بطاقة مالحظة صفية لمعلم العلوم
االسم...........................:

.

الصف.....................:

الجنس

ذكر

أنثي

المؤهل

تربوي

غير تربوي

المدينة..........:

الخبرة التدريسية:
التخصص:

أقل من  5سنوات
فيزياء

_-5أقل من 01
كيمياء

_01أقل من 05
أحياء

 51ستة فأكثر
أخرى
علوم

الدورات التدريبية:

ال يوجد

 3-0أيام

 6-4أيام

01 -7أيام

معهد معلمين

كلية متوسطة

كلية جامعية

جهة االعداد

المحور
 -0المادة العلمية

مرتفع

متوسط

منخفض

غير متحقق

 -0يراعي صحة المحتوى العلمي.
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 -2يركز على المفاهيم واألفكار الرئيسة في الدرس.
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1

1
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 -3يبين ترابط المفاهيم العلمية وتطورها.
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1

1
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 -4يبرز جانبي العلم كمعرفة علمية و كطريقة في البحث
والتفكير.
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1

1
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المعيار

الشواهد
 -1نطق المصطلحات العلمية بشكل صحيح.
 -6استخدام الطريقة العلمية لحل المشكالت.
 -11تحديد المفردات الرئيسة.
 -1استخدام المصطلحات العلمية بشكل دقيق
 -7مراجعة المفاهيم السابقة والتوسع فيها
 -11استخدام قائمة المصطلحات.
ذات
 -3استخدام المواد اإلثراية للمادة العلمية
لتطويرها.
 -11استخدام الجداول.
 -8المخطط الزمني( أحياء وكيمياء)
الصلة
 -11الخلفية النظرية للمحتوى.
 -9االستدالل العلمي بأمثلة وقصص واقعية.
 -1توظيف المادة العلمية في األنشطة.
 -11استخدام المنظمات البيانية.
 -11عرض ظواهر محيرة وإحداث متناقضة.
 -1طرح أسئلة مفتاحيه للفهم.
التقويم الوصفي :

أدلة وسلوكيات أخرى :

 -1خبرات تعليمية استقصائية

 -5يخطط مسبقا ً ألنشطة االستقصاء .
 -6ينمي المهارات اليدوية لدى المتعلمين.
 -7يطرح أسئلة تستدعي أنواعا مختلفة من التفكير.
 -8يعطى الفرصة للمتعلمين لطرح التوقعات والفرضيات.
 -9يشجع المتعلمين على النقد واختبار األفكار.
 -01يوجه المتعلمين لجمع البيانات واألدلة والشواهد.
 -00يحفز المتعلمين للتحليل والمقارنة واستخالص النتائج.
 -02يشجع المتعلمين على التواصل وتفسير مالحظاتهم
ونتائجهم.
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 -16توفير األجهزة واألدوات.
 -17أوراق العمل
 -18تتدوين الملحوظات.
 -19دفتر العلوم.
 -11عمل نماذج.
 -11المناقشات واألنشطة الجماعية لتشجيع
االنفتاح والمثابرة والفضول العلمي.

أدلة وسلوكيات أخرى :

مرتفع  :تعني أداء المعلم للمؤشر بشكل واضح وصريح ودائم في المواقف التدريسية المناسبة لطبيعة المهارة في الحصة الدراسية.
متوسط  :تعني أداء المعلم للمؤشر في بعض المواقف التدريسية المناسبة لطبيعة المهارة في الحصة الدراسية وتظهر بدرجة أقل وضوحا ً في
تدريسه وذلك تبعا ً لعدد مرات تكرار الموقف التدريسي

 -11جدولة البيانات .
 -11التدرج في مستويات االستقصاء
 -11صياغة أسئلة متعلقة بالنشاط .
 -11تقارير الطالب المرتبطة باألنشطة
العملية.
 -16استخدام الصور والرسوم البيانية لتفسير
النتائج.
 -17توظيف كراسة النشاط العملي.

 -18استخدام العصف الذهني.
 -19تحديد أهداف التجربة.
 -11عرض تجارب االستقصاء البديلة.
 -11قياس مهارات الطالب المعملية.
 -11التدرج في مستويات االستقصاء.
 -11ممارسة الطالب المهارات اليدوية.

التقويم الوصفي :

ضعيف  :تعني ظهور أداء المعلم للمؤشر شكل قليل جداً في المواقف التدريسية المناسبة لطبيعة المهارة في الحصة الدراسية
وذلك تبعا ً لعدد مرات تكرار الموقف التدريسي.
غير متحقق  :تعني عدم ظهور أداء المعلم للمؤشر في المواقف التدريسية المناسبة لطبيعة المهارة في الحصة الدراسية
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أ -يس تخدم منوذج التعمل البنايئ يف املوقف التدرييس املناسب:

 -1الممارسات التدريسية

 -03يثير اهتمام المتعلمين (التهيئة).
 -04يوفر خبرات حول المفاهيم الرئيسة للدرس (االكتشاف).
 -05بشرح المفاهيم والمفردات المعينة على فهم الدرس
(التوضيح).
 -06يستفيد من نتائج التقويم في تحسين التدريس(التقويم).
 -07يربط المفاهيم بتطبيقات أخرى (اإلثراء)
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ب -يس تخدم التعلمي املامتيز:
 -08ينوع استراتيجيات التدريس لتناسب أنماط تعلم مختلفة.
 -09يثري مناقشة المحتوى بوجهات نظر المتعلمين المختلفة
اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
 -21يعالج المفاهيم البديلة الشائعة لدى المتعلمين .
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 -11مناقشة الفكرة الرئيسية.
 -11توضيح المفردات وتطويرها.
 -16استخدام جدول التعلم.
 -17استخدام الصور والقصص
 -18تجربة استهاللية.
 -19مناقشات جماعية إلثارة التساؤالت .
 -11استخدام فرق التعلم التعاونية
 -11توظيف كراس النشاط العملي.
 -11أوراق العمل.

 -11ملف االنجاز للطالب.
 -11استكشاف معلومات الطالب السابقة
 -11التدرج في طرح األسئلة.
 -16مراعاة ميول الطالب.
 -17عرض ظواهر محيرة وأحداث متناقضة.
 -18مشاريع الوحدات الدراسية.
 -19مشاركة الطالب واستجاباتهم.
 -11توظيف الكتاب المدرسي بفعالية.

 -11استخدام لوحة المفردات.
 -11استخدام العصف الذهني.
 -11عرض لنماذج عملية للطالب.
 -11استخدام المطويات .
 -11البحوث والتقارير العلمية.
 -16الربط بالمعرفة السابقة.
 -17استخدام النماذج.
 -18استخدام التشبيهات.

التقويم الوصفي :

أدلة وسلوكيات أخرى :

 -1العالقة التكاملية بين العلوم والمواد األخرى والمجتمع

أ -يربط التخصص العلمي ابملوا اأرر::
 -20يوجه المتعلمين لتوظيف الرياضيات في تقدير وحساب
وجمع وعرض وتفسير البيانات.
 -22يوظف أنشطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم.
 -23يبرز العالقة التكاملية بين التخصص العلمي و المواد
األخرى (العلوم الطبيعية و الشرعية و االجتماعية  ،اللغة
العربية ،اللغة اإلنجليزية  ،التربية الفنية .)......... ،
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ب -يربط العلوم ابلتقنية واملمتع:
 -24يربط المحتوى بالقضايا العلمية والظواهر المحيطة
بالمتعلمين .
 -25يحفز المتعلمين على اتخاذ القرار حول البيئة المحلية
والحياة اليومية فيما يتعلق بقضايا العلوم والتقنية.
 -26يطور القدرات والمهارات المرتبطة بالتصميم التقني.

أدلة وسلوكيات أخرى :
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 -19قراءة الخلفية العلمية.
 - 61قراءة الصور .
 -61لوحة المفردات.
 -61سرد المصطلحات.
 -61استخدام المنظمات التخطيطية
وخرائط المفاهيم.
 -61استخدام المطويات.
 -61جدول التعلم .
 -66توظيف الكتاب المدرسي .
 -67أنشطة كتابية ( قصائد  ،قصص ،
.)...

 -68استراتيجيات أتهيأ للقراءة.
 -69مجسمات.
 -71نماذج.
 -71مشاريع.
-71أمثلة وتمارين لتطبيق الرياضيات .
 -71تنوع الثقافات.
 -71األمثلة الواقعية من الحياة.
 -71تحويل البيانات العلمية إلى رسم بياني .

 -76تفسير الرسوم البيانية.
 -77واجبات رياضية في دفتر العلوم.
 -78ملف اإلنجاز.
 -79أنشطة رياضية مرتبطة بحياة الطالب.
 -81عرض قضايا محلية وعالمية مرتبطة
بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع.
 -81استخدام دليل الرياضيات.
 -81تطبيق استراتيجية حل المسائل.

التقويم الوصفي :
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 -1تقويم متنوع ومستمر

 -27يوظف التقويم القبلي والتكويني والختامي.
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 -28يقوم جوانب التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية.
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 -29يستخدم أدوات تقويم متنوعة لقياس أداء المتعلمين.
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 -31يستخدم مهام واقعية ذات صلة بحياة المتعلمين.
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 -30يشجع المتعلمين على التقويم الذاتي.
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 -81جدول التعلم.
 -81التقويم األدائي.
 -81اختبر نفسي.
 -86معالجة المفاهيم الشائعة غير
الصحيحة.
 -87تدوين الملحوظات.
 -88اختبار مقنن.
 -89المنظمات البيانية.
 -91المطويات.

 -91عرض بعض النماذج.
 -91عرض توضيحي للطالب.
 -91استخدام خرائط المفاهيم .
 -91السجل القصصي.
 -91اختبارات كتابية وشفهية.
 -96أوراق عمل الطالب.
 -97ملف األداء أو االنجاز .
 -98سجل المتابعة.

 -99السجل الوصفي
 -111سلم التقدير وقائمة الشطب في مالحظة
األنشطة االستقصائية .سلم التقدير للكتابة.
 -111دليل المراجعة في نهاية الفصل.
 -111تقييم مشاريع الوحدات الدراسية.
 -111المقابالت الشفهية.
 -111أنشطة التقويم الذاتي.
 -111تقديم التغذية الراجعة المناسبة

التقويم الوصفي :

أدلة وسلوكيات أخرى :

 -6بيئة صفية داعمة للتعلم

 -32يستخدم أساليب التعزيز اللفظي وغير اللفظي.
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 -33يشجع المتعلمين على التعبير والمشاركة بأفكارهم
اإلبداعية.
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 -34يتيح وقتا اكبر للتفاعل الصفي بين المتعلمين.
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 -35يطبق استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة.
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 -36يتبع إجراءات السالمة في جميع األنشطة.
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 -37يدير الوقت بكفاءة .
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 -116استعراض تعليمات السالمة واألمان
.
 -117تحديد األدوار ألفراد المجموعة.
 -118تقديم تعليمات واضحة لألنشطة
التعليمية والعملية.
 -119توزيع المواد واألدوات على زوايا
التعلم.
 -111استخدام الطالب ألدوات السالمة
العامة.
 -111المشاركة في الحوار والمناقشة.

أدلة وسلوكيات أخرى :

 -111معالجة األنماط السلوكية غير المناسبة
بطريقة فاعلة.
-111استخدام معينات سمعية وبصرية (شفهية ،
كتابية  ،رسوم  ،جداول) لتشجيع اإلبداع.
 -111االنتهاء من الدرس خالل الزمن
المخصص.
 -111قوانين الفصل واإلجراءات واضحة.

 -116إبراز الجوانب اإليجابية وتعزيزها.
 -117معالجة الجوانب السلبية وتقديم التغذية
الراجعة المناسبة.
 -118لغة الجسد متالئمة مع الموقف
التعليمي.
 -119تعزيز اتجاهات الطالب العلمية .

التقويم الوصفي :

 -7التقنية في التعليم

 -111السبورة االلكترونية بأنواعها
 ( 1 1 1 1السبورة التفاعلية  ،الذكية  ،الفيديو،
 .38يستخدم الوسائل التقنية في تحسين التدريس.
العرض التقديمي ،التسجيالت الصوتية ) .
 -111استخدام الحاسوب في الشرح .
 -111أنشطة وواجبات مرتبطة بالحاسوب
 .39يشجع المتعلمين على استخدام التقنية في البحث والتواصل 1 1 1 1 .واالنترنت.
 -111برمجيات تعليمية كمصادر للمعرفة.

أدلة وسلوكيات أخرى:

تمكن المعلم من تقديم جميع عناصر الدرس في الحصة الدراسية
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تالءم الزمن المقرر للحصة الدراسية مع عدد وطبيعة مهام التعلم المطلوب تنفيذها
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 -111مصادر التعلم.
 -111شبكات التواصل االجتماعي.
 -116المدونات.
 -117غرف مصادر التعلم .مشاريع بحثية
مرتبطة بشبكة االنترنت.
 -118التواصل عبر البريد االلكتروني
والمجموعات البريدية
التقويم الوصفي:

 -119تكليفات مرتبطة بالمواقع اإللكترونية.
 -111استخدام الملف االنجاز االلكتروني
للطالب.
 -111توظيف المقررات االلكترونية بفاعلية.
 -111يستخدم المحاكاة الحاسوبية .
 -111نشر والتواصل بالنتائج الكترونيا.
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