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  التعليم العالي والبحث العلميوزاره  

  اربيل/جامعه  صالح الدين 

 الصباحيالدوام /كليه  التربيه  االساس

 قسم اللغة العربية

  الثالثةالمرحلة 



 دون ومن بإيجاز لقاء أول في نفسك على الطلبة عرف•

 وعرفهم بوضوح السبورة على اسمك اكتب أو ،  مبالغة

 .اسمك ينادون كيف

 تبدأ عمال ً قبل أن يسود الناام تماما ً في صفك ، أ  ال تبدأ ال•

 .في التدريس قبل أن يهدأ الجميع ، وينتبه إليك كافة الطلبة

 



 ، تغضب وال تجلس فال ، سائدة والفوضى الصف دخلت إذا•

 وحاول الطلبة جميع ويراك ترى بحيث مناسبا ً  مكانا ً  واتخذ

 أحدهم ناد   ثم , صوتك ونبرات وجهك على غضبك ياهر أن

 تجول ثم .بينهم ووجودك بدخولك أحسوا قد أنهم تضمن حتى

 .الطلبة جميع بين بنارك



احرص على الحصول على قائمة بأسماء الطلبة قبل دخولك •

للصف ؛ واحفاها بأسرع ما يمكن ؛ حتى ال تضطر إلى 

 .تعريف اإلشارة

مستوى الطلبة  تستخدم لغة أو عبارات أو كلمات فوقال •

 .العلمي قدراتهم العقلية

 



 على أقدر المتمكن فالمعلم ، جيدا ً  إعدادا ً  درسك بإعداد قم•

 ، تفكيرهم ، اهتمامهم وإثارة الطلبة انتباه وشد الصف ضبط

 المراجع على واالطالع المقرر الكتاب إلى وباإلضافة

 األمثلة واختيار المادة هضم إلى اإلعداد يحتاج ، األصلية

   .المناسبة



عند الشرح قف في مكان مناسب ، وتحقق من أن جميع •
 .الطلبة يسمعونك بوضوح ، بطرح سؤال على البعيد منهم

 

 داخل وضعه من المعلم يغير أن يجب  ذلك ولمراعاة•
 واحد مكان في واقفا أو جالسا الوقت طوال يال فال الصف،

 من باالقتراب الصف داخل ينتقل أن عليه ينبغي وإنما ،
 الحركات هذه مثل إن ، السبورة قرب التحرك أو التالميذ
 وتساعد الدرس تسود التي الرتابة من تغير أن يمكن  البسيطة
 . االنتباه على  التالميذ

 



يجب على المعلم أن يوزع الزمن على أجزاء الدرس حتى ال •

ينتهي الدرس قبل فترة طويلة من نهاية الحصة ؛ فال يدر  

 ما يقول وما يفعل في الجزء المتبقي من الحصة



حاول ما أمكن توزيع الطالب والمقاعد بشكل مناسب حتى •

تسهل الرؤية ، أو مرور الطلبة عند وجود طارئ يتطلب 

 .إخالء الصف بأقصى بسرعة

 

يجب أن يشعر التلميذ أنه معرض للسؤال في كل لحاة من  •

لحاات الدرس ، وبذلك يركز الطلبة تفكيرهم في الدرس ال 

 .في أمور خارجية تستدعيهم الخروج عن فروض األدب



 الصف رؤية من تمكنك بزاوية السبورة على تكتب وأنت قف•

 تحت أنهم الطلبة يشعر حتى األقل على منه جانب أو

 أطلت أو طويلة لمدة اهرك أعطيتهم إذا أما ، المالحاة

 والعبث والمرج للهرج مدعاة ذلك فإن ، السبورة إلى االلتفات

 .والقال والقيل واللهو

 



اإلمكان، حتى ال تحدث الفوضى في عدم الجلوس بقدر  •

 .الصف

 



الطلبة على عدم الخروج من الصف إال بإذن منك ، وأن عود •

 ..يكون ذلك لسبب مقبول ومعقول 

عود الطلبة االستئذان وآدابه عند طلب الجواب ، أو تبديل •

أماكن جلوسهم أو غير ذلك مع رفع اليد في هدوء عند 

 .أنا.. أنا .. الجواب وعدم قول أنا 

أنا .. أنا : اطرح السؤال بأسلوب ال يستدعي أن يقول الطلبة •

 أنا ، وال تقبل الجواب إال من الطالب المسئول فقط .. 

 .وال تقبل األجوبة الجماعية



 جهاز تضبط كأن ، ثانوية بأمور الطلبة عن تنشغل ال •

 داع دون جريدة في تقرأ أو الخارج في أحدا ً  تكلم أو العرض

 دفتر من أو الكتاب من الدرس موضوع تراجع أن أو ،

  أو المقصرين عقاب أو المتأخرين عتاب تطيل أو ، التحضير

   .المشاغبين

 



 الفرد  السلوك بين تفرق أن حاول ، الفوضى حدوث عند•

 فتخلق بأكمله للصف اللوم توجه فال ، الجماعي والسلوك

 ، الجماعي للعداء عرضة وتكون ، الجميع من كرها ً  تجاهك
 .الخ … األدب قلة أو باإلهمال جميعا ً  ترمهم فال



 عجزك على دليل ذلك ألن ، الصف خارج الطلبة تطرد ال•

 فيه ما إلى السعي العقاب من الغرض إن ، المشكلة حل عن

 معناه الدرس من الطالب حرمان وإن ، الطلبة مصلحة

 بعض فإن أخرى جهة ومن ، للتعليم عليه الفرصة تضييع

 في الصف من يطردوا لكي بالمشاغبة يقومون قد الطلبة

 أو ، للعب للفناء الذهاب من يتمكنوا لكي ، األحيان بعض

 .يحبونه ال درس من يرتاحوا حتى األقل علي

 

 



 ال حتى واقالم وأدوات وسائل من مستلزماتك جميع أحضر•

 الصف من للخروج أكثر أو طالب إرسال إلى تضطر

 أنك أو ، الدرس سماع عليهم فتفّوت ، تريد ما لك ليحضروا

 .للفوضى مجاال ً  فتترك عودتهم تنتار



 حتى وخارجه الصف داخل الطلبة مع ودية عالقة على كن•

 . واحترامهم ثقتهم تكسب

 وأسلوبك كالمك على ذلك ولياهر نفسك من واثقا ً  كن•

 ما على ويقبلون الطلبة بك يثق ألن مدعاة ذلك فإن ، ولهجتك

 .تقوله



كن عادال ً في تعاملك مع الطلبة ، فال تفرق بين صغير وكبير •

وأسود وأبيض ، وال تميز بين غني وفقير ، وقبيح ووسيم 

وبين وقذر ونايف ، فالعدل في المعاملة أساس التقارب بينك 

 .الطلبة



د•  .البعض بعضهم آراء ويقدروا يحترموا أن على الطلبة عوِّ
 

  مطلقا ً  البدني والعقاب للضرب تلجأ ال•

 



 أخرى طريقة تجد ال عندما إال اإللقائية الطريقة إلى تلجأ ال•

 إلى يؤد  الطويل اإللقاء منها؛ألن أفضل المادة لعرض

 والخروج المشاغبة إلى ويدفعهم الدرس عن الطلبة انصراف

   ، الناام على



 أن فيجب ، اإللقائية الطريقة استخدام إلى اضطررت إذا أما•

 واستخدم ، المناسبة التعليمية الوسائل استخدام تراعي

 وتعبيرات واإليماءات كاإلشارات ، اللفاية غير التلميحات

 المعاني تمثيل في ونبراته الصوت طبقات واستعمال الوجه

 جهة ومن ، جهة من هذا ، المختلفة واألحاسيس والمشاعر

 استعمال بين بالتنويع المعلم يقوم أن يستحسن فإنه أخرى

 .واآلخر الحين بين والمناقشة اإللقاء


