 ، ٌحاكً ، ٌحاول ، ٌعٌد . . . 

استعداد المتعلم على القٌىام بنىوع معىٌن مىن 

العمىىل ، قىىد ٌكىىون ذهنٌىىاً ، وقىىد ٌكىىون بىىدنٌاً 

 وقد ٌكون انفعالٌاً.

االستجابة  -4

 الموجهة 

 ) التقلٌد (

، ٌجمىع ، ٌمارس ، ٌصىمم ، ٌخطىط 

 ٌؽرس ، ٌدرب . . . 

وهىىىىو مسىىىىتوى خىىىىاص بىىىىاألداء بعىىىىد تعلىىىىم 

 المهارة بثقة وبراعة .
 الممارسة  -5

ٌعدل ، ٌحكم، ٌتكٌىؾ، ٌؽٌىر، ٌىنقح ، 

 ٌعٌد تنظٌم ، ٌعٌد ترتٌب ، ٌنتج ....

هً مستوى المهارات التً ٌطورها المتعلم 

وٌقدم نماذج مختلفة لهىا تبعىاً للموقىؾ الىذي 

 ٌواجهه

كٌٌؾ الت -6

 أوالتعدٌل

ٌنظم ، ٌكون ، ٌبتكر ، ٌبدع ، ٌصمم 

 ، ٌطور ، ٌنشًء .

وهىىىىذا المسىىىىتوى خىىىىاص بابتكىىىىار المىىىىتعلم 

 وإبداعه وتطوٌره لمهارات حركٌة جدٌدة

التنظٌم  -7

 واالبتكار

  

 

 نماذج من أسئلة تقٌس األهداؾ النفس حركٌة:

 -قّدم نصٌحة لكل من : -2

 إلخفاقه فً االمتحانات . زمٌل  فّكر فً تر  الدراسة نظرا 

 .  لمست ضعفا فً مستوى تبلوة بعض زمبلئ 
 . أحد أقارب  من الشباب مقبل على السفر إلتمام دراسته فً دولة أجنبٌة 

 ما تصرف  فً المواقؾ اآلتٌة فً ضوء قٌم اإلسبلم ومبادئه ؟. -3

 * طلب من  والد  إنجاز عمل من األعمال أثناء استعداد  للصبلة .
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 عت إعبلًنا فً إذاعة المدرسة ٌدعو للمشاركة فً مسابقة حفظ القرآن الكرٌم .*  سم

 فً ضوء قٌم اإلسبلم ما رأٌ  فً الموقؾ اآلتً ؟ وبم تنصح صاحبها ؟  -4

 مسلم ٌتظاهر بالخشوع فً الصبلة لٌمتدحه اآلخرون . -

  -------------------------النصٌحة : ------------------رأًٌ: 

 

 ستوٌات مهارات التفكٌر العلٌا،  و نماذج من األسئلة التً تقٌسها .( م6)

مستوٌات التفكٌر العلٌا تتضمن عدد من المهارات أهمها: مهارة التوسع، تحدٌد العبلقة بٌن السبب والنتٌجىة، 

ت، والتنبىإ، الربط بٌن العبلقات، التصنٌؾ، التحلٌل، االستنتاج، تقٌٌم الدلٌل، المقارنة والتباٌن، حىل المشىكبل

تنمٌة المفاهٌم، تحدٌد األولوٌات، تحدٌد العبلقة بٌن السبب والنتٌجة، الطبلقة وؼٌرها الكثٌىر، ولىن ٌسىعنا إال 

 أن نقدم بعض النماذج لؤلسئلة التً تقٌس كل مهارة من المهارات السابقة .

ٌر عن فكرة معٌنة بإسهاب وهً المهارة التً ٌتمكن فٌها المتعلم بالتعبمهارة التوضٌح أو التوسع: ) * 

 وتوضٌح.(

 ، من فهم  لآلٌة الكرٌمة أجب عما ٌؤتً:7قال هللا ـ تعالى ـ : ) وإن كنتم جنبا فاطهروا ... (  المائدة:     -

 ما مفهوم الؽسل ؟ -

 فما الحكمة من ذل ؟ -اإلسراؾ فً الماء –من مكروهات الُؽسل  -

بللهىا وضىع األشىٌاء معىاً ضىمن مجموعىات بحٌىث تجعىل منهىا : ) عملٌة عقلٌة ٌتم من خ مهارة التصنٌؾ* 

 شٌئاً ذا معنى (.

 مثال : استخرج الكلمة المختلفة من الكلمات فً الجدول اآلتً مع بٌان السبب: 

 السبب المختلفة الكلمات

 –السىىىىىىعٌر  –لظىىىىىىى  –جهىىىىىىنم 

 سقر –الهاوٌة  –الفردوس 
..................... ........................................... 

األٌىىام البىىٌض  –صىىٌام رمضىىان 

األثنىىىىىىىىىٌن  –ٌىىىىىىىىىوم عرفىىىىىىىىىة  –

 والخمٌس.

..................... ........................................... 
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 : القدرة على توقع ما سٌحدث فً المستقبل من خبلل معطٌات وقرائن معٌنة.مهارة التنبؤ* 

لم ٌنزلوا ولم ٌجمعوا الؽنائم فً  -بالمرابطة على الجبل --لذٌن أمرهم الرسول ا -بم تتنبؤ: لو أن الرماة  - 

 معركة " أُُحد "  ؟

 : المهارة التً تستخدم لفحص شٌئٌن واكتشاؾ أوجه الشبه واالختبلؾ. مهارة المقارنة* 

 : مهارة التحلٌل* 

    : ما القٌمة التً تنصح بها فً المواقؾ اآلتٌة 

 واجبات من كراسة زمٌل آخر له. زمٌل  ٌنقل ال -

 أخو  ٌتباهى بؤنه ٌنفق أمواالً كثٌرة على ملذاته. -

 : هً عبارة عن عملٌة ذهنٌة تهدؾ إلى إٌجاد تسمٌات أو تصنٌفات لؤلفكار. مهارة تنمٌة المفاهٌم* 

 ألِّؾ جملة مفٌدة لكل من الصفات اآلتٌة : ) الحقد ، الحسد ، النقمة ( -

 عبارة عن االعتراؾ أو اإلقرار بؤن المعلومات صادقة وثابتة.: تقٌٌم الدلٌل* 

بم ترد على من ٌزعم أن العقوبة التً شرعها هللا تعالى لجرٌمة السرقة فٌها قسوة وتعطٌىل لمجموعىة مىن  -

 أفراد المجتمع؟

 : إٌجاد صفات مشتركة بٌن شٌئٌن. مهارة الربط بٌن العالقات* 

 قل بٌن المإمن والشجرة . أوجد ثبلث صفات مشتركة على األ -

 : العلمٌة الذهنٌة التً تبٌن كٌؾ أن شٌئاً ما ٌكون سبباً آلخر. مهارة تحدٌد العالقة بٌن السبب والنتٌجة* 

للكفار عندما تم له فتح مكة ) ال تثرٌب علٌكم الٌوم، اذهبوا فؤنتم الطلقاء (  مىا النتىائج  --قال رسول هللا  -

 ؟ المترتبة على هذا القول

 : عملٌة ذهنٌة ٌتم من خبللها الوصول إلى أفكار جدٌدة .  مهارة الطالقة الذهنٌة* 

 من فهم  لدرس الهجرة النبوٌة ، أكتب ثبلثة أسباب ٌجب من أجلها أن ٌخطط المسلم لعمله. -

: تحلٌىىل ووضىىع اسىىتراتٌجٌات تهىىدؾ إلىىى حىىل سىىإال صىىعب، أو موقىىؾ معقىىد، أو  مهااارة حاال المشااكالت* 

 عٌق تقدم جانب من جوانب الحٌاة.مشكلة ت

 ماذا تفعل لو: علمت أن أخا  ٌنام النهار وٌسهر اللٌل على التلفاز فً شهر رمضان بحجة تضٌٌع الوقت؟ -
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 :* ملحوظتٌن هامتٌن 

لحداثة هذه النوعٌة من األسئلة، وحاجة المتعلم لوقىت مىن التفكٌىر، ٌفضىل تىدرٌب المتعلمىٌن علٌهىا   -2
 سً من خبلل : التمهٌد، المناقشة البنائٌة، والتقوٌم النهائً، واألنشطة البلصفٌة .أثناء العام الدرا

 ٌكتفى بسإال واحد فقط من هذه األسئلة فً االختبارات الفترٌة والنهائٌة.  -3
  

 

 مهارة الربط بالواقع ونماذج من األسئلة التً تقٌسها( 7)  

 -تعرٌؾ مهارة الربط بالواقع :

تً ٌتمكن فٌها المتعلم من ربط المادة العلمٌة وما ٌدرس وما فٌها من اتجاهات وفكار " هً تلك المهارة ال

 (1)." وعظات وعبر، وبٌن الواقع االجتماعً الذي ٌعٌشه وما فٌه من سلوك وقٌم وعادات

ٝٛزٙ أٓضِخ ػٖ أعئِخ اُشثو ثبُٞاهغ ػ٠ِ عج٤َ األٓضِدخ ال اُؾقدش، ػِد٠ إٔ ٣شاػد٠ ػ٘دذ رند٤ٖٔ أعدئِخ اُدشثو 

 ٞاهغ ك٢ االخزجبس أٓٞساا ٜٓ٘ب :ثبُ

 . ٝمغ عإاٍ ٝاؽذ ك٢ ًَ االخزجبس، ثؾ٤ش ال ٣أخز دسعخ ًج٤شح 

 . إٔ ٣و٤ظ هذسح أُزؼِْ ػ٠ِ اًزغبة ٜٓبسح اُشثو ثبُٞاهغ 

  ثٔب ٣زٞاكن ٓغ ؽشع اإلعدالّ  –إٔ ٣زنٖٔ اُغإاٍ ػجبساد اُزو٤٤ذ ٖٓ ٓضَ: ) ػ٠ِ مٞء ٓب دسعذ– 

 ٖٓ ٓ٘ظٞس ئعال٢ٓ ٝٗؾٞٙ ( 

 

 

 ماذج أسئلة للربط بالواقع ن

 عزٌزي المعلم :  هذه نماذج لالسترشاد بها تاركٌن لكم المجال لإلبداع واالبتكار .

 : ) فً سطر ( وجه نداء إلى أُولً األمر من أمتنا تدعوهم فٌها إلى الوحدة ونبذ التفرق. 2س

 مة العظٌمة ؟ ٌكتفى بنقطتٌن.: من نعم هللا تعالى على ببلدنا " النفط "، فما واجب  نحو هذه النع3س

: الزكاة طهرة للمال . وجه نداء استؽاثة إلى أصحاب رإوس األموال تدعوهم فٌهىا إلىى إخىراج  زكىاة  4س

 أموالهم ؟ فً سطرٌن.

                                                           
(1)

 اُشثو ثبُٞاهغ " أ. ػبدٍ ٝع٤ٚ أُٞعٚ اُل٢٘ ُِزشث٤خ اإلعال٤ٓخ . ٓزًشح " ٜٓبسح 
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 من منظور إسبلمً: -: اكتشؾ الصواب والخطؤ فً المسؤلتٌن اآلتٌتٌن مع بٌان السبب 5س

طبلع على عورات اآلخرٌن.بلامٌرا لاستخدام الهواتؾ المتنقلة ذوات الك -أ  

 تضٌٌع وقت العمل فً قراءة األبراج التً ترد فً الصحؾ الٌومٌة . -ب 

  

 (  توظــٌؾ القــٌم فً االختبارات التحصٌلٌة8) 

 ) أ (  وٌقصد بتوظٌؾ القٌم فً االختبارات  التحصٌلٌة:

اقع المتعلم وتعاٌشه فٌكتسب التعبٌر عنها فً تحوٌل الحقٌقة أو القٌمة المجردتٌن إلى قضاٌا عملٌة تبلمس و 

 ضوء استجابته لها وتفاعله معها .

وهً بذل  تعٌن المتعلم وتؤخذ بٌده إلى طرٌق اإلجابىة المعبىرة عىن المفهىوم أو السىلو  المكتسىب لدٌىه  كمىا 

 التربوٌة لدى المتعلم . تعطً للمعلم مإشًرا إما إٌجاًبا أو سلًبا فً تقوٌم وقٌاس توظٌؾ المفاهٌم والقٌم العملٌة

 بعض النماذج التً تعٌن  على استٌعاب مفهوم هذا المسمى التربوي . -عزٌزنا المعلم  –وإلٌ  

 نماذج مختارة من األسئلة لتوظٌؾ القٌم 

 أوالً: المرحلة االبتدائٌة : 

  حدد عمل الخٌر الذي تدل علٌه كل صورة مما ٌأتً:  -1س

 بعد تصوٌرها () بشرط أن تكون الصور واضحة 

 

 

 

 

...............                      .................                 ................               ................ 
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 ؟: ما رأٌك فً السلوك اآلتً بكتابة ) بعجبنً / ال ٌعجبنً( فً المربع المقابل 2س

 

ق أحمد بمصروفه للعامل مع أ  نه ؼٌر مسلم .* تصدَّ

 * مها تنعت الخادمة بصفات سٌئة ألنها ؼٌر مسلمة  .

د محمد على تبلوة جزء من القرآن الكرٌم كل ٌوم .  * تعوَّ

 

 ثانٌاً: المرحلة المتوسطة :

 ما رأٌك فً المواقؾ اآلتٌة من منظور شرعً ؟ وبم تنصح أصحابها ؟ -1

 حه اآلخرون.أحد المصلٌن ٌتظاهر بالخشوع فً الصبلة لٌمتد -أ 

  ------------------------------النصٌحة: -------------رأًٌ:

 فتاة تقضً معظم وقتها فٌما ٌؽضب هللا تعالى من لهو وعبث. -ب

  -----------------------------النصٌحة: ---------------الرأي:

 بوضع خط تحته : اآلتٌةاختر التصرؾ الصحٌح فً المواقؾ  -2

ا أصابته مجاعة :طالعت  ا -أ ًٌ  -لصحؾ أن بلًدا إسبلم

 . أساهم بما أستطٌع 

 .ال أقدم شًٌئا ألنً ؼٌر مسئول 
 .أحذر الناس من الذهاب إلٌه 

 ؟  وكٌؾ تطبقها فً حٌاتك ؟  آلتٌةمن قائل العبارة ا -3

ٌُرحم      ٌَرحم ال   ""  من ال 

 ثالثاً: المرحلة الثانوٌة:

اصفة من المعارضة واالستنكار وحاولوا رده عن دعوته بع --واجه المشركون دعوة النبً   -1
 بأسالٌب كثٌرة ومختلفة.

وضح اثنٌن من األسالٌب التً ٌمكن أن ٌتبعها المسلمون فً التصدي ألعداء اإلسبلم فً العصىر الحىدٌث  -

. 

-------------------------

-- 

-------------------------

-- 

-------------------------

-- 



 و  2016/  2015انخخطٍط انرتبىي ـ انىظبئف اإلششافٍت ـ سئٍس قسى ـ املشحهت انثبَىٌت  242

 

هرها فً اآلٌتٌن القرآنٌتٌن اآلتٌتٌن ما ٌشٌر إلى قٌم نبٌلة فاستنتج واحدة منها واكتبها مع مظ -2

 السلوكً . 

  32قال هللا ـ تعالى ـ : ) لقد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة ... ( األحزاب:  -

 ---------------------------المظهر السلوكً: -----------القٌمة :

 

الفتنة  تحرص العدٌد من القنوات الفضائٌة العربٌة على المنافسة اإلعالمٌة من خالل بث مشاهد -3
برسالة ترسلها إلى المسإولٌن عن هذه  نصٌحت سجل  ة، وخاصة فً شهر رمضان المبارك .واإلثار

 القنوات، مبٌناً آثارها السلبٌة.
........................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................ 
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 املشاخع
 

 اسم المرجع م

التوجٌه الفنً لمنطقة  –مذكرة االختبارات التحصٌلٌة  –إحسان المرزوق وآخرون  2

 الجهراء التعلٌمٌة 

 م3117-األردن -دار الشروق –تدرٌس مهارات التفكٌر  –جودت أحمد سعادة  3

وزارة األوقاؾ  –إدارة الدراسات اإلسبلمٌة  -بدر ٌوسؾ المعتوق –تربوي التقوٌم ال 4

 م3117 –الكوٌت  – 3والشإون اإلسبلمٌة ط 

 مواقع تربوٌة من االنترنت.  5

 أسئلة تم إعدادها من قبل معلمات المرحلة االبتدائٌة بمنطقة حولً التعلٌمٌة : 6

 حمٌداعتدال المعٌلً، سلوى المٌاس، ابتسام عبد ال 

 


