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 ملخص الدراسة   
  :عنوان الدراسة 

  .تحليلية لمحتوى تحضير الدروس لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة ، في ضوء معايير مختارةدراسة 
  .ماجستير: الدرجة العلمية المعدة لها الدراسة

  : مشكلة الدراسة
   : حددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

  مرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة  في ضوء معايير مختارة ؟ما واقع تحضير الدروس لدى معلمي العلوم بال     
  :  و تفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

  ما المعايير الالزم توافرها في تحضير درس العلوم بالمرحلة المتوسطة؟ - ١
 مقدسة ؟ما مدى توافر معايير المختارة  في تحاضير معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالعاصمة ال - ٢

 .هل يختلف توافر المعايير الالزمة في تحاضير معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة باختالف خبرة المعلم و النصاب التدريسي - ٣

            :     أهداف الدراسة 
 :هدفت الدراسة إلى تحديد ما يلي 

  .التعرف على المعايير الالزم توافرها في تحضير درس العلوم  - ١
 .وافر المعايير المختارة في تحضير معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسةالتعرف على مدى ت - ٢

 ) .خبرة المعلم والنصاب التدريسي (التعرف على مدى  اختالف توافر معايير تحضير الدروس لدى معلمي العلوم باختالف  - ٣

تحضير درس العلوم كأداة للدراسة، ومجتمع الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي وفق أسلوب تحليل المحتوى، و بطاقة تحليل 
هو جميع معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمدارس الحكومية النهارية التابعة إلدارة التربية و التعليم بالعاصمة المقدسة، و تم 

نين من كل مدرسة، و اختار مدرسة متوسطة بواقع معلمين اث)خمسين (معلم علوم من ) مئة ( اختيار العينة بطريقة عشوائية ل
  .الباحث درس عشوائي لكل معلم

  . بلغ عدد التحاضير الصالحة للتحليل ست و ثمانين تحضيراً
  : نتائج الدراسة

  :توصلت الدراسة إلى أن 
 -التهيئة –األهداف السلوكية : ( تحضير درس العلوم بالمرحلة المتوسطة يشتمل على مجموعة من العناصر هي  - ١

يندرج تحت كل ) المصادر و المراجع  –الواجبات  –أسئلة التقويم  –الغلق –العرض  –لوسائل التعليمية ا –المحتوى 
  .عنصر مجموعة من المعايير يجب أن تتوفر بدرجة عالية لنصل إلى تحضير درس جيد للعلوم

العلوم بالمرحلة توصلت الدراسة إلى وجود ضعف بشكل عام في توفر المعايير عند تطبيقها على تحاضير معلمي  - ٢
 .المتوسطة بالعاصمة المقدسة

بين متوسط درجات معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة في معايير  ٠.٠٥التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  - ٣
 .التحضير  باختالف خبرة المعلم و نصابه التدريسي

  :توصيات الدراسة

إعداد معلم العلوم بما يكفل االهتمام بإكساب الطالب كفايات إعادة النظر في مفردات مقررات طرق التدريس لبرامج  - ١
  .التخطيط للدروس اليومية

 .تدريب معلمي العلوم أثناء الخدمة على أساليب و أسس التخطيط الجيد لتدريس العلوم - ٢

 .ي للمعلمضرورة اهتمام مشرفي العلوم بتحضير الدروس اليومية و إعطائه وزناً أكبر ضمن بطاقة تقويم األداء الوظيف - ٣

إقامة مسابقات ألفضل تحضير درس علوم من قبل إدارات التربية و التعليم لحث المعلمين على اإلبداع و التميز في  - ٤
 .مجال تحضير الدروس

  :مقترحات الدراسة

  :اقترح الباحث إجراء الدراسات التالية
  .به في المادةإجراء دراسة للتعرف على العالقة بين مستوى تحضير معلم العلوم و تحصيل طال - ١
 .القيام بدراسة لتحليل تحاضير معلمي العلوم بمراحل تعليمية أخرى - ٢
  .إجراء دراسة تتبعية لعينة من معلمي العلوم للكشف عن مدى التحسن لديهم في مجال تحضير دروس العلوم بمرور الوقت - ٣
  وطرق التدريسرئيس قسم المناهج            المشرف على الرسالة                       الباحث 

 صالح بن محمد السيف. د  عبداللطيف بن حميد الرائقي           . د        يحيى بن إبراهيم عسيري



 

Abstract 
Title: An Analytical Study of the Content of Lesson Planning of Middle School  Science Teachers 
in the Holy City of Makkah in the Light of Selected Criteria 
 Research Problem: the study problem is specified in the following essential question: What is the 
reality of lesson planning of middle school science teachers in the Holy City of Makkah in the light of 
selected criteria? 
This essential question is subdivided into some minor questions: 

١- What are the necessary basic criteria that should be taken into consideration when planning a 
science lesson in the middle school? 

٢- To what extent are such lesson planning criteria taken into consideration by middle school 
science teachers in the Holy City of Makkah? 

٣- Does the existence of lesson planning criteria with middle school science teachers differ 
according to the teacher’s experience and his teaching load? 

Study Objectives: 
١- Recognizing the criteria necessary for planning a science lesson. 
٢- Recognizing to what extent the lesson planning criteria exist with middle school science 

teachers in the holy city of Makkah. 
٣- Recognizing to what extent the lesson planning criteria followed by middle school science 

teachers differ according to the teacher’s experience and his teaching load. 
The researcher used the descriptive approach according to content analysis method and science 

lesson plan analysis as the study tool. The study sample included all middle school science teachers in 
the governmental day schools in the holy city of Makkah. This sample was randomly chosen and it 
included ١٠٠ science teachers belonging to ٥٠ middle school, two teachers from each school. The 
researcher chose a random lesson for each teacher. 

Study results: 
The study reached the following results: 
١- Planning a middle school science lesson includes a set of elements. These elements are: ( 

behavioral objectives – preparation – content – educational aids – presentation – conclusion – 
evaluation questions – home assignments – sources and references ). Under each of these 
elements comes a set of criteria that should be highly available in order to achieve a good 
planning of a science lesson. 

٢- The lack of criteria that can be applied to lesson plans prepared by middle school science 
teachers in the holy city of Makkah. 

٣- There are no statistically significant differences at ٠,٠٥ between the teachers‘ mean scores in 
the criteria of planning according to each teacher‘s experience and teaching load. 

Recommendations: 
a. Reconsidering the course items of the methodology courses of science 

teachers' preparation. This reconsideration guarantees that students acquire 
the skill of daily lesson planning. 

b. Training in-service science teachers on methods of teaching science and the 
bases of planning a science lesson. 

c. The necessity for science supervisors to pay particular attention to the daily 
lesson planning and giving this consideration more importance inside the 
questionnaire for evaluating the professional and academic performance of 
science teachers. 

d. Preparing competitions for the best science lesson plan by educational 
administrations in order to stimulate teachers to invent, innovate and create in 
the field of lesson planning. 

Suggestions:  
 

١- Performing a study in order to recognize the relationship between the teacher's level of 
planning and the student's achievement in the subject in question. 

٢- Performing a study in order to analyze science teachers' lesson plans in the various stages of 
education. 

٣- Performing a follow-up study for a sample of science teachers in order to investigate the 
improvement level achieved by those teachers in the field of lesson planning in the course of 
time.   

      Researcher        Supervisor                                                 Chairman 
 
Yahya  Ibrahim  Assiri              Dr. Abdullateef Humead  Alraeqi       Dr. Saleh Mohammad. AlSeif 
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  ديرشكر و تق

  

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، و أصلي و أسـلم  علـى المبعـوث    
  .رحمة للعالمين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين   و بعد

يسر الباحث و هو ينهي دراسته أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي مدير 
 سات العليـا د عدنان بن محمد وزان ، و إلى سعادة عميد الدرا.جامعة أم القرى أ

زهيـر  . ، و إلى سعادة عميد كلية التربية دسمير بن سليمان نتو . د المكلف      
صالح بن محمد . كاظمي، وسعادة رئيس قسم المناهج وطرق التدريس د أحمدبن 

  .السيف
كما يسر الباحث أن يتقدم بجزيل الشكر وعظـيم التقـدير وفـاء لسـعادة     

شرف على هذه الدراسة الذي بذل جهده وتـابع  الم ،عبداللطيف بن حميد الرائقي.د
ـ   ها،باستمرار مراحل و ال أنسـى   ته،بدء من اختيار الموضوع و انتهـاء بمناقش

إن  –لي في هذه الدراسة و في مستقبلي  حه التي كانت نبراساًائو نص    توجيهاته
  .فله مني جزيل الشكر -شاء اهللا

المنـاقش   الـدهماني  دخيـل اهللا بـن محمـد   . كما يشكر الباحث سعادة د
لتفضـلهما   ،المناقش الداخليعبدالرزاق بن أحمد ظفر .و سعادة د      الخارجي،

  .بقبول مناقشة هذه الدراسة
د حفيظ بن محمد المزروعي .و الشكر موصول ألستاذي الفاضلين سعادة  أ

ن تفضال بمناقشة خطة  الدراسـة فكـان   صالح بن محمد السيف اللذي. عادة دو س
  . الباحثأثر في إنارة الطريق أمام  اآلرائهم

كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل ألساتذتي في قسم المنـاهج وطـرق   
  .أثناء الدراسة ذولة و توجيهاتهمالتدريس على جهودهم المب
محمد عطية محمد األستاذ المساعد بقسم اللغـة  . سعادة د كما يشكر الباحث

األسـتاذ  بمراجعة الدراسة لغوياً ، وسعادة العربية بجامعة تبوك لتفضله مشكورا 
ة تبوك علـى توجيهاتـه و   عمر محمد الكامل المحاضر في كلية المعلمين بجامع

محمد فراج بـدوي و  . سعادة د لهذه الدراسة، و في التحليل اإلحصائي مساعدته 



 

محمد جالل إبراهيم من قسم اللغـة االنجليزيـة فـي جامعـة تبـوك      . سعادة د
  .ي ترجمة ملخص هذه الدراسةلمساهمتهما ف

هـا  كما يشكر الباحث محكمي أداة هذه الدراسة لما بذلوه من جهد إلظهار
  .بالشكل المناسب

و ال ينسى الباحث أن يتقدم بعظيم الشكر  لإلدارة العامة للتربية و التعلـيم  
بالعاصمة المقدسة ممثلة في مديرها األستاذ بكـر بصـفر، و مـدراء المـدارس     

لـم يبخلـوا علـي  بـدفاتر      نينة الدراسة و معلمي العلوم بها  الذيالمتوسطة ع
  .تحضيرهم 

لكثير من الزمالء و اإلخوان الذين كـان لتشـجيعهم و    و الشكر موصول
  :مساعدتهم الفضل بعد اهللا في مواصلة هذه الدراسة و انجازها اذكر منهم

ة طيبـة الـذي   أستاذي رشدان بن حميد المطرفي المحاضر بكلية المعلمين بجامع
بل بيته فقدم لي الكثير و الكثير، و األستاذ أكرم بن محمد البريكيت،  احتواني قلبه ق

 األستاذ محمد بن أحمد الناشري، و و األستاذ عبدالقادر بن عبيد اهللا الحميري ، و
واألسـتاذ  األستاذ أحمد بن فايع عسيري، و األستاذ أحمد بن منصور الزهرانـي،  

   .جدي زميلي في العمل و في الدراسةنسمير بن موسى ال
  

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، و السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته
  
  الباحث

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  فهرس الموضوعات
  
 الصفحة الموضوع

 ١ المدخل إلى الدراسة: الفصل  األول 
 ٢ المقدمة 

 ٤ و أسئلتهامشكلة الدراسة 
 ٥ أهداف الدراسة 
 ٥ أهمية الدراسة 
 ٦ حدود الدراسة 

  ٧  مصطلحات الدراسة
 ٩ أدبيات الدراسة: الفصل الثاني 

 ١٠ اإلطار النظري : أوال 
برامج إعداد معلم العلوم في المرحلة المتوسطة في : المبحث األول 

 : المملكة العربية  السعودية 
١٠ 

 ١٠ برامج إعداد  معلم العلوم 
 ١١ د معلم العلوم مكونات برامج إعدا

 ١٢ برامج إعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية 
 ١٣ مؤسسات إعداد معلم العلوم في المملكة العربية السعودية 

  ١٣  .االهداف العامة لتدريس العلوم في المملكة العربية السعودية
 ١٧ : تخطيط التدريس: المبحث الثاني  

 ١٧  تخطيط التدريس
 ١٨  لتخطيط أهمية ا 

 ٢١ خصائص التخطيط الفعال 
 ٢٢ مبادئ التخطيط   للتدريس 

 ٢٣ مستويات التخطيط للتدريس 
 ٢٥ ) تخطيط الدروس (مراحل عملية التحضير 

 ٢٧ عناصر خطة الدرس اليومية :  لثالمبحث الثا
 ٣٠ هداف السلوآية األ

 ٣٤ ) المقدمة ( التهيئة 
 ٣٥ المحتوى الدراسي 

 ٣٦ ئل التعليمية الوسا
 ٤٠ العرض 

 ٤٣ الغلق 



 

 ٤٣ أساليب التقويم 
 ٤٦ الواجبات 

 ٤٧ المصادر والمراجع 
 ٤٨  تحليل المحتوى: المبحث الرابع 

  ٤٨  مفهومه
  ٤٨  أهدافه

  ٤٨  خصائص تحليل المحتوى
  ٤٩  عناصر تحليل المحتوى

 ٥١ الدراسات السابقة : ثانيا 
 ٥١ الدراسات السابقة 

 ٦٤ ليق على الدراسات السابقةالتع
 ٦٧ الميدانية إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 

 ٦٨ منهج الدراسة 
 ٦٨ مجتمع الدراسة 

 ٦٨ عينة الدراسة 
 ٦٩ أداة الدراسة 

 ٧١ الميدانيةإجراءات الدراسة 
 ٧٣ األساليب اإلحصائية 

 ٧٤ و مناقشتها عرض نتائج الدراسة: الفصل الرابع 
 ٧٥ لسؤال األول إجابة ا

 ٧٥ إجابة السؤال الثاني 
 ٨٥ إجابة السؤال الثالث 

 ٨٧ مناقشة النتائج 
 ٩٠ و مقترحاتهانتائج الدراسة  وتوصياتها : الفصل الخامس 

 ٩١ نتائج الدراسة ملخص 
 ٩٣ التوصيات 
 ٩٣ المقترحات 

 ٩٤ المراجع 
 ١٠٢ المالحق 

  
  
  
  
  
  
  



 

  قائمة الجداول
  
 

  عنوان الجدول رقم الجدول
 

الصفحة

 ٧٢  .توزيع المعلمين  عينة الدراسة حسب خبرة التدريس )١(

 ٧٢  .توزيع المعلمين  عينة الدراسة حسب النصاب التدريسي )٢(

و درجة التوافر للمعايير المختارة في المتوسطات  واالنحرافات المعيارية  )٣(

طات و درجة توافر آل تحاضير معلمي العلوم بالعاصمة المقدسة ، و متوس

 . مجال من مجاالت بطاقة المعايير

٧٦ 

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال  )٤(

 .األهداف السلوآية مرتبة تنازليًا

٧٨ 

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال  )٥( 
 .تبة تنازليًامر التهيئة

٧٩ 

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال   )٦(
 .مرتبة تنازليًا المحتوى

٧٩ 

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال   )٧(
 .مرتبة تنازليًا الوسائل التعليمية

٨٠ 

حرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال المتوسطات و االن  )٨(
 .مرتبة تنازليًا العرض

٨١ 

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال   )٩(
 .مرتبة تنازليًا الغلق

٨٢ 

مجال المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة ب  )١٠(
 .مرتبة تنازليًا أسئلة التقويم

٨٣ 

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال   )١١(
 .مرتبة تنازليًا الواجبات

٨٤ 

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال   )١٢(
 .مرتبة تنازليًا المصادر و المراجع

٨٥ 

 ٨٦ .قيم تحليل التباين الحادي الختبار الفروق بحسب الخبرة التدريسية )١٣(

 ٨٦ .قيم تحليل التباين الحادي الختبار الفروق بحسب النصاب التدريسي )١٤(

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
 

  قائمة المالحق
  
  

الصفحة موضوع الملحقرقم الملحق

 ١٠٣ خطاب اعتماد الموضوع من معهد البحوث  )١(

 ١٠٥ داة الدراسة في صورتها األولية أ )٢(

 ١١١ قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة   )٣(

 ١١٤ أداة الدراسة في صورتها النهائية  )٤(

خطاب سعادة عميد كلية التربية لتسهيل مهمة  )٥(
 الباحث 

١١٧ 

تعميم سعادة مدير عام التربية والتعليم بالعاصمة  )٦(
لموافقة على إجراء المقدسة  الموجه للمدارس با

 الدراسة

١١٩ 

 ١٢١  قائمة بأسماء مدارس تطبيق الدراسة )٧(

التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات و جدول   )٨(
مدى توافر المعايير المختارة االنحرافات المعيارية ل

في تحاضير معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة 
 بالعاصمة المقدسة

١٢٣  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

  

  

  

  

  

  

  :الفصل األول
 المدخل إلى الدراسة



 

  :المقدمة 

إن الحمد هللا، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا،        
و سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فهو المهتد، و من يضلل فال هادي له، و أشهد أن 

عليه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله صلى اهللا 
و على آله       و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليما كثيراً 

 .أما بعد

التخطيط أساس أي عمل ناجح و سمة من سمات العصر الحديث، و ال أدل 
  .على أهميته من أن الدول توليه عنايتها فتنشأ وزارات وهيئات تعنى به 

الحياة يتطلب تخطيطا فعاالً و والتدريس شأنه شأن أي مجال من مجاالت 
مدروساً و مبنياً على أسس واضحة و يبقى نجاحه مرهوناً بمقدار الجهد الذي يبذل 

  .في التخطيط له
وقد حظي تخطيط التدريس باهتمامات الباحثين الذين أكدوا على أهميته و 

رها دوره الحاسم في نجاح التدريس وحددوا المواصفات و المعايير التي ينبغي تواف
  .في خطة الدرس اليومية التي يضعها المعلم 

والتدريس الجيد ال يقوم على االرتجالية، و إنما يعتمد على التحضير و 
  ).  ٤٤٩هـ ،ص١٤٢٣جان ،( اإلعداد   

وقد دلت نتائج الكثير من الدراسات العربية و األجنبية على أهمية تمكن  
  ).١٢هـ، ص١٤٢٤الرشيد ، األسطل و( المعلم من كفايات التخطيط للتدريس 

وبحسب مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية 
فإن إتقان كفاية تخطيط التدريس هي إحدى الكفايات ) ١٨٦هـ،ص١٤١٥(

  .األساسية للمعلم في القرن الحادي و العشرين
و يتم التخطيط للتدريس على أكثر من مستوى، فهناك التخطيط طويل المدى     

الذي يتم لمدة طويلة كالتخطيط للعام الدراسي أو الفصل الدراسي، وهناك و هو 
الحصين ( التخطيط قصير المدى كالتخطيط اليومي للدروس 



 

؛ أبو لبدة ١٤٥هـ،ص١٤١٧؛ السبحي و بنجر،١٧٠هـ،ص١٤١٤،
  ). ٨٥هـ،ص١٤١٧،

أن تخطيط المعلم لدروسه       )  ٣٠-  ٢٩هـ، ص ص ١٤١٦( ويرى أحمد 
ن أهم عوامل نجاح التدريس و تحقيقه ألهدافه، وبدون التخطيط ال و تحضيرها م

  .يمكن للمعلم أن يحقق أهداف الدرس 
ومن خالل تخطيط التدريس يتاح للمعلم الوقت الكافي للتفكير في مادة  

الدرس   و في الطريقة التي يصل بها إلى تحقيق أهداف الدرس ، و إدراك 
( ء الدرس و بالتالي وضع الحلول المناسبة لها الصعوبات التي يمكن أن تبرز أثنا

  ).  ١٣٧-١٣٦هـ ، ص ص ١٤١٩مجموعة من خبراء تدريس العلوم ، 
و بالنسبة لتخطيط تدريس العلوم فإنه يتم في ضوء طبيعة التلميذ وإمكانياته 

( و كذا اإلمكانيات و األجهزة المتوافرة التي يمكن استخدامها في التدريس 
  ) . ١٦٩، ص  هـ١٤١٤الحصين ، 

و الخطة الجيدة للدرس ال تقاس بطولها و إنما بمدى توافر العناصر  
األساسية فيها من أهداف تعليمية، ومحتوى، وأنشطة تعليمية ، و استراتيجيات 

جابر و آخرون، ( تدريسية،        و وسائل و مواد تعليمية، و تقويم، وتعيينات
  ).١١١ص : هـ ١٤٠٥
أن هناك )  ٧٢-٥٨هـ ، ص ص ١٤١٦( لخليفة كما يرى الحسون و ا 

اإلطار العام للدرس  :   عددا من العناصر التي يلزم توافرها في خطة الدرس هي 
ويقصد بهذا اإلطار األبعاد الزمانية والمكانية ومستوى الصف و المادة والوحدة 
الدراسية وموضوع الدرس، و األهداف التعليمية ، و المحتوى الدراسي، و 

  .شطة التعليمية ، والوسائل التعليمية، و أساليب التقويم، و الواجبات المنزلية األن
فقد ذكر أن المكونات )  ١٧٣- ١٧١هـ ، ص ص ١٤١٤( أما الحصين 

عنوان الموضوع الذي سيتم تدريسه، و : األساسية لخطة التدريس اليومية هي 
السلوكية الحصة، وتاريخ التدريس، و الصف والفصل والشعبة، واألهداف 



 

للدرس، و الوسائل التعليمية، و إجراءات التدريس، والتقويم، والخطة الزمنية،  
  . والمصادر والنقد الذاتي 

و يظن كثير من المعلمين أنه ال داعي للخطة اليومية، خصوصا لمن بلغ من 
الخبرة قدرا كبيرا باعتبار أنهم مروا على الدروس مراراً و تكراراً و أصبح لديهم 

ة كافية بها ، و هذا القول مردود على صاحبه، و يبين واقع كثير من المعلمين خبر
  .الذين ال يرغبون في التحديث و التجديد

دعاء بعدم أهمية التخطيط للتدريس خاصة من قدامى المعلمين ادعاء واال 
مرفوض ألنه يعكس و جهة النظر التقليدية التي ترى أن التدريس هو مجرد نقل 

ومات المنظمة من الكتب المدرسية إلى الطالب بواسطة المعلم، و لو لبعض المعل
اقتصر مفهوم التدريس على ذلك ألغلقت المدارس وتم االكتفاء بتسجيل الدروس 

وزارة ( صوتية يسمعها الطالب في المنازل على شرائط
  .)١٠٩هـ،ص١٤١٨المعارف،

في التخطيط وقد كشفت نتائج عدد من الدراسات عن تدني إعداد المعلمين 
هـ ؛ ١٤٢٠هـ ؛ عوض و الدهماني، ١٤١٥البابطين ، ( اليومي للدروس 

  ).هـ ١٤٢٦هـ ؛ حمدان ، ١٤٢٤هـ ؛ األسطل و الرشيد ،١٤١٧سعداوي ،
بينت أن المعلمين ينفقون ) هـ ١٤٢٨(تقرير لصحيفة عكاظ السعودية وفي 

ير خبر عن أن مليونا سنويا لشراء دفاتر التحضير المعلبة و في ذات التقر ٩٠
هناك لجنة تربوية مشكلة من وزارة التربية والتعليم لدراسة الوضع الحالي لدفاتر 
تحضير الدروس الخاصة بالمعلمين والمعلمات و ما يقدمونه خاللها و استعداداتهم 

أنه   ∗قبل الحصة الدراسية، كما أوضح معالي نائب وزير التربية والتعليم للبنين
والخطط التعليمية و التربوية   و تشجيع المعلمين والمعلمات  سيتم بلورة األفكار

على االستعداد الكامل قبل الدروس و تحقيق المفهوم العام لدفتر التحضير وذلك 
  . بعد خروج توصيات اللجنة المكونة من مشرفين ومشرفات 

                                                 
 .د بن محمد  المليصسعي. د ∗



 

  :  و أسئلتها مشكلة الدراسة 

لمرجوة منه فإن األمر لضمان فعالية الدرس اليومي و تحقيقه لألهداف ا 
؛ و إلن كان التخطيط اليومي تخطيط له وفق أسس و معايير محددةيتطلب ال

للدروس مطلوباً لكل المقررات الدراسية فإنه يتأكد في مقررات العلوم نظراً 
للتطور المستمر في مواد العلوم و الحاجة إلى إعادة النظر فيها بما يواكب 

  .التطور
 وعامة ومعلم ونالمعلم يعد من أهم ما يقوم به كما أن إعداد خطة درس

  .  لما يقع على كاهلهم من واجباتالعلوم خاصة 
سالمة الخطط التدريسية  هذه الدراسة للتعرف على أتتو من هذا المنطلق 

  .التي يعدها معلمو العلوم بالمرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة
   : تاليال مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس حددتو 

العاصمة رحلة المتوسطة بما واقع تحضير الدروس لدى معلمي العلوم بالم 
  مختارة ؟المعايير الفي ضوء  المقدسة 

  :  تفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية و 
ا المعايير الالزم توافرها في تحضير درس العلوم بالمرحلة م -٤

 المتوسطة؟

رة في تحاضير معلمي العلوم بالمرحلة ما مدى توافر المعايير المختا -٥
 المتوسطة بالعاصمة المقدسة ؟

هل يختلف توافر المعايير الالزمة في تحاضير معلمي العلوم  -٦
 بالمرحلة المتوسطة باختالف  الخبرة و النصاب التدريسي؟

           :     أهداف الدراسة 

  : التعرف علىالدراسة إلى  تهدف
  .في تحضير درس العلوم فرها االمعايير الالزم تو -٤



 

توافر المعايير المختارة في تحضير الدروس لدى معلمي مدى  -٥
بالعاصمة تحضير معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة  فيالعلوم 
 .المقدسة

توافر معايير تحضير الدروس لدى  اختالف مدى  التعرف على -٦
  .والنصاب التدريسي خبرة المعلممعلمي العلوم باختالف 

 :اسة أهمية الدر

ضير أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها ، حيث أن عملية تح نبعت
هي استبصار سابق لما سيحدث مع المعلم أثناء الموقف التعليمي فيحاول  سالدر

من خالل عملية التحضير االستعداد النفسي و االستعداد لجميع ما قد يقابله من 
  .عليمي أمام تالميذه أو مشكالت خالل أدائه الموقف الت        صعوبات

و من خالل تحليل تحاضير معلمي العلوم يمكن الكشف عن مدى مالئمة        
أو سالمة هذه التحاضير من حيث مدى توفر العناصر الالزمة فيها، و هذا بدوره 
يفيد المعلمين و يفيد المشرفين التربويين، و يمكن أن يكون بمثابة مرشد للدورات 

لمعلمي العلوم و يمكن أن يكون منطلق للدورات التدريبية  التدريبية التي تقدم
  .المقدمة

إن شاء  –و يرى الباحث أن هذه الدراسة أخذت أهميتها في كونها تسهم 
  :في -اهللا

تعريف معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة بالمعايير  -١
 . الالزمة لتحضير درس العلوم الجيد

لعلوم و مدراء المدارس بالعاصمة المقدسة تعريف معلمي و مشرفي ا -٢
 .معلمي العلوم لدروسهم) إعداد( بمستوى  تحضير 

إرشاد القائمين على الدورات التدريبية عن الدورات التدريبية التي  -٣
 .يحتاجها معلمي العلوم في مجال تحضير الدروس



 

تعريف مؤسسات إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية بمستوى  -٤
معلمي العلوم لدروسهم مما يعطي تغذية راجعة عن مستوى  تحضير

 .مخرجاتهم

  : حدود الدراسة

التعرف على مدى تحقق المعايير المختارة في تحضير الدروس : موضوعياً
اليومية لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة من واقع التحليل 

  .لمحتوى تحضير عينة من معلمي العلوم 
طبقت هذه الدراسة على معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمدارس : نياًمكا

بمدينة مكة  -بنين -الحكومية التابعة إلدارة التربية و التعليم بالعاصمة المقدسة
  .المكرمة
تحاضير دروس العلوم التي تم اختيارها عشوائياً، كانت من دفاتر تحضير : زمانياً

لمرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة للفصل الدراسي معلمي العلوم عينة الدراسة با
  . هـ١٤٢٨/هـ١٤٢٧الثاني 

  : مصطلحات الدراسة 

  :تحضير الدرس -١
إعداد و  إلى أن تخطيط الدرس هو )٢٥٩هـ، ص١٤٢٠(يشير كويران 

   .فتخطيط الدرس هو تحضيره ستحضير الدر
المعلم عملية فكرية يقوم بها " إعداد الدرس بأنه) هـ١٤٠٥( يعرف لبيب  

قبل التدريس تهدف إلى رسم صورة واضحة لما يمكن أن يقوم به هو و تالميذه 
  .  ٥٧ص"خالل المدة التي سيقضيها المعلم 

عملية " :  تحضير الدرس بأنه) هـ١٤١٦ ( الحسون والخليفة  عرف 
و هادفة  تتضمن اتخاذ مجموعة من اإلجراءات و القرارات للوصول       منظمة

المنشودة على مراحل معينة وخالل فترة زمنية محددة باستخدام إلى األهداف 
  . ٥٥ص   " اإلمكانات المتاحة أفضل استخدام



 

تصور عقلي      "التخطيط للتدريس بأنه ) هـ١٤٢٤(و يعرف شحاته و النجار 
و إعداد نفسي للمواقف التدريسية، التي يتم الحاجة لها في قاعة الدرس في فترة 

ستوى تعليمي محدد؛ بقصد تحقيق أهداف تعليمية بطريقة منظمة زمنية محددة و لم
هادفة عن طريق اختيار خبرات و أنشطة و إجراءات ووسائل تعليمية و أسئلة 

  .٩٤ص".تنشيطية و تقويمية مناسبة
إطار يشمل مجموعة : " خطة الدرس بأنها ) هـ١٤٢٧(و يعرف عبدالسالم 

يضعها )  الذهنية و المكتوبة( ابطة من اإلجراءات و الخطوات المنظمة و المتر
المعلم لنجاح عملية التدريس و تحقيقا لألهداف التي يسعى لتحقيقها و هي مرشدة 
و موجهة لعمل المعلم و هي مرنة و ليست إجراءات أو قواعد جامدة تطبق 

  .٢٢٦ص "   بصورة حرفية
   :بأنهس إجرائيا يعرف الباحث تحضير الدرو

  بالعاصمة المقدسةل معلم العلوم بالمرحلة المتوسطة الخطة المكتوبة من قب 
التي تبين خطوات سير الحصة الدراسية و تتضمن مجموعة من العناصر 

 والوسائل التهيئة و المحتوىداف السلوكية واألهمتمثلة في تحديد األساسية 
  . التعليمية و العرض  و الغلق و أسئلة التقويم و الواجبات و المصادر و المراجع

  : تحضير درس العلوم معايير - ٢
آراء محصلة لكثير  " :بأنها  المعايير) هـ١٤١٦ (جمل الاللقاني و  عرف 

من األبعاد السيكولوجية و االجتماعية و العلمية و التربوية يمكن من خالل تطبيقها 
التعرف على الصورة الحقيقية للموضوع المراد تقويمه أو الوصول إلى أحكام 

  . ١٧٢ص  "ي نقومهعلى الشئ الذ
أعلى مستويات األداء التي يطمع ": ها بأن) هـ١٤٢٠(علي  عرفها كما  

اإلنسان للوصول إليها ويتم في ضوئها تقويم مستويات األداء المختلفة و الحكم 
  .٦٢ص  "عليها



 

القواعد األنموذجية : " المعايير أنها ) هـ ١٤٢٤( و عرف شحاته و النجار 
الشروط التي نحكم من خاللها أو نقيس عليها سلوكيات  أو األطر المرجعية أو

ص ". اإلفراد          أو الجماعات و األعمال و أنماط التفكير و اإلجراءات
٢٨٥.  
  :  إجرائيا تحضير درس العلوم يعرف الباحث معايير و

تضمن تحضير درس العلوم مجموعة من المعايير لكل عنصر من  العناصـر  
س العلوم، المتمثلة في تحديد األهداف السلوكية، والتهيئـة،         األساسية لتحضير در

و المحتوى الدراسي، و الوسائل التعليمية، و العرض، و الغلق، و أسئلة التقـويم،        
و الواجبات، و المصادر و المراجع و التي تجعل عند تحققها في تحضـير درس  

  .العلوم درساً مثالياً 

  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : الفصل الثاني
  ة   أدبيات الدراس



 

  :         اإلطار النظري: أوالً 
 :المبحث األول

برنامج إعداد معلم العلوم في المرحلة المتوسطة في المملكة العربية 

  السعودية

  :مقدمة

، فلكل مهنة "التدريس مهنة من ال مهنة له " يرفض كل ذي لب مقولة      
فر في كل ممتهن لها ، ولكل مهنة من المهن وسائل و أصول يجب أن تتو

  .       برامج إلعداد و تخريج من يكون متمكنا من هذه المهنة 
و التدريس ليس بدعا عن باقي المهن فله برامج إلعداد كل من يريد أن      

  .يمتهن هذه المهنة الشريفة التي هي مهنة األنبياء والرسل عليهم السالم 
أن التعليم مهنة تتطلب قدرا من )  ٢٢٤هـ، ص ١٤٢١( قنديل ويذكر      

القدرات و المهارات ، التي ال تتحقق إال من خالل إعداد و تدريب مهني 
  . خاص وموجه نحو تنمية تلك المهارات 

     تناول الباحث في هذا المبحث برامج إعداد معلم العلوم، و مكوناته، لذا     
ي المملكة العربية السعودية ، و مؤسسات إعداد و برامج إعداد المعلمين ف

معلم العلوم بالمرحلة المتوسطة، و األهداف العامة لتدريس العلوم في المملكة 
  .العربية السعودية

  :برامج إعداد معلم العلوم  

تأخذ برامج إعداد المعلم عامة و معلم العلوم خاصة نمطين في         
  .مة أو اإلعداد أثناء الخدمةاإلعداد، إما اإلعداد قبل الخد

إلى أن ) ٢٢٥-٢٢٤هـ،ص ص ١٤٢١( في هذا الصدد يشير قنديل    
  :برامج إعداد المعلم تنقسم إلى قسمين هما

وهو اإلعداد  في مؤسسات متخصصة إلعداد المعلم : اإلعداد قبل الخدمة   . أ
أوغيرها من المراكز التي تأخذ  بية،كمعاهد المعلمين ، أو كليات التر

لمعلم فيها لم يلتحق بعد ميات مختلفة بشرط أن يكون الطالب امس



 

كما يمكن أن يتم إعداد المعلم في مؤسسات غير متخصصة في ،بالخدمة
إعداد المعلم تتناول هذه المؤسسات إعداد المعلم أكاديميا و ثقافيا ، ثم 

يلتحق ببرنامج في إحدى مؤسسات إعداد المعلم ليتلقى اإلعداد المهني    
 .هذا اإلعداد يسمى بإعداد المعلم التتابعي و 

ت المتخصصة يتم هذا اإلعداد في إحدى المؤسسا: اإلعداد أثناء الخدمة   . ب
قد يتم في غيرها من المؤسسات التعليمية أو التدريبية  في إعداد المعلم، و

أو غير ذلك ، والهدف من هذا اإلعداد هو تنمية المعارف و المهارات 
و يأخذ أشكاالً متعددة كالتدريب على رفع  النظام التعليميللمعلم الملتحق ب

كفاءة المعلم في مجال محدد، أو الدورات الدراسية التي تستهدف رفع 
كفاءة المعلم في مجال من المجاالت التربوية، أو إعادة اإلعداد لتمكين 

  . المعلمين من الحصول على مؤهالت أعلى
إعداد المعلم و ينطبق عليه ما و إعداد معلم العلوم يدخل عموما في 

  .ينطبق على أي معلم في أي تخصص آخر بالنسبة لبرامج إعداد المعلم 
     :مكونات برامج إعداد معلم العلوم 

لبرامج إعداد معلم العلوم مكونات يختلف التربويون في عددها و        
  .ماهيتها
اتفاق أنه يوجد ) ٢٢٣هـ،ص ١٤٢٤(في هذا الصدد يذكر زيتون      

عام بين التربويين على المعالم الرئيسية لمكونات برنامج إعداد معلم العلوم 
على الرغم من االختالف في اتجاهات إعداد المعلم وهذه المكونات تتمركز 

  :علي ثالثة مجاالت 
و يشمل هذا المجال : األكاديمي التخصصي) العلمي(اإلعداد : المجال األول 

التخصصية النظرية والعملية التي ينبغي لمعلم العلوم  المواد الدراسية العلمية
  .أن يدرسها و التي تقع في مجال تخصصه الذي سيدرسه

و يتضمن هذا المجال دراسات تربوية و : اإلعداد المهني : المجال الثاني 
نفسية بشقيها النظري و العملي تمكن المعلم من تنظيم المواقف و الخبرات 



 

الجانب ( تسهل تعلم العلوم و تعليمها و يشمل هذا المجال التعليمية التعلمية و 
  )الجانب الميداني  -التربوي و النفسي

و يتضمن هذا المجال دراسة الطالب : اإلعداد الثقافي العام : المجال الثالث 
  .المعلم مواد تزوده بثقافة عامة و قاعدة عامه تعده و تساعده في التعلم 

جانباً رابعاً وهو اإلعداد الشخصي      )  ٣٢هـ،ص١٤٢٢(كما زاد الحيلة      
و يقصد به تهيئة معلم المستقبل الكتساب السمات الشخصية السوية و السلوك 

  الشخصي المتميز  و االتجاهات و القيم و االهتمامات المرغوب فيه
  :برامج إعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية  
لمعلمين في المملكة العربية السعودية يرى إن المتأمل في برامج إعداد ا  

أنها تسير وفق أحد األساليب الثالثة، األسلوب التكاملي، أو األسلوب التتابعي، 
أو الحصول على دبلوم تربوي  بعد حصول الطالب على درجة البكالوريوس 

  .في أحد التخصصات
أن ) ٦٢هـ،ص١٤٢٦(في هذا الخصوص يذكر  الكثيري و النصار  

عداد المعلمين في المملكة العربية السعودية تقوم على أحد األساليب برامج إ
  :الثالثة

حيث يتلقى الطالب المعلم المقررات التربوية            : األسلوب التكاملي  -١
و التخصصية  و اإلعداد العام و المواد الثقافية على مدى أربع سنوات 

  .في إحدى كليات التربية 

ه يتلقى الطالب المعلم اإلعداد التربوي بعد انتهائه و في: األسلوب التتابعي -٢
 .من مواد اإلعداد العام و الثقافي

الحصول على دبلوم تربوي بعد حصول الفرد على الشهادة الجامعية في  -٣
  .إحدى الكليات

  :مؤسسات إعداد معلم العلوم  للمرحلة المتوسطة 

لمملكة أن ل)    ٢٦٧ص : هـ ١٤١٩( أورد السنبل و آخرون        
العربية السعودية جهودا تبذلها  في سبيل تحقيق االكتفاء من المعلمين 



 

الوطنيين في كافة التخصصات للعمل بمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية 
.  

و مؤسسات إعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية    
  :السعودية هي 

حيث تقوم هذه الكليات بإعداد : تطبيقية كليات العلوم و كليات العلوم ال -١
 –األحياء  –الكيمياء –الفيزياء ( معلم العلوم في فروع العلوم المختلفة 

أكاديمياً و ثقافياً     و بعد ذلك يلتحق من يريد  بوظيفة تعليمية ) الجيولوجيا 
و هذا ما ( بإحدى كليات التربية لكي يحصل على التأهيل التربوي والمهني 

  ) .ببرامج اإلعداد التتابعية  يسمى
حيث افتتحت عدد من المسارات لتخريج معلم المرحلة : كليات المعلمين  -٢

و هي )  األحياء  –الكيمياء  –الفيزياء ( المتوسطة والثانوية في تخصصات 
  ).تتبع فلسفة برامج اإلعداد التكاملية

  :وديةاألهداف العامة لتدريس العلوم في المملكة العربية السع 

ألي نظام تعليمي يوجد أطر عامة و خطوط عريضة تمثل أهداف و       
سياسة البلد التي يسير عليها، و كجزء مكمل لهذه األطر العامة يوجد أطر و 

  .خطوط عريضة لتدريس كل منهج تعليمي 
أن العملية التربوية )   ٩٣ص :هـ ١٤١٤( من ذلك يرى الحصين      

تحقيق أهداف محددة ترى المؤسسات التعليمية عملية مخططة و مقصودة ل
المعنية أهميتها و ضرورتها بالنسبة للنشء بصفة خاصة و للمجتمع بصفة 

  . عامة
األنماط السلوكية ) " هـ  ١٤٢٧( والهدف التربوي كما عرفه  جان       

التي نتوقع أن يقدر الطالب على القيام بها أو أدائها أو عملها أو قولها أو 
  .٥٤ص " بإتقان كبير في نهاية الحصة أو في نهاية البرنامج  فعلها
أن تحديد األهداف التعليمية ) ٩٤ص : هـ ١٤١٤( و يذكر  الحصين     

  :يعد عامال مهما لألسباب التالية 



 

مساعدتها على تحديد موضوعات و خبرات المنهج الدراسي في المراحل  -١
  .المختلفة 

لمواد  التعليمية التي يمكن استخدامها مساعدتها على اختيار الوسائل و ا -٢
  .في التدريس 

 .مساعدتها على اختيار أساليب التدريس المناسبة لتحقيق األهداف  -٣

 .مساعدتها على تصميم أساليب التقويم التي تقيس مدى تحقق األهداف  -٤

أهدافا يجمع عليها معظم ) ٧٦-٧٣ص: هـ١٤٢٢(كما يذكر  نشوان       
 : تدريس العلوم  االتجاهات الحديثة في

تطوير قدرة التالميذ على اكتشاف الحقائق العلمية و تكوين المفاهيم       -١
  .و المبادئ العلمية بأنفسهم 

اكتساب التالميذ الحقائق و المبادئ العلمية المناسبة لبيئته لكي  -٢
  .يستطيع فهم ما يحدث من حوله من ظواهر طبيعية و أحداث بيئية 

 .لميذ في حل المشكالت التي تواجههاستخدام ما يتعلمه الت -٣

 .تطوير مهارات التفكير العلمي لدى التالميذ  -٤

 .تطوير مهارات التالميذ العملية  -٥

 .تطوير اتجاهات التالميذ العملية االيجابية  -٦

بعد االستعراض لالتجاهات الحديثة في أهداف تدريس العلوم نعرج على       
لكة العربية السعودية كما حددتها اللجنة األهداف العامة لتدريس العلوم في المم

 ):٤٤هـ،ص ١٤١٩المحيسن ، (  العليا لسياسة التعليم

أن يتجه تدريس العلوم في جيلنا الناشئ اتجاها سـليما قائمـا علـى اإليمـان      -١
باهللا، وأن تسخر تطبيقاتـه وفـق أحكـام الـدين الـذي هـو فـي حقيقتـه         

  .الجوهرية االنقياد التام هللا
ة في نفس التلميذ وترسيخ اإليمان باهللا فـي قلبـه عـن طريـق     تنمية العقيد  -٢

في الكون الفسيح من عظـيم الخلـق وعجيـب الصـنع      توجيهه لمشاهدة ما
ومالحظة الدقـة الرائعـة فـي األشـياء واألحـداث الطبيعيـة واكتشـاف        



 

انسياقها التام في خضـوعها الكامـل للقـوانين التـي قـدرها اهللا سـبحانه       
  .وتعالى

 ميذ على مناقشة األمور والبحث عـن األسـباب وتمحـيص مـا    تدريب التل  -٣
يراه وما يفكر فيـه ليصـل إلـى الحـق الخـالص مـن شـوائب الخطـأ         
والنقصان، فالروح العلمية بصـورة عامـة وروح المـنهج العلمـي بصـفة      

  .خاصة من ألزم صفات المسلم الحق والداعية إليه
ألـوان مـن التربيـة    االستفادة من تدريس العلوم ومنهجها في البحث عـن    -٤

الخلقية التي يحرص عليها اإلسالم، فالصدق فـي بـراهين العلـوم وكيـف     
  .تسلم المقدمات إلى النتائج يصعب عليه أن يقبل الكذب والخداع

الحرص في كل مناسبة علـى كشـف فضـل اإلسـالم وفضـل تعاليمـه         -٥
وأحكامه وإظهار سـمو تشـريعه، ذلـك التشـريع المنسـجم مـع الفطـرة        

  .للمصلحة على أتم شكل وأوفاه صحيا واجتماعياوالمحقق 
إعادة الثقة في نفوس المسلمين وإشاعة األمل بـين صـفوف شـبابهم بـأن       -٦

العلم ليس وقفا على غيرهم وبأن لـديهم مـن اإلمكانـات العقليـة والنبـوغ      
لدى غيرهم قوة وعمقـا، وأنـه لـيس مـن العسـير أن نلحـق        الفكري ما

  .حققه غيرنا العلمي ما بركب الحضارة ونحقق من السبق
حماية أجيالنـا مـن خطـر كبيـر يـداهم عقيـدتهم ويهـدد استمسـاكهم           -٧

بإسالمهم، ذلك أن أعداء اإلسالم والمسلمين يعلنـون فـي كـل مناسـبة أن     
يلتقيان وأن سـبب جمـود المسـلمين وتخلفهـم هـو       العلم والدين عدوان ال

عـن اإلسـالم إذ أن    دينهم الذي يدينون به وهذه فكرة قديمة وغريبة تمامـا 
تاريخ اإلسالم يحدثنا بأن العلم ثمرة من ثمار اإلسـالم أرشـد إليـه وجعلـه     

  .من فروض الكفاية
تدريب التالميـذ علـى االسـتقراء واالسـتنتاج والبحـث بمنطـق سـليم          -٨

واســتدالل قــويم بالقيــام بالتجــارب العلميــة ودراســة العلــوم النظريــة 
عاليمه بالصدق فـي البحـث واإلخـالص    والتطبيقية مسترشدا بأوامر اهللا وت



 

في الدراسة واألمانة في العمل والتفـاني فـي سـبيل خدمـة دينـه وأمتـه       
  .واإلنسانية جمعاء دون رغبة في شهرة أو منصب أو مغنم أيا كان

تعويد التلميذ على التجرد العلمي الذي يـدعو إليـه اإلسـالم بعيـدا عـن        -٩
 .م فضلهاالهوى والتحيز ليحفظ للعلماء حقهم ولألم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 المبحث الثاني

  تخطيط التدريس

تعريف تخطيط التدريس، و أهميته،         تناول الباحث في هذا المبحث
  . و خصائصه، و مبادئه، و مستوياته، و مراحله

  :تخطيط التدريس
 التخطيط أساس أي عمل ناجح و سمة من سمات العصر الحديث، و ال

أدل على أهميته من أن الدول توليه عنايتها فتنشأ وزارات وهيئات تعنى به 
.  

والتدريس شأنه شأن أي مجال من مجاالت الحياة يتطلب تخطيطا فعاال     
و مدروسا و مبنيا على أسس واضحة و يبقى نجاحه مرهوناً بمقدار الجهد 

  .الذي يبذل في التخطيط له
امات الباحثين الذين أكدوا على أهميته    وقد حظي تخطيط التدريس باهتم

و دوره الحاسم في نجاح التدريس وحددوا المواصفات و المعايير التي 
  .ينبغي توافرها في خطة الدرس اليومية التي يضعها المعلم 

تصور "التخطيط للتدريس بأنه ) هـ١٤٢٤(و يعرف شحاته و النجار 
ي يتم الحاجة لها في قاعة عقلي و إعداد نفسي للمواقف التدريسية، الت

الدرس في فترة زمنية محددة و لمستوى تعليمي محدد؛ بقصد تحقيق أهداف 
تعليمية بطريقة منظمة هادفة عن طريق اختيار خبرات و أنشطة و 

  .٩٤ص".إجراءات ووسائل تعليمية    و أسئلة تنشيطية و تقويمية مناسبة
إطار يشـمل  : "  خطة الدرس بأنها) هـ١٤٢٧(كما يعرف عبدالسالم 

الذهنيـة و  ( مجموعة من اإلجراءات و الخطوات المنظمة و المترابطـة  
يضعها المعلم لنجاح عملية التدريس و تحقيقا لألهـداف التـي   )  المكتوبة

يسعى لتحقيقها     و هي مرشدة و موجهة لعمل المعلم و هـي مرنـة و   
  .٢٢٦ص "  ليست إجراءات أو قواعد جامدة تطبق بصورة حرفية



 

" تخطيط التـدريس فـي العلـوم بأنـه    ) هـ١٤٢٤( و يعرف زيتون 
مجموعة اإلجراءات و التدابير التي يتخذها معلم العلوم  لضـمان نجـاح   

  .٢٦٤ص" العملية التعليمية التعلمية و تحقيق أهدافها
  :التخطيط أهمية 

إلى أهمية التخطيط في )  ٣٧١هـ ، ص ١٤٢٤( يشير  زيتون        
  .س ، والذي يقوم به المدرس قبل مواجهة تالميذه في الفصلعملية التدري

أن نجاح عملية التدريس )  ٨٥هـ ، ص١٤١٨( ويرى حمدان        
  .مرتبط إلى حد كبير بمدى و نوعية التحضير له

أن التدريس بمفاهيمه )  ١٦٩هـ ، ص ١٤١٤( ويرى الحصين       
مابين أهداف معرفية و  الحديثة تعدى مجرد نقل المعرفة ، فتعددت أهدافه

أهداف وجدانية و أهداف مهارية، ولذلك يصعب على المعلم أن يقف في 
الفصل دون أن يخطط مسبقا لكيفية تحقيقه لألهداف التي ينشدها في ظل 

  .اختالف مجاالتها و تنوع مستوياتها 
وتخطيط الدرس ليس بتدوينه في كراسة التحضير كيفما اتفق ، وإنما         
ملية منظمة و هادفة ، تتضمن اتخاذ مجموعة من اإلجراءات و هو ع

القرارات للوصول إلى األهداف المنشودة على مراحل معينة وخالل فترة 
زمنية محددة ، باستخدام اإلمكانيات المتاحة أفضل استخدام ، فالتخطيط بهذا 

اصره المفهوم يمثل الرؤية الواعية التي تستوعب أبعاد الموقف التعليمي و عن
، وما يقوم بينهما من عالقات متداخلة ، ثم تنظيم هذه العناصر بشكل يؤدي 
إلى تحقيق األهداف المرجوة ، وفي هذا اإلشارة إلى أن التخطيط يتطلب من 
المعلم رؤية صائبة و استبصارا ذكيا ، ألنه يعتمد على قدرته على التصور 

  ).٤٠هـ، ص١٤١٦يفة،الخل( المسبق لعناصر الموقف التعليمي ومتغيراته 
أنه من الخطأ الفادح )  ٣٠- ٢٩هـ، ص ص ١٤١٦( ويذكر أحمد        

أن يعتمد المعلم القديم على حفظه للمادة و تمكنه منها فيتهاون في تحضير 
دروسه وكل درس مهما كان بسيطا فإنه يتطلب من المعلم رسم خطة 



 

التي يشتمل عليها  لتدريسه و إعداد مادته و تعيين حدودها وترتيب الحقائق
  . ورسم خطة محدودة توصله للمطلوب من أقصر طريق

و اإلدعاء بعدم أهمية التخطيط للتدريس خاصة من قدامى المعلمين        
ادعاء مرفوض ألنه يعكس و جهة النظر التقليدية التي ترى أن التدريس هو 
ب مجرد نقل لبعض المعلومات المنظمة من الكتب المدرسية إلى الطال

بواسطة المعلم، و لو اقتصر مفهوم التدريس على ذلك ألغلقت المدارس وتم 
االكتفاء بتسجيل الدروس على شرائط صوتية يسمعها الطالب في المنازل 

  ).١٠٩هـ، ص١٤١٨وزارة المعارف،(
ويساعد التخطيط العقالني للتعلم المعلم في إعادة تنظيم محتوى         

ماته بشكل يجعلها جميعا أكثر مالءمة إلمكانات التعليم ومواده     و مستلز
التلميذ المتعلم وحاجاته و يتجنب المعلم والتالميذ إهدار الوقت و الجهد الذي 

( ينجم عادة عن عدم التخطيط و ترك األمور تحت رحمة المصادفة 
  ).٢٧٤هـ ،ص١٤٢٠،سعد
لتحضير و التدريس الجيد ال يقوم على االرتجالية و إنما يعتمد على ا     

الجيد و اإلعداد المنظم للدرس وعلى مدى وضوح خطة الدرس يكون 
  ).٤٤٩هـ ،ص ١٤٢٣جان، (نجاحه

أنه عند استعراض دفاتر )  ١٦٩هـ،ص١٤١٤(ويذكر الحصين     
إعداد الدروس لعدد من المعلمين يتأكد بما ال يدع مجال للشك عدم وضوح 

، إذ إن تحضير بعضهم مفهوم التخطيط لدى الغالبية العظمى من المعلمين 
عبارة عن تلخيص للمحتوى العلمي الموجود في الكتاب و نادراً ما تجد معلماً 

  .متمكناً من صياغة األهداف السلوكية
) تحضير الدروس ( و قد تناولت األدبيات أهمية تخطيط الدروس     

من قبل المعلمين  و يمكن إبراز أهمية التخطيط كما جاء في هذه األدبيات 
  : النحو التالي على
يستبعد سمات االرتجالية و العشوائية التي تحيط بمهام المعلم و  -١

( يحول عمل المعلم إلى نسق من الخطوات المنظمة المترابطة 



 

: هـ ١٤١٦؛ الحسون والخليفة ،  ٣٧٣ص :هـ ١٤٢٥زيتون،
؛ وزارة المعارف ٤٤٩ص :هـ١٤٢٣؛جان ،  ٥٧ص
 ).  ٣٠٠ص:هـ١٤١٢؛ بخش، ١١٠ص : هـ١٤١٨،

يؤدي إلى وضوح الرؤية أمام المعلم إذ يساعده على تحديد دقيق  -٢
لخبرات الطالب السابقة و أهداف التعليم الحالية و من ثم يمكنه من 

وزارة (رسم أفضل اإلجراءات المناسبة لتنفيذ التدريس وتقويمه 
  ).٢٩٩ص:هـ،١٤٢٥؛زيتون ،١١٠ص:هـ١٤١٨المعارف،

زيتون، ( ئة المحرجة يجنب المعلم الكثير من المواقف الطار -٣
 ٥٧ص: هـ ١٤١٦؛ الحسون والخليفة،   ٣٧٣ص :هـ ١٤٢٥
   .(  

جان (يعين المعلم على تحديد األهداف التعليمية المرغوبة  -٤
 ). ٤٩ص : هـ ١٤٠٥؛ لبيب،   ٤٥٢ص : هـ ١٤٢٣

يؤدي إلى نمو خبرات المعلم العملية والمهنية بصفة دورية  -٥
 ) ٣٧٣هـ ،ص ١٤٢٥زيتون، (لمروره بخبرات متنوعة  

ص :هـ ١٤٢٥زيتون، ( يتيح للمعلم فرصة االستزادة من المادة  -٦
 ). ٣٠ص : هـ ١٤١٦؛ أحمد،   ٣٧٣

( يعد سجال لنشاط التعليم سواء كان من جانب المعلم أو الطالب  -٧
؛  ٣١ص : هـ ١٤١٦؛أحمد،  ٣٧٣ص :هـ ١٤٢٣زيتون، 

 ).   ٥٧ص: هـ١٤١٦الحسون والخليفة، 

ق بعض المعلومات سواء منها ما ورد يعطي للمعلم فرصة تحقي -٨
( في الدرس    أو اكتسبه المعلم من السماع دون دراسة أو بحث 

 ). ٣٧٣ص : هـ ١٤٢٥؛ زيتون،   ٣٠ص :هـ ١٤١٦أحمد، 

تحديد الطرق و األساليب التدريسية و األنشطة و الوسائل التعليمية  -٩
لم، الحليبي و سا(و عمليات التقويم و إعدادها قبل بدء الدرس  

 )  ١٨١هـ ،ص١٤١٩



 

أحمد،  (  يكشف للمعلم عما يحتاج إليه من وسائل تعليمية  - ١٠
؛ الحسون  ٣٧٤ص : هـ ١٤٢٥؛ زيتون،  ٣٠ص : هـ ١٤١٦

 )   ٥٧ص: هـ ١٤١٦والخليفة، 

(  يعد وسيلة يستعين بها المشرف في متابعة الدرس و تقويمه  - ١١
؛  ٣١ص : هـ ١٤١٦؛أحمد،   ٣٧٤ص :هـ ١٤٢٥زيتون، 
 ). ٥٧ص: هـ١٤١٦والخليفة، الحسون 

يساعد المعلم على اكتشاف عيوب المنهج الدراسي فيما يتعلق  - ١٢
باألهداف       أو المحتوى أو طرق التدريس و التقويم لتالفيها و 

وزارة (تحسين المنهج بنفسه و تقديم االقتراحات للسلطات المعنية 
   ).١١١ص:هـ ١٤١٨المعارف، 

  :خصائص التخطيط الفعال 
بأن المعلم قد يقوم بإعداد خطة ) ٣٧٢هـ،ص ١٤٢٥( يذكر زيتون        

ال يمكن تنفيذها حتى ولو كانت جيدة نظريا ، بينما يقوم معلم بعكس ذلك ، 
  :لهذا فقد لزم على المعلم أن يرسم خطته متقيدا بخصائص أساسية هي 

  : مكتوبة  -١
 على المعلم أن يعتمد على خطط مكتوبة ومفصلة، حيث إنه ال     

يستطيع أن يتحكم في األفكار التي تطرأ على ذهنه ، وذلك ضمانا لعدم 
 .الشرود أثناء التدريس 

  :موقوتة  -٢
يجب أن يراعي في خطة الدرس عنصر الزمن ، وذلك  بكتابة      

الزمن الالزم لكل نشاط أو إجراء  في خطة الدرس و ذلك لتحقيق الضبط 
 .والفعالية في التدريس

 : مرنة  -٣

ن تتسم خطة الدرس بالمرونة ، وذلك لكيال يعتمد المعلم  يجب أ    
على ما كتبه في السابق، بل يضيف إليه ويعدل فيه حتى تكون خبرته مفيدة 



 

وذات قيمة فيما بعد، وكذلك يجب أن تراعي الخطة الظروف التي قد تحدث 
 .االجتماعات الطارئة في المدرسة : أثناء التدريس وتحول دون إكمالها مثل 

 :ستمرة م -٤

عملية التخطيط يجب أن تكون مستمرة ، لتحقيق المرونة ومواكبة      
التغير و عدم التضحية بفعالية التدريس و بالتالي استمرارية عملية التخطيط 

.  
  :لتدريسمبادئ تخطيط ا

أنه توجد مبادئ عامة يجب على  )٣٠١،صهـ١٤٢٤(يذكر زيتون  
مراعاتها و تنفيذها عند التخطيط  معلم العلوم معرفتها   و امتالكها و من ثم

  :للتدريس و هي
اإللمام بالمادة الدراسية العلمية  ليسهل عليه تحليل المحتوى  -١

  .العلمي
فهم األهداف التربوية العامة و أهداف تدريس العلوم بشكل  -٢

 .خاص وذلك لتيسير وضع الخطط التدريسية

 . معرفة طبيعة التالميذ و قدراتهم وحاجاتهم وميولهم -٣

رفة طرق و أساليب و وسائل تدريس العلوم المختلفة مع -٤
 .لتسهيل وضع الخطط التدريسية بشكل فعال

معرفة أساليب القياس و التقويم لتحديد أدوات القياس  -٥
المناسبة لقياس مدى تحقق األهداف المنشودة التي يريد المعلم 

 .تحقيقها

ة تصميم الخطط التدريسية في ضوء اإلمكانات المادية و الفني -٦
المتوفرة،و في ضوء إمكانية تحققها و تنفيذها و شموليتها 
للعناصر و المتغيرات التي تحيط بالموقف التعليمي و 
اتصافها بالتطور و التجديد و المرونة تبعا للمواقف التدريسية 

 .المتغيرة     و المتجددة

  



 

  
  :لتدريس مستويات تخطيط ا 

يتبادر إلى ذهنك كلمة تخطيط  التخطيط و الزمن عنصران مترابطان فما     
  .إال و يتبادر معها الزمن 

أن التخطيط لتدريس العلوم )  ١٧٠هـ ، ص ١٤١٤( يذكر الحصين     
  :يكون على مستويين هما 

وهو التخطيط الذي يتم لمدة طويلة مثل عام : التخطيط بعيد المدى  -١
ي بداية كل دراسي كامل  أو فصل دراسي ،و يقوم  المعلمون بهذا النوع ف

فصل دراسي أو عام دراسي،   و يتضمن أهداف التدريس لكل وحدة دراسية 
أو فترة زمنية و المواد واألجهزة الالزمة للتدريس و األدوات التي سوف 
تستخدم في التقويم ذلك ألن كل هذه المواد تستغرق في الغالب وقتا إلعدادها 

مدرس ينسى أو يتعجل بعض و االنتظار حتى وقت التدريس غالبا ما يجعل ال
األمور فيقوم بالتدريس الغيا بعض األهداف الهامة لعدم توفر الوقت الالزم 

  .إلعداد هذه التجهيزات التي تجعل التدريس يظهر على الصورة األكمل 
وهو التخطيط الذي يتم لفترة وجيزة كالتخطيط : التخطيط قريب المدى  -٢

يتم من أجل حصة دراسية واحدة ،  األسبوعي   أو التخطيط اليومي الذي
ويفضل عادة القيام بتخطيط عام لكل أسبوع في األسبوع السابق له مباشرة 
وذلك لتجهيز مستلزمات التدريس كما ذكرنا في التخطيط بعيد المدى ، 
ويساعد هذا النوع من التخطيط المعلم إلى حد كبير عند قيامه بوضع الخطط 

ث يتم ذلك في ضوء ما تم فعال في الخطة التفصيلية للدروس اليومية حي
األسبوعية و ما أسفرت عنه من إعداد للوسائل و المواد التعليمية 

  .واالختبارات و التأكد من خلو المختبر إذا كانت هناك حاجة الستخدامه 
مع تصنيف ) ١٤٥هـ ،ص ١٤١٧( و يتفق السبحي وبنجر 

  .و قريب المدىلمستويات التخطيط بعيد المدى ) هـ ١٤١٤(الحصين 
فترى أن التخطيط على ) ١١١هـ،ص١٤١٨(أما وزارة المعارف          
  :نوعين 



 

و هو التخطيط الذي يتم لمدة فصل دراسي و يقوم : التخطيط الفصلي  -١
المعلمون بهذا النوع من التخطيط تحت عنوان توزيع المقرر و ذلك في بداية 

  .كل فصل دراسي
و هو التخطيط الذي يتم لدرس أو : وميالتخطيط األسبوعي أو الي -٢

  .مجموعة صغيرة من الدروس
أن التخطيط على ثالثة )  ٨٥هـ ،ص١٤١٧(ويرى أبو لبدة       

مستويات ، تخطيط طويل المدى و يتم بالخطة السنوية أو الفصلية، و تخطيط 
متوسط المدى و يتمثل بالتخطيط لوحدة دراسية ، و التخطيط قصير المدى و 

  .لك بالتخطيط للحصة الصفيةيتمثل ذ
مع الحصين على )  ٢٦٢هـ،ص ١٤٢٠( كما يتفق  كويران      

تصنيف مستويات تخطيط الدروس إلى مستويين إال انه يختلف في أن 
التخطيط طويل المدى يكون لعام دراسي أو فصل دراسي أو شهر أو أسبوع 

دراسية  أما التخطيط قصير المدى فيهدف إلى إعداد خطة تفصيلية لحصة
  .محددة 
فيذكر أن التخطيط الجيد )  ٢٧٥هـ ، ص ١٤٢٠( أما سعد        

للتدريس يسير في مستويات مختلفة ومترابطة ومتدرجة يكمل بعضها بعضا 
  :هي 
  .التخطيط السنوي  -١
  .التخطيط الفصلي  -٢
 . التخطيط الشهري -٣

 . التخطيط اليومي  -٤

صنيف ال يختلف عن ت) هـ ١٤٢٠( و مضمون تصنيف سعد      
  ). هـ ١٤١٧( و السبحي وبنجر ) هـ ١٤١٤( الحصين 

فيرى أن الخطط التدريسية على ) ٣٠٣هـ،ص١٤٢٤(أما زيتون     
  :ثالثة أنواع



 

وهي خطة تدريسية طويلة المدى : الخطة التدريسية السنوية أو الفصلية -١
زمنيا و تستند على تصور مسبق لمعلم العلوم للنشاطات التعليمية و 

خبرية و المواقف التعليمية التي سيقوم بها هو وطالبه على التجارب الم
( مدى عام دراسي أو فصل دراسي كامل ، وتتضمن الخطوط العريضة 

تحليل  –األهداف العامة  و الخاصة  –عناوين الوحدات وتوزيعها 
استراتيجيات التدريس و  -مختصر لمحتوى الوحدات التدريسية

 -خبرية و الوسائل واألجهزة التعليميةالنشاطات العلمية و التجارب الم
و ) المراجع األساسية و الثانوية  –تصور عام ألدوات وأساليب التقويم 

المبادئ العامة الموجهة لتعليم العلوم دون ذكر  التفصيالت للمقرر و ما 
  .يصاحبه من النشاطات التعليمية المرافقة 

متوسطة المدى  وهي خطة: الخطة التدريسية ذات الوحدات التعليمية -٢
الزمني و تستند على تصور مسبق لمعلم العلوم للنشاطات التعليمية و 
التجارب المخبرية و المواقف التعليمية التي سيقوم بها هو وطالبه على 

 .مدى أسبوعين أو ثالثة تقريبا 

على  و هي خطة قصيرة المدى زمنيا ، وتستند: الخطة التدريسية اليومية -٣
علوم للنشاطات التعليمية و التجارب المخبرية و تصور مسبق لمعلم ال

المواقف التعليمية التي سيقوم بها هو وطالبه على مدى حصة أو 
حصص دراسية    و هي من أهم واجبات المعلم و مسئولياته في 

المعلومات األولية العامة (  :تدريس العلوم وهي تشمل العناصر التالية 
تحليل محتوى الدرس إلى  –ة األهداف التدريسية الخاص –للدرس 

األساليب      و األنشطة التعليمية و المخبرية  -أشكال المعرفة العلمية
  ) التقويم –

  :  )تخطيط الدروس (  مراحل عملية التحضير

إلى أن ) ١٩٤ - ١٩٠ص ص : هـ ١٤١٩( أشار الحليبي  و سالم 
  :عملية تحضير الدروس تتكون من المراحل التالية 



 

وذلك من خالل القراءة في موضوع :  اءة الدقيقة مرحلة القر -١
مرشد المعلم  –المراجع  –الكتاب المدرسي ( الدرس من خالل 

.(....  
وهي مرحلة التفكير المتعمق في : مرحلة التحضير الذهني  -٢

  .عناصر عملية التحضير جميعها 
وهي كتابة التحضير في أوراق : مرحلة التحضير المبدئي  -٣

 . لتحضيرمنفصلة عن كراسة ا

وهي آخر مراحل عملية ) : الصياغة النهائية ( مرحلة الكتابة  -٤
تحضير الدرس و فيها يتم التدوين النهائي في دفتر التحضير 

  .الخاص بالمعلم
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المبحث الثالث

  خطة الدرس اليوميةعناصر 
تناول الباحث في هذا المبحث عناصر حطة الدرس اليومية ، حيث أشار 

يد من الباحثين للعناصر و المواصفات التي ينبغي توافرها في الخطة العد
  .اليومية للدرس 

إلى أن الخطة الجيدة )  ١١١هـ ، ص ١٤٠٥( فقد أشار جابر و آخرون 
: للدرس ال تقاس بطولها  و إنما بمدى توفر المكونات األساسية فيها من 

اتيجيات تدريسية ، و أهداف تعليمية ، و محتوى ، وأنشطة تعليمية ، و استر
  . وسائل ومواد تعليمية ، و تقويم ،و تعيينات

أن خطة الدرس تتكون )  ٧٢-٥٨هـ،ص ١٤١٦(ويرى الحسون والخليفة 
اإلطار العام للدرس  ويقصد بهذا : من عدد من العناصر أو المكونات هي 

ية اإلطار األبعاد الزمانية والمكانية ومستوى الصف و المادة والوحدة الدراس
وموضوع الدرس، واألهداف التعليمية، والمحتوى الدراسي، واألنشطة 

  .التعليمية، و الوسائل التعليمية، و أساليب التقويم ، والواجبات المنزلية 
إلى أن المكونات ) ١٧٣ -١٧١هـ ، ص ١٤١٤( كما أشار الحصين 

  : األساسية لخطة التدريس اليومية هي 
ه، و الحصة ، و تاريخ التدريس ، و عنوان الموضوع الذي سيتم تدريس

الصف     و الفصل والشعبة، و األهداف السلوكية للدرس، و الوسائل 
التعليمية ، و إجراءات التدريس ، و التقويم، و الخطة الزمنية ، و المصادر و 

  . النقد الذاتي 
إلى أربعة عناصر أساسية )  ١٨٩هـ،ص١٤١٩( وأشار سالم و الحليبي  

  : س هي في خطة الدر
طرق و ( األهداف التعليمية، و المحتوى الدراسي، و إجراءات التدريس 

أسئلة تطبيقية، ( ، و التقويم )أساليب تدريسية، و الوسائل واألنشطة التعليمية 
  ).مالحظات واختبارات، واجبات منزلية 



 

أن العناصر التي يجب أن )  ٤٧ - ٣٥ص ص: هـ١٤١٦( ويرى أحمد 
األهداف، و المحتوى، والطريقة، واألنشطة، و : هي تتوفر في خطة الدرس

اإلستراتيجية، و الوسائل التعليمية، و اختيار أساليب التقويم ، و تحديد 
  . التعيينات 

إلى أن خطة )   ١٣٢ - ١٢٩ص ص : هـ١٤٢١( و أشار قنديل  
  :التدريس البد أن تشتمل على عناصر رئيسية هي

الموضوع، و تاريخ وبداية  وتشمل  عنوان: المكونات الروتينية  -١
 .الخطة، الزمن، و الصف والفصل والشعبة

وتشتمل على محتوى التعلم ،وأهدافه ،و تقويم التعلم : المكونات الفنية  -٢
، المواد واألجهزة التعليمية، إجراءات التدريس، الواجبات المنزلية، زمن 

 . التدريس 

تمل عليها سبعة عناصر يجب أن تش) ٣٧٩هـ،ص١٤٢٥( وحدد زيتون  
  : خطة الدرس اليومي و هي 

األهداف، و المقدمة، و المحتوى، و طرق و إجراءات التدريس ، و مصادر       
  .و أدوات التعلم، و التكليفات و التعيينات، و الغلق

أن الخطة التحضيرية للدرس اليومي ) ٨٨هـ،ص١٤١٨(ويرى  حمدان  
  :تحتوي على العناصر التالية

ل، و الحصة، و األهداف، و المقدمة، و العرض،و الموضوع، و الفص
التطبيق، والتلخيص ،التعيينات، المواد و الوسائل التعليمية، المراجع و 

  .المصادر
فترى بأن التخطيط اليومي أو ) ٣٤هـ، ص١٤٢٤( أما نايفة قطامي  

  :تحضير الدرس يشمل العناصر التالية
، و األساليب "لتعلم القبليا" األهداف السلوكية، و االستعداد المفاهيمي

  .واإلجراءات، والتقويم، و الزمن
فيرى أن خطة الدرس اليومي ) ٦٣-٥٨هـ،ص ص١٤٠٦(وأما لبيب 

  :تحتوى على العناصر التالية



 

موضوع الدرس، و أهداف الدرس، و مادة الدرس ، و خطة السير في الدرس 
  .زلية،    و ملخص الدرس، و تقويم الدرس، و تحديد الواجبات المن

أن الخطة اليومية كغيرها من الخطط ) ٢٠٥هـ،ص١٤٢١( و يرى الراشد
  :الدراسية يجب أن تحتوي ثالثة عناصر أساسية هي 

  . األهداف، و طرق عرض الخبرات التعليمية، و أساليب التقويم
عناصر التخطيط ) ٣٠٤- ٣٠١هـ ، ص ص١٤١٢( كما حددت بخش 

  :للتدريس الجيد في التالي
، و تحديد )التمهيد( س ، و تحديد األهداف اإلجرائية، و المقدمة بيانات الدر

الخبرات التعليمية و تنظيمها، و تحديد طرق التدريس، و تحديد األنشطة و 
  .الوسائل التعليمية المختلفة، و تحديد و إعداد أدوات التقويم

فيرون ) ١٣٧هـ ، ص ١٤١٩(أما رأي مجموعة من خبراء تدريس العلوم
  :اإلعداد و التخطيط للدرس هي على النحو التاليأن عناصر 

أهداف الدرس، و األنشطة التعليمية، و الوسائل التعليمية، و تقويم نمو التالميذ 
  :باإلضافة للعناصر السابقة هناك جوانب مهمة ال يمكن إغفالها وهي.

  .طريقة التدريس. ب. التمهيد للدرس.أ
خطيط الدرسي في العلوم أن الت) ٢٧١هـ،ص ١٤٢٥(ويرى عايش زيتون 

  :يجب أن يتضمن على األقل العناصر التالية
( المعلومات العامة األولية، و األهداف التدريسية الخاصة، و عناصر المحتوى 

  .، و األساليب و الوسائل و األنشطة التعليمية، التقييم)تحليل المحتوى
للخطة  أن المكونات الرئيسية) ٥٠هـ  ، ص١٤١٩(   كما يرى المحيسن 

  :اليومية هي
البسملة ، و معلومات عامة عن الدرس، و خبرات المتعلمين السابقة، و 
الغرض العام من الدرس، و األهداف الخاصة للدرس، و الوسائل و األجهزة 
التعليمية،     و خطوات السير في الدرس، و المقدمة، و عرض الدرس، و 

  .  الذاتيالتقويم، و الملخص،    و الواجب، و التقويم 



 

يرى أن مكونات الخطة ) ٢٢٦هـ،ص١٤٢٧(في حين أن عبد السالم 
  :التدريسية هي على شقين

وتشمل تاريخ و وقت بدء التنفيذ، والزمن : المكونات الروتينية أو الثانوية: أوالً
الكلي للتنفيذ،و توزيع هذا الزمن على أجزاء الخطة،كما تتضمن عنوان الدرس      

  .لذي ستنفذ فيهو الصف الدراسي ا
أهداف : و تتضمن مجموعة من العناصر هي: المكونات الفنية األساسية : ثانياً

،       ) المقدمة أو التمهيد و عرض محتوى التعلم( الدرس و إجراءات التدريس 
 .و النشاطات و الوسائل التعليمية، و أساليب التقويم ، و الواجبات المنزلية

ناصر خطة الدرس أن المصادر قد تنوعت ويتضح من العرض السابق لع 
من حيث التفصيل و اإلجمال في إيراد هذه العناصر، و يمكن القول أن 

  : عناصر خطة الدرس هي 
، و المحتوى، و الوسائل التعليمية،       )المقدمة ( األهداف السلوكية، و التهيئة  

  .والمراجع و العرض، و الغلق، و أسئلة التقويم، و الواجبات، و المصادر
وسوف يعرض الباحث فيما يلي بشئ من التفصيل لما أجمل من عناصر 

  : خطة الدرس اليومية و يعرف بالمعايير التي ينبغي أن تتوفر فيها
 :األهداف السلوكية    - ١

يعد تحديد األهداف السلوكية أمراً هاما فمن خالل تحديد األهداف 
ة و العرض و الغلق و كذلك السلوكية يستطيع المعلم تحديد أساليب التهيئ

الوسائل التعليمية و وسائل التقويم المناسبة و الواجبات و المصادر و 
  .المراجع

إلى أن تحديد األهداف السلوكية ) ٥١هـ ، ص١٤٢٤(و يشير زيتون 
في تدريس العلوم يتيح لمعلم العلوم تحديد الخبرات التعليمية و األساليب و 

التقويم، ويجعله أكثر دقة و اهتماماً بالتربية األنشطة و الوسائل و أساليب 
العلمية        و تدريس العلوم، كما يبين ماذا نتوقع من الطالب عمله و 

  .فعله ، ويوضح عملية التخطيط في تدريس العلوم



 

عبارة قابلة للقياس " بأنه: الهدف السلوكي) هـ١٤١٢(و تعرف  بخش 
  . ٢٧ص "مبعد إتمام عملية التعلتصف ما يمكن أن يفعله التلميذ أو ينتجه 

  
  : مكونات الهدف السلوكي

 :(يتكون الهدف السلوكي من مجموعة من المكونات هي 
  )  ١١٦هـ، ص١٤٢٧،عطيو

 ) :األداء ( الفعل السلوكي  -١

يعبر عن السلوك أو األداء المتوقع قيام المتعلم به بواسطة فعل سلوكي     
  . قابل للمالحظة و القياس

 :المتعلم -٢

حتى تكون صياغة الهدف السلوكي دقيقة يجب تحديد القائم بالسلوك أو    
 .األداء وهو المتعلم

 :محتوى السلوك -٣

يجب أن يكون للسلوك أو األداء الذي يقوم به المتعلم محتوى يكون في   
  .حقيقة ، مفهوم ، مبدأ، قاعدة ، اتجاه : صورة مصطلح من المادة العلمية

 :لوكالشروط الالزمة لحدوث الس -٤

يجب أن يحدد في الهدف السلوكي الشروط أو الظروف الالزمة       
  . لحدوث السلوك

 :المعيار -٥

  .و هو الحد األدنى من السلوك أو األداء المطلوب من المتعلم القيام به   
  

  :تصنيف األهداف السلوكية

؛ ٧٤هـ،ص١٤٢٧عبدالسالم،( يتفق كال من 
على ) ٦٣هـ،ص١٤٢٤؛ الخليلي و آخرون، ١٦٩هـ،ص١٤٢٤زيتون،

أن األهداف السلوكية تصنف إلى ثالثة مجاالت كما ورد في تصنيف بلوم، 
حيث التقى خبراء االمتحانات لمناقشة إمكانية مساعدة المعلمين على وضع 



 

أسئلة أكثر دقة و وضوحا، وكان ثمرة هذا اللقاء و ضع تصنيف لألهداف 
فيه األهداف إلى ثالثة  حيث صنفت" بلوم"السلوكية التعليمية سمي تصنيف 

  .المجال المعرفي، المجال الوجداني، المجال المهاري: مجاالت 
في أن األهداف ) ٢٧٦هـ،ص١٤٠٥بلوم و آخرون ، ( و يرى 

  :التربوية للمجال المعرفي تصنف في ستة مستويات هي 
و تشمل المعرفة استذكار التفاصيل المحددة و العموميات أو : المعرفة -أ

  .ألساليب و العملياتاستذكار ا
يمثل أدنى مستويات الفهم ، و يشير إلى نوع من الفهم أو : االستيعاب -ب

  .اإلدراك الذي يجعل الفرد يعرف ما يبلغ إليه
  .استعمال األفكار المجردة في مواقف محددة ملموسة: التطبيق -ج
  .تفكيك أو تحليل رسالة ما إلى عناصرها المكونة لها: التحليل -د

وضع العناصر و األجزاء معا بحيث تكون كالً واحداً، : تركيبال -هـ
ويشمل التعامل مع األجزاء و العناصر و ترتيبها و تجميعها بحيث تكون نمطاً 

  .أو بنية لم تكن موجودة من قبل
  . إصدار األحكام على قيمة المادة و األساليب ألغراض معينة: التقويم -و

في أن أهداف المجال  )٢٨٣صهـ،١٤٠٥بلوم و آخرون، ( كما يرى 
  :االنفعالي تصنف في خمسة مستويات هي

شعور المتعلم بوجود بعض الظواهر و المثيرات أي أنه : االستقبال  - أ
  .يكون راغبا في تلقيها و االنتباه لها

يكون لدى المتعلم من الدافعية ما يكفي بحيث يكون منتبه : االستجابة  - ب
 .بصورة نشطة و فعالة

إعطاء قيمة للشئ أو الظاهرة أو السلوك و هذا : مينالتقييم أو التث  - ت
 .المفهوم ناتج عن تقويم الفرد أو تقديره

مع تمثل المتعلم للقيم بصورة متتابعة فإنه يواجه مواقف تنتمي : التنظيم  - ث
 .إليها أكثر من قيمة واحدة

عند هذا المستوى من : التمييز عن طريقة قيمة أو بمركب من القيم  - ج



 

يم قد احتلت مكانا في نظام القيم الهرمي للفرد و ترتبت في التمثل تكون الق
نظام متسق داخليا و سيطرت على سلوك الفرد فترة من الزمن تكفي لتكيفه 

  .بأن يسلك وفق هذا الطريق
؛ ٧٤،صهـ١٤٢٧عبدالسالم،( من يتفق كال: بالنسبة للمجال المهاريأما 
في أن ) ٦٣،صهـ١٤٢٤؛ الخليلي و آخرون، ١٦٩،صهـ١٤٢٤زيتون،

أهداف المجال المهاري  ترتبط  بالمهارات الحركية و العضلية و األدائية، و 
تصنيفاً دقيقاً للمجال المهاري يحتوي على سبعة " اليزابيث سمبسن" قد وضعت 
  :مستويات هي

هو الشعور باستقبال ظاهرة و مالحظتها من خالل حواس : اإلدراك  -أ 
 .اإلنسان

مستوى استعداد المتعلم للقيام بنوع معين من و يعني اإلشارة إلى : التهيؤ  -ب 
 .العمل

و تبدأ بتعلم المهارة بواسطة التقليد أو المحاولة         : االستجابة الموجهة  -ج 
 .و الخطأ

حيث يتصف األداء المهاري بالتلقائية و باالقتصار ) : التعويد ( اآللية   -د 
 .في الجهد

بمهارة و كفاءة           و تتمثل في تأدية عمل حركي: االستجابة المركبة   -ه 
 .و بصورة ذاتية

 .و يقصد به تعديل المهارة المكتسبة لتوافق موقفاً أدائيا جيداً: التكيف  -و 

 .و فيه يتم ابتكار مهارات حركية جيدة لمواجهة مشكلة محددة: اإلبداع  - ز 

  
المواصفات التالية لألهداف ) ١١٩هـ ، ص ١٤٢٧( و يورد عطيو 

  :لوم منهاالسلوكية الجيدة لدروس الع
أن يكون الهدف محددا تحديدا دقيقا ليتسنى للمعلم اختيار طريقة  -١

  .التدريس واألنشطة المناسبة و أساليب التقويم المناسبة لهذا الهدف



 

أن تحتوي عبارة الهدف السلوكي على فعل سلوكي يمكن مالحظته         -٢
 .و قياسه

 .قق الهدفأن يرد في عبارة الهدف معيار األداء ليتسنى تقويم تح -٣

 .أن تكون األهداف واقعية ممكنة التحقيق في حدود إمكانيات الطالب -٤

أن تكون األهداف شاملة بمعنى تضمنها للجوانب المعرفية و المهارية  -٥
 .والوجدانية

 .ارتباط األهداف السلوكية لدرس العلوم باألهداف العامة لمنهج العلوم -٦

و المتضمنة بالهدف أن تكون التغيرات المراد إحداثها لدى الطالب  -٧
السلوكي لها قيمة وظيفية بالنسبة للطالب بمعنى ارتباطها بحاجات و اهتمام 

 .الطالب

أن تتنوع األهداف السلوكية لمراعاة الفروق الفردية بين الطالب  -٨
  .كتنوعها لمراعاة مستوى النمو المعرفي للمتعلمين

ة منها وصف كما يوجد بعض األخطاء الشائعة في صياغة األهداف السلوكي
نشاط المعلم بدالً من النشاط التعلم، و وصف العملية التعليمية بدال من نتائجها،     

 )   ٧٨هـ،ص١٤٢٤الخليلي و آخرون ،(و صياغة أهداف مركبة 

 ) :المقدمة ( التهيئة  - ٢

هي جميع األداءات السلوكية التي يقوم بها المعلم لجذب اهتمام و انتباه و
هنيا ونفسيا و جسميا و قوام هذه األداءات فيها تلقي و التالميذ و إعدادهم ذ
  .قبول من قبل التالميذ

الحليبى و ( هو تهيئة التالميذ للتعلم ) المقدمة( و الهدف من التهيئة 
  ) ١٩٢هـ،ص١٤١٩سالم،

أن التهيئة الشيقة و المثيرة ) ١٣٤هـ،ص١٤١٧(و يذكر الدمرداش
حيث يعتبر الحافز الذي يولد لدى للدرس تعد عامالً هاما للبدء بداية قوية 

التالميذ التعلم الطبيعي،  و تتعدد األساليب في التهيئة للدروس تبعا لعوامل 
  .طبيعة الموضوع، و مستوى نضج المتعلم، واإلمكانات المتاحة: منها



 

ومن صور المقدمة أو التهيئة في تدريس العلوم عرض فيلم قصير عن  
جربة معملية قصيرة أو طرفه علمية موضوع الدرس أو قصة قصيرة أو ت

بشرط أال تتجاوز المدة خمس دقائق، كذلك على المعلم أن ينوع أساليب التهيئة 
  .من درس آلخر

أن الدرس قد يكون له  أكثر من ) ١٠٤هـ،ص١٤٢١(كما يذكر قنديل 
مقدمة مختلفة و متعددة و ذلك بحسب أهداف الدرس ،إذ قد يجد المعلم بعد 

  .أنه في حاجة إلى تهيئة التالميذ إلى موضوع الهدف التالي تحقيق هدف معين
أن من أساليب تشويق الطالب ما ) ٣٤٥هـ ،ص١٤٢٧(كما أورد عطيو  

  :يلي 
  .ربط خبرات الطالب السابقة بموضوع الدرس الجديد -١
 .استخدام العروض العملية في إثارة انتباه الطالب  -٢

كأن يحدث طالبه عن  استغالل المعلم خبراته الشخصية التي مر بها -٣
 .التلوث البيئي في مدينة زارها

استغالل المعلم لمعلومات الطالب المكتسبة من وسائل اإلعالم  -٤
المختلفة     و المرتبطة ببعض األحداث الجارية كمؤتمرات المياه أو ندوات 
عن بعض األمراض كأنفلونزا الطيور و ذلك للتمهيد لدرس الماء أو 

 .الفيروسات 

المعلم للمشكالت البيئية الموجودة كثقب األوزون أو استغالل  -٥
 .االحتباس الحراري

 .استخدام الطرائف العلمية تمهيداً لموضوع الدرس  -٦
 
 :المحتوى الدراسي  - ٣

أن المحتوى الدراسي ألي درس ) ٤٥هـ، ص ١٤١٦( يذكر  الخليفة  
يتضمن مجموعة من الحقائق و المعارف والمفاهيم و التعميمات و ربما 

  . مبادئ و القوانين والنظريات ال



 

تلك الحقائق و المفاهيم " المحتوى بأنه ) هـ ١٤٢٢( و يعرف نشوان  
 . ٢٥١ص  "والتعميمات و القوانين و النظريات العلمية التي يتضمنها المنهاج 

أن شكل المحتوى يتوقف على )" هـ ١٤٠٥( ويذكر جابر و آخرون  
لذي تم تحديده للدرس و الثاني أنشطة األول  هو الهدف التعليمي ا: أمرين 

التعليم والتعلم المنتقاة ، فعلى سبيل المثال إذا رأى المعلم أن يقضي جانبا من 
الدرس في الشرح أو المحاضرة فإنه ينبغي عليه أن يضمن خطة الدرس أهم 
العناصر أو المعلومات التي سوف يغطيها و إذا قرر أن يشترك التالميذ في 

الدرس فعليه أن يضع مجموعة من األسئلة التي تساعد على  مناقشة موضوع
 .١١٣ص " إثارة الحوار 

إلى أن هناك مجموعة من )  ٣٨-٣٧هـ، ص ص ١٤١٦(كما يشير أحمد 
األسس والمعايير ينبغي أن يحرص المعلم على توفرها و إبرازها عند تنظيم 

  :المحتوى و تقديمه هي 
ة يدرسها المعلم عبارة عن استمرار االستمرار والتتابع، فكل مادة دراسي  -أ 

  .لدراسة نفس المادة التي درسها التلميذ في الصف السابق 
التكامل و هو أساس هام من حيث صلة المحتوى بالمواد الدراسية   -ب 

 .األخرى 

 .التالحم بين األهداف و المحتوى   -ج 

التوازن في تقديم المحتوى فال يركز المعلم على موضوعات بعينها و   -د 
 .وعات أخرى يهمل موض

أن يحرص في تنظيم المحتوى و تقديمه على فكرة التعلم الذاتي بحيث   -ه 
 .يعتمد الطالب على نفسه في الدراسة 

  
 :الوسائل التعليمية  - ٤
 

هي كل ما يستخدمه المعلم من ) " هـ ١٤١٩(يعرفها الحليبي و سالم    
عمليتي  مفاهيم مبسطة و أفكار و معاني و أدوات و أجهزة و غير ذلك لتسهيل



 

  .٣٨٧ص  "و التعلم    التعليم 
أدوات صناعة مثيرات التعلم " بأنها ) هـ ١٤٢٤(كما يعرفها فتح اهللا       

التي عن طريقها يتم التعلم الفعال في داخل أو خارج الفصل الدراسي الدراسي 
نتيجة لحدوث االتصال المباشر أو غير المباشر بين المعلم و المتعلم و التي 

  .٤٣ص "ها تتوفر الخبرات المباشرة و بدائلها إلحداث التعلممن خالل
و الوسيلة التعليمية هي تلك الوسيلة التي يستخدمها المعلم لتحسن من    

. ( تدريسه  و تزيد فعاليته و تعمق استفادة المتعلمين منه
 )٢٣٥هـ،ص١٤١٧الدمرداش،

ئمة أو يصممها إن المعلم الفاعل  هو من يستطيع أن يختار الوسيلة المال   
سعد .(أو ينتجها و يعرف متى يستخدمها و هل تسعى إلى تحقيق هدف الدرس

  ). ٢٨٤هـ،ص١٤٢٠،
أنه لم يعد بمقدور أي موقف ) ١٠٧هـ ، ص١٤٢١(و يذكر قنديل 

تدريسي في العصر الحالي أن يتم دون استخدام مادة تعليمية، هذا و قد يتطلب 
لمادة، و تستخدم المواد التعليمية ذلك استخدام جهاز تعليمي لعرض تلك ا

  .كوسائل أو وسائط تعين على التعلم و تؤدي إلى سرعته

  :معايير اختيار الوسيلة التعليمية 

أنه عند اختيار وسيلة تعليمية يجب أن ) ١٢٠هـ، ص١٤١٣(الكلوب يرى 
  :يخضع االختيار لمجموعة من المعايير هي

  .يةارتباط الوسائل باألهداف العامة و السلوك -
 .أن تشكل جزءا أساسيا من المادة المرجعية للدرس  -

 .أن تعزز أسلوب التدريس و تدعم الموقف التعليمي بالفعالية و النشاط -

احتواء الوسيلة التعليمية على مقومات الوسيلة التعليمية الجيدة و أن  -
 .تتوفر أجهزة عرضها إذا كانت بحاجة لذلك وذلك في حال توفر الوسيلة



 

( ئج تجريب الوسيلة وتأثيرها على الطالب أثناء االستخدام اعتماد نتا -
 ).التغذية الراجعة

إذا كانت الوسيلة غير متوفرة في المدرسة البد للمعلم من إنتاجها و  -
إلنجاح عملية اإلنتاج البد من توفر المواد الخام الالزمة و قدرة المدرس الفنية 

حيث الوقت و أدوات العمل، على اإلنتاج  مع  وجود التسهيالت الالزمة من 
 .ويستحسن إشراك الطالب في عملية اإلنتاج

على المعلم أن يتوخى البساطة و عدم اإلسراف المادي عند االختيار أو  -
 .اإلعداد للوسيلة

  :أهمية الوسائل التعليمية

تتضح أهمية الوسائل التعليمية في عمليتي التعليم و التعلم من خالل شواهد 
بيت المعلومات في ذهن المتعلم،و مقابلة الفروق الفردية بين تث: كثيرة منها 

التالميذ، كما تعمل على إيجابية و نشاط المتعلم، و تزيد من انتباه التالميذ،كما 
فتح اهللا، ( تعمل على توسيع دائرة خبرات التلميذ، و توليد الحاجة للتعلم

  ).٤٥هـ،ص١٤٢٤
          
  :تدريس العلوم المستخدمة في التعليمية  الوسائل

  :يذكر الباحث منها  العلوم  تدريسلكثير من الوسائل المستخدمة في يوجد ا
هي األشياء ذاتها الحية و غير الحية كما خلقها اهللا سبحانه      :األشياء الحقيقية. أ

و تعالى، وتعد األشياء الحقيقية من  الوسائل النموذجية ألن الطالب يكتسبون 
بالشكل الصحيح فهي تزودهم بخبرات محسوسة مباشرة  الحقائق و المفاهيم

  ) ٣٧٩هـ،ص١٤٢١الحيلة،(
هي أشياء حقيقية لم يحدث لها أي تغير، و يستخدمها المعلم عندما :العينات. ب

يتعذر مشاهدة المجموعة بكاملها لبعدها أو لخطورتها ، و يمكن حفظها 
 )٣٨٧هـ،ص١٤٢١الحيلة،( بالتحنيط أو التصبير



 

فـتح  ( هي مواد مجسمة ثالثية األبعاد، مجسـدة للشـئ الحقيقـي   :النماذج. ج
 ).١٠٨م،ص٢٠٠٤اهللا،

تستخدم الصور كبديل عن الخبرة المباشرة لكي تسهم في تكوين : الصور. د
الدمرداش (  معان  و صور عقلية مناسبة لما هو موضوع الدراسة

 )٢٧٤هـ،ص١٤١٧،

و استخداما في العملية  من أكثر المواد التعليمية انتشارا:الشفافيات. هـ
.( التعليمية،   و تتميز بتوفر أجهزة عرضها في المدارس و قلة كلفة إنتاجها

 )١٠٨هـ،ص١٤٢٤فتح اهللا،

تعتبر األفالم التعليمية من أكثر الوسائل التعليمية المستخدمة في :األفالم. و
طرق تدريس العلوم ، وذلك إلسهاماتها في توضيح بعض الظواهر التي ال 

كن متابعتها و لتخطي العوائق التي تحول دون التعلم عن طريق الخبرة يم
 ).٢٤٧هـ،ص١٤١٧الدمرداش ،(المباشرة

هناك الكثير من االستخدامات التي يمكن أن يقوم بها : الحاسب اآللي. ز
الحاسوب في مجال التعليم ، ومن أنماط التعليم بالحاسب اآللي المحاكاة و 

فتح ( ارسة وألعاب الكمبيوترالتمرين           و المم
 ).١٩١هـ،ص١٤٢٤اهللا،

و هي قاعات تدريس مجهزة بالوسائل و األجهزة : الفصل االلكتروني. ح
المتالئمة مع فلسفة التعليم االلكتروني، وتعد عملية استخدام الفصول 
االلكترونية في التعليم إحدى الوسائل الرئيسة في نظام التعليم االلكتروني 

خاصية التخاطب : يتألف الفصل االلكتروني من المكونات التاليةالتفاعلي، و
المباشر، و السبورة االلكترونية، و المشاركة المباشرة لألنظمة و البرامج و 
التطبيقات بين المدرس و الطالب أو الطالب بينهم ، كإرسال الملفات و 
، تبادلها، و متابعة المدرس كل طالب على حدة أو لمجموعة من الطالب

التودري ، ( وخاصية توجيه أوامر  المتابعة لما يعرضه المدرس للطلبة  
 ). ٩٥هـ ، ص١٤٢٥



 

هو برنامج فيديو مقسم إلى أجزاء صغيرة تتألف من : الفيديو التفاعلي. ط
نتاجات حركية و إطارات ثابتة و أسئلة و قوائم بينما تكون استجابات المتعلم 

فتح ( مشاهد الفيديو و تتابعها   عن طريق الكمبيوتر هي المحددة لعدد
 ).١٩٧هـ،ص١٤٢٤اهللا،

و يعد توظيف التقنية أمرا مهما في ظل المتغيرات الثقافية و السياسية          
و االقتصادية و المعرفية المتسارعة فيعمل هذا التوظيف على تحسين العملية 

تمت النظم التعليمية و االرتقاء بها لتحقيق األهداف المنشودة، لذا فقد اه
التربوية بإعداد المتعلمين لالستخدام الجيد للحاسبات و تقنية المعلومات في 
حياتهم العملية و العلمية و ازدياد تطبيقات شبكات الحاسوب في التعليم 
خصوصا شبكة االنترنت، لذا فإن جميع المعلمين بحاجة على التدريب على 

ليتسنى لهم القيام " المعلومات االتصاالت، حاسبات، تكنولوجيا" تقنيات العصر
بأدوارهم التربوية الحديثة و التعامل مع األجهزة و التقنيات الحديثة بفاعلية 

الكثيري و النصار ، ( ليتمكنوا من تطوير قدراتهم و مهارات تالميذهم 
  ).١٨٦هـ ، ص١٤٢٦

 :العرض  - ٥

( من  و هو جميع الخطوات التدريسية التي يقوم بها المعلم داخل الفصل
الروابط بين  –األمثلة التوضيحية  –التغذية الراجعة  –طريقة التدريس 
  .  )الصفية  ةاألسئل–األنشطة التعليمية  –عناصر الدرس 

 
  :األنشطة التعليمية  -
 

تمثل عنصرا مهما من " أن األنشطة التعليمية ) هـ١٤١٦(ذكر الخليفة 
" احبة أو تالية لهعناصر خطة الدرس وهي قد تكون في بداية الدرس أو مص

 . ٤٩ص 



 

أن األنشطة التعليمية ترتبط ارتباطا      )  ٤١ص هـ،١٤١٦(كما ذكر أحمد 
و تتقابل وتتداخل مع المحتوى والطريقة و في هذا المكون يصف المعلم كيفية 
سير التالميذ الكتساب المعلومات و األنشطة التي يمارسونها وصوال لتحقيق 

عليم من درس إلى آخر باختالف الهدف الذي الهدف ، وتختلف أنشطة الت
نسعى إلى تحقيقه   و طبيعته وقد يقوم التالميذ بهذه األنشطة داخل الفصل 
كالقراءة الصامتة و الجهرية وحل التمارين و هناك أنشطة يقومون بها خارج 

  .حجرة الدرس كأن تتم في المعمل أو في المكتبة 
نبغي على المعلم إشراك أكبر أنه  ي) ٢٨٤ص  هـ،١٤٢٠( و يذكر سعد 

عدد ممكن من التالميذ و أن ينوع في استخدام األنشطة بحيث ال يقتصر 
  .  الدرس على نشاط واحد

كل نشاط : " بأنه ) التعليمي ( النشاط العلمي ) هـ ١٤٢٤( يعرف عايش 
علمي تعليمي يقوم به الطالب أو المعلم أو كالهما ، بغرض تعلم العلوم أو 

سواء كان هذا النشاط داخل المدرسة أم خارجها طالما أنه يتم تحت تعليمها 
إشراف المعلم و بتوجيه منه لذا تعتبر النشاطات العلمية التعلمية التعليمية 

  .٤٤٦ص "    جوهرا أساسيا في تعلم العلوم و تعليمها
أن النشاطات العلمية )  ٤٤٦هـ ، ص ١٤٢٤(و يرى عايش زيتون     

  :واع هيتقع في ثالثة أن
نشاطات علمية عامة لجميع الطالب و هدفها تعليم المفاهيم و المبادئ  -١

  .العلمية لجميع الطالب انطالقا من خبرات المتعلم نفسه
نشاطات علمية تعزيزية لجميع الطالب الهدف منها تثبيت و تعميق         -٢

  .و تعزيز تعلم المفاهيم و المبادئ العلمية لدى الطالب
و هي نشاطات يقوم بها بعض ) اثرائية ( ت علمية إغنائية نشاطا -٣

الطلبة    و تهدف إلى تجاوز المعرفة العلمية التي حصل عليها الطالب إلى 
  .معرفة علمية جديدة وراء معرفة كتاب العلوم 

  
  :طريقة التدريس  -



 

 
عبارة عن " بأنها  طريقة التدريس) هـ١٤٢٥(يعرف فالته        

نشطة واإلجراءات التي يقوم بها كل من التلميذ و المعلم مجموعة من األ
إلكساب التلميذ الخبرات التربوية واالتجاهات الفكرية و السلوكية المرغوب 
فيها عن طريق تمكينه من الممارسات الفعلية لهذه الخبرات باستغالل كافة 

  .       ١٢٣ص."الوسائل و اإلمكانيات التعليمية المتاحة له في الموقف التعليمي
إلى أن  طرق التدريس هي )  ٢٨٣ص: هـ ١٤٢٠( كما يشير سعد  

وقد . الطرق المناسبة لنقل المعلومات و المهارات إلى التالميذ بأيسر السبل
تأخذ أشكاال متنوعة كالمحاضرة، و االكتشاف، و االستقراء، و التعليم المفرد، 

ري تحديد الطريقة بناء على الخ، ويج..و التعليم الزمري، و التعلم التعاوني، 
المراحل النمائية للتالميذ وطبيعة الموضوع و األهداف المراد تحقيقها وقد 
تختلف الطريقة من مادة إلى أخرى أو من موضوع إلى أخر كما يمكن للمعلم 
في الدرس الواحد استخدام أكثر من طريقة ، وهو الذي يحدد الطريقة المناسبة 

  .لمرصود للموضوع لتحقيق الهدف ا
كما أن اختيار طريقة التدريس يتم في ضوء أهداف الدرس ومتغيرات 

  )٤٧هـ،ص ١٤١٦الخليفة ، (الموقف التعليمي 
عوامل تساعد على تحديد ) ٩٥هـ، ص ١٤١٩(و حدد  يحيى و المنوفي

  : طريقة التدريس و اختيارها وهي
  األهداف التربوية للدرس -١
  لفروق الفردية و مستواهم العلمي مستوى التالميذ من حيث مراعاة ا-٢
  المحتوى الدراسي -٣
  توفر الوسائل التعليمية و تنوعها  -٤
إمكانيات البيئة المحلية و القراءات الخارجية عن الموضوع المراد  -٥
  .تدريسه

طرق التدريس إلى ثالثة ) ٩١هـ،ص١٤٢٧(كما صنف عبدالسالم 
  :مجموعات



 

تمثل في طريقة المحاضرة و طرق قائمة على جهد المعلم وحده، و ت -١
  .هي من الطرق الشائعة في مدارسنا 

ومنها طريقة المناقشة و حل :طرق قائمة على جهد المعلم و المتعلم -٢
 .المشكالت و الحوارية و االستكشاف 

و منها طريقة االستكشاف الحر و : طرق قائمة على جهد المتعلم -٣
  .التعليم المبرمج

   :األسئلة الصفية -

أن المعلم يستخدم األسئلة نظرا لما )٢٤٨هـ ،ص١٤٢٧(سالم يذكر عبدال
تحدثه من إثارة و تشويق للتالميذ نحو الدرس، ويمكن استخدامها للفت انتباه 
األذهان إلى حقيقة هامة و إثارة التفكير و التأمل و التوجيه نحو استخالص 

  .الحقائق 

حجرة الدراسة التي يستخدمها المعلم داخل  ةوقد صنف التربويون األسئل
األسئلة : تصنيفات إال أنه يمكن تقسيم األسئلة إلى نوعين رئيسيين  ةعد

االختبارية      و األسئلة التدريسية، فاألسئلة االختبارية تختص بالتأكد من 
مدى فهم التالميذ للمعلومة و استيعابها و الحكم على مستواهم ،أما األسئلة 

هـ، ١٤١٩يحيى و المنوفي ،(  .لتالميذالتدريسية فهي تهتم بعملية تعلم ا
  ).١٧٧ص

 :الغلق - ٦

الغلق أو الخاتمة و هي بمثابة النقطة التي يتوقف عندها الدرس ، ومن 
و كثير من المعلمين يهملون  لعناصر الدرس اخصائصها القصر و شموليته

هذا العنصر فال يوجد فواصل بين الدروس مما قد يسبب خلط لدى الطالب ، 
غلق الملخص السبوري أو تكليف المعلم لطالبه بكتابة ملخص ومن إشكال ال

  .عن الدرس في نهاية الحصة
أن االنصراف المفاجئ عند إنهاء )  ١١٠هـ ، ص ١٤٢١(و يورد قنديل 

الدرس يتنافى مع مفهوم الموقف التدريسي كموقف مخطط ، لذا فإن إنهاء 
ف بكفاية أو مهارة الدرس البد أن يتم بنظام معين يتطلب من المعلم ما يعر



 

الغلق، فعلى المعلم التمكن من التحكم في الزمن المتاح للموقف التدريسي 
باستقطاعه لبضعة دقائق يستغلها في تجميع خيوطه قبل دق الجرس معلنا نقطة 

  .  النهاية
إغالق الدرس يجب أن يتعدى المراجعة السريعة و التأكيد على المفاهيم 

في الدرس لذا يجب أن تكون مرحلة الغلق عبارة عن الرئيسية و النقاط الهامة 
دفع التالميذ في الطريق الصحيح لتنظيم المعلومات و المفاهيم الجديدة مع 

 ).٣٨٤هـ،ص ١٤٢٤زيتون ،(  بعضها البعض

 :أساليب التقويم  - ٧

ية تقييم منظمة لعمليات عمل"بأنهالتقويم ) هـ١٤٢٤(يعرف الدوسري 
في ضوء مجموعة من  جمعينة يتبناها البرنام و لسياسة و نواتجهاالبرنامج 

السياسة والمحكات الصريحة والمضمرة كوسيلة لإلسهام في تحسين البرنامج أ
  .١٨٧ص ."التي يتبناها البرنامج

عملية  " التقويم بأنه ) ٢٢٦هـ،ص١٤١٩(كما يعرف يحيى و المنوفي 
الجة تلك البيانات جمع البيانات المتعلقة بالمجال التعليمي المراد تقويمه و مع

بطريقة مناسبة للحكم على مدى تحقيق األهداف التي وضعت و العمل بعد ذلك 
  ."على التحسين و العالج

إلى أن التقويم من مكونات خطة )   ٤٤ص : هـ١٤١٦( و يشير أحمد  
الدرس به يتأكد المعلم من فهم التالميذ للدرس من ناحية و أن يثبت المعلومات 

ناحية أخرى ، والتقويم مقياس يحقق األهداف  و تختلف أشكال في أذهانهم من 
التقويم من سؤال شفهي أو تمرين كتابي أو عرض صورة و الطلب من 

 .التالميذ أن يذكروا أشياء معينة في هذه الصورة

أن التقويم يشتمل على وصف لما ) " هـ ١٤١٤( كما يذكر  الحصين 
ألهداف كما يشتمل على وصف سيتبع من نشاط من أجل قياس مدى تحقق ا

للواجبات اإلضافية    و أنواع نشاط تعزيز التعلم و قد يتضمن ذلك أسئلة أو 
  . ١٧٣ص " أداء التالميذ ألعمال معينة في الفصل 



 

إلى أن التقويم يمر بثالث مراحل )  ٢٨٥هـ، ص ١٤٢٠( و يشير  سعد  
  : هي

مستوى امتالك  و الذي يهدف إلى الكشف عن: التقويم التشخيصي  -أ 
التالميذ المعلومات و المعارف واالتجاهات إلعداد الخطط المناسبة للتعلم ويتم 

  .قبل البدء في الدرس
و هو التقويم الذي يتم في كل مرحلة من  : التقويم التكويني أو البنائي   -ب 

الدرس و الذي يساعد في تحديد التحسينات أو التعديالت في مدخالت و 
عليمية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق األهداف المنشودة خطوات العملية الت

. 

الكشف عن مدى التقدم و النجاح الذي تحقق في : التقويم الختامي   -ج 
  .الدرس   و هذا التقويم يتم في نهاية الدرس 

أن عملية تقويم التعلم في )  ٣٤٥هـ، ص ١٤٢٤(كما يرى زيتون   
بغي على معلم العلوم أن يمتلك و تدريس العلوم لكي تتم بشكل صحيح فإنه ين

يدرك بعض المبادئ األساسية المتعلقة بخصائص التقويم و مبادئه و هي كما 
  :يلي

عملية التقويم هي عملية تشخيصية وقائية عالجية تشمل جانبين أساسين  -
( لكشف جوانب الضعف و القوة في تعلم الطالب و ) الجانب التشخيصي (هما 

ذي من خالله يتم مساعدة الطالب في تصحيح أخطاء و ال) الجانب العالجي 
  .التعلم من خالل األنشطة العلمية و المواقف التعليمية

التقويم عملية نامية مستمرة فهي مالزمة لعملية التدريس بمعنى حدوثها  -
 .قبل و أثناء العملية التدريسية

(  عملية التقويم عملية شاملة أي شمول جميع مجاالت األهداف السلوكية -
 )المعرفية و المهارية و الوجدانية 

للعملية التقويمية زاويتان متكاملتان يجب على معلم العلوم مراعاتها  -
 ) التقويم الذاتي لمعلم العلوم –تقويم تعلم الطالب ( وهما

المعلم و أولياء  –المعلم وزمالؤه ( التقويم عملية تعاونية يشترك فيها  -



 

 )المعلم وطالبه  –األمور 

الصدق  –الموضوعية ( العملية التقويمية على أسس علمية وهي تقوم  -
 )الشمولية لألهداف التعليمية المراد قياسها  –الثبات  –

 .العملية التقويمية عملية منهجية منظمة و مخططة  -

و بعد التعرف على خصائص التقويم جدير بنا أن نتعرف على    
  .  على درجة تعلم التلميذ األساليب و األدوات التي من خاللها نصدر الحكم

إلى أنه توجد أساليب و أدوات )  ٣٥٢هـ، ص ١٤٢٤(كما يشير زيتون 
مختلفة يمكن لمعلم العلوم أن يستخدمها لتقويم اكتساب طالبه للمعرفة العلمية 

  :بأشكالها المختلفة من هذه األساليب 
مالحظة سلوك الطالب ( و تتم بأساليب مختلفة منها : المالحظة   .أ 
مالحظة حماس  –مالحظة أداء الطالب عند قيامهم باألنشطة العلمية  –فظي الل

  )الطالب للتعلم
 .المقابالت الشخصية و اللقاءات الفردية و الجماعية   .ب 

 .تقارير الطالب و مشروعات البحوث  .ج 

 .التقويم الذاتي   .د 

 .االختبارات التحصيلية  .ه 

  :الواجبات  - ٨

كل ما يكلف الطالب يتضمن "إلى أن الواجب ) هـ١٤٢١( يشير قنديل 
بأدائه خارج المدرسة من أعمال تتعلق بما درسوه أو يدرسونه من موضوعات 
، وتتعدد أهداف هذه الواجبات فقد يكون الهدف منها المران وزيادة التمكن من 

ص " المادة المتعلمة أو استثارة دوافع الطالب و تفحص قدراتهم على التفكير
١٣٢ .  

األعمال التي يكلف " لواجب المنزلي بأنه ا) هـ١٤٢٧( و يعرف عطيو 
الطالب القيام بها خارج الفصل الدراسي و يعد جزءاً مكمالً للعمل داخل 
الفصل ألن وقت الحصة ال يكفي للقيام بجميع أوجه النشاط الالزم لتحقيق 

 .٣٥٦ص ."  األهداف المرجوة من الدرس



 

هـ،ص ١٤٢٧(عبد السالم  إن للواجب المنزلي وظائف عديدة يعددها
  :في النقاط التالية)  ٣٨٢
  .تدعيم التعلم -١
  .توسيع الفهم -٢
  .تهيئة الدراسة الذاتية للتالميذ لتعزيز االهتمام و الدافعية -٣
  .تطوير المهارات الدراسية -٤

إلى اعتقاده أن وظيفة الواجبات )  ٦٣ص: م ١٩٨٦( كما يشير لبيب 
تذكار أو تثبيت المعلومات التي أخذها المنزلية تبتعد عن  كونها مجرد عملية اس

  .التلميذ في المدرسة 
والواجبات تتنوع حسب تنوع الدروس و األهداف المرجوة منها حيث يمكن 

قراءة موضوع معين  –حل أسئلة و مسائل : ( أن تتضمن الواجبات المنزلية 
 –إحضار عينة من البيئة المحلية  –متابعة برنامج تلفزيوني و تلخيصه  –
  )٣٥٦هـ ، ص١٤٢٧عطيو ،( ..)عداد ملخص عن درس عملي إ

أن للواجب المنزلي الجيد ) ٦١٢هـ ،  ص ١٤٢٤( و يذكر زيتون
  :خصائص منها

  .زيادة النمو المعرفي للتلميذ  -١
  .إن عملية التعلم تتم في كل مكان : اإليمان بالمبدأ الذي يقول  -٢
  .از الواجباستخدام عنصر الثواب من قبل المعلم على إنج -٣
  . تكون التعينات فعالة إذا ساعدت التلميذ على الشعور بأنه يستفيد منها -٤

  :المصادر والمراجع  - ٩

يجب على المعلم أن يشير في دفتر تحضيره إلى المصادر والمراجع التي  
استخدمها ، وال غنى لمعلم العلوم عن مصادر ومراجع يعود إليها ال سيما و 

  .يوما تلو يومالتقدم المعرفي مستمر 



 

أن من مكونات خطة التدريس ) ١٧٣ص : هـ ١٤١٤( ويذكر الحصين 
تدوين المصادر التي استخدمها المعلم في إعداد خطة الدرس مع كتابة أرقام 

  .الصفحات
فمن المسلم به أنه ال يمر يوم إال و يتوصل اإلنسان إلى جديد في العلم         

على معلم العلوم و يجعله مسؤوالً عن و المعرفة و هذا بالطبع يلقي عبئا 
مالحقة هذا التقدم و إال وضع نفسه في موقف من المواقف التي ال يحسد 
عليها؛ و حتى لو اعتبرنا أن الكتاب المدرسي مصدرا أساسيا لمادة الدرس إال 

أو  حيث يحتاج إلى إضافة أو تصحيح لأنه غير كاف في كثير من األحوا
  ) .١٤٨هـ،ص١٤١٧الدمرداش ، . ( االتإعادة تنظيم في بعض الح

  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :المبحث الرابع

  :تحليل المحتوى

تناول الباحث في هذا المبحث تحليل المحتوى ببيان مفهومه ، و أهدافه،        
  . و خصائصه،  و عناصره

 :مفهومه

أسلوب مـنظم لتحليـل   " تحليل المحتوى بأنه)  هـ١٤٢٥(يعرف  زيتون
عينة ، و أنه أداة لمالحظة و تحليل السلوك الظاهر لألشـكال  مضمون رسالة م

بين مجموعة منتقاة من األفراد القائمين بالتحليل، ويهدف تحليل المحتوى إلـى  
التصنيف الكمي لمضمون معين، وذلك في ضوء نظام ضمني للفئات ليعطـي  

  .١٩٩ص"بيانات مناسبة لظروف متعددة خاصة بها المضمون 
  :أهدافه 

المحتوى أهداف يسعى لتحقيقهـا، فيشـير عقـل و أبـو غزالـة       لتحليل
إلى أن عملية تحليل المحتوى مهارة أساسية يجب علـى  ) ٤٥هـ، ص١٤٢٦(

  :كل معلم أن يمتلكها ليحقق ما يلي
 .إعداد الخطط الفصلية و اليومية .١

 .اشتقاق األهداف التعليمية .٢

 .اختيار االستراتيجيات التعليمية المناسبة .٣

 .شطة التعليمية و الوسائل التعليميةاختيار األن .٤

 .بناء االختبارات التحصيلية .٥

 .الكشف عن مواقف القوة و الضعف في الكتاب المدرسي .٦

سهولة الكشف عن مواقع الترابط و االلتقاء و التكامـل بـين عناصـر     .٧
 .المفردات المتشابهة

   :خصائص تحليل المحتوى

ـ ) ٩٥هـ،ص١٤٢٥(و يرى طعيمة  ل المحتـوى  أن هناك خصائص لتحلي
  :نذكر منها ما يلي



 

و الوصف هنا يعني تفسير الظاهرة كما تقع ، وفـي  : أسلوب للوصف  -أ 
 .ضوء الظواهر التي تمكننا من التنبؤ بها

أي النظر إلى الموضوع نفسه دون تأثر كبيـر  : أنه أسلوب موضوعي  -ب 
بالذات المدركة بالقدر الذي يقرب الباحث من المادة التـي يدرسـها ملتزمـاً    

 .نات الموضوع و ظواهرهبمكو

التنظيم هنا يعني أن يتم التحليل في ضوء خطة علميـة  : أسلوب منظم  -ج 
تتضح فيها الفروض، وتتحدد على أساسها الفئات و تتبين من خاللها الخطوات 

 .التي مر بها التحليل حتى انتهاء الباحث إلى النتائج

سـاس  ألن ما يميز تحليل المحتـوى التقـدير الكمـي كأ   : أسلوب كمي  -د 
للدراسة     و كمنطلق للحكم على انتشار الظواهر و كمؤشر للدقة في البحث 

 .و من ثم االطمئنان للنتائج

إن تحليل المحتوى  أسلوب من أساليب البحث العلمـي  : أسلوب علمي  -ه 
يستهدف من خالل دراسة ظواهر المضمون وضع قوانين لتفسيرها  و الكشف 

نه يهتم بدراسة الحقائق المتصلة بالظاهرة عن العالقات التي تربط بعضها كما أ
دون أن يتعدى ذلك لالنطباعات أو األحكام الذاتية فهذا مما يتسم بـه التفكيـر   

  .العلمي
  :لمحتوىاعناصر تحليل 

مجموعة من العناصر التي )  ٤٦هـ، ص ١٤٢٦(يذكر عقل و أبو غزالة 
  :يتكون منها المحتوى الدراسي هي

الرئيسة و الفرعية الـواردة فـي الوحـدة     و هي العناوين: المفردات  -١
  .الدراسية أو الدرس

فالمفاهيم هي صـورة ذهنيـة تشـير إلـى     : المفاهيم و المصطلحات -٢
مجموعة من العناصر المتقاربة و يعبر عنها بكلمة أو أكثر، أما المصـطلحات  

 .فهي ما تم االتفاق على إطالقه على شئ معين

هر ثبتت صحتها ، أمـا األفكـار   فالحقيقة هي ظوا: الحقائق و األفكار -٣
 .فهي مجموعة من حقائق عامة تفسر الظواهر أو العالقات



 

 .التعميم هو ربط أو توضيح العالقة بين مفهوم و أكثر: التعميمات  -٤

هي المعايير التي في ضوئها يتم الحكم على : القيم: القيم و االتجاهات -٥
يحدد ميول اإلنسان  المواقف و السلوك، أما االتجاه فهو مفهوم فردي شخصي

نحو األشياء و األشخاص أو المواقف فيؤثر في سلوكه نحوها و يعمـل علـى   
 .توجيه هذا السلوك في المواقف المختلفة

وهي الممارسات العقلية و العملية التي يقوم بهـا الطلبـة   : المهارات  -٦
 .بهدف تعريضهم لخبرات مقصودة مخطط لها

 .حيةالتوضي لالصور و الرسومات و األشكا -٧

  .األنشطة و التدريبات و األسئلة -٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : الدراسات السابقة  :ثانياً
من خالل رجوع الباحث لألدبيات وجدت بعض الدراسات ذات صلة بموضوع 

  : الدراسة،  فيما يلي عرض هذه الدراسات
بدراسة هدفت إلى تحليل محتوى تحاضير  )هـ ١٤١٤( قام الثبيتي 
بمكة المكرمة الكتشاف و تحديد عدد التحاضير التي قاموا  معلمي االجتماعيات

بكتابتها     و العناصر األساسية للتحضير اليومي للدروس و أنواع األهداف 
التي خطط لها مدرسو االجتماعيات لتحقيقها من وراء تدريسهم اليومي و 
س مجاالت األهداف السلوكية التي غطوها و الوسائل التعليمية و طرق التدري

  .التي استخدموها
استبياناً يضم معلومات عن سنوات الخدمة و وقد استخدم الباحث  

التخصص و المواد التي يقوم المدرس بتدريسها  باإلضافة إلى استمارة تحليل 
  .محتوى تحضير درس

معلما حيث قام الباحث  ٤٦طبقت الدراسة على عينة مكونة من   
  .ة عشوائيةباختيار تحضير واحد من كل دفتر بطريق

  : توصلت الدراسة للنتائج التالية 
عدم االهتمام بتحقيق األهداف في جميع مجاالتها، وعدم كتابة أهداف سلوكية 
للدرس من قبل ثلثي العينة، وعدم االهتمام بمطالب التعلم ؛ كما وجد أن غالبية 
ا       المعلمين كتبوا مقدمة للدرس و العرض و الوسائل التعليمية التي استخدموه

و التخطيط الستخدام طريقة تدريس معينة، كما وجد أن غالبية المعلمين 
خططوا الستخدام طريقة اإللقاء، و أثبت التقويم كعنصر من عناصر التحضير 
من قبل غالبية العينة؛ كما توصلت هذه الدراسة إلى ضعف االهتمام بإعطاء 

ا الواجب ال يكون يوميا من عينة الدراسة و أن هذ) ٤٣.٤(الواجب بما نسبته 
  .في العادة

بدراسة هدفت إلى  التعرف على  )هـ ١٤١٤( الغامدي قام و
اإلجراءات المتعلقة بالتخطيط طويل المدى و قصير المدى الالزمة لتدريس 



 

الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة،  و التعرف على اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 
و مقارنة وجهات نظر المعلمين  تدريس الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة، 

  ) .مكان العمل  –الخبرة التعليمية  –التخصص ( وفقا للمتغيرات التالية 
كأداة لجمع المعلومات لإلجابة ) االستبيان ( وقد استخدم الباحث  

)  ١٥٦( على تساؤالت البحث ، و أجريت الدراسة على عينة مكونة من 
مدارس المتوسطة بمكة و الطائف و معلما يقومون بتدريس الجغرافيا في ال

  .الباحة
و توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك إجراءات الزمة لتخطيط  

  : وتنفيذ تدريس الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة هي 
اإللمام بما تحويه مقررات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة من حقائق و 

فيا على فصول مفاهيم وقيم أو نظريات و  توزيع محتويات مقررات الجغرا
السنة     و أشهرها و أسابيعها و كتابة أهداف الدرس السلوكية في دفتر 
التحضير       و تقسيم موضوع الدرس إلى خطوات للتنفيذ و تحديد 
طرائق التدريس         و الوسائل التعليمية المناسبة للموضوع  و استخدام 

يجابية و االستفادة من أساليب التشجيع و الثناء     و كلمات اإلطراء اإل
الصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة   و استخدام األسئلة القصيرة المثيرة 

  .للتفكير أثناء تنفيذ الدرس

بدراسة هدفت إلى  التعرف على مدى )  هـ١٤١٥( البابطين   كما قام
أهمية و مدى تطبيق طالب التربية الميدانية للكفايات التعليمية الالزمة لمعلم 

رحلتين المتوسطة والثانوية من وجهة نظر طالب التربية الميدانية و الم
المشرفين عليهم من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود 

.  
و تألف مجتمع الدراسة من جميع طالب التربية الميدانية و المشرفين  

/ هـ١٤١٤ل عليهم بكلية التربية بجامعة الملك سعود الفصل الدراسي األو
  .هـ ،    و عينة الدراسة عينة شاملة لمجتمعها ١٤١٥



 

كأداة لدراسته ضمت خمسة مجاالت ) االستبانة  ( استخدم الباحث   
و المجال األكاديمي و  –مجال تنفيذ الدرس –مجال إعداد الدرس : ( رئيسية 

   )مجال التقويم –مجال العالقات اإلنسانية و إدارة الصف  –النمو المهني 
  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية 

اتفق طالب التربية الميدانية و المشرفون عليهم على أن الكفايات المتضمنة في  
هذه الدراسة بشكل عام مهمة للمعلم في المرحلتين المتوسطة والثانوية كما 
أظهرت الدراسة أنه توجد فروق ذات دالله إحصائية بين طالب التربية 

لمشرفين عليهم في إدراكهم لألهمية النسبية للمجاالت التعليمية الميدانية و ا
مجال إعداد الدرس ، مجال تنفيذ الدرس ، و المجال األكاديمي و النمو : اآلتية 

المهني ، و مجال التقويم و لصالح المشرفين و أنه ال توجد فروق ذات داللة 
راكهم لألهمية إحصائية بين وجهتي نظر كل من أعضاء هيئة التدريس في إد

النسبية لكل مجال من مجاالت الكفايات التعليمية الرئيسية الخمسة المتضمنة في 
هذه الدراسة و أنه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين وجهتي نظر كل من 
أعضاء هيئة التدريس في تحديد مستوى تطبيق طالب التربية الميدانية لكل 

ة الرئيسية الخمسة المتضمنة في هذه مجال من مجاالت الكفايات التعليمي
الدراسة و أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب التربية الميدانية و 
المشرفين عليهم في تحديد تطبيق طالب التربية الميدانية و لصالح الطالب في 
كل مجال من المجاالت التعليمية الرئيسية الخمسة المتضمنة في هذه الدراسة ، 

المشرفون على طالب التربية الميدانية على أن طالب التربية  كما أجمع
الميدانية بكلية التربية جامعة الملك سعود يطبقون قائمة الكفايات الخاصة بهذه 

  % .٦٧.٧درجات و بنسبة  ٤من  ٢.٧١الدراسة بدرجة ضعيفة نسبيا وهي 

بدراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية  )هـ ١٤١٥( السلومي و قام  
دروس النموذجية و أهميتها ، و التعرف على اإلجراءات المتعلقة بتخطيطها،     ال

و التعرف على اإلجراءات الالزمة لتنفيذها من وجهة نظر المشرفين التربويين 
  .بمدينة مكة المكرمة



 

لجمع المعلومات وتم توزيعها على أفراد ) االستبانة ( استخدم الباحث 
  .مشرفا تربويا بمدينة مكة المكرمة)  ٥٠( مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

  :و توصل الباحث إلى النتائج التالية  
أهمية و فاعلية الدروس النموذجية و دورها اإليجابي في رفع كفاءة المعلمين و  

تنمية خبراتهم نتيجة اطالعهم على طرق تدريسية حديثة ، و أظهرت نتائج 
زمة لتخطيط و تنفيذ الدروس الدراسة أن هناك مجموعة من الكفايات الال

كفاية تحديد وصياغة أهداف سلوكية ذات مستويات مختلفة : النموذجية ومن أهمها 
و كفاية االستخدام األمثل لطريقة التدريس و كفاية استخدام وإتقان الوسائل 

  .التعليمية و كفاية إدارة الصف الجيد 

لمتطلبات بدراسة  هدفت إلى تحديد ا)   هـ١٤١٥(قامت القحطاني 
المعرفية الحتياجات المعلمات عند القيام بتحديـد و صـياغة و اسـتخدام    

  .األهداف 
معلمة من معلمات العلـوم للمرحلـة   )  ٦٧( بلغ عدد أفراد العينة  

المتوسطة و التي تنطبق عليهن بعض الشروط وكذلك اشتملت هذه العينـة  
  .موجهة للعلوم )  ٢٧( على 

أداة لتحديد مدى معرفة : عة أدوات و هيو قد استخدمت الباحثة أرب
معلمة العلوم  للمرحلة المتوسطة باالحتياجات المعرفية المطلوبـة للقيـام   
بمهارات تحديد و صياغة و استخدام األهداف من وجهة نظر المعلمـات و  
الموجهات، أداة أخرى هدفت إلى تحديد احتياجات معلمات العلوم للمرحلة 

ارات تحديد و صياغة و استخدام األهـداف مـن   المتوسطة في أدائهن لمه
وجهة نظر المعلمات و الموجهات، أداة ثالثة تقيس اتجاهات معلمات العلوم 
للمرحلة المتوسطة نحو استخدام األهداف اإلجرائية و دورها فـي عمليـة   
التعليم و التعلم ، و أداة رابعة ضمت سبعة أساليب مختلفة يمكن بها تلبيـة  

ت العلوم للمرحلة المتوسطة في مهارات تحديد و صياغة و احتياجات معلما
  .  استخدام األهداف اإلجرائية من وجهة نظر المعلمات



 

  :وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية  
تحديد االحتياجات المعرفية التي تلزم معلمات العلوم للقيام بالمهـام التـي   

مها ،و تقـويم خطـة   تتطلبها عمليات تحديد األهداف وصياغتها و استخدا
الدروس التي تعدها المعلمات لمعرفة األخطاء الحقيقية التـي تقـع فيهـا    
المعلمات ومدى تواجدها في هذا الخطط، ومعرفة ما إذا كانـت اتجاهـات   
المعلمات من ناحية األهداف اإلجرائية موجبة أو سالبة ومـن ثـم يمكـن    

لتعامل مـع األهـداف   معرفة أهم العوامل التي تؤثر على ايجادتهن ناحية ا
 .اإلجرائية و متطلباتها

بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى  )هـ ١٤١٧( سعداوي   وقامت
توفر مهارات تخطيط و إعداد و أداء الدروس اليومية لدى معلمات الكيمياء 

  .للصف األول الثانوي
وقد استخدمت الباحثة االستبيان و بطاقة تحليل كراس التحضير  

  .نموذجي وكذلك بطاقة مالحظة تقويم أداء المعلمات  باإلضافة لدرس
معلمة بالمدارس )  ٣٠( وطبقت أدوات الدراسة على معلمات الكيمياء  

  .الثانوية التابعة للرئاسة العامة بمدينة مكة المكرمة 
  :وقد توصلت الباحثة للنتائج التالية   

معلمات الكيمياء  توفر المعرفة بمهارات تخطيط و إعداد و أداء الدروس لدى 
في الصف االول الثانوي بمدينة مكة المكرمة بشكل مرضي، وعدم توفر 
تطبيق مهارات تخطيط و إعداد و أداء الدروس اليومية لدى معلمات الكيمياء 
في الصف األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة بشكل مرضي ،  كما كان أداء 

  .روس في الحصة بشكل مرضيالمعلمات لمهارات تخطيط و إعداد و أداء الد
بدراسة هدفت إلى التعرف  )هـ ١٤٢٠( عوض و الدهماني و قاما  

على مدى توفر أبعاد النموذج المقترح في إعداد معلمي اللغة العربية لدرس 
  .القراءة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدينة مكة المكرمة

) وذج مقترح نم( و قد صمم الباحثان بطاقة لتحليل درس القراءة  
  شملت خمسة محاور تشمل عناصر اإلعداد المثالي لدرس القراءة 



 

و قد استخدمت البطاقة في تحليل محتوى إعداد درس القراءة لعينة من  
 ١٣٠معلمي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة و الثانوية بلغ حجمها 

  .معلما
وصل الباحثان وبعد تحليل محتوى إعداد درس القراءة لعينة الدراسة ت 

  : إلى النتائج التالية 
عدم إلمام كثير من معلمي اللغة العربية بعناصر إعداد درس القراءة، وأن قلة 
منهم يحسنون صياغة األهداف السلوكية دون مراعاة لشمولها المستويات 
المعرفية في تصنيف بلوم، و أظهرت الدراسة كذلك عدم قدرة كثير من 

مين محور األساليب و اإلجراءات األبعاد المتصلة معلمي اللغة العربية تض
به عند تنفيذ الدرس و تحقيق أهدافه، كما أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة ال 
يعطون أهمية لتقويم الدرس وال لتنويع الواجب المنزلي ، كما دلت النتائج 
على وجود فروق ذات داللة إحصائية في إعداد درس القراءة لصالح معلمي 

  .حلة الثانويةالمر
  

تحديد مدى : بدراسة هدفت إلى  )هـ  ١٤٢٠( الحربي  وقام 
معرفة معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية العليا األهداف السلوكية 

  .ومدى تضمينها خطة الدرس
معلما تم )  ١٠٥( وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من 

كراسة تحضير )  ٤٥( يل اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية كما تم تحل
تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة من بين كراسات تحضير عينة 

  .الدراسة 
استمارة اختبار : وقد استخدم الباحث أداتين لجمع المعلومات هما 

لتحديد مدى معرفة عينة الدراسة األهداف  السلوكية و بطاقة معايير 
  .ير عينة الدراسة لتحليل األهداف الواردة في كراسات تحض

  :و توصل الباحث إلى النتائج التالية  



 

أن مستوى معرفة معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية العليا لألهداف 
كما ال توجد فروق ذات داللة % ) . ٦٠.٦٤( السلوكية مقبول بنسبة 

بين متوسط درجات عينة الدراسة في )  ٠.٠٥( إحصائية عند مستوى     
 –سنوات الخبرة ( اف السلوكية تعزى لمتغيرات الدراسة  معرفة األهد

، و أن مستوى ) االلتحاق بالدورات التدريبية في مجال األهداف السلوكية 
تضمين معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية العليا األهداف السلوكية في 

، وكذلك عدم وجود ارتباط بين % ) ٣٩.٦( بنسبة . خطة الدرس ضعيف 
  .األهداف السلوكية و تضمينها خطة الدرس لدى عينة الدراسة معرفة 
  

بدراسة هدفت إلى تقديم أداة يمكن )  م٢٠٠١(   Baylorبايلور و قام 
استخدامها لتسهيل االستفادة من بعض االستراتيجيات عند التخطيط للتدريس 

  .للمعلمين قبل الخدمة
  .طالبا معلما  ١٧٥عينة الدراسة بلغت 

داة لتسهيل عملية التفكير التأملي الذاتي عند استخدام خطة تم تصميم األ
الدرس       و شملت مجموعة من األسئلة للطالب لتقييم إمكانية تنفيذ كل 

  .جزء في الخطة المقدمة أم ال
  :و قد توصلت الدراسة 

إلى وجود صعوبات لدى الطالب المعلمين في تطبيق بعض المهارات 
  .كتابة األهداف و صياغة األسئلة : ثل الضرورية خالل كل مرحلة م

  
تحديد العناصر الالزمة : بدراسة هدفت إلى ) هـ ١٤٢٣( الفقيه و قام 

للتحضير الجيد لدروس اإلمالء في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية ،        
و الكشف عن واقع اهتمام معلمي مادة اإلمالء في الصفوف العليا من المرحلة 

ية للبنين بالقنفذة بصحة الكتابة وتنسيق دفتر  التحضير من واقع ما االبتدائ
  .كتبوه في دفاتر تحضيرهم 



 

وقد استخدم الباحث بطاقة تحليل ، لتحليل مضمون دفاتر تحضير لعينة  
معلما ممن قاموا بتدريس مادة اإلمالء في )  ٩٦( الدراسة البالغ عددهم 
  .هـ١٤٢١الفصل الدراسي الثاني 

تحديد العناصر الالزمة للتحضير : لباحث إلى النتائج التالية توصل ا 
  :الجيد لدروس اإلمالء في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية وهي

التاريخ ، الصف ، المادة ،عنوان الدرس :( العناصر الروتينية و شملت -
  ).،الحصة ، الزمن المتوقع لتنفيذ كل خطوة 

مطالب التعلم و األهداف والمقدمـة والعـرض           ( العناصر الفنية و شملت  - 
و الوسائل التعليمية وطرق التـدريس و التـدريبات والتقـويم و الواجـب و     

  ) المراجع    و المالحظات 
أن جميع أفراد العينة كتبوا أهدافا لدروسهم إال أن البعض منهم لم يراع  -

ظمى لم يراعوا شمول الصياغة السلوكية الصحيحة للهدف و أن الغالبية الع
كما كشفت ) المهارية  –الوجدانية  –المعرفية ( األهداف للجوانب        

الدراسة عن تركيز اهتمام غالبية المعلمين على التخطيط الستخدام الطريقة 
اإللقائية و الوسائل التقليدية كما تركز تقويمهم على الجانبين المعرفي و 

قويم أو للربط بين فروع اللغة العربية من المهاري دون مراعاة لشمولية الت
خالل التقويم كذلك لم ينل عنصر الواجب المنزلي عناية كافية من غالبية أفراد 

  .عينة الدراسة كذلك لم يخطط أحد للرجوع إلى غير الكتاب المدرسي 

بدراسة استهدفت تقويم خطط  )م ٢٠٠٣(   yildirimيلدرم قام 
  .ي مدارس النظام المركزي في تركيا الدرس للمرحلة االبتدائية ف

  .مدرسة ٢١٠معلما من  ١١٩٤وبلغت عينة الدراسة  
  .و تم تصميم استبانة طبقت على المعلمين

  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية
أن أكثر العوامل تأثيرا في تخطيط الدروس هي خبرة المعلم و 

اليومية للدرس المنهج المدرسي  و الكتاب المدرسي،و قد وجد أن الخطة 



 

تلق اهتماما ، أما كتابة أهداف الدرس و إجراءات التقويم فلم تلقى اهتماما 
  .من قبل المعلمين

  
التعرف على : بدراسة هدفت إلى ) هـ ١٤٢٤( المعيقل و قام  

طبيعة األهداف السلوكية التي يدونها معلمو العلوم الشرعية واللغة العربية 
الرياض في خطط الدروس اليومية من حيث في المرحلة الثانوية بمدينة 

عدد تلك األهداف و مجاالتها و مستوياتها و األخطاء الواردة في صياغتها 
.  

خطة درس موزعة بالتساوي على  ١٠٠و شملت الدراسة تحليل  
  ) .طولية و عرضية ( التخصصين   و على نوعي الخطط 

  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية 
هدف لكل خطة و هناك فرق دال إحصائيا لصالح  ٣.٥٩أن معدل األهداف 

اللغة العربية كما أظهرت الدراسة تركيز معظم األهداف التي تم تحليلها في 
فقط للمجال الوجداني و لم % ٨.٦مع وجود نسبة % ٩١.٤المجال المعرفي 

، ووجد أن األهداف ) المهاري ( يوجد أي أهداف في مجال النفس حركي 
مجال المعرفي ركزت على مهارات التفكير الدنيا بنسبة الواردة في ال

لمهارات التفكير العليا ، كما أظهرت نتائج الدراسة %  ١١.٦مقابل % ٨٨.٤
  أن نسبة كبيرة من األهداف تضمنت أخطاء في صياغتها

  
بدراسة هدفت إلى تقويم كفاية  )هـ  ١٤٢٤( األسطل و الرشيد و قاما 

لرياضيات بإمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات التخطيط الدرسي لدى معلمي ا
  .العربية المتحدة

في ضوء ذلك قام الباحثان بإعداد معيار لتقويم هذه الكفاية وتم تطبيقه        
معلما و معلمة لمادة الرياضيات بمنطقتي أبو )  ١٨٣( على عينة مكونة من 

  ظبي      و العين التعليمية 
  : ة و توصلت الدراسة للنتائج التالي



 

تدني مستوى أداء معلمي الرياضيات لكفاية التخطيط الدرسي ، كما أظهرت 
الدراسة أنه توجد فروق ذات دالله إحصائية في أداء المعلمين لكفاية التخطيط 
الدرسي تعزى إلى جنس المعلمين لصالح اإلناث، كما أظهرت الدراسة أنه 

اية التخطيط الدرسي توجد فروق ذات دالله إحصائية في أداء المعلمين لكف
سنوات و المعلمين ذوي الخبرة مابين  ٥بين المعلمين ذوي الخبرة األقل من 

سنوات لصالح األقل خبرة ، و أظهرت الدراسة أنه ال يوجد أثر  ١٠-٥
للتفاعل بين الجنس      و المرحلة التعليمية، و الجنس والخبرة ، و المرحلة 

لة التعليمية و الخبرة في أداء المعلمين  التعليمية والخبرة ، والجنس و المرح
لكفاية التخطيط الدرسي ،        و أوصت الدراسة بضرورة تطوير عملية 
تدريب معلمي الرياضيات و التأكيد على تنمية كفاية المعلم في مجال 

  .التخطيط الدرسي خاصة المعلمين ذوي عدد سنوات الخبرة األطول
  
الكشف عن طبيعة اتجاهات :هدفت إلى بدراسة ) هـ١٤٢٥(حمدان و قام  

المعلمين نحو استخدام األهداف السلوكية فيما يتعلق بالجوانب و المكونات المعرفية    
و الوجدانية و السلوكية ، وتعرف الفروق بين اتجاهات المعلمين وفقا لبعض 

  .المتغيرات
المقياس معلما تمثل  ٣١٢على عينة مكونة ) استبانة ( و طبقت أداة الدراسة 

المستخدم في الدراسة و ذلك في مجموعة من المدارس المتوسطة بمدينتي أبها        
  .استبانة ٣٠٠و خميس مشيط  أعيد منها 

  :و توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها 
أن أغلبية المعلمين يرون أن لألهداف السلوكية أهمية بالغة بالنسبة للمعلم و يجب  

د بعض الصعوبات في إدراكهم لألهداف السلوكية وفهمها، االهتمام بها إال أنه يوج
من المعلمين عينة الدراسة إلى أن األهداف السلوكية تساعد المعلم %٥٠كما أشار 

على تخطيط الدروس وتنفيذها، كما اتضح أن بعض المعلمين ال يعرف األهداف 
فروق بين السلوكية معرفة مناسبة ، كما اتضح من نتائج هذه الدراسة عدم وجود 

اتجاهات المعلمين نحو استخدام األهداف السلوكية وفقا للتخصص فيما يتعلق 



 

وجدت فروق بينهم وفقا لبعض  ابمعرفتهم لها      و ميلهم الستخدامها بينم
التخصصات كالتاريخ و اللغة االنجليزية و العلوم فيما يتعلق بتطبيقهم لألهداف 

وجود فروق بين اتجاهات المعلمين نحو السلوكية ، كما دلت النتائج على عدم 
استخدام األهداف السلوكية وفقا للمؤهل الدراسي و جنسية المعلم و الدورات 

  . التي حصلوا عليها ةالتدريبي
  

تحديد ما إذا كانت هناك : بدراسة هدفت إلى  )هـ ١٤٢٦( الفقيه   وقام
ول إسهام مديري فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة ح

المدارس في تطوير عملية تخطيط الدروس لدى معلمي الصفوف األولية في 
 –المؤهل  –طبيعة العمل ( مدارس البنين بمحافظة القنفذة تعزى لمتغيرات 

  ) .سنوات الخبرة في مجال العمل 
مشرفو  –المديرون ( وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ثالث فئات  

فرد يمثلون كامل مجتمع  ٣٣٠بواقع ) معلمو الصفوف األولية  -الصفوف األولية 
  .الدراسة
  .و استخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات  
  : وتوصلت الدراسة للنتائج التالية  

أن أعلى  إسهام لمدير المدرسة في تطوير عملية صياغة األهداف السلوكية لدى 
مشرفين التربويين فيما يتعلق متابعة توصيات ال" معلمي الصفوف الولية هو 

" و أقل إسهام لمدير المدرسة  ٣.٦٨بمتوسط حسابي بلغ " باألهداف السلوكية 
" مقارنته مع المعلمين أهدافا سلوكية مستوفية للشروط مع أخرى غير مستوفية 

، و إن أعلى إسهام لمدير المدرسة في تطوير عملية  ٢.٨٨بمتوسط حسابي بلغ 
" إلجراءات المحققة لألهداف لدى معلمي الصفوف األولية هو تحديد األساليب و ا

متابعة تفعيل توصيات المشرفين التربويين فيما يتعلق باألساليب  واإلجراءات 
توجيه " و أقل إسهام لمدير المدرسة  ٣.٦٧بمتوسط حسابي بلغ " المحققة للهدف 

" الدروس المعلمين إلى التخطيط الستخدام طرق التعلم بالتجريب في بعض 
و إن أعلى إسهام لمدير المدرسة في تطوير عملية  ٢.٨٨بمتوسط حسابي بلغ 



 

طلبه من المعلمين الوضوح في صياغة " التقويم لدى معلمي الصفوف األولية هو 
استقطابه " و أقل إسهام لمدير المدرسة  ٣.٦٤بمتوسط حسابي بلغ " أسئلة التقويم 

ليقيموا للمعلمين محاضرات في عملية ألصحاب الخبرات و المؤهالت العلمية 
  . ٢.٦٢بمتوسط حسابي بلغ " تخطيط الدروس 

  
إعداد قائمة بالمعايير التي : بدراسة هدفت إلى  )هـ ١٤٢٦( حمدان  كما قام

ينبغي مراعاتها عند التخطيط للدروس اليومية  و التعرف على  مدى توفر معايير 
لمكتوبة التي أعدها معلمو الدراسات التخطيط للتدريس في خطط الدروس اليومية ا

  .االجتماعية
كأداتي ) بطاقة تحليل محتوى الخطط اليومية   –االستبانة ( و استخدمت  

معلماً قام كل منهم بتقديم ثالثة موضوعات  ٧٥للدراسة وتكونت عينة الدراسة من 
  .من دفتر تحضيره

  : وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها 
في الخطط الدراسية وكذلك مراعاة حسن الخط والكتابة توفر البيانات األولية 

بوضوح و خلو الخطط الدراسية من األخطاء اللغوية و اإلمالئية و قلة توفر 
صياغة األهداف السلوكية و شمولها للمجاالت المعرفية و الوجدانية والمهارية 
لة وكذلك قلة توافر بعض المعلومات التفصيلية حول موضوع الدرس وكتابة أسئ

مستخدمة للتعرف على مدى فهم طالبه و التدرج و الترتيب و التنظيم في مراحل 
الدرس و انعدام توفر  أساليب متنوعة لتقويم مدى تعلم الطالب وكذلك انعدام 
وجود مقدمة تمهيدية للدرس و أساليب غلق الدرس و أساليب متنوعة في الواجبات 

ائية بين متوسط درجات معلمي المنزلية كما لم تظهر فروق ذات دالله إحص
الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة على معيار التخطيط وفقا للتخصص و 

  .المؤهل الدراسي و سنوات الخبرة ومدى تفضيل المعلمين التخطيط للتدريس 
بدراسة هدفت إلى  )م٢٠٠٦( strangis, pringle and knopfقام 

ل الخدمة في تصميم التدريس و العمليات البحث في مدى فهم معلمي العلوم ما قب
  .المصاحبة لهذا التصميم



 

معلما من المعلمين  القدامى والمحدثين  من  ٤٧شارك في الدراسة عينة  
  .معلمي ما قبل الخدمة المسجلة أسمائهم في برامج طرق تدريس العلوم

  :نتج عن هذه الدراسة
هداف الدرس لكنهم قاموا إقرار المعلمين قيد اإلعداد بأهمية المعايير و أ 

بالتحضير بوضع أنشطة الدرس قبل تحديد األهداف، على الرغم من وجود 
تجارب مشابهه لباثوايز لتخطيط الدروس و األنشطة المرتبطة بهذا التخطيط في 
برامج طرق تدريس العلوم فإن الطالب لم يستخدموا سوى طريقتين في تحضير 

خطوات التحضير التي قام بها الطالب الدرس، إن متطلبات تحضير الدرس و 
المعلمون في الفصول الدراسية التي يشرف عليها أحد المعلمين لم تفي بخبرات و 

  توقعات برامج إعداد المعلمين
  

بدراسة هدفت إلى  الكشف عن مدى تمثيـل  ) هـ ١٤٢٧( الكندري  وقام 
لـوم بدولـة   أهداف تدريس العلوم في دفاتر تحضير الدروس اليومية لمعلمـي الع 

معلمين ( الكويت بمجاالتها و مستوياتها ومدى تأثر تلك األهداف بمتغيرات الجنس 
  ) .ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ( و المراحل التعليمية المختلفة ) ، معلمات 
و استخدم الباحث عينة عشوائية من خطط الدروس اليوميـة للمعلمـين             

) ابتدائي ، متوسط ، ثـانوي  ( حلها المختلفة و المعلمات في مدارس الكويت بمرا
م، و حيث تم اختيـار  ٢٠٠٥/ م ٢٠٠٤خطة درس للعام الدراسي  ٥٠٦وعددها 

مدارس المرحلة التعليمية بطريقة عشوائية تم اختيار خطتين متتاليتين مـن دفتـر   
  .تحضير جميع معلمي العلوم في المدرسة الواحدة 

  :ة توصل الباحث إلى النتائج التالي  
أن األهداف السلوكية التي دونها المعلمون والمعلمات في دفاتر تحضيرهم              

موزعة على المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس حركية بنسب ) هدف  ٣٤٨٩( 
بالترتيب وهذا النمط وجـد فـي جميـع    % )  ٤.٦٧ -%٤.٠٩ -% ٩١.٢٢( 

% ٩٥.١٩سوء في أن ما نسـبته  المراحل عند المعلمين والمعلمات ويزيد األمر 
من األهداف المعرفية هي في مستوى التذكر والفهم ، كما كشفت الدراسـة عـن   



 

اختزال المعلم لكل من األهداف الوجدانية التي تسـاعد علـى إشـباع حاجـات     
المتعلمين وتنمية ميولهم و اهتماماتهم و اكتسابهم االتجاهات العلمية و حب العلـم  

النفس حركية التي تساعد في تنميـة المهـارات اليدويـة  و    والعلماء و األهداف 
التي تزيد ) التقويم  –لتركيب  –التحليل ( المستويات العليا من األهداف المعرفية 

القدرة لدى المتعلم على البحث و التقصي،  كما حملت الدراسة  مؤسسات إعـداد  
ي إعـداد المعلمـين   المعلم جزءا من المسئولية بعدم قدرتها على ممارسة دورها ف

وفق المتغيرات التربوية الحديثة التي تزيد من قدرة المعلم على اشتقاق األهـداف  
  .السلوكية من األهداف األكثر عمومية 

  

السلوكية  األهدافبدراسة هدفت إلى  تحليل )هـ ١٤٢٧(قباض و قام  
دينة مكة المضمنة  في الخطط الدراسية لمعلمي المرحلة االبتدائية و المتوسطة بم

  .المكرمة
و استخدمت الدراسة استمارة التحليل كأداة لجمع المعلومات و البيانات من 

  .خطة دراسية ١٣٠
  :توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها  

اهتمام عينة الدراسة بدرجة عالية بتضمين خططهم الدراسية اليومية أهداف 
اف الخاصة و العامة من عينة الدراسة ال تفرق بين األهد% ٢٩.٥،كما اتضح أن 

من األهداف %٥٠من األهداف المصاغة أهداف معرفية و % ٩٠.٩و أن 
السلوكية المعرفية التي صاغها عينة الدراسة كانت في مستوى التذكر، كما كشفت 
الدراسة عن ارتكاب عينة الدراسة أخطاء بنسب متفاوتة عند صياغتهم لألهداف 

عامال مؤثرا على أداء المعلمين مع أربعة  السلوكية كما أن التخصص العام لم يكن
فئات من فئات التحليل         و المرحلة الدراسية كذلك لم تكن عامال مؤثرا على 

  .أداء المعلمين مع ثالث فئات من فئات التحليل
  :التعليق على الدراسات السابقة 

تها من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة و التي تختلف مجاال        
قـررات فـي   من دراسات اهتمت بجانب تحليل تحاضير المعلمين لـبعض الم 



 

ألهـداف السـلوكية   بعض المراحل التعليمية إلي دراسات اهتمـت بتحليـل ا  
قررات في بعض المراحل الدراسية، المضمنة تحاضير المعلمين في بعض الم
  .ودراسات اهتمت بجانب التخطيط للتدريس

كد على أهمية تحضير الدروس و التخطـيط  هذه الدراسات في مجملها تؤ
لها،    و قد كشفت الدراسات السابقة عن تدني مستوى أداء المعلمين في كفاية 

، و ضعف في )هـ١٤٢٤األسطل و الرشيد،(تخطيط الدروس كما في دراسة 
تحضير المعلمين لدروسهم و عدم االلتزام بشكل جيد بالمعايير التي وضـعها  

: ( و تحضير الدروس لبعض المقررات منهـا دراسـة   بعض الباحثين إلعداد
هــ؛   ١٤٢٠هـ ؛عوض و الـدهماني، ١٤١٧هـ ؛ سعداوي،١٤١٤الثبيتي، 
  ).هـ١٤٢٦هـ ؛ حمدان،١٤٢٣الفقيه،
كما كشفت الدراسات التي دار محورها حول تحليل  األهداف السـلوكية   

 المضمنة في دفاتر تحضير المعلمين  أن هناك ضعفاً فـي تحقيـق جوانـب   
 هــ؛ ١٤٢٠هـ ؛ الحربي،١٤١٥القحطاني،( صياغة األهداف السلوكية      

هـ ١٤٢٨هـ؛ قباض،١٤٢٧هـ؛ الكندري،١٤٢٣م؛ المعيقل، ٢٠٠١بايلور ، 
( ، و أن المعلمين لم يهتموا بكتابـة أهـداف الـدرس كمـا فـي دراسـة       )

بإقرار المعلمـين  ) م٢٠٠٦سترانجس ،(، كما أوضحت دراسة )م٢٠٠٣يلدرم،
  .أهداف الدرسبأهمية 

كدراسـة   فـي تنـوع الواجـب    اًضعف كما كشفت نتائج بعض الدراسات 
  .)هـ ١٤٢٦هـ؛ حمدان،١٤٢٠، عوض و الدهماني،هـ ١٤٢٣الفقيه،(

انعدام تضمين تحضير الدرس وسائل ) هـ١٤٢٦حمدان،(و كشفت دراسة 
كمـا  متنوعة للتقويم ، و أن إجراءات التقويم لم تالقي اهتماما من قبل المعلمين 

  ).م ٢٠٠٣يلدرم ،( في دراسة 
إلى انعـدام وجـود مقدمـة و    ) هـ ١٤٢٦حمدان ،(كما توصلت دراسة 

  . في تحضير الدرس أساليب الغلق



 

ع مشرفي التربية الميدانية على فقد أجم) هـ ١٤١٥البابطين،(  أما دراسة
أن طالب التربية الميدانية يطبقون قائمة الكفايات الخاصـة بإعـداد الـدروس     

  .درجة ضعيفةب
أن من أكثر العوامـل تـأثيراً فـي    ) م٢٠٠٣يلدرم ،( كما كشفت دراسة 

  .تخطيط الدرس هو خبرة المعلم و المنهج المدرسي و الكتاب المدرسي
من ذلك كله يؤكد الباحث استفادته من جميع الدراسـات السـابقة حيـث         

 –يسـير اهللا  كونت لديه خلفية علمية عن الموضوع و يسرت له الطريق بعد ت
في طريقة عرض الموضوع و استخدام مناهج البحث العلمـي و   –عز وجل 

سبحانه  –األدوات المناسبة و المعالجة اإلحصائية كما كان لها الفضل بعد اهللا 
  .في اكتشاف الكثير من المراجع المتعلقة بالموضوع  –و تعالى 

ها تركز على تحليـل  و تختلف هذه الدراسة عن بقية الدراسات السابقة في كون
محتوى تحضير الدروس لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسـطة بالعاصـمة   

  .المقدسة في ضوء معايير مختارة
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : الفصل الثالث
  اسة  الميدانيةإجراءات الدر



 

  :مقدمة
مـن   هتناول الباحث في هذا الفصل إجراءات الدراسة بما يتضـمن 

لدراسة من حيث البناء و التحقق تحديد لمجتمع الدراسة و عينتها و أدوات ا
من الصدق و الثبات و كذا األساليب اإلحصائية المسـتخدمة فـي تحليـل    

  .بيانات الدراسة
  :منهج الدراسة 

المـنهج  راسة و أهدافها فقد استخدم الباحـث  من خالل النظر لمشكلة الد  
تحليـل   –الوصفي القائم على الدراسات المسحية  وفق أسلوب تحليل الوثائق 

  ) . ٣٠٧-٢٩٢ص  ، هـ١٤٢٣فان دالين ،( المحتوى  
 :مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلـوم بالمرحلـة المتوسـطة        
التابعة لإلدارة العامة للتربية و التعليم بالعاصمة  بالمدارس الحكومية النهارية

  . معلماً) ١٩٣(المقدسة و عددهم 
  :عينـة الدراسة 

  :عينة الدراسة على النحو التالي  تم اختيار
التابعة لإلدارة العامة للتربية  حصر المدارس المتوسطة الحكومية النهارية -١

 .مدرسة )سبع و ستين ( ، حيث بلغ عددها  و التعليم بالعاصمة المقدسة

مئة و ثالثة ( حصر جميع معلمي العلوم بمدارس العينة حيث بلغ عددهم  -٢
  . معلماً )و تسعين

 .مدرسة بطريقة عشوائية بواسطة القرعة )خمسين ( يار تم اخت -٣

مـن  ) معلمـين اثنـين   (في كل مدرسة من مدارس العينة اختار الباحث  -٤
معلمي العلوم إذا وجد بالمدرسة أكثر من معلمين اثنين، أما فـي حالـة   
وجود معلمين اثنين فقط فكان يكتفى بهما، مع العلم بأن جميع المـدارس  

 .معلمين اثنين كحد أدنى  المختارة يوجد بها



 

معلـم   )لمئـة ( تحضير يـومي  ) مئة( و هكذا يصبح حجم عينة الدراسة
 .رحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسةللعلوم بالم

      
  :أداة الدراسة 

ن الهدف من الدراسة هو التعرف على واقع تحضير الدروس لدى معلمي إ 
ضوء معايير مختارة، فقـد قـام   في  بالعاصمة المقدسةالعلوم بالمرحلة المتوسطة 

  .الباحث بإعداد بطاقة لتحليل محتوى تحضير دروس العلوم 
  :و قد مر إعداد البطاقة بالخطوات التالية 

مراجعة شاملة لألدبيات ذات العالقة بتخطـيط و تحضـير دروس     -١
العلوم  للتعرف على المعايير التي ينبغي توافرها في تحضير درس 

  .العلوم 

حيـث   ) ١٠٥، ص ٢ملحق رقم ( ة في صورتها األولية بناء البطاق -٢
مجـاالت   )ثمانية( نتمي إلى معياراً ت) أربع و أربعين( تكونت من 

 . رئيسية

عرض األداة على مجموعة من المحكمين من أسـاتذة الجامعـات و    -٣
ملحق رقـم   ( المشرفين التربويين و معلمي العلوم للتأكد من صدقها

داة خطاب موجه للمحكم طلـب فيـه   و قد تصدر األ ) ١١١، ص ٣
قراءة معايير البطاقة ثم إبداء الرأي من حيـث وضـوح   الباحث 
متها و اقتـراح أي تعـديل يـراه بالحـذف أو     و مالء  المعايير

 .اإلضافة أو التعديل

اثنـين و  ( بعد األخذ بأراء المحكمين أصبحت البطاقة تتكون مـن   -٤
 . تمجاال )تسعة ( معياراً تنتمي إلى  )ثالثين 

قام الباحث بحساب الثبات للبطاقة عن طريق اتفاق المحللين حيـث   -٥
دروس ثـم حسـاب   ) تسعة ( حتوى طلب من أحد زمالئه تحليل م

  %) ٨٧.٨٥(و بين الزميل وكانت نسبة االتفـاق   االتفاق بين الباحث



 

و هي نسبة تحليل جيدة تجعل البطاقة صالحة لالستخدام ألغـراض  
 .البحث العلمي

 )تسـعة  ( ارت البطاقة في صورتها النهائية موزعة على وهكذا ص
  ) .  ١١٤، ص  ٤ ملحق رقم( مجاالت 

،  كبيـرة ( المقياس الربـاعي  ) تحليل المحتوى ( بطاقة  تستخدما -٦
، ٤( و قد أخذت القيم التالي بالترتيب ) متوسطة ، ضعيفة ، منعدمة 

  .لتمييز درجة توفر المعيار )  ١،  ٢،  ٣
العسـاف  ) ( أقـل قيمـة    –أعلى قيمـة  ( لمقياس تم حساب مدى ا -٧

ثم قام الباحث )  ٣=١-٤( ، حسابيا فإن المدى  )١٢٧ص، ١٤١٦،
 ) . ٠.٧٥=٣/٤( بقسمة المدى على عدد درجات المقياس 

تحديد درجة التوافر بناء على قيمة المتوسط و ذلـك علـى النحـو     -٨
 :التالي

 .فأكثر ٣.٢٥إذا كان المتوسط  كبيرةالمعيار متوافر بدرجة   .أ 

إلى أقل مـن   ٢.٥من (المتوسط المعيار متوافر بدرجة متوسطة إذا كان   .ب 
٣.٢٥.(  

إلى أقل مـن   ١.٧٥من ( متوسط المعيار متوافر بدرجة ضعيفة إذا كان ال  .ج 
٢.٥٠. ( 

 ) . ١.٧٥أقل من ( المعيار منعدم التوافر إذا كان المتوسط   .د 
 

  :الميدانية  إجراءات الدراسة
من سعادة عميد كلية التربية بجامعة أم القرى  حصل الباحث على خطاب -١

موجه لسعادة مدير إدارة التربية و التعليم بالعاصمة المقدسة لتسهيل مهمة 
 ).  ١١٧، ص ٥ملحق رقم . ( الباحث 



 

حصل الباحث على خطاب من سعادة مدير عام التربية و التعليم بالعاصمة  -٢
راسة و التعاون من قبل المقدسة موجه للمدارس بالموافقة على إجراء الد

 ) ١١٩،ص ٦ملحق رقم (المعلمين خدمة للبحث العلمي

قام الباحث بزيارة مدارس العينة و التقى بمدير كل مدرسة و من خالل  -٣
من معلمي العلوم بالمدرسة، ثم قام  ٢التنسيق معه تم االختيار العشوائي ل 

شكل الباحث بمقابلة كل معلم و اختار تحضيرا لدرس من الدروس ب
 ٩٤عشوائي من دفتر التحضير لذلك المعلم، وقد حصل الباحث على 

ملحق رقم ( ١.تحضيراً ٨٦معلماً كان المالئم منها للتحليل  ٩٤تحضيراً ل 
 )١٢١، ص٧

قام الباحث بتحليل كل درس من الدروس التي جرى اختيارها وفقا للبطاقة  -٤
 .المعدة لهذا الغرض

معلمين عينة الدراسة حسب توزيع ال)  ١( و يوضح الجدول رقم 
  :الخبرة في التدريس

  
  )١(جدول رقم 

  توزيع المعلمين عينة الدراسة حسب الخبرة في التدريس
  النسبة المئوية التكرار الخبرة التدريسية م
  %٠ ٠ سنوات٥-١من  ١
  %٩.٣ ٨ سنوات ١٠-٦من ٢
  %٣٨.٤ ٣٣ سنة١٥-١١من ٣
  %٥٢.٣ ٤٥ سنة١٥أكثر من  ٤
  %١٠٠ ٨٦  المجموع 

                                                 
نظرًا لعدم تعاون مدير إحدى المدارس و عدم تعاون معلم و لمرض معلمين اثنين و انشغال معلم في  ١

 .النشاط 
  



 

  
يتبين أن أعلى نسبة للمعلمين ممن زادت خبرتهم )  ١( و من الجدول رقم 

- ١١، تليها نسبة المعلمين الذين تتراوح خبرتهم بين % ٥٢.٣سنة كانت  ١٥عن 
-٦، تليها نسبة المعلمين الين تتراوح خبرتهم بين % ٣٨.٤سنة حيث كانت  ١٥
  % .٩.٣سنوات حيث كانت  ١٠

توزيع المعلمين عينة الدراسة حسب النصاب )  ٢ (و يوضح  الجدول رقم 
  :التدريسي

  )٢(جدول رقم 
  النصاب التدريسيتوزيع المعلمين عينة الدراسة حسب 

  النسبة المئوية التكرار النصاب التدريسي م
  %١.٢ ١ حصص ١٠-١ ١
  %٤.٧ ٤ حصة ١٥-١١ ٢
  %٦٩.٨ ٦٠ حصة ٢٠-١٦ ٣
  %٢٤.٤ ٢١ حصة ٢٤-٢١ ٤
  %١٠٠.١ ٨٦  المجموع 

  
المكلفين بنصاب  أعلى نسبة للمعلمينيتبين أن )  ٢( ومن الجدول رقم 

، تلتها نسبة % ٦٩.٨حصة أسبوعية حيث بلغت  ٢٠-١٦تدريسي يتراوح بين 
حصة أسبوعية حيث بلغت  ٢٤- ٢١المعلمين الذين يتراوح نصابهم التدريسي بين 

 ١٥- ١١سي بين ، تلتها نسبة المعلمين الذين يتراوح نصابهم التدري% ٢٤.٤
، تلتها نسبة المعلمين الذين يتراوح نصابهم % ٤.٧حصة أسبوعية حيث بلغت 

  %. ١.٢حصة أسبوعية حيث بلغت  ١٠-١التدريسي بين 
  

   : األساليب اإلحصائية
  :اإلحصائية التالية باستخدم الباحث األسالي

 .التكرارات و النسب المئوية  -١

  .المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري -٢
معادلة اتفـاق المالحظـين لحسـاب ثبـات البطاقـة و تعطـى وفـق         -٣



 

       )٢٤١هـــ،ص١٤١٩المفتــي و الوكيــل ،  ( المعادلــة التاليــة 
 cooper١٩٧٤)( معادلة   

 عدد مرات االتفاق

   ١٠٠ X --------------------=    نسبة االتفاق    
  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق             

 
 ).One Way Anova( : ستخدم الباحث أسلوب تحليل التباين األحاديكما ا -٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : الفصل الرابع
 و مناقشتها عرض نتائج الدراسة



 

  :مقدمة
عرض للنتائج إجابة ألسئلة الدراسة الثالثة و  يحتوي هذا الفصل على 
   :و تفسير لهذه النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة

ما المعايير الالزم توافرها في "  ول و الذي نصهلإلجابة عن السؤال األ        

  "تحضير درس العلوم بالمرحلة المتوسطة؟ 

  :تناولت تحضير الدروسخالل إطالع الباحث على الكثير من األدبيات التي  و من
حصر الباحث المعايير التي ينبغي توافرها في تحضير درس العلوم و وضعها  -

) ثمانيـة  ( معياراً مصـنفة إلـى   ) و أربعين أربع ( في قائمة أولية تكونت من 
بيانات الدرس، و صياغة األهداف السلوكية، و المحتوى الدراسي، : مجاالت هي 

والوسائل و األنشطة التعليمية و طريقة التدريس، وخطوات السير فـي الـدرس،      
  ).١٠٥،ص ٢ملحق رقم ( و أساليب التقويم، والواجبات ، و المصادر و المراجع 

  ) . ١١١، ص  ٣ملحق رقم ( قام بعرضها على مجموعة من المحكمين     -
معياراً ) اثنين و ثالثين ( توصل الباحث بعد ذلك إلى قائمة نهائية  تكونت من   -

األهداف السلوكية، و التهيئة، و المحتوى، و الوسائل : مجاالت هي  ٩مصنفة إلى 
م، و الواجبـات، و المصـادر           التعليمية، و العرض، و الغلـق، و أسـئلة التقـوي   

بذلك  يصل الباحـث إلـى المعـايير    )   ١١٤، ص  ٤ملحق رقم . ( و المراجع
  .   الالزم توافرها في تحضير درس العلوم بالمرحلة المتوسطة

ما مدى توافر معايير تحضـير  " لإلجابة عن السؤال الثاني و الذي نصه و      

في تحاضير معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة درس العلوم بالمرحلة المتوسطة  

  "بالعاصمة المقدسة ؟

قام الباحث بحساب التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات و االنحرافات       
مدى توافر المعايير المختارة في تحاضير معلمـي العلـوم بالمرحلـة    المعيارية ل

  ).    ١٢٣، ص  ٨ملحق رقم  ( المتوسطة بالعاصمة المقدسة 
المتوسط و االنحـراف المعيـاري و درجـة    )  ٣( ويوضح  الجدول رقم    

  . توافر كل معيار، وكذلك متوسط كل مجال من مجاالت البطاقة و درجة التوافر



 

  المعايير  م المجال
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األهداف 
 السلوآية

  ضعيفة  ٢.٢٠  كبيرة  ٠.٧٨ ٣.٤٥.مصاغة بصورة سلوآية ١
  ضعيفة  ٠.٦٠ ٢.٤٠ .مرتبطة بنواتج التعلم األساسية  ٢
  ضعيفة  ٠.٤١ ١.٧٩ . متنوعة بحسب مستويات آل مجال  ٣
  منعدمة  ٠.٣٦ ١.١٥ .مرتبة بشكل منطقي  ٤

التهيئة 

 

  مةمنعد  ١.٧١  منعدمة  ٠.٨١ ١.٦٢.مثيرة النتباه التالميذ ٥
  متوسطة  ١.٤٩ ٢.٥ .مرتبطة بمحتوى الدرس  ٦
  منعدمة  ٠.١٥ ١.٠٢ .أن تكون أساليب التهيئة متنوعة   ٧

  متوسطة  ٣.٠٢  كبيرة  ٠.٨٣ ٣.٧٠ .صحيح علمياً   ٨المحتوى
  ضعيفة  ٠.٦٣ ٢.٢٣.مصنف بحسب أوجه التعلم المختلفة ٩
 كبيرة  ٠.٨٦ ٣.٦٧ .متسلسل بشكل منطقي  ١٠

 كبيرة  ٠.٦٢ ٣.٧٨ .الئم لزمن الحصةم  ١١

  منعدمة  ١.٢١ ١.٧٤ربطه ببيئة التالميذ ١٢
الوسائل 
 التعليمية

 

  ضعيفة  ٢.٢٩  ضعيفة  ١.٢٧ ١.٨٩ .تنوع الوسائل التعليمية  ١٣
  متوسطة  ١.٥٠ ٢.٥٥).بالنسبة للوسائل المستخدمة ( حديثة  ١٤
  ضعيفة  ١.٤٧ ٢.٤١ ).ائل المنتجة بالنسبة للوس.( متوفرة في بيئة التلميذ  ١٥

العرض

 

 

  متوسطة  ٢.٩٣  ضعيفة  ٠.٧٦ ٢.٣٥ .استخدام طريقة تدريس مالئمة  ١٦
 كبيرة  ٠.٣٧ ٣.٩٣.مناسبته لألهداف و المحتوى ١٧

 كبيرة  ٠.٢٢ ٣.٩٨ .مراعاة تسلسل األهداف عند العرض  ١٨

  ضعيفة  ٠.٧٩ ٢.٣٢ .تهيئة الفرصة لمشارآة التالميذ أثناء العرض  ١٩
  ضعيفة  ٠.٣٠ ٢.٠٥ .توظيف األسئلة الصفية بشكل فعال  ٢٠

 الغلق

  منعدمة  ١.٢٠  منعدمة  ٠.٧٧ ١.٢٢  . مختصر  ٢١
  منعدمة  ٠.٦٥ ١.١٦.شامل لعناصر الدرس الرئيسية ٢٢
  منعدمة  ٠.٧٧ ١.٢١ .يتم بمشارآة التالميذ  ٢٣

أسئلة 
 التقويم

 

 

  كبيرة  ٣.٤٤ يرةكب  ٠.٣٢ ٣.٩٧  .واضحة  ٢٤

 كبيرة  ٠.٤٩ ٣.٨٦.مرتبطة باألهداف ٢٥

 كبيرة  ٠.٤٤ ٣.٩٢ .متعددة الوظائف  ٢٦

  ضعيفة  ٠.٢٤ ٢.٠١ .تنمي التفكير لدى التالميذ  ٢٧

  منعدمة  ١.٦١  منعدمة  ٠.٦٦ ١.٣٣ .متعددة الوظائف  ٢٨الواجبات
  ضعيفة  ١.٣٧ ١.٨٧.غير مقتصرة على األسئلة الموجودة في آتاب الطالب ٢٩
  منعدمة  ٠.٧٢ ١.٦٢ .تنمي التفكير و االبتكار  ٣٠

المصادر و 
 المراجع

  متوسطة  ٢.٥٠  منعدمة  ٠.٠٠ ١.٠٠ .تنوع المصادر و المراجع  ٣١
  عالية  ٠.٠٠ ٤.٠٠  .مرتبطة بموضوع الدرس ٣٢

  ضعيفة  ٢.٤٣ المتوسط العام لجميع معايير البطاقة

 :المقدسة،و  متوسطات و درجة توافر آل مجال من مجاالت بطاقة المعايير



 

  ) : ٣( يتضح من الجدول رقم 
من مجمل  % )٣١.٢٥(توافر عشرة معايير بدرجة عالية تبلغ نسبتها المئوية  

%) ٦.٢٥(معايير بطاقة التحليل، و توافر معيارين بدرجة متوسطة تبلغ نسبتها المئوية
تبلغ نسبتها  من مجمل معايير بطاقة التحليل، و توافر عشرة معايير بدرجة ضعيفة

تبلغ  بطاقة التحليل، وانعدام توافر عشرة معايير من مجمل معايير%) ٣١.٢٥(المئوية
  .  من مجمل معايير بطاقة التحليل%) ٣١.٢٥(نسبتها المئوية

توافر معايير تحضير دروس العلوم للمعلمين عينة الدراسة بدرجة ضعيفة للقائمة 
  ).٢.٤٣(ككل حيث بلغ متوسط التوافر 

حيث بلغ متوسط التوافر توافر معايير مجال األهداف السلوكية بدرجة ضعيفة 
)٢.٢٠.(  

  ).  ١.٧١(عدم توافر معايير مجال التهيئة حيث بلغ متوسط التوافر   
  ). ٣.٠٢(توافر معايير مجال المحتوى بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسط التوافر 

( توافر معايير مجال الوسائل التعليمية بدرجة ضعيفة حيث بلغ متوسط التوافر  
٢.٢٩   .(  

  ). ٢.٩٣(يير مجال العرض بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسط التوافر توافر معا
  ).  ١.٢٠(عدم توافر معايير مجال الغلق حيث بلغ متوسط التوافر 

  ).٣.٤٤(توافر معايير مجال أسئلة التقويم بدرجة كبيرة حيث بلغ متوسط التوافر 
  ). ١.٦١(عدم توافر معايير مجال الواجبات حيث بلغ متوسط التوافر 

توافر معايير مجال المصادر و المراجع بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسط  
  ). ٢.٥٠(التوافر 

  
المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر )  ٤( و يوضح الجدول رقم 

  .للمعايير المتعلقة بمجال األهداف السلوكية مرتبة تنازلياً 
  
  

  ) ٤( جدول رقم 
  :ارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال األهداف السلوكية مرتبة تنازلياًالمتوسطات و االنحرافات المعي

درجة توافر المتوسط درجةاالنحراف  المتوسط المعياررقم  م



 

العام  التوافر  المعياري  المعيار
  للمجال

معايير 
  المجال  

   كبيرة  ٠.٧٨ ٣.٤٥.مصاغة بصورة سلوآية  ١ ١
  
  
٢.٢٠  

  
  
  

  ضعيفة
بنواتج التعلم مرتبطة   ٢ ٢

 .األساسية
 ضعيفة  ٠.٦٠ ٢.٤٠

متنوعة بحسب مستويات   ٣  ٣
 . آل مجال

 ضعيفة  ٠.٤١ ١.٧٩

 منعدمة  ٠.٣٦ ١.١٥ .مرتبة بشكل منطقي ٤  ٤

  
  ): ٤( يتضح من الجدول رقم 

، )٣.٤٥ -١.١٥( أن قيم المتوسط لمعايير مجال األهداف السلوكية تتراوح بين 
، مما يعني )٢.٢٠( توافر معايير مجال األهداف السلوكية بلغ و أن المتوسط العام ل

  .توافر معايير مجال األهداف السلوكية بشكل عام بدرجة ضعيفة
وكان للمعيار المتعلق بصياغة األهداف السلوكية، ) ٣.٤٥( أن أعلى متوسط بلغ  

  .و هذا يدل على توافر المعيار بدرجة كبيرة
ارتباط األهداف السلوكية بنواتج التعلم األساسية، ضعف توافر المعيار المتعلق ب 

  ).٢.٤٠(حيث بلغ متوسط توافر هذا المعيار
، ضعف توافر المعيار المتعلق بتنوع األهداف السلوكية بحسب مستويات كل مجال

  ).١.٧٩(حيث بلغ متوسط توافر هذا المعيار
طقي، حيث بلغ انعدام توفر المعيار المتعلق بترتيب األهداف السلوكية بشكل من

  .، و هو أدنى متوسط)١.١٥(متوسط توافر هذا المعيار 
المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر )  ٥( و يوضح الجدول رقم 

  .للمعايير المتعلقة بمجال التهيئة مرتبة تنازلياً
  
  
  

  ) ٥( جدول رقم 
  :المتعلقة بمجال التهيئة مرتبة تنازلياً المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير

رقم  م
  المعيار

حراف االن المتوسط المعيار
  المعياري

درجة
  التوافر

المتوسط 
العام 
  للمجال

درجة توافر 
معايير 

  المجال  



 

 منعدمة ١.٧٠  متوسطة  ١.٤٩ ٢.٥ .مرتبطة بمحتوى الدرس  ١٦
 منعدمة  ٠.٨١ ١.٦٢.مثيرة النتباه التالميذ ٢٥
 منعدمة  ٠.١٥ ١.٠٢ .أن تكون أساليب التهيئة متنوعة   ٧ ٣

  :) ٥( يتضح من الجدول رقم   

، و أن )٢.٥٠ -١.٠٢( أن قيم المتوسط لمعايير مجال التهيئة تتراوح بين 
، مما يعني انعدام توافر معايير )١.٧٠( المتوسط العام لتوافر معايير مجال التهيئة بلغ 

  .مجال التهيئة بشكل عام 
وكان للمعيار المتعلق بارتباط أساليب التهيئة ) ٢.٥٠( أعلى متوسط بلغ  أن 

  .بمحتوى الدرس ، و هذا يدل على توافر المعيار بدرجة متوسطة
انعدام توافر المعيار المتعلق بإثارة التهيئة النتباه التالميذ، حيث بلغ متوسط توافر  

  ).١.٦٢(هذا المعيار
حيث بلغ متوسط توافر هذا ، بتنوع أساليب التهيئةانعدام توافر المعيار المتعلق 

  .،و هو أدنى متوسط)١.٠٢(المعيار
المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر )  ٦( و يوضح الجدول رقم 

  .للمعايير المتعلقة بمجال المحتوى مرتبة تنازلياً
  ) ٦( جدول رقم 

  :افر للمعايير المتعلقة بمجال المحتوى مرتبة تنازلياًالمتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التو
رقم  م

  المعيار
االنحراف  المتوسط المعيار

  المعياري
درجة 
  التوافر

المتوسط 
العام 
  للمجال

درجة 
توافر 
معايير 

 المجال  
  متوسطة  ٣.٠٢ كبيرة  ٠.٦٢ ٣.٧٨ .مالئم لزمن الحصة  ١١١
  كبيرة  ٠.٨٣ ٣.٧٠ .صحيح علمياً   ٢٨
 كبيرة  ٠.٨٦ ٣.٦٧ .متسلسل بشكل منطقي  ٣١٠

  ضعيفة  ٠.٦٣ ٢.٢٣.مصنف بحسب أوجه التعلم المختلفة ٤٩
  منعدمة  ١.٢١ ١.٧٤ربطه ببيئة التالميذ ١٢ ٥

  :) ٦ (يتضح من الجدول رقم 

،     و أن )٣.٧٨ -١.٧٤( أن قيم المتوسط لمعايير مجال المحتوى تتراوح بين 
، مما يعني  توافر معايير )٣.٠٢( معايير مجال المحتوى بلغ المتوسط العام لتوافر 

  .مجال المحتوى بدرجة متوسطة بشكل عام 



 

وكان للمعيار المتعلق بمالئمة المحتوى لزمن ) ٣.٧٨( أن أعلى متوسط بلغ  
  .الحصة، و هذا يدل على توافر المعيار بدرجة كبيرة

ً بدر  جة كبيرة، حيث بلغ متوسط توافر المعيار المتعلق بصحة المحتوى علميا
  ).٣.٧٠(توافر هذا المعيار

توافر المعيار المتعلق بتسلسل المحتوى بشكل منطقي بدرجة كبيرة، حيث بلغ 
  ) .٣.٦٧(متوسط توافر هذا المعيار

توافر المعيار المتعلق بتصنيف المحتوى بحسب أوجه التعلم المختلفة بدرجة 
  ).٢.٢٣(رضعيفة، حيث بلغ متوسط توافر هذا المعيا

انعدام توافر المعيار المتعلق بربط المحتوى ببيئة التالميذ، حيث بلغ متوسط توافر 
  .، و هو أدنى متوسط) ١.٧٤(هذا المعيار

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر )  ٧( و يوضح الجدول رقم 
  .للمعايير المتعلقة بمجال الوسائل التعليمية مرتبة تنازلياً

  
  ) ٧( دول رقم ج

  :المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال الوسائل التعليمية مرتبة تنازلياً
رقم  م

  المعيار
االنحراف  المتوسط المعيار

  المعياري
درجة 
  التوافر

المتوسط 
العام 
  للمجال

درجة توافر 
معايير 

  المجال  
ئل بالنسبة للوسا( حديثة  ١٤ ١

).المستخدمة 
 ضعيفة ٢.٢٩  متوسطة  ١.٥٠ ٢.٥٥

.( متوفرة في بيئة التلميذ  ١٥  ٢
 ).بالنسبة للوسائل المنتجة 

  ضعيفة  ١.٤٧ ٢.٤١

  ضعيفة  ١.٢٧ ١.٨٩ .تنوع الوسائل التعليمية  ١٣  ٣

    ): ٧( يتضح من الجدول رقم 
، و )٢.٥٥ -١.٨٩( أن قيم المتوسط لمعايير مجال الوسائل التعليمية تتراوح بين 

، مما يعني ضعف )٢.٢٩( أن المتوسط العام لتوافر معايير مجال الوسائل التعليمية بلغ 
  .توافر معايير مجال الوسائل التعليمية بشكل عام 

وكان للمعيار المتعلق بحداثة الوسائل المستخدمة، ) ٢.٥٥( أن أعلى متوسط بلغ  
  .و هذا يدل على توافر المعيار بدرجة متوسطة

ضعف توافر المعيار المتعلق بتوافر الوسيلة المنتجة في بيئة التلميذ، حيث بلغ   



 

  ).٢.٤١(متوسط توافر هذا المعيار
ضعف توافر المعيار المتعلق بتنوع الوسائل التعليمية، حيث بلغ متوسط توافر         

  .،و هو أدنى متوسط)١.٨٩(هذا المعيار

و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر المتوسطات )  ٨( و يوضح الجدول رقم 
  .للمعايير المتعلقة بمجال العرض مرتبة تنازلياً

    
  ) ٨( جدول رقم 

  :المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال العرض مرتبة تنازلياً
رقم  م

  المعيار
االنحراف  المتوسط المعيار

  المعياري
درجة 
  التوافر

المتوسط 
العام 
  للمجال

درجة توافر 
معايير 

  المجال  
مراعاة تسلسل األهداف عند   ١٨ ١

 .العرض
  متوسطة  ٢.٩٣ كبيرة  ٠.٢٢ ٣.٩٨

مناسبته لألهداف و  ١٧ ٢
.المحتوى

 كبيرة  ٠.٣٧ ٣.٩٣

استخدام طريقة تدريس   ١٦  ٣
 .مالئمة

 ضعيفة  ٠.٧٦ ٢.٣٥

تهيئة الفرصة لمشارآة   ١٩  ٤
 .اء العرضالتالميذ أثن

 ضعيفة  ٠.٧٩ ٢.٣٢

توظيف األسئلة الصفية   ٢٠  ٥
 .بشكل فعال

 ضعيفة  ٠.٣٠ ٢.٠٥

  
  :) ٨ (يتضح من الجدول رقم 

،     و أن )٣.٩٨ -٢.٠٥( أن قيم المتوسط لمعايير مجال العرض تتراوح بين 
مجال ، مما يعني  توافر معايير )٢.٩٣( المتوسط العام لتوافر معايير مجال العرض بلغ 

  .العرض بدرجة متوسطة بشكل عام 
وكان للمعيار المتعلق بمراعاة تسلسل األهداف ) ٣.٩٨( أن أعلى متوسط بلغ  

  .عند العرض ، و هذا يدل على توافر المعيار بدرجة كبيرة
توافر المعيار المتعلق بمناسبة العرض لألهداف و المحتوى بدرجة كبيرة، حيث  

  ).٣.٩٣(ربلغ متوسط توافر هذا المعيا
ضعف توافر المعيار المتعلق باستخدام طريقة تدريس مالئمة، حيث بلغ متوسط 

  ) .٢.٣٥(توافر هذا المعيار
ضعف توافر المعيار المتعلق بتهيئة الفرصة لمشاركة التالميذ أثناء العرض، حيث 



 

  ).٢.٣٢(بلغ متوسط توافر هذا المعيار
صفية بشكل فعـال، حيـث بلـغ    ضعف توافر المعيار المتعلق بتوظيف األسئلة ال

  .، و هو أدنى متوسط) ٢.٠٥(متوسط توافر هذا المعيار

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر )  ٩( و يوضح الجدول رقم 
  .للمعايير المتعلقة بمجال الغلق مرتبة تنازلياً

  ) ٩( جدول رقم 
  :معايير المتعلقة بمجال الغلق مرتبة تنازلياًالمتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر لل

رقم  م
  المعيار

االنحراف المتوسط المعيار
  المعياري

درجة 
  التوافر

المتوسط 
العام 
  للمجال

درجة توافر 
معايير 

  المجال  
  منعدمة  ١.٢٠  منعدمة ٠.٧٧ ١.٢٢ . مختصر  ٢١ ١
  منعدمة ٠.٧٧ ١.٢١ .يتم بمشارآة التالميذ  ٢٣ ٢
ناصر الدرس شامل لع ٢٢ ٣

.الرئيسية
  منعدمة ٠.٦٥ ١.١٦

  
  :) ٩( يتضح من الجدول رقم 

، و أن )١.٢٢ -١.١٦( أن قيم المتوسط لمعايير مجال الغلق تتراوح بين 
، مما يعني انعدام توافر معايير )١.٢٠( المتوسط العام لتوافر معايير مجال الغلق بلغ 

  .مجال الغلق بشكل عام 
وكان للمعيار المتعلق باختصار الغلق، و هذا يدل ) ١.٢٢ (أن أعلى متوسط بلغ  

  .على انعدام توافر المعيار 
انعدام توافر المعيار المتعلق بمشاركة التالميذ في الغلق، حيث بلغ متوسط توافر  

  ).١.٢١(هذا المعيار
انعدام توافر المعيار المتعلق بشمولية الغلق لعناصر الدرس الرئيسية، حيث بلغ 

  .،و هو أدنى متوسط)١.١٦(توافر هذا المعيارمتوسط 

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة )  ١٠( و يوضح الجدول رقم 
  .التوافر للمعايير المتعلقة بمجال أسئلة التقويم مرتبة تنازلياً

  ) ١٠( جدول رقم 
  :أسئلة التقويم مرتبة تنازلياًالمتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال 



 

رقم  م
  المعيار

االنحراف  المتوسط المعيار
  المعياري

درجة 
  التوافر

المتوسط 
العام 
  للمجال

درجة توافر 
معايير 

  المجال  
  كبيرة  ٣.٤٤ كبيرة ٠.٣٢ ٣.٩٧ .واضحة  ٢٤ ١
 كبيرة ٠.٤٤ ٣.٩٢ .متعددة الوظائف  ٢٦ ٢

 ةكبير ٠.٤٩ ٣.٨٦.مرتبطة باألهداف ٢٥ ٣
تنمي التفكير لدى   ٢٧  ٤

 .التالميذ
  ضعيفة ٠.٢٤ ٢.٠١

  
  :) ١٠( يتضح من الجدول رقم 

، و أن )٣.٩٧ -٢.٠١( أن قيم المتوسط لمعايير مجال أسئلة التقويم تتراوح بين 
، مما يعني  توافر معايير )٣.٤٤( المتوسط العام لتوافر معايير مجال أسئلة التقويم بلغ 

  .يم بدرجة كبيرة بشكل عام مجال أسئلة التقو
وكان للمعيار المتعلق بوضوح أسئلة التقويم، و ) ٣.٩٧( أن أعلى متوسط بلغ  

  .هذا يدل على  توافر المعيار بدرجة كبيرة 
توافر المعيار المتعلق بتعدد وظائف أسئلة التقويم بدرجة كبيرة، حيث بلغ متوسط  

  ).٣.٩٢(توافر هذا المعيار
تعلق بارتباط أسئلة التقويم باألهداف بدرجة كبيرة، حيث بلغ توافر المعيار الم
  ).٣.٨٦(متوسط توافر هذا المعيار

ضعف توافر المعيار المتعلق بتنمية أسئلة التقويم التفكير لدى التالميذ، حيث بلغ 
  .،و هو أدنى متوسط)٢.٠١(متوسط توافر هذا المعيار

فات المعيارية و درجة المتوسطات و االنحرا)  ١١( و يوضح الجدول رقم 
  .التوافر للمعايير المتعلقة بمجال الواجبات مرتبة تنازلياً

  ) ١١( جدول رقم 
  :المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال الواجبات مرتبة تنازلياً

  
رقم  م

  المعيار
االنحراف  المتوسط المعيار

  المعياري
  درجة 
  التوافر

  متوسطال
  العام للمجال 

توافر  درجة 
معايير المجال  

غير مقتصرة على األسئلة  ١٢٩
.الموجودة في آتاب الطالب

 منعدمة ١.٦١  ضعيفة ١.٣٧ ١.٨٧

  منعدمة ٠.٧٢ ١.٦٢ .تنمي التفكير و االبتكار  ٣٠ ٢
  منعدمة ٠.٦٦ ١.٣٣ .متعددة الوظائف  ٢٨ ٣



 

  
  :) ١١( يتضح من الجدول رقم 

،    و أن )١.٨٧ - ١.٣٣( المتوسط لمعايير مجال الواجبات تتراوح بين  أن قيم
، مما يعني انعدام توافر معايير )١.٦١( المتوسط العام لتوافر معايير مجال الواجبات بلغ 

  .مجال الواجبات بشكل عام 
وكان للمعيار المتعلق بعدم اقتصار  الواجبات ) ١.٨٧( أن أعلى متوسط بلغ  

  .الموجودة في كتاب الطالب، وهذا يدل على ضعف توافر المعيار على األسئلة 
انعدام توافر المعيار المتعلق بتنمية الواجبات التفكير و االبتكار، حيث بلغ  

  ).١.٦٢(متوسط توافر هذا المعيار
انعدام توافر المعيار المتعلق بتعدد وظائف الواجبات، حيث بلغ متوسط توافر هذا 

  .و أدنى متوسط، و ه)١.٣٣(المعيار

المتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة )  ١٢( و يوضح الجدول رقم 
  .التوافر للمعايير المتعلقة بمجال المصادر و المراجع مرتبة تنازلياً

  
  

  ) ١٢( جدول رقم 
  :تبة تنازلياًالمتوسطات و االنحرافات المعيارية و درجة التوافر للمعايير المتعلقة بمجال المصادر و المراجع مر 
 رقم م

  المعيار
االنحراف  المتوسط المعيار

  المعياري
درجة 
 التوافر

المتوسط 
العام 
  للمجال

درجة توافر 
معايير 

  المجال  
      منعدمة ٠.٠٠ ١.٠٠ .تنوع المصادر و المراجع  ٣١ ١

  عالية ٠.٠٠ ٤.٠٠  .مرتبطة بموضوع الدرس ٣٢ ٢

  
  :) ١٢( يتضح من الجدول رقم 

  
 - ١.٠٠( متوسط لمعايير مجال المصادر و المراجع تتراوح بين أن قيم ال

، )٢.٥٠( ، و أن المتوسط العام لتوافر معايير مجال المصادر و المراجع بلغ   )٤.٠٠
  .مما يعني  توافر معايير مجال المصادر و المراجع بدرجة متوسطة بشكل عام 

باط المصادر و وكان للمعيار المتعلق بارت) ٤.٠٠( أن أعلى متوسط بلغ  



 

  .المراجع بموضوع الدرس، وهذا يدل على توافر المعيار بدرجة عالية 
انعدام توافر المعيار المتعلق بتنمية الواجبات التفكير و االبتكار، حيث بلغ  

  ).١.٦٢(متوسط توافر هذا المعيار
هذا  انعدام توافر المعيار المتعلق بتنوع المصادر و المراجع ، حيث بلغ متوسط توافر

  .، و هو أدنى متوسط)١.٠٠(المعيار

هل يختلف توافر المعايير الالزمة في تحاضير  "السؤال الثالث الذي نصه عن ولإلجابة

  "معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة باختالف  الخبرة و النصاب التدريسي

  

استخدم الباحث تحليل التباين األحادي للتعرف على مدى االختالف في توفر  
  .يير الالزمة في تحاضير المعلمين باختالف الخبرة التدريسية و النصاب التدريسيالمعا

قيم تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بحسب الخبرة )  ١٣( و يوضح الجدول رقم 
  .التدريسية

  
  )١٣(جدول رقم 

  :قيم تحليل التباين الحادي الختبار الفروق بحسب الخبرة التدريسية
  
  
  
  
  
  
  

من  يتضح  
  ):١٣(الجدول رقم 

هذا يعني أن معلمي العلوم ،  و  ٠.٠٥غير داله إحصائيا عند مستوى "ف" أن قيم    
ال تختلف تحضيراتهم باختالف خبرتهم التدريسية، أي أن الخبرة التدريسية ال تضيف 

                                               .شيئا فيما يتعلق بمستوى التحضير اليومي للدروس
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  ٠.٥٣  ٠.٦٤  ٣٨.٣٢٠ ٧٦.٦٤٠ ٢ بيين المجموعات
   ٥٩.٦٨١ ٤٩٥٣.٥٠٠ ٨٣ داخل المجموعات

٥٠٣٠.١٤٠  ٨٥ المجموع
   

  



 

ق بحسب النصاب قيم تحليل التباين األحادي الختبار الفرو)  ١٤( و يوضح الجدول رقم 
  :التدريسي

  )١٤(جدول رقم 
  :النصاب التدريسيقيم تحليل التباين الحادي الختبار الفروق بحسب  

  
  
  
  
  

  ):١٤(يتضح من الجدول رقم 
و هذا يعني أن معلمي    ٠.٠٥غير داله إحصائيا عند مستوى " ف" أن قيم  

العلوم ال تختلف تحضيراتهم باختالف أنصبتهم التدريسية أي أن النصاب التدريسي ال 
                                         .دروسيضيف شيئا فيما يتعلق بمستوى التحضير اليومي لل

  :مناقشة النتائج
ـ دلت نتائج الدراسة بشكل عام على ضعف تحقق معايير تحضير  لـدى   سودرال

و ) هـ ١٤١٧(سعداوي  بالمرحلة المتوسطة و هي بذلك تتفق مع دراسة العلوم  معلمي
  ).هـ١٤٢٦(و حمدان ) هـ ١٤٢٠(عوض و الدهماني 

النتائج على ضعف تحقق معايير تحضير درس العلوم في مجال األهداف  كما دلت

و هي بذلك تتفق مع نتـائج دراسـة  عـوض و    ) ٢.٢٠(السلوكية حيث بلغ المتوسط 
ـ ١٤٢٠(و الحربي ) هـ ١٤٢٠(الدهماني  و المعيقـل  ) هــ  ١٤٢٣(و الفقيـه  ) هـ

  ) .هـ ١٤٢٦(حمدان ) هـ١٤٢٤(
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  ٠.٩٣  ٠.١٥  ٩.٠٦٠ ٢٧.١٨٠ ٣ بيين المجموعات
   ٦١.٠١٢ ٥٠٠٢.٩٦٠ ٨٢ داخل المجموعات

٥٠٣٠.١٤٠  ٨٥ المجموع
   

 



 

لعينات من تحضير الدروس ضـعف تنـوع   و قد الحظ الباحث من خالل تحليله 
األهداف السلوكية في مجاالتها المعرفية و الوجدانية و المهارية و فـي مسـتويات كـل    

  .مجال
كما دلت النتائج على عدم توافر معايير مجال التهيئـة و التـي بلـغ متوسـطها     

افر و التي أظهرت انعدام تـو ) هـ١٤٢٦(و هذه النتيجة تتفق مع نتيجة حمدان ) ١.٧١(
  .مقدمة للدرس

و يمكن تفسير ذلك إما لعدم اهتمام المعلمين بالتهيئة و إما لعـدم مـنح تحضـير    
الدرس الفرصة الزمنية الكافية أو ألنهم غير مدركين أساساً إلى أن التهيئة هي جزء من 

  .خطة تحضير الدرس
ـ  مجال المحتوىل و بالنسبة  طة فقد دلت النتائج على تحقق المعايير بدرجة متوس

معايير من هذا المجال بدرجة عالية ،  ٣، وقد توافرت ) ٣.٠٢(حيث بلغ متوسط التوافر
ويمكن تفسير ذلك بأن المحتوى محدد بالنسبة للمعلم و مقطوع بصحته العلمية ومرتـب  

  .بشكل منطقي و يتواءم عادة مع الزمن المخصص للحصة
يير هـذا المجـال بدرجـة    فقد توافرت معاأما بالنسبة لمجال الوسائل التعليمية  

و هذا يدل على عدم اهتمام المعلمين بالوسـائل  ) ٢.٢٩(ضعيفة حيث بلغ متوسط التوافر
التعليمية و هي نتيجة تؤكدها الكثير من نتائج الدراسات السابقة مثل دراسـة عـوض و   

  ).  هـ١٤٢٦(و حمدان ) هـ١٤٢٣(و الفقيه ) هـ١٤٢٠(الدهماني 
 )٢.٩٣(بلغـت  معاييره بدرجة متوسـطة   قد توافرتفلعرض اأما بالنسبة لمجال 

،كما اكتشف الباحث من خالل التحليل أن طريقة اإللقاء هي الطريقة التي يفضلها عينـة  
كبيرة من معلمي العلوم عينة الدراسة فبذلك تتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل لها 

إهمـال بقيـة    لك النتيجـة من ت ،  فيتضح)هـ ١٤٢٣( و الفقيه ) هـ ١٤١٤( الثبيتي 
الطرق إما العتقادهم أن هذه الطريقة هي المفضلة لديهم أو لعدم قدرتهم على اسـتخدام  

أو للجهد الـذي تتطلبـه بعـض     لعدم توفر وسائل تعليمية أو إمكانات أوطرق أخرى  
  .الطرق

كما الحظ الباحث أن معلمي العلوم ال يهتمون من خالل تحضير الدروس بتهيئـة  
    .ة لمشاركة التالميذ الفرص



 

دلت النتائج على عدم التوافر حيث حيث بلـغ متوسـط   أما بالنسبة لمجال الغلق ف
، كما كشف من خالل التحليل أن عينة كبيرة من المعلمين عينة الدراسـة لـم     )١.٢٠(

ـ ١٤٢٦(وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة حمدان  يضمنوا تحاضيرهم أساليب غلق ، و ) هـ
وقد يرجع ذلك لعـدم إدراك المعلمـين   ؛  عدام توافر أساليب غلق للدرسالتي أظهرت ان

  .ضير أو لعدم معرفتهم بهذا المجال عينة الدراسة أهمية تضمين ذلك في دفتر التح
معاييره بدرجة توافر أما المجال الذي يخص أسئلة التقويم فوجد من خالل التحليل 

إلى كون معايير هذا المجـال  قاسـت   وهذا قد يرجع   )٣.٤٤(عالية حيث بلغ المتوسط 
جوانب منها الوضوح و االرتباط باألهداف و تعدد الوظائف و كلها متوفرة بدرجة عالية 

  .، و وجد فقط ضعف في توفر معيار تنمي التفكير لدى التالميذ
ممـا  ) ١.٦١(كـان    فر معاييرهاتوأما بالنسبة لمجال الواجبات فوجد أن متوسط 

كما وجد من خالل التحليل أن عينة كبيرة من  ، معايير هذا المجال يدل على عدم توافر
إلى عـدم    ، و يمكن تفسير ذلكالمعلمين عينة الدراسة لم يضمنون تحاضيرهم واجبات
التخطـيط   لتكليـف الطـالب    إدراك المعلمين ألهمية إعطاء واجب للتالميذ أو عـدم  
ا فـي نتيجـة دراسـة  بـايلور     بواجبات ، أو لوجود صعوبات عند صياغة األسئلة كم

   ).م٢٠٠١(
) ٢.٥٠(وجد أن متوسط توافر معياريها أما بالنسبة لمعايير المصادر و المراجع ف

انعـدام تـوفر    مما يدل على التوافر بدرجة متوسطة، و من خالل التحليل الحظ الباحث
الكتاب  التنوع  وذلك لوجود مرجع واحد يخطط المعلمون عينة الدراسة لالستعانة به هو

فـي عـدم   ) هـ ١٤٢٣(المدرسي وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة التي توصل لها الفقيه 
االهتمام بالتخطيط للرجوع لغير الكتاب المدرسي ، أما معيار االرتباط  بموضوع الدرس 
فوجد تحققه بدرجة كبيرة كون أن المرجع هو الكتاب المدرسي و هو مرتبطة بموضوع 

 .الدرس
  
 
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : لخامسالفصل ا
 نتائج الدراسة وتوصياتها و مقترحاتها ملخص 

 



 

 :عنوان الدراسة 
دراسة تحليلية لمحتوى تحضير الدروس لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة 

  .بالعاصمة المقدسة ، في ضوء معايير مختارة
  : مشكلة الدراسة

   :حددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 
معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة   ما واقع تحضير الدروس لدى     

  في ضوء معايير مختارة ؟
  :  و تفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

  ما المعايير الالزم توافرها في تحضير درس العلوم بالمرحلة المتوسطة؟ -٧
توسطة ما مدى توافر معايير المختارة  في تحاضير معلمي العلوم بالمرحلة الم -٨

  بالعاصمة المقدسة ؟
هل يختلف توافر المعايير الالزمة في تحاضير معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة  -٩

 .باختالف خبرة المعلم و النصاب التدريسي

           :     أهداف الدراسة 

  :هدفت الدراسة إلى تحديد ما يلي 
 .التعرف على المعايير الالزم توافرها في تحضير درس العلوم  -٧

التعرف على مدى توافر المعايير المختارة في تحضير معلمي العلوم بالمرحلة  -٨
  .المتوسطة بالعاصمة المقدسة

التعرف على مدى  اختالف توافر معايير تحضير الدروس لدى معلمي العلوم باختالف  -٩
 ) .خبرة المعلم والنصاب التدريسي (

  :إجراءات تطبيق الدراسة
وفق أسلوب تحليل المحتوى، و بطاقة تحليل  استخدم الباحث المنهج الوصفي

جميع معلمي العلوم بالمرحلة  كأداة للدراسة، وكان مجتمع الدراسةتحضير درس العلوم 
التربية و التعليم بالعاصمة  العامة دارةإلالمتوسطة بالمدارس الحكومية النهارية التابعة ل
مدرسة )خمسين (معلم علوم من ) مئة ( المقدسة، و تم اختيار العينة بطريقة عشوائية ل

 .و اختار الباحث درس عشوائي لكل معلم متوسطة بواقع معلمين اثنين من كل مدرسة، 

  . بلغ عدد التحاضير الصالحة للتحليل ست و ثمانين تحضيراً
  :نتائج الدراسة ملخص 



 

  :توصلت نتائج الدراسة إلى 
من العناصر هي  تحضير درس العلوم بالمرحلة المتوسطة يشتمل على مجموعة -١

الغلق –العرض  –الوسائل التعليمية  –المحتوى  -التهيئة –األهداف السلوكية : ( 
يندرج تحت كل عنصر ) المصادر و المراجع  –الواجبات  –أسئلة التقويم  –

فر بدرجة عالية لنصل إلى تحضير درس جيد امجموعة من المعايير يجب أن تتو
 .لعلوممادة ال

  ).٢.٤٣( ضير الدرس للقائمة ككل، بمتوسط بلغ تحضعف توافر معايير  -٢
 حيث بلغ متوسط ،مجال األهداف السلوكية بشكل عام ضعف توافر معايير -٣

 .)٢.٢٠(توافرها 

(      انعدام توافر معايير مجال التهيئة بشكل عام، حيث بلغ متوسط توافرها -٤
١.٧١.( 

غ متوسط توافر معايير مجال المحتوى بدرجة متوسطة بشكل عام، حيث بل -٥
 ).٣.٠٢(توافرها 

 حيث بلغ متوسط ،مجال الوسائل التعليمية بشكل عام ضعف توافر معايير -٦
 .)٢.٢٩(توافرها 

توافر معايير مجال العرض بدرجة متوسطة بشكل عام، حيث بلغ متوسط  -٧
 ).٢.٩٣(توافرها 

 ).١.٧١( انعدام توافر معايير مجال الغلق بشكل عام، حيث بلغ متوسط توافرها -٨

ر معايير مجال أسئلة التقويم بدرجة عالية بشكل عام، حيث بلغ متوسط تواف -٩
 ).٣.٤٤( توافرها 

انعدام توافر معايير مجال الواجبات  بشكل عام، حيث بلغ متوسط توافرها      - ١٠
 )١.٦١.( 

توافر معايير مجال المصادر و المراجع  بدرجة متوسطة بشكل عام، حيث  - ١١
 ).٢.٥٠(بلغ متوسط توافرها 

تلف تحضيرات معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة ال تخ - ١٢
 .باختالف خبرتهم و نصابهم التدريسي

  



 

  :توصيات الدراسة

إعادة النظر في مفردات مقررات طرق التدريس لبرامج إعداد معلم العلوم بما  -٥
 .يكفل االهتمام بإكساب الطالب كفايات التخطيط للدروس اليومية

وم أثناء الخدمة على أساليب و أسس التخطيط الجيد لتدريس تدريب معلمي العل -٦
 .العلوم

ضرورة اهتمام مشرفي العلوم بتحضير الدروس اليومية و إعطائه وزناً أكبر  -٧
 .ضمن بطاقة تقويم األداء الوظيفي للمعلم

إقامة مسابقات ألفضل تحضير درس علوم من قبل إدارات التربية و التعليم لحث  -٨
  .بداع و التميز في مجال تحضير الدروسالمعلمين على اإل

  :مقترحات الدراسة

  :يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية

إجراء دراسة للتعرف على العالقة بين مستوى تحضير معلم العلوم و تحصيل  -٤
 .طالبه في المادة

 .القيام بدراسة لتحليل تحاضير معلمي العلوم بمراحل تعليمية أخرى -٥

عينة من معلمي العلوم للكشف عن مدى التحسن لديهم في إجراء دراسة تتبعية ل -٦
 .مجال تحضير دروس العلوم بمرور الوقت

 
  
  

  
  



 

  
  

  المراجع
  
  

  
  
  

 : قائمة المراجع 
  :المراجع العربية



 

مكتبة  : القاهرة ، طرق التدريس العامة  )هـ١٤١٦ ( أحمد ، محمد عبد القادر -١
 .   ٢ط ،النهضة المصرية  

دراسة تقويمية ، )هـ١٤٢٤(د و الرشيد ، سمير عيسى األسطل ، إبراهيم حام -٢
لكفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات في إمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات 

كلية  ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  :،دمشق  العربية المتحدة
 .  ٥٢ -١١ص ص .العدد الرابع  ،المجلد األول  ،جامعة دمشق  –التربية 

(      علي و الخليلي، خليل يوسف و أبو زينة، فريد كامل أبو لبدة، عبد اهللا -٣
 .  ١القلم ،طدار :  اإلمارات العربية المتحدة دبي، المرشد في التدريس )هـ ١٤١٧

الكفايات التعليمية الالزمة  ،) هـ١٤١٥(البابطين ، عبدالعزيز بن عبد الوهاب  -٤
ها و تطبيقها من وجهة نظر المشرف عليه في كلية للطالب المعلم و تقصي أهميت
مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية  :،الرياضالتربية بجامعة الملك سعود

 . ٢٤٨ – ٢٠١ص ص . المجلد السابع.  ) ٢( والدراسات اإلسالمية 

التدريس الفعال للعلوم الطبيعية للمرحلة الثانوية في  )هـ١٤١٢ (بخش، هالة طه  -٥
 .١مطابع دار البالد،ط.كفايات التعليميةضوء ال

نظام تصنيف  )هـ١٤٠٥(بلوم، بنجامين و كراثوول، ديفيد و ماسيا، برترام  -٦
، ١دار الشروق،ط: الخوالدة،محمد و عودة، صادق، جدة: ، ترجمة األهداف التربوية

 .٢، ١كتاب 

طرق التدريس  ،)هـ١٤١٧ ( بنجر ، فوزي صالح و السبحي ، عبد الحي احمد -٧
 . ١ط،دار زهران للنشر والتوزيع : ، جدة  استراتيجياته و

المدرسة االلكترونية و أدوار حديثة ) هـ ١٤٢٥(التودري ، عوض حسين  -٨
 . ٢ط . مكتبة الرشد : الرياض ، للمعلم

اإلعداد اليومي للدروس لدى  )هـ١٤١٥(الثبيتي ، ضيف اهللا بن عواض  -٩
 ،"دراسة وصفية" بمدينة مكة المكرمة  مدرسي المواد االجتماعية بالمرحلة المتوسطة
تصدر عن  ،م١٩٩٤، يونيو  ٢٦، العدد مجلة دراسات في المناهج و طرق التدريس
  . ٢٣١- ٢٠٢ص ص . الجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس

جابر ، جابر عبدالحميد و زاهر ، فوزي و الشيخ ، سليمان الخضري  - ١٠
 .                ١،طار النهضة العربيةد :، القاهرة  مهارات التدريس) هـ١٤٠٥(



 

المرشد النفيس إلى أسلمة التربية  )هـ١٤٢٣( جان ، محمد صالح بن علي - ١١
مكة  ،وطرق التدريس لألدباء والدعاة والمعلمين ومن يهمه تربية أبناء المسلمين

 .٢مكتبة سالم ، ط : المكرمة

ات مدى معرفة معلمي الرياضي )هـ١٤٢٠(الحربي ، محمد بن صنت  - ١٢
رسالة  ،بالمرحلة االبتدائية العليا األهداف السلوكية ومدى تضمينها خطة الدرس

  .جامعة الملك سعود: الرياض ،ماجستير غير منشورة 

طرق تعليم اللغة  )هـ١٤١٦(الخليفة ، حسن جعفرو الحسون ، جاسم محمد   - ١٣
  .١جامعة عمر المختار، ط: البيضاء ،العربية في التعليم العام 

بيت التربية : الرياض، تدريس العلوم   )هـ١٤١٤(ن ، عبداهللا علي الحصي  - ١٤
 .٢للنشر والتوزيع، ط

اتجاهات معلمي المرحلة المتوسطة نحو )  هـ١٤٢٥(حمدان ، مبارك بن سعيد  - ١٥
مجلة جامعة الملك خالد للعلوم  : أبها .استخدام األهداف السلوكية بمنطقة أبها 

ص ص .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥) ٣(الثاني العدد  مجلدال:الشرعية و العربية و االنسانية 
١٠٧- ٤٩. 

واقع تخطيط الدروس  )هـ١٤٢٦ (حمدان ، مبارك بن سعيد بن ناصر   - ١٦
: ( اليومية لدى معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة في منطقة أبها 

 .هـ١٤٢٦ ، ٨العدد  ،حولية كلية المعلمين في أبها :، أبها) دراسة تحليلية 

التربية العملية الميدانية مفاهيمها وكفاياتها  ،)هـ١٤١٨( ، محمد زيادحمدان - ١٧
 .دار التربية الحديثة ، وتطبيقاتها المدرسية

دار  :، عمان مهارات التدريس الصفي )هـ١٤٢٢(الحيلة ، محمد محمود   - ١٨
 .١ط ،المسيرة للنشر والتوزيع 

: العين ،معلوماتيةالتكنولوجيا التعليمية و ال) هـ١٤٢١(الحيلة ، محمد محمود - ١٩
 .١دار الكتاب الجامعي ، ط

التخطيط للتدريس و األسئلة الصفية رؤية  )هـ ١٤١٦(الخليفة ، حسن جعفر  - ٢٠
 .١، طجامعة عمر المختار :البيضاء  .منهجية جديدة 

تدريس العلوم ، )هـ١٤٢٥(الخليلي، خليل و حيدر،عبداللطيف و يونس، محمد  - ٢١
 . ٢ار القلم ، طد: ، دبي في مراحل التعليم العام



 

التدريس الهادف من نموذج التدريس باألهداف )  هـ١٤٢٤(الدريج ، محمد  - ٢٢
 .١ط ،دار الكتاب الجامعي :العين ،إلى نموذج التدريس بالكفايات 

دار المعارف :، القاهرةأساسيات تدريس العلوم، )هـ١٤١٧(الدمرداش ،صبري  - ٢٣
 .٢، ط

، عمان تقويم التربوي الحديثالقياس و ال، )هـ ١٤٢٥(الدوسري، راشد حماد  - ٢٤
 .دار الفكر:

 :الرياض، تعليم العلوم أساليبه و متطلباته )هـ١٤٢١(الراشد، علي بن أحمد - ٢٥
 .١ط،دار الزهراء للنشر و التوزيع

دار الشروق للنشر و : ، عمانأساليب تدريس العلوم ،)هـ١٤٢٤(زيتون،عايش - ٢٦
 .٤طالتوزيع، 

 :، القاهرةتدريس نماذجه ومهاراتهال )هـ ١٤٢٥( زيتون ، كمال عبد الحميد  - ٢٧
 .١ط ،عالم الكتب 

التربية .   )هـ ١٤١٩( الحليبي ، عبد اللطيف بن حمد.سالم ، مهدي محمود    - ٢٨
 .  ٢ط  ،مكتبة العبيكان: ، الرياضالميدانية و أساسيات التدريس 

مدى توفر مهارات تخطيط و إعداد و  )هـ١٤١٧(سعداوي ، هنية عبد اهللا   - ٢٩
 ،اليومية لدى معلمات الكيمياء للصف األول ثانوي بمدينة مكة المكرمة  أداء الدروس

 .، جامعة أم القرىرسالة ماجستير غير منشورة  :كرمةمكة الم

 التربية العملية بين النظرية والتطبيق ، )هـ١٤٢٠(  سعد ، محمود حسان - ٣٠
 .  ١ط، دار الفكر :،عمان

الدروس النموذجية و إجراءات فاعلية  ، )هـ١٤١٥( السلومي ، ناصر  عبد اهللا - ٣١
التخطيط لها و أساليب تنفيذها من وجهة نظر المشرفين التربويين بمدينة مكة 

 .جامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير منشورة  :،مكة المكرمة المكرمة 

السنبل، عبدالعزيز و الخطيب، محمد و متولي ، مصطفى و عبد الجواد، نور  - ٣٢
دار  :، الرياض ليم في المملكة العربية السعوديةنظام التع ،)هـ١٤١٩(الدين 

 .  ٦ط ، الخريجي للنشر والتوزيع 

معجم المصطلحات التربوية و  ) هـ١٤٢٤( شحاته،حسن و النجار،زينب - ٣٣
 . ١ط  ،الدار المصرية اللبنانية: ، القاهرةالنفسية



 

عدد يوم  . تصدر عن مؤسسة عكاظ الصحفية )هـ١٤٢٨(صحيفة عكاظ  - ٣٤
 .هـ١٠/٢/١٤٢٨،األربعاء

دار : ، القاهرةتحليل المحتوى في العلوم االنسانية) هـ١٤٢٥(طعيمة، رشدي  - ٣٥
 .الفكر العربي

و التطوير أساسيات التدريس ، )هـ١٤٢٧(عبدالسالم، عبدالسالم مصطفى - ٣٦
 .دار الجامعة الجديدة: ، اإلسكندريةالمهني للمعلم

مكتبة . لوكيةالمدخل إلى البحث في العلوم الس. العساف ، صالح بن حمد  - ٣٧
 .هـ ١٤١٦ ١ط.الرياض . العبيكان 

 طرق تدريس العلوم بين النظرية و التطبيق) هـ١٤٢٧(عطيو، محمد نجيب  - ٣٨
 .  ١مكتبة الرشد، ط: ،الرياض

دليل المعلم في التعلم التعاوني ) هـ١٤٢٦(عقل ،محمود و أبو غزالة،محمد    - ٣٩
 . بي لدول الخليج،  مكتب التربية العر) ٦- ١(للمرحلة االساسية للصفوف 

،  مصطلحات في المناهج وطرق التدريس )هـ١٤٢٠(علي، محمد السيد - ٤٠
 .  ٢ط ،عامر للطباعة والنشر  :المنصورة

دراسة تحليلية  .)هـ١٤٢٠(عوض،أحمد عبده و الدهماني ،دخيل اهللا محمد  - ٤١
لمحتوى إعداد معلمي اللغة العربية لدرس القراءة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية 

المؤتمر التربوي الثالث :، مكة المكرمةدينة مكة المكرمة في ضوء نموذج مقترحبم
 . هـ١٤٢٠صفر  ٢محرم إلى  ٢٩من الفترة  بجامعة أم القرى، إلعداد المعلم

اإلجراءات الالزمة لتخطيط و تنفيذ  ، )هـ١٤١٤( الغامدي ، سعيد أحمد - ٤٢
ين في مدينة مكة المكرمة تدريس الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلم

 . جامعة أم القرى  :، مكة المكرمةرسالة ماجستير غير منشورة ، و الطائف والباحة 

 ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس )هـ١٤٢٣(فان دالين ، ديو بولد ب  - ٤٣
  .مكتبة االنجلو المصرية: ، القاهرةترجمة نوفل ، محمد نبيل و آخرون 

مكتبة : ، الراضوسائل و تقنيات التعليم) هـ١٤٢٥( سالم فتح اهللا، مندور عبدال - ٤٤
 .الرشد

إسهام مديري المدارس في تطوير تخطيط  )هـ١٤٢٦(الفقيه ، حسن بن عبده  - ٤٥
 :،مكة المكرمةرسالة ماجستير غير منشورة  .الدروس لدى معلمي الصفوف األولية 



 

 . جامعة أم القرى 

ة لمضمون دفاتر تحضير معلمي دراسة تحليلي )هـ١٤٢٣(الفقيه، علي بن عبده  - ٤٦
اللغة العربية دروس اإلمالء بالصفوف العليا من المرحلة االبتدائية بمحافظة القنفذة 

جامعة أم  : ، مكة المكرمة رسالة ماجستير غير منشورة ،في ضوء معايير مختارة 
 القرى 

العملية التربوية في المدرسة االبتدائية  )هـ١٤٢٥( فالته، إبراهيم محمود - ٤٧
 .٢ط ، مكة المكرمة،أهدافها ووسائلها و تقويمها

معجم مصطلحات  )هـ١٤٢٤(فليه ، فاروق عبده ، الزاكي ، أحمد عبد الفتاح  - ٤٨
 . دار الوفا لدنيا الطباعة و النشر : االسكندرية. التربية لفظا و اصطالحا 

تحليل األهداف السلوكية المضمنة في الخطط ) هـ١٤٢٧( قباض، عبداهللا عباس - ٤٩
المجلة : الكويت ، اسية للمعلمين بالمرحلتين االبتدائية و المتوسطة بمكة المكرمةالدر

ص ص ، .م٢٠٠٧هـ سبتمبر ١٤٢٧رمضان .  ٢١المجلد .  ٨٤العدد  ، التربوية
١٦٨ -١٣٧ . 

تقدير احتياجات معلمات العلوم  ،)هـ١٤١٥(القحطاني ، منى بنت علي  - ٥٠
األهداف و استخدامها في إعداد خطة للمرحلة المتوسطة في مهارات تحديد وصياغة 

 . ية التربية للبنات بجدة كل :،جدة  رسالة ماجستير غير منشورة .الدرس 

 . ١ط ،دار الفكر  :عمان. مهارات التدريس الفعال ) هـ١٤٢٤(قطامي ، نايفة  - ٥١

دار  :، الرياض التدريس و إعداد المعلم )هـ١٤٢١(قنديل ، يس عبد الرحمن  - ٥٢
 . ٣ط  ،النشر الدولي

 .١،  طالمدخل للتدريس، ) هـ١٤٢٦(الكثيري، راشد و النصار، صالح  - ٥٣

 التكنولوجيا في عملية التعلم و التعليم) هـ١٤١٣(الكلوب ، بشير عبدالرحيم  - ٥٤
 .  ٢دار الشروق للنشر و التوزيع ، ط: ،عمان

مدى تمثيل أهداف تدريس العلوم في دفاتر  ) هـ١٤٢٧( الكندري ، علي حبيب - ٥٥
. المجلة التربوية الكويت :، الكويت لمعلمي العلوم بدولة الكويت تحضير الدروس

 . ٩٨ -٦٩ص ص ، .م٢٠٠٦سبتمبر .  ٢٠المجلد .  ٨٠العدد 

، .  مدخل إلى طرائق التدريس) هـ١٤٢٠(  كويران ، عبد الوهاب عوض - ٥٦
 . دار الكتاب الجامعي : العين



 

ه إعداده نموه معلم العلوم مسؤولياته أساليب عمل )هـ١٤٠٦(لبيب ، رشدي  - ٥٧
 .  ٢ط ،مكتبة االنجلو المصرية  : ، القاهرةالعلمي و المهني 

معجم المصطلحات  ، )هـ١٤١٦( اللقاني ، أحمد حسين و الجمل ، علي - ٥٨
 .  ١ط ،عالم الكتب :، القاهرة  التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس

وم في التعليم دليل تدريس العل )هـ١٤١٩(مجموعة من خبراء تدريس العلوم  - ٥٩
لتربية مكتب ا ،المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج :، الرياض  العام

 . ١العربي لدول الخليج ، ط

مكتبة  :، الرياضتدريس العلوم تأصيل وتحديث) هـ١٤١٩(،إبراهيم المحيسن - ٦٠
 .العبيكان

 ، دراسة تحليلية لألهداف السلوكية )هـ١٤٢٤( المعيقل ، عبداهللا بن سعود - ٦١
الواردة في الخطط الدراسية لمعلمي العلوم الشرعية والعربية في المدارس الثانوية 

مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية و االجتماعية  :،مكة المكرمةبمدينة الرياض 
جامعة أم القرى .هـ١٤٢٤المجلد السادس عشر ،العدد األول، ذو القعدة . واإلنسانية 

. 

دار : ، عمان الجديد في تعليم العلوم.  )هـ١٤٢٢(نشوان ، يعقوب حسين - ٦٢
 . ١الفرقان ،  ط

راف اإلدارة العامة لإلش :، الرياضدليل المعلم )هـ١٤١٨(وزارة المعارف  - ٦٣
 .١التربوي بوزارة المعارف، ط

المناهج المفهوم،  ، )هـ١٤١٩(الوكيل، حلمي أحمد و المفتي، محمد أمين - ٦٤
 .مكتبة االنجلو المصرية:قاهرة، ال، التطويرالعناصر، األسس، التنظيمات

، المدخل على التدريس الفعال)هـ١٤١٩( يحيى،حسن عايل و المنوفي،سعيد - ٦٥
  .الدار الصولتية للنشر و التوزيع:جدة 

 :المراجع األجنبية 

the instructional ) ٢٠٠١. (h, chung&.a,kitsantas, .l.a,baylor-١
hod for promoting a met): ipsrt(reflective tool -planning self

-٥٦. pp ).٤١,)٢,vol. Educational technology . effective lesson plan

٥٩. 



 

   , )  ٢٠٠٦( ,Herman T,Knopf.Rose M,Pringle.EDiane ,trangisS  -٢
Science Lesson Planning And Preservice ? Road Map Or Roadblock

.٧٦٢٠٠٢Ej -Eric No,Teachers     
ing In Centralized Instructional Plann) . ٢٠٠٣. (A, imYildir -٣

Lessons Of Study Among Primary School Teachers : School System 
. ٤٩ )٥ (,٥٢٥-٥٤٣,International Review Of Education. In Turkey  
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  ) ١( ملحق رقم 
اعتماد الموضوع من معهد خطاب 

  البحوث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  )٢(ملحق رقم 
  أداة  الدراسة في صورتها األولية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العايل 
  جامعة أم القرى  

  كلية التربية    
  قسم املناهج وطرق التدريس

---------------------------------------------------------  
  حفظه اهللا /                                                                  سعادة املكرم 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

دراسة حتليلية حملتوى حتضري الدروس لدى معلمي العلوم باملرحلة " يقوم الباحث بدراسة بعنوان       
، وذلك ضمن متطلبات احلصول على درجة " ملتوسطة مبدينة مكة املكرمة ، يف ضوء معايري خمتارة ا

  .املاجستري من قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى 
دف الدراسة إىل التعرف على واقع حتضري الدروس لدى معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة مبدينة       
  .ملكرمة يف ضوء معايري خمتارةمكة ا
و قد أعد الباحث البطاقة املرفقة الستخدامها يف حتليل حتضري الدروس لدى معلمي العلوم ، و       

املرجو من سعادتكم  قراءة معايري البطاقة مث إبداء الرأي حيال كل معيار باملوافقة عليه أو حذفه أو 
ها، مع العلم أن مالحظاتكم و مقترحاتكم سيكون هلا تعديله و إضافة أي معايري أخرى ترون أمهيت

  . أمهية بالغة يف إخراج البحث بالصورة الصحيحة املرجوة 
و يف اخلتام يقدم الباحث خالص شكره و تقديره  ملا تبذلونه من جهد ووقت رغم مشاغلكم      
  .اجلمة

  .  ظكم ويرعاكم اسأل املوىل عز وجل أن جيعل ذلك يف موازين حسناتكم، واهللا حيف   
  

  :الباحث     
  حيىي بن إبراهيم حيىي عسريي

 



 

  ٠٥٠٤٧٦٨٤٩٢جوال : للتواصل 
yaia٠٠٣٢@ hotmail.com  

  
  
  
  
  

  
  



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  .بطاقة تحليل محتوى تحضير درس العلوم اليومي للمرحلة المتوسطة 
  

  المعيار   م العنصر

  

  المالحظات  و المقترحات  مناسبة المعيار 

 يحذف  يعدل  يبقى

س
در
 ال
ت
انا
بي

  

          .درسالتحديد اليوم والتاريخ و الصف والفصل و الحصة وعنوان   ١

  :معايير تقترحون إضافتها لمحور بيانات الدرس   

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

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

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

        

  

ية 
وآ
سل
 ال
ف
هدا
األ

غة 
صيا

   
  

          .ارتباط األهداف السلوآية باألهداف العامة لمادة العلوم   ٢

          .أفعال سلوآية قابلة للمالحظة و القياس آتابة  ٣

          .أهداف سلوآية قابلة للتحقق آتابة  ٤

          .أهداف سلوآية مرتبطة بمحتوى درس العلوم آتابة  ٥

          .أهداف سلوآية تصف نواتج التعلم آتابة  ٦



 

          . تحديد الحد األدنى من األداء لكل فعل سلوآي  ٧

مفاهيم  –حقائق ( ارتباط األهداف المعرفية بجوانب المعرفة العلمية   ٨
  )نظريات  –قوانين  –مبادئ  –

        

بتعميق اإليمان باهللا عز و )  االنفعالية( ارتباط األهداف الوجدانية   ٩
  .جل

        

باآتساب االتجاهات العلمية و ) االنفعالية ( ارتباط األهداف الوجدانية  ١٠
  .تنميتها 

        

ب الميول العلمية باآتسا) االنفعالية ( ارتباط األهداف الوجدانية  ١١
  .المناسبة 

        

بمساعدة التالميذ على ) النفسحرآية ( ارتباط األهداف المهارية  ١٢
  .اآتساب المهارات العلمية المناسبة 

        

          .التنوع في مستويات المجال المعرفي  ١٣

  المالحظات و المقترحات  مناسبة المعيار  المعيار  م

 يحذف  يعدل  يبقى

          ).االنفعالي ( تنوع في مستويات المجال الوجداني ال ١٤

          ).النفسحرآي ( التنوع في مستويات المجال المهاري  ١٥



 

  :معايير تقترحون إضافتها  لمحور صياغة األهداف السلوآية   

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

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

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

        

سي
را
الد

ى 
تو
مح
ال

  

الحقائق العلمية و المفاهيم العلمية و ( تحليل محتوى درس العلوم إلى  ١٦
  ) .المبادئ العلمية و القوانين و القواعد العلمية و النظريات العلمية

        

          .التدرج المنطقي في عرض المحتوى ١٧

          .رب األمثلة ربط التلميذ بالبيئة التي يعيش فيها من خالل ض ١٨

  :معايير تقترحون إضافتها  لمحور المحتوى الدراسي   

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

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

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

        

طة 
نش
األ

و 
ل 
سائ
الو

قة 
ري
وط

ية 
ليم
لتع
ا

الت

          .خدمة تنويع الوسائل التعليمية المست ١٩

          .استخدام و سائل تعليمية متوافرة في بيئة التلميذ ٢٠

          .مراعاة البساطة في تصميم الوسيلة التعليمية  ٢١



 

          .حديثة مثل جهاز الوسائط المتعددة التفاعلياستخدام و سائل تقنية  ٢٢

          .توظيف المعلم االنترنت خالل تدريسه ٢٣

تجارب  –عروض عملية  (دام األنشطة التعليمية التنوع في استخ ٢٤
  ... ).عرض فيلم  –معملية 

        

تحديد األنشطة التعليمية التي يقوم آل من المعلم و التلميذ بممارستها  ٢٥
  .الدرس خالل 

        

          .آتابة خطوات األنشطة التعليمية ٢٦

          )ية ، اثرائيةعامة ، تعزيز( يمية التنوع في استخدام األنشطة التعل ٢٧

  المعيار   م

  

  المالحظات و المقترحات  مناسبة المعيار

 يحذف يعدل   يبقى

          .توظيف المختبر في الدروس التي تتطلب ذلك ٢٨

          .تنويع طريقة التدريس بحسب طبيعة األهداف و المحتوى ٢٩

ة معايير تقترحون إضافتها  لمحور الوسائل واألنشطة التعليمي    
  :وطريقة التدريس 

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

        



 

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

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

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

س
در
 ال
في

ر 
سي
 ال
ت
طوا

خ
  

          .التمهيد لدرس العلوم بمقدمة مالئمة الستثارة التالميذ ٣٠

          .تنويع المقدمة بحسب طبيعة الدرس  ٣١

          .مراعاة التنظيم و الترتيب و التدرج المنطقي في العرض  ٣٢

          .غلق الدرس بتلخيص عناصره ٣٣

  :ور خطوات السير في الدرس معايير تقترحون إضافتها  لمح  

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

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

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

        

يم 
قو
 الت
ب
الي
أس

  

أسئلة واجب  –أسئلة شفوية ( التنوع في استخدام أساليب التقويم  ٣٤
  .)تجربة عملية  استخالص نتيجة من –منزلي 

        

          .ارتباط التقويم باألهداف السلوآية التي يريد تحقيقها المعلم ٣٥

          .و ضوح صياغة أسئلة التقويم  ٣٦



 

          . تدرج أسئلة التقويم من السهولة إلى الصعوبة  ٣٧

  :معايير تقترحون إضافتها  لمحور أساليب التقويم   

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

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

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

  

        

  

  المالحظات و المقترحات  مناسبة المعيار  المعيار  م

 يحذف  يعدل  يبقى

ت
جبا
لوا
ا

  

          .ربط تمارين الواجب بأهداف الدرس  ٣٨

 –قراءة موضوع وتلخيصه  –ئلة حل أس( تنويع تمارين الواجبات  ٣٩
  ... )إجراء تجربه عملية في المنزل 

        

          .توظيف تمارين الواجبات في تنمية التفكير و االبتكار لدى التالميذ  ٤٠

معينة لم يتصدى لها جوانب  توظيف تمارين الواجبات في التوسع في ٤١
  . .المعلم

        

          .لموجودة في الكتابعلى األسئلة االمعلم  عدم اقتصار  ٤٢



 

  :معايير تقترحون إضافتها  لمحور الواجبات   

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

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

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

        

جع
را
الم

و 
ر 
صاد

الم
  

و مواقع االنترنت التي رجع إليها المعلم تحديد المراجع والمصادر  ٤٣
  .عند تحضيره الدرس

        

توجيه المعلم لتالميذه لبعض المصادر و المراجع آمواقع االنترنت و  ٤٤
  .الكتب التي استقى بعض المعلومات منها 

        

  :معايير تقترحون إضافتها  لمحور المصادر والمراجع   

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

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

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

        

  

  :اقتراحات و مالحظات يود سعادتكم إضافتها 



 

  )٣(ملحق رقم 
  قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  قائمة أسماء محكمي أداة الدراسة

 جهة العمل ميةالدرجة العلاالسم  م

قسم المناهج  –آلية التربية  –جامعة أم القرى أستاذحفيظ بن محمد المزروعي. د .أ ١
 .وطرق التدريس

قسم المناهج  –آلية التربية  –جامعة أم القرى أستاذزآريا بن يحيى الل. د.أ ٢
 .وطرق التدريس

ضيف اهللا بن عواض . د.أ ٣
 الثبيتي

قسم المناهج  –آلية التربية  –جامعة أم القرى أستاذ
 .وطرق التدريس

قسم المناهج  –آلية المعلمين  –جامعة تبوك أستاذ مساعدرضا محمد توفيق. د ٤
 .وطرق التدريس

 –آلية المعلمين بمكة المكرمة  –جامعة أم القرى أستاذ مساعدعبدالرحمن المالكي. د ٥
 .قسم المناهج وطرق التدريس

 –آلية المعلمين بمكة المكرمة  –جامعة أم القرى أستاذ مساعدمحمد عبداهللا عباس . د ٦
 قسم المناهج وطرق التدريس

 –آلية المعلمين بمكة المكرمة  –جامعة أم القرى أستاذ مساعدغازي بن صالح المطرفي.د ٧
 قسم المناهج وطرق التدريس

قسم المناهج  –آلية المعلمين  –جامعة تبوك أستاذ مساعدمحمد السيد. د ٨
 .وطرق التدريس

مرضي بن غرم اهللا . د ٩
 الزهراني

قسم المناهج  –آلية التربية  –جامعة أم القرى أستاذ مساعد
 .وطرق التدريس

قسم المناهج  –آلية المعلمين  –جامعة تبوك محاضرأحمد حسن خليفة. أ١٠
 .وطرق التدريس

قسم المناهج  –آلية المعلمين  – جامعة تبوكمحاضررشدان بن حميد المطرفي. أ١١
 .وطرق التدريس

قسم المناهج  –آلية المعلمين  –جامعة تبوك محاضرهاشم الفشتكي. أ١٢
 .وطرق التدريس

 –آلية المعلمين بمكة المكرمة  –جامعة أم القرى محاضرسيد إبراهيم. أ١٣
 قسم المناهج وطرق التدريس



 

قسم  - آلية المعلمين بأبها -معة الملك خالدجامحاضرعبداهللا علي الكاسي. أ١٤
 المناهج و طرق التدريس

االدارة العامة للتربية و التعليم بالعاصمة مشرف تربويعبداهللا الشهري. أ١٥
 .المقدسة

 .االدارة العامة للتربية و التعليم بالحدود الشماليةمشرف تربويعطاهللا رحيل الرويلي. أ١٦

 .االدارة العامة للتربية و التعليم بالحدود الشماليةمشرف تربويحربيعلي بن سعد ال. أ١٧

 االدارة العامة للتربية و التعليم بالعاصمة المقدسةمشرف تربويعمر بن عبداهللا المغربي. أ١٨

 االدارة العامة للتربية و التعليم بالعاصمة المقدسةمشرف تربويمحمد علي بايزيد. أ١٩

 االدارة العامة للتربية و التعليم بالعاصمة المقدسةمشرف تربوياشيوديع بر. أ٢٠

 .االدارة العامة للتربية و التعليم بالباحةمعلمأسماعيل عبدالرحمن الغامدي.أ٢١

 االدارة العامة للتربية و التعليم بالعاصمة المقدسةمعلمحامد بن عبدالرحمن الغامدي. أ٢٢

 االدارة العامة للتربية و التعليم بالعاصمة المقدسةمعلمانيسعد بن ناصر الزهر. أ٢٣

 االدارة العامة للتربية و التعليم بتبوكمعلمعزيز سالم العمري. أ٢٤

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  



 

  )٤(ملحق رقم 
  أداة  الدراسة في صورتها النهائية

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 المملكة العربية السعودية
 عليم العاليوزارة الت   

 جامعة أم القرى     
  آلية التربية        

  قسم المناهج وطرق التدريس
  
  
  
  

  أداة الدراسة 
  بطاقة تحليل محتوى

تحضير الدروس لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة في مدينة 

  .مكة المكرمة ، في ضوء معايير مختارة 
  
  

  :إعداد الطالب 
  

  يحيى بن إبراهيم يحيى عسيري 
  
  
  

  :إشراف 
  عبد اللطيف بن حميد الرايقي . د

  األستاذ المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس 
  
  

  .هـ ١٤٢٨/ هـ ١٤٢٧الفصل الدراسي الثاني 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  
  بطاقة تحليل تحضير درس العلوم بالمرحلة المتوسطة 

  (      )المعلم رقم 



 

 

  
  
  

  درجة توفر المعيار  المعايير   م  المجال
  منعدمة  ضعيفة  متوسطة  آبيرة

األهداف 
  السلوآية

          .مصاغة بصورة سلوآية  ١
          .مرتبطة بنواتج التعلم األساسية  ٢
          . متنوعة بحسب مستويات آل مجال  ٣
          .مرتبة بشكل منطقي  ٤

          .مثيرة النتباه التالميذ  ٥  التهيئة 
          .مرتبطة بمحتوى الدرس  ٦
          .أساليب التهيئة متنوعة أن تكون   ٧

          .صحيح علمياً   ٨ المحتوى
          .مصنف بحسب أوجه التعلم المختلفة  ٩
          .متسلسل بشكل منطقي ١٠
          .مالئم لزمن الحصة ١١
          ربطه ببيئة التالميذ ١٢

الوسائل 
  التعليمية

          .تنوع الوسائل التعليمية ١٣
          ).ائل المستخدمة بالنسبة للوس( حديثة  ١٤
          ).بالنسبة للوسائل المنتجة .( متوفرة في بيئة التلميذ ١٥

          .استخدام طريقة تدريس مالئمة ١٦  العرض
          .مناسبته لألهداف و المحتوى ١٧
          .مراعاة تسلسل األهداف عند العرض ١٨
          .تهيئة الفرصة لمشارآة التالميذ أثناء العرض ١٩
          .توظيف األسئلة الصفية بشكل فعال ٢٠

          . مختصر ٢١  الغلق
          .شامل لعناصر الدرس الرئيسية ٢٢
          .يتم بمشارآة التالميذ ٢٣

أسئلة 
  التقويم

         .واضحة ٢٤
         .مرتبطة باألهداف ٢٥
         .متعددة الوظائف ٢٦
         .تنمي التفكير لدى التالميذ ٢٧

         .متعددة الوظائف ٢٨ الواجبات
         .غير مقتصرة على األسئلة الموجودة في آتاب الطالب ٢٩
         .تنمي التفكير و االبتكار ٣٠

المصادر 
و 

  المراجع

          .تنوع المصادر و المراجع ٣١
          .مرتبطة بموضوع الدرس ٣٢



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )٥(ملحق رقم 
لتسهيل خطاب سعادة عميد آلية التربية 

  مهمة الباحث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )٦(ملحق رقم 
تعميم سعادة مدير عام التربية و التعليم 
بالعاصمة المقدسة الموجه للمدارس 

  بالموافقة على إجراء الدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )٧(ملحق رقم 
  قائمة بأسماء مدارس تطبيق الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العينة الصالحة   سبب عدم التجاوبعدد المعلمين عدد المعلمين عدد معلمي  اسم المدرسة     



 

عينة  العلوم  م
  الدراسة

  للدراسة  الغير متجاوبين  المتجاوبين

  ٢    -   ٢  ٢ األرقم أبيبن  األرقم  ١
  ٢    -   ٢  ٢ ماجد األمير  ٢
  ٢    -   ٢  ٢ الزبير بن العوام  ٣
  ٢    -   ٢  ٢ الهجرة  ٤
ي التحضير ليس للفصل الثان  ١  ١  ٢ بالط الشهداء   ٥

١٤٢٧/١٤٢٨  
١  

التحضير ليس للفصل الثاني   ١  ١  ٢ طالب أبيجعفر بن   ٦
١٤٢٧/١٤٢٨  

١  

التحضير ليس للفصل الثاني  ١ ١ ٢ األنصار  ٧
١٤٢٧/١٤٢٨  

١ 

  ٢    -   ٢  ٢ ابن آثير  ٨
  ١  انشغال المعلم في النشاط   ١  ١  ٢ القعقاع بن عمرو   ٩
  ٢    -   ٢  ٢ الملك فهد  ١٠
  -   عدم تجاوب مدير المدرسة  ٢  -   ٢ البجلي عبد اهللاجرير بن   ١١
  ٢    -   ٢  ٢ وآيع بن الجراح  ١٢
  ٢    -   ٢  ٢  الواقدي  ١٣
  ٢    -   ٢ ٢  عمير بن الحمام  ١٤
  ٢    -   ٢  ٢  النعمان بن مقرن  ١٥
التحضير ليس للفصل الثاني   ١  ١  ٢ أبي بن آعب  ١٦

١٤٢٧/١٤٢٨  
١  

  ٢    -   ٢  ٢ الزاهر  ١٧
  ٢    -   ٢  ٢ الظاهر بيبرس  ١٨
  ٢    -   ٢  ٢ اليمامة  ١٩
  ٢    -   ٢  ٢ سليمان بن يسار  ٢٠
  ٢    -   ٢ ٢ صفوان بن أمية  ٢١
التحضير ليس للفصل الثاني   ١  ١  ٢ عكاشة بن محصن  ٢٢

١٤٢٧/١٤٢٨  
١  

تحضير درس من الفصل الدراسي   ١  ١  ٢ عمر بن الخطاب  ٢٣
  األول

١  

  ٢    -   ٢  ٢ اإلمام الغزالي  ٢٤
  ٢    -   ٢  ٢ السيوطي اإلمام  ٢٥
  ٢    -   ٢  ٢ الشيخ بن عثيمين  ٢٦
  ٢    -   ٢  ٢ الشيخ عبداهللا خياط  ٢٧
  ٢    -   ٢ ٢ الفتح  ٢٨
  ٢    -   ٢  ٢ الملك فيصل النموذجية  ٢٩
  ١  المعلم مريض  ١  ١  ٢ اليرموك  ٣٠
  ٢    -   ٢  ٢ انس بن مالك  ٣١
  ٢    -   ٢  ٢ تميم الداري  ٣٢
  ٢    -   ٢  ٢ عبد اهللا بن أنيس   ٣٣
  ٢    -   ٢  ٢ أسيدعتاب بن   ٣٤
  ٢    -   ٢ ٢ أبوعبيدة  ٣٥
  ٢    -   ٢  ٢ الحسن بن علي  ٣٦
  ٢    -   ٢  ٢ ضرار بن األزور  ٣٧
  ٢    -   ٢  ٢ الوليد بن عبدالملك  ٣٨
  ٢    -   ٢  ٢                       جبل أبي قبيس  ٣٩
  ٢    -   ٢  ٢ حنين  ٤٠
التحضير ليس للفصل الثاني   ١  ١  ٢ سليمان بن عبدالملك  ٤١

١٤٢٧/١٤٢٨  
١  

التحضير ليس للفصل الثاني   ١  ١ ٢ ر بن فهيرةعام  ٤٢
١٤٢٧/١٤٢٨  

١  

  ٢    -   ٢  ٢ عبد اهللا بن المبارك  ٤٣
  ٢    -   ٢  ٢ عبدالرحمن بن عوف  ٤٤
  ٢    -   ٢  ٢ عبداهللا بن الزبير  ٤٥
  ٢    -   ٢  ٢ عبداهللا بن عمر  ٤٦
  ٢    -   ٢  ٢ عرفات  ٤٧
  ١  عدم تجاوب المعلم  ١  ١  ٢ عمروبن العاص  ٤٨
  ٢    -   ٢ ٢ مصعب بن عمير  ٤٩
  ١  المعلم مريض  ١  ١  ٢ الذهبي اإلمام  ٥٠

  ٨٦    ١٤  ٨٦  ١٠٠  المجموع  



 

  )٨(ملحق رقم 
جدول التكرارات والنسب المئوية و 
المتوسطات و االنحرافات المعيارية 
لمدى توافر المعايير المختارة في 
تحاضير معلمي العلوم بالمرحلة 
  المتوسطة بالعاصمة المقدسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  



 

 درجة توفر المعيار المعايير م  المجال
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 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة

  

 % ت % ت % ت %  ت

األهداف 
 السلوآية

  عالية ٠.٧٨  ٣.٤٥ ٢.٣ ٢ ١٠.٥ ٩ ٢٦.٧ ٢٣ ٦٠.٥  ٥٢.مصاغة بصورة سلوآية١

  ضعيفة ٠.٦٠  ٢.٤٠  ٠.٠٠ ٠ ٦٦.٣ ٥٧ ٢٧.٩ ٢٤ ٥.٨  ٥ .علم األساسيةمرتبطة بنواتج الت ٢
  ضعيفة ٠.٤١  ١.٧٩  ٢٠.٩ ١٨ ٧٩.١ ٦٨ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠  ٠ . متنوعة بحسب مستويات آل مجال ٣
  منعدمة ٠.٣٦  ١.١٥  ٨٤.٩ ٧٣ ١٥.١ ١٣ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠  ٠ .مرتبة بشكل منطقي ٤

  ضعيفة    ٢.٢٠ ــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التهيئة 

 

  منعدمة ٠.٨١  ١.٦٢  ٥٢.٣ ٤٥ ٤٠.٧ ٣٥ ٠.٠٠ ٠ ٧  ٦.مثيرة النتباه التالميذ٥

  متوسطة ١.٤٩  ٢.٥  ٤٧.٧ ٤١ ٣.٥ ٣ ٠.٠٠ ٠ ٤٨.٨  ٤٢ .مرتبطة بمحتوى الدرس ٦
  منعدمة ٠.١٥  ١.٠٢  ٩٧.٧ ٨٤ ٢.٣ ٢ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠  ٠ .أن تكون أساليب التهيئة متنوعة  ٧

  منعدمة    ١.٧١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العــــــــــــــــــــــــــــ
  عالية ٠.٨٣  ٣.٧٠ ٥.٨ ٥ ٥.٨ ٥ ١.٢ ١ ٨٧.٢  ٧٥ .صحيح علمياً  ٨ المحتوى

  ضعيفة ٠.٦٣  ٢.٢٣ ٥.٨ ٥ ٦٩.٨ ٦٠ ١٩.٨ ١٧ ٤.٧  ٤.مصنف بحسب أوجه التعلم المختلفة٩

  عالية ٠.٨٦  ٣.٦٧ ٧ ٥ ٤.٧ ٤ ٢.٣ ٢ ٨٦  ٧٤ .متسلسل بشكل منطقي ١٠
  عالية ٠.٦٢  ٣.٧٨ ١.٢ ١ ٧ ٦ ٤.٧ ٤ ٨٧.٢  ٧٥ .مالئم لزمن الحصة ١١
  منعدمة ١.٢١  ١.٧٤  ٦٧.٤ ٥٨ ١١.٦ ١٠ ٠.٠٠ ٠ ٢٠.٩  ١٨ربطه ببيئة التالميذ١٢

  متوسطة    ٣.٠٢ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ال
الوسائل 
 التعليمية

 

  ضعيفة ١.٢٧  ١.٨٩  ٦٢.٨ ٥٤ ٧ ٦ ٨.١ ٧ ٢٢.١  ١٩ .تنوع الوسائل التعليمية ١٣
  متوسطة ١.٥٠  ٢.٥٥  ٤٧.٤ ٤١ ١.٢ ١ ٠.٠٠ ٠ ٥١.٢  ٤٤).بالنسبة للوسائل المستخدمة ( حديثة ١٤

  ضعيفة ١.٤٧  ٢.٤١ ٥٠ ٤٣ ٤.٧ ٤ ٠.٠٠ ٠ ٤٥.٣  ٣٩ ).بالنسبة للوسائل المنتجة .( متوفرة في بيئة التلميذ ١٥



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العــــــــــــــــــــــــــــ
  ضعيفة    ٢.٢٩

  
 العرض

 

 

  ضعيفة ٠.٧٦  ٢.٣٥  ٠.٠٠ ٠ ٨٢.٦ ٧١ ٠.٠٠ ٠ ١٧.٤  ١٥ .استخدام طريقة تدريس مالئمة ١٦
  عالية ٠.٣٧  ٣.٩٣  ٠.٠٠ ٠ ٣.٥ ٣ ٠.٠٠ ٠ ٩٦.٥  ٨٣.مناسبته لألهداف و المحتوى١٧

  عالية ٠.٢٢  ٣.٩٨  ٠.٠٠ ٠ ١.٢ ١ ٠.٠٠ ٠ ٩٨.٨  ٨٥ .د العرضمراعاة تسلسل األهداف عن ١٨
  ضعيفة ٠.٧٩  ٢.٣٢ ٢.٣ ٢ ٨٠.٢ ٦٩ ٠.٠٠ ٠ ١٧.٤  ١٥ .تهيئة الفرصة لمشارآة التالميذ أثناء العرض ١٩
  ضعيفة ٠.٣٠  ٢.٠٥  ٠.٠٠ ٠ ٩٧.٧ ٨٤ ٠.٠٠ ٠ ٢.٣  ٢ .توظيف األسئلة الصفية بشكل فعال ٢٠

  متوسطة    ٢.٩٣ ـــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتوســــــــــــــــــــــ
 

 الغلق

  منعدمة ٠.٧٧  ١.٢٢  ٩١.٩ ٧٩ ١.٢ ١ ٠.٠٠ ٠ ٧  ٦ . مختصر ٢١
  منعدمة ٠.٦٥  ١.١٦ ٩٣ ٨٠ ٢.٣ ٢ ٠.٠٠ ٠ ٤.٧  ٤.رئيسيةشامل لعناصر الدرس ال٢٢
  منعدمة ٠.٧٧  ١.٢١ ٩٣ ٨٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٧  ٦ .يتم بمشارآة التالميذ ٢٣

  منعدمة    ١.٢٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العــــــــــــــــــــــــــــ
أسئلة 
 التقويم

 

 

  عالية ٠.٣٢  ٣.٩٧ ١.٢ ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٩٨.٨  ٨٥ .واضحة ٢٤
  عالية ٠.٤٩  ٣.٨٦ ١.٢ ١ ٢.٣ ٢ ٥.٨ ٥ ٩٠.٧  ٧٨.مرتبطة باألهداف٢٥

  ليةعا ٠.٤٤  ٣.٩٢ ١.٢ ١ ٢.٣ ٢ ٠.٠٠ ٠ ٩٦.٥  ٨٣ .متعددة الوظائف ٢٦
  ضعيفة ٠.٢٤  ٢.٠١ ١.٢ ١ ٩٧.٧ ٨٤ ٠.٠٠ ٠ ١.٢  ١ .تنمي التفكير لدى التالميذ ٢٧

  عالية    ٣.٤٤  ــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العــــــــــــــــــــــــــــ
  منعدمة ٠.٦٦  ١.٣٣  ٧٤.٤ ٦٤ ٢٢.١ ١٩ ٠.٠٠ ٠ ٣.٥  ٣ .متعددة الوظائف ٢٨ الواجبات

  ضعيفة ١.٣٧  ١.٨٧  ٧٠.٩ ٦١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٢٩.١  ٢٥.غير مقتصرة على األسئلة الموجودة في آتاب الطالب٢٩

  منعدمة ٠.٧٢  ١.٦٢  ٤٧.٧ ٤١ ٤٧.٧ ٤١ ٠.٠٠ ٠ ٤.٧  ٤ .تنمي التفكير و االبتكار ٣٠

  منعدمة    ١.٦١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر و 
 المراجع

  منعدمة ٠.٠٠  ١.٠٠  ١٠٠ ٨٦ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠  ٠ .جعتنوع المصادر و المرا ٣١
  عالية ٠.٠٠  ٤.٠٠  ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ١٠٠  ٨٦  .مرتبطة بموضوع الدرس٣٢



 

  متوسطة    ٢.٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العــــــــــــــــــــــــــــ

  ضعيفة    ٢.٤٣ ـــــــــــــــــــــــــــــع معايير البطاقةالمتوســـــــــــــــــــــــــــــــط العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام لجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  


