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يعد التعليم يف أي جمتم  من اجملتمعات من أهم ا  ـروعات اسسـتثمارية الـؤ تـإدي إىل تطـوير اجملتمـ        

مـن   ممجيع ـا تعـد التعلـي   ع الـدول  امـا للـف فـ    ىوت دمه ، وسع جمال اسستثمار هنا هو اإلنسـاع وهـو أ لـ   

ية الـؤ تضـمن حادـه وحت ـ      األولويات الوطنية وا ضارية وحت د لـه كـل اإلم انيـات ا اديـة والب ـر     

، وقد اقترع التعليم بالتنمية يف وقتنا ا اضر سع قوة اجملتمعات وثرواهتا ت ا  مبا لدي ا من ع ـول  أهدافه

 تطوير يف شىت اجملاست ، ولي  مبا متل ه من ثروات أ رمل .مبدعة تصن  الت يري وت ود عملية التحديث وال

وتـدري   وعند ال روب يف أي تطوير أو حتسني للعملية التعليمية فإع األولويات الضـرورية ت ـوع لتأهيـل     

من أهم الدعامات الؤ يبىن علي ا رف  وكفايـة وفعاليـة أي نمـام تعليمـي وحتسـينه       كونها علمني  وا علمات 

أع يرتف  مستومل التعليم يف جمتم  ما فو  مإه ت مدرسـيه ،   نس مي “1اع  كوري دين كما ي ول :  النوعي ،

 . ا"ا علمني وا علمات يع  إمهال ا ست بل الذكائي لألمة كل وتدري  وجتاهل  أو إمهال تأهيل 
عليم ووزارة التعليم العايل وتلبية هلذه ا اجة ويف إطار التعاوع والتنسي  ا  ترك بني وزارة التربية والت

أثناء  فـي  ( من التعليم األساسي3-1) الصفوف يف د تبنت وزارة التربية والتعليم م روب برنامج تأهيل معلم

 ( أثنـاء اخلدمـة   3-1) الصـفوف ومت التنسي  م  كلية التربية جبامعة صـنعاء لفـتب برنـامج معلـم      ،اخلدمة

 انيـة  ( ا ـدعوم مـن الوكالـة األ   QEIPبرنامج حتسني جودة التعليم ))كمردلة جتريبية( بدعم ومتويل من 

 ( كمردلة جتريبية .GIZللتعاوع الدويل )

البدء بتنفيذ الربنامج ابتداء مـن العـام اجلـامعي    بلة من كافة األطراف ا  اركة وقد أمثرت اجل ود ا بذو

ا ـدار   فـي  التعليم األساسي العاملني ( من3-1والتح  هبذا الربنامج بعض معلمي الصفوف ) ،م4112/4112

( دـىت يـتم تعمـيم الربنـامج بعـد للـف علـى كليـات التربيـة          بأمانة العاصمة )كمردلة تأسيسـية  ا  ومية

( من 3-1الصفوف )فـي  ا علمات وا علمني الذين ي وموع بالتدري وتدري  باجلم ورية اليمنية لت وم بتأهيل 

 هم وزارة التربية والتعليم .والذين حتدد ،التعليم األساسي

للملـتح ني يف الربنـامج    ودرًصا على حاح الربنـامج ف ـد مت إعـداد هـذا الـدليل      ،واست ماًس لتلف اجل ود

 الذي ي دف إىل اآليت:و

 التعريف برؤية قسم التعليم األساسي ورسالته وأهدافه. .1

ورؤيتـه ورسـالته وخمرجاتـه     اخلدمـة أثناء  (3-1)األولية الصفوف  يالتعريف  بأهداف برنامج معلم .2

 وباخلطة الدراسية للربنامج.

والضـوابط والسياسـات    ،الربنـامج و صوصـيته وشـروال اسلتحـا  بـه     فـي  التعريف مبن  ية التعلم .3

 الربنامج.  فـي  ا تبعة

مفـردات )موضـوعات ( كـل م ـرر مـن       لكـر  وكذلف ،التعريف مبواصفات كل م رر من م ررات الربنامج .4

 م ررات الربنامج. 
التعريف بالربنامج وامهيته ومن مث العمل على حتسينه وتطويره و تعميمه فـي  آملني أع يس م هذا الدليل

 مست ب .
 وا  ا وف  ،،

                                                           
1
 Texas A&Mأستاذ متقاعد في جامعة  
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 إعداد معلمي التعليم األساسي على ا ستومل احمللي واإلقليمي. فـي   التميُّ

 

( قبـل  3-1) األوليـة  الصـفوف  يمـ ( مـن  ـ ل برنـاجمي معل   9-1إعداد معلمي مردلة التعليم األساسـي ) 

دراهتم اإلبداعيـة،  (، ا تمي ين مب اراهتم التدريسـية، وقـ  9-2العلوم والرياضيات ) يها، ومعلمءاخلدمة وأثنا

 سو  العمل احمللي واإلقليمي. فـي  وال ادرين على اإلبداب وا نافسة

 

يف إطار أهداف كلية التربية الؤ تسعى إىل إعداد ا علم ال فء، يسعى قسم التعليم األساسـي مـن  ـ ل    

 (3-1)األوليـة  الصـفوف   يأم برنـامج معلمـ  ( إعـداد  3-1)الصفوف برنامج معلم فـي  براجمه وم رراته سواء
 ( إىل حت ي  األهداف اآلتية:9-2العلوم والرياضيات ) يبرنامج معلم أثناء اخلدمة

 .( من التعليم األساسي3-1الصفوف )فـي  لل يام بالتدري  اا وم نًيعلميًّإعداد الدار  إعداًدا  .1

 ( من التعليم األساسي.9-2الصفوف )فـي  تدري  مادة التخصصفـي  اًصمتخصِّ اإعداد الدار  معلًم .2

  واكبة ا ست دات التربوية ا ديثة. ؛، والعمل على رف  قدراته ا  نيةأثناء اخلدمة الدار تأهيل  .3

 من ال درة على تطبي  ا عارف التخصصية والتربوية بعد ختّرجه إىل سو  العمل. الدار مت ني  .4

تطـوير العمليـة   فــي   لإلسـ ام  ؛ثـة، وتطبي اهتـا العمليـة   ت ويد الدار  باسجتاهات التربويـة ا دي  .5

 التعليمية.

ساسـية الـؤ   ت التربوية، واستيعا  ا بادئ األمت ني الدار  من معرفة ا فاهيم والنمريات واسجتاها .6

 مردلة التعليم األساسي.فـي  تإهله للتدري 

فــي   ات الت وباستراتي يو ،والوسائل التعليمية ،مت ني الدار  من توظيف طرائ  التدري  ا ديثة .7

 ا واقف التدريسية ا تنوعة.
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ألمته من   ل مت ني الت ميذ مـن اكتسـا  ا عـارف     ع وجد التعليم ما ي ال ا علم ي دم  دمة م نيةأمنذ 

وا ثل العليا، وحتمل ا سإولية، ومساعدهتم على اكتسا  م ارات التف ري الناقد، ومواصفات ا واطنة الصا ة. 

، فلـن  (أيدي أولئف الذين يربوع أجياهلـا الناشـئة  فـي  بأع مست بل األمة ومصريها إلا ي وناع) :وإلا ما قيل

 ، ولعلَّاللمعلم م انة كبرية ورفيعة جدًّ هلا، ومن هنا فإعَّ اا عن الصحة إع مل ي ن مطابً للف ال ول بعيًدي وع 

أرف  ما وصلت إليه هذه ا  انة هي ما قررته الث افة العربية واإلس مية عـرب تاره ـا جتـاه ا علـم، ف انـت      

ر عن عميم ت دير األمة له، كما أع م انته مستمدة من الع ائـد  التراث العريب اإلس مي تعبِّفـي  م انة ا علم

 و آله صلى ا  عليه -وال يم الدينية الؤ تنتمي إلي ا األمة العربية واإلس مية، وتفخر هبا. قال ا صطفى 

 "إلا بعثت معلما". -وسلم

كونـه   ؛( تعـد أكـرب  3-1)ة األوليـ الصفوف  ياألمهية للمعلم ب  ل عام فإع أمهية معلمهي فإلا كانت تلف 

ت وزارة التربيـة والتعلـيم م ـروب برنـامج     يتوىل تعليم ت ميذ مردلة عمرية لات  صوصـية ، ولـذلف تبن ـ   

والبحـث   العـايل  ( من التعليم األساسي أثناء اخلدمة بال راكة م  وزارة التعلـيم 3-1) تأهيل معلمي الصفوف

 سني جودة التعليم. العلمي ممثلة جبامعة صنعاء وبدعم من برنامج حت

للحاجة  الة تعليم م بطري ة نمامية، ونمًرتفريغ ا علمني  ومنح م  إجازات دراسية  واصا لصعوبة ونمًر

األمـر   ؛ا يداع التربوي؛ ف د روعي عند  إعداد  الربنامج  التأهيلي وآلية تنفيذه  هذه اخلصوصـية فـي  إلي م

ويف نف  الوقت اسستمرار  ،التأهيل والتنمية ا  نيةفـي  الذي مي ن ا علمني ا ست دفني  من تلبية ادتياجاهتم

 ا دار  الؤ يعملوع في ا.فـي  بعملية التدري   مبا س يإثر على سري العملية التعليمية

 اآليت : أثناء اخلدمة (3-1)األولية  الصفوف يوكاع من أهم ا ربرات لفتب برنامج معلم

اجلوانـ   فــي   ساسي  ـري مـإهلني  أل( من مردلة التعليم ا3-1وجود أعداد كبرية من معلمي الصفوف ) .1

 على جودة التدري  وخمرجات التعليم . امر الذي انع   سلًباأل ؛كادميية والتخصصيةاأل

األجيـال والـؤ تتطلـ  وجـود     تن ئة فـي  كوهنا تعدُّ األسا  ؛أمهية ا ل ة األوىل من التعليم العام .2

 .دري  ب فاءة عاليةمعلمني أكفاء مإهلني مبا مي ن م من تنفيذ الت
إىل ا ستومل  لرف  مستومل تأهيل م ؛أثناء اخلدمة وجود داجة ملحة لتأهيل وتدري  ا علمني وا علمات  .3

 هتم األكادميية وا  نية والث افية.ءاوتنمية كفا ،اجلامعي
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، بتم ينـ م مـن   اليم األساسـي  ـري ا ـإهلني جامعيًّـ    مردلة التعفـي  لمني وا علماتتلبية ادتياجات ا ع .4

 يختصـص معلمـ   (ب الوريو )وا صول على ، مناط  م ومدارس مفـي  استمرارهم مواصلة تأهيل م م 

 .أثناء اخلدمة (3-1)األولية  الصفوف
سي وع لـه انع اسـات إبابيـة علـى العمليـة       (الب الوريو )إىل مستومل   أثناء اخلدمة تأهيل ا علمني .5

 .ري التعليمية والتربوية ا ن ودةا عايوبالتايل الوصول إىل  ؛التعليمية والتربوية
علـى   أثناء اخلدمـة  (3-1)األولية  الصفوف يت  ي  ا علمني ا اصلني على درجة الب الوريو  معلم .6

 (.هدكتورا –واصلة تأهيل م للدراسات العليا )ماجستري م
 

 
 وف ـا   ا يـداع فــي   العـاملني ( 3-1) الصـفوف  معلمـي داء أفـي  اجلودة والتمي  حت ي  إىل الربنامج يطمب

 .   واألكادميي ا    التأهيلفـي  اجلودة معايري ألفضل

 

ال ليـة   ج ـود فيـه   تت ـارك  ،والتطبيـ   النمريـة  بـني  يربط  امليهنج ت اتبابفـي  الربنامجرسالة  تتمثل

أثنـاء   ات التـدري  والتأهيـل  اسـتراتي ي ومبـا ينسـ م مـ       ا تميـ ،  التدريسـي  لـألداء  يإهل م مباوا درسة، 

  .اخلدمة

 

:
 تتمثل أهداف الربنامج يف:

 (.3-1) الصفوففـي  ال زمة للتدري  الفعالت ويد الدارسني با عارف وا فاهيم وا علومات األساسية  .1
كفري   بداعي، والعملل ا    ت، والتف ري الناقد واإلمت ني الدارسني من  ال فايات ا  نية وقدرات د .2

، وا  رفني التربويني واإلدارة ا درسية وأوليـاء األمـور واجملتمـ     ، والتواصل الفعال م  الت ميذوادد

 احمللي.  
فــي   الدارسني ب فاياهتم وم اراهتم ال زمة لتطبي  ا عارف النمريـة وا  ـارات الذهنيـة   تطوير ث ة  .3

 ممارست م للعملية التعليمية. 
 والتحلي ا   ، أدائ مفـي  التأمل وممارسة ا ستمر، ا    والنمو الذايت التعلم على الدارسني ت  ي  .4

 .ا  نة بأ   
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( مـن مردلـة   3-0كفايات معلمي صفوف ا ل ـة األوىل )  وثي ة من اشت اق ا مت)

 (.التعليم األساسي

A- والف م ا عرفة: 

0A. (.   3-1الصفوف )فـي  م ر معرفة واسعة مبحتومل ا ن ج ا  ررُي 

9A. اته، وأدوات اسـتراتي ي ا نـ ج، والتـدري  و   :مثـل ًما للمفاهيم التربوية الرئيسة، م ر ف ًما سليُي

 الت وب، وت نيات التعلم.
 

B- :ا  ارات الذهنية 

0B. ا    ت الؤ تواج ه، وحيسن من أدائـه  فـي  ممارساته التعليمية والتربوية، ويبحثفـي  يتف ر

 وتعلم ت ميذه. 

9B.  هذا الربنامج.فـي  التعامل م  ا واد ا  ررةيم ر قدرات حتليلية وت وميية أثناء 
 

C- :ا  ارات ا  نية والعملية 

0C. .هطط لوددات ودرو  تعليمية م ئمة ل درات مجي  الت ميذ وداجاهتم 

9C.    يم ر ال درة على ال يادة وإدارة الصف وتنميم بيئة التعلم؛ حبيث ت وع داعمة وميسـرة لـتعلم

 وحتترم اس ت فات وتراعي الفرو  الفردية.   ،ت ميذه

3C. ا التع ي  اإلبايب ا ناس . يدير سلوك الت ميذ بعدالة وموضوعية وبصورة مستمرة، موظًف 

2C. ات التدري  الفاعلة، ويربر استخدام ا. استراتي يا من ا واسًعيوظف طيًف 

5C. ي  األهداف التعليمية. لتحفي  الت ميذ حنو حت ؛يتواصل بفاعلية، ويستخدم وسائط متنوعة  

6C.       ي وٍّم تعلم الت ميذ باستخدام أسالي  وأدوات متنوعة وشـاملة، ويوظـف نتـائج الت يـيم البنـائي

 واخلتامي؛ لت وب عمليات التعليم والتعلم وحتسين ا، وتطوير معايري إحاز الطلبة.
 

D- :ا  ارات العامة واسنت الية 

0D. والت اليف ويف التعلم الذايت.البحوث فـي  يوظف مصادر ا عرفة 

9D. ا.ا وم نيًّالفرص ا تادة لتطوير لاته علميًّ يستثمر 

3D. مواقف دياتية خمتلفة.فـي  فري ضمن  بيد م ارات التواصل والعمل 

2D. واسعتناء بت مذته ومحايت م.، ا بالعدالة اسجتماعيةيم ر الت اًم 

5D. ا هبا. ي در قيم ا درسة واجملتم  وحيترم ا، ويم ر الت اًم 

6D. ا واقف التعليمية.فـي  حيرص على عدم ن ر معت داته وتوج اته ال خصية 
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نعـم   لت ميـذه قيمة الرسالة ا ل اة علـى عات ـه ف ـاع     معلم الصفوف األولية هو للف ا علم الذي است عر

ا ريب ال دير، يروع فيه مثاًس لألبوة ا انية وال ل  ال بري ف د شـعروا مبحبتـه هلـم فـأدبوه دـني أهـداهم       

كلمته، ووطـد ع قتـه اإلنسـانية مـ      علي م العلم، وي ر  علي م ببسمته قبل أع ت ر    ما   قبل أع ي دي

 ،ودصـته  ، علم م ت ود إىل دبـة مادتـه  الت ميذ ف عل م ي بلوع عليه ب ل دبة وت دير، فمحبة ت مذته 

 الفصل فيما بين م تأثرًا مبحبة معلم م.ت ميذ وسينت ل هذا الود إىل  ،الؤ ينتمي إلي ا وا درسة

العلـم وإلـا يتعـداه إىل    فــي   معلم الصفوف األولية هو للف ا علم الذي س ي ف دوره عند دد التر يـ  و

باألسالي  ا تنوعة لات التأثري التربوي وا باشر. ويسـتطي  ا علـم أع حي ـم علـى      إباد الداف  هلذه الر بة

إلي ـا  وج  ـم  ألـاال سـلوكية   فــي   هت ميـذ سـلوكيات  لم دماتـه   بتوجي اته من  ـ ل  ت ميذمدمل تأُثر ال

 ه أو ال ـ ومل  صـافحت  م، واإلقبال علـى معلم ـ  مواحملافمة على كتب به ال رب، واسهتمام  كالتأد  م  ال رآع

 مثل ما ي بل على أبيه.

ول نه التأثري الوقؤ ال صري الذي هتفي با تفاء ا علـم   ،وا  ي ة أع ا علمني لدي م ال درة على التأثري

 تلميـذ أما التأثري ا ر و  هو للف التأثري اإلبايب البعيد ا دمل الذي ينمو م  لـو ال  سليب،ومثل هذا التأثري 

ددود ا ادة والفصـل   الناجب هو الذي يرمل أع د ي ة رسالته س ت ف عند يته، وا علموحيرص على استمرار 

 مست بً .على مساعدة نفسه وإعانته  تلميذوا ردلة الدراسية بل تتعداها إىل دياة ال

 

هذه ا ردلة فـي  من األمهية البال ة لتعلم األطفال إع أمهية وجود معلم متخصص للصفوف األولية تأيت

مردلـة بدايـة ال ـراءة وال تابـة      ف ي ؛مردلة األسا  التعليمي جلمي  مرادل التعليم التالية هلاُتعدُّ ديث 

هـي  و، الـؤ هتـتم بالصـفوف الث ثـة األوليـة      مرادل التعلـيم النمـاميّ  هي أوىل و، ومها أسا  العلم والتعلم

ا ردلة الؤ ُتدّر  الطفل على التف ري ب  ٍل سليم، وُتإّمن له ا ّد األدىن من ا  ـارات، وا عـارف، واخلـربات؛    

ا نـاط   فــي   الطفـل كاع أللحياة، و مارسة دوره ك خٍص ُمنتٍج دا ل ِنطا  التعليم النمامّي، سواء هتيإه الؤ 

 .مناط  الِريففـي  اَ ضرية، أو

مردلة تفّتب الطفل؛ حبيث هرج إىل اسنفتاح على اجلماعـة األولّيـة بعـد     وليةالصفوف األمردلُة وتعد 

أع كاع اهتمامه يتَمركُ  دول نفسه؛ فا ياة عند علماء التربية هي عبارة عن عملّيات مسـتمّرة مـن الت ّيـف    

أ لدمل الطفل لـط  ُمتناسـ و ومتـٌلفو    واُ  َءمة بني العوامل البيئّية، والعوامل الت وينّية الدا لّية، إىل أع ين 

م ّوع  من تلف العوامل، ومن اجلدير بالذكر أّع النمو يتمثََّل بعملّية ارت اء ال ائن ا ّي من النـوادي الف رّيـة،   

واجلسدّية، والع لّية، وعليه فإّع عملّية التربية ب  أع ت وم على ُأُس  و صائص كّل مردلة مـن مرادلـ ا،   

ب  ل ُكّلي على النمو؛ ديث إع التعلـيم يـتّم مـ  الت ـّدم بعمليـة النمـو، أي أع الّنمـو والـتعلَُّم         ويعتمد التعليم 

 ,اآل رفـي  عوامل ُمتدا لة ببعض ا، وُيإث َُّر كل َّ من هذه العوامل
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داليا مـن مسـلمات    وُتعدللطفل،  وا  ارملمردلة الت وين ال خصي وتستمد هذه ا ردلة أمهيت ا من كوهنا 

 الـوط   هذا ا ردلة مردلة الت ـوين ُتعدُّ ، كما والؤ يلتح  هبا مجي  أبناء اجملتم  ومن مجي  فئاته اجملتم 

مردلـة الت ـوين العـاطفي    ، وهـي أيضـًا   وانتمائه للم تم  احمللي  اصة واجملتم  الدويل بصفة عامة تلميذلل

يعـي  في ـا ميـداع للمصـان ا  ـتركة      ع البيئـة الـؤ   أو، جتماعية وكيفية ت وينـ ا وصـيانت ا  والع قات اس

هـذا اهلـدف    بـل يعتـرب   ؛مردلة ت وين ا  و  الؤ له وا  ـو  الـؤ عليـه    أيضًا ُتعدُّ، ووا واطنة الصا ة

حت ـ  التوافـ  اسجتمـاعي واسنفعـايل      تسـعى إىل ديث أهنـا   ؛األمسى للمدرسة ا ديثة  اصة اسبتدائية

 .للتحصيل العلمي باإلضافة

ب دنا اجلم ورية فـي  األمهية البال ة هلذه ا ردلة إس أع أ ل  معلمي الصفوف األولية وبالذاتوم  هذه 

ف م من  ربي الثانوية العامة أو  ربي معاهد ا علمني؛ لذلف من الطبيعـي جـدا    ؛اليمنية  ري متخصصني

رب أسـبا   ة والعا ية أع مـن أكـ  أع تأيت ا خرجات على   ف ا طلو ، وقد أثبتت العديد من الدراسات العربي

  الوادـد؛ الفصـل  فــي   أع معلمي م  ري متخصصني، إضـافة إىل األعـداد ال ـبرية    تعثر طلبة الصفوف األولية

 حتسني جودة التعليم ي مـن فـي  أع العامل ا اسم والوديدوبالتايل رمبا ينع   على دياهتم العلمية ك ل، و

؛ ت ميذالتحصيل الدراسي للفـي  العامل ا إثر األكثر أمهية ف و لصحيب،ا تخصص وا إهل بال  ل ا ا علمفـي 

للتعامل م   لية من ا تخصصني ا إهلني علميًّا وتربويًّاالصفوف األو من هذا ا نطل  ب  أع ي وع معلمولذلف و

باهتمام ـا باألطفـال   هذه ا ردلة بال  ل ا طلو ، ف ـثري مـن ال ـعو  ا ت دمـة لـن تت ـدم إس       فـي  األطفال

، فـا علم  ـري ا تخصـص أىن لـه أع ميتلـف مسـات       هذه ا ردلة أيًضـا بل من قبل  ،هذه ا ردلةفـي  وتعليم م

 و صائص معلم الصفوف األولية الناجب.

العملية التعليمية، ف و ا نفذ الرئي  للمنـ ج الدراسـي،   فـي  دوره ا يوي وا  مله  فمعلم الصفوف األولية

 وداولة حتسني وتطوير ت ميذهال ائم على متابعة هو و هذه ا ردلة،فـي  ت ميذه وا رشد وال ائد للوا وج

سدت اكـه   انمـرً  ت ميذه؛شخصيات فـي  بني عناصر العملية التعليمية اهو العنصر األكثر تأثرًيو مستوياهتم،

للـت ريات والتطـورات العديـدة الـؤ      اونمـرً . هـذه ا ردلـة  فـي  ، وبالذاتا باشر وقضاء الوقت األطول مع م

ف د تعددت م ام ا علـم   للتلميذ؛العديد من جماست ا ياة وفرض ا مواصفات جديدة فـي  ي  دها عامل اليوم

، الـ زم  التخصصـي  كل للف أدمل إىل اسهتمام ال بري بإعداد ا علم اإلعداد ا  ـ  و ووظائفه،وتنوعت أدواره 

ولضـماع قيـام ا علـم بـأدواره      ،ات الؤ ت وم بإعداده لتواك  ا  ام والوظائف اجلديدةوتطوير برامج ا إسس

اكتسـاهبا لل يـام    ا ناطة به ف د ت ريت وتعددت ا واصفات واخلصائص وا  ـارات وا عـارف الـؤ يلـ م ا علـم     

عـايري  اصـة بـا علم يـتم     ما ددا بال ثري من مسإويل التربية والتعليم لوض  مف ذا بالتايل و بدوره ا ن ود.

 العناصر.مبوجب ا التأكد من امت ك ا علم هلذه 
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 اآليت:فـي  ال خصية  علمي الصفوف األوليةسمات الأهم تتمثل 

 استصاف خبصائص جسمية مناسبة تإهل للعمل التدريسي، حبيث: .1

 .هلو من العيو  واإلعاقات اجلسدية 

 . يتمت  بالصحة اجليدة وس مة ا وا 

 .يتمت  باللياقة الصحية والبدنية 

 مم ره.فـي  يتصف بالبساطة واألناقة 

 العمل.فـي  يتمت  با يوية والن اال 

 استصاف خبصائص ع لية مناسبة تإهل للعمل التدريسي، حبيث: .2

 .يتمت  ب در مناس  من الذكاء 

 .يتمت  بدقة م دمة األطفال وسلوكياهتم 

 .ميتلف معرفة وث افة عامة 

 التف ري.فـي  وا رونة البدي ة يتصف بسرعة 

 .ميتلف ال درة على التف ري الن دي واإلبداعي، ودل ا    ت 

 .يتحدث بط قة وصوت واضب 

 .ميتلف ال درة على ا وار واإلقناب 

 استصاف باست اع اسنفعايل، حبيث: .3

 ا وقف التعليمي.فـي  ميتلف توازنا انفعاليًّا 

 للذات. ميتلف مف وما إبابيًّا 

 النف  ويف اآل رين.فـي  يتمت  بالث ة 

 .حي  م نة التدري  والعمل م  األطفال 

 .يتمت  بصحة نفسية سليمة 

 استصاف خبصائص اجتماعية مناسبة، حبيث: .4

 .بيد التحدث بلباقة 

 .يتواف  م  ديطه اسجتماعي 

 .يتمت  با رح والب اشة 

 .يتعاوع م  أسر وأولياء أمور الت ميذ 

 السلوك ال خصي واسجتماعي.فـي  س ميةيتمثل ال يم اإل 

 .ي تم مب   ت الت ميذ اسجتماعية 

 ديطه اسجتماعي.فـي  ي ارك بفعالية 

  للمحافمة على ثوابت اجملتم  وهويته ودينه ومعت داته. ت ميذتوجيه اليعمل على 
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  بدرجة م ئمة. ت ميذربط الدرو  ب ضايا وأدداث اجملتم  والبيئة الؤ يعي  ا اليعمل على 

  مناق ة تلف ال ضايا واألدداث وحتليل ا مبا يتناس  م  قدراهتم.فـي  ت ميذإشراك اليعمل على 

 ت ميـذ ميـار  مـن   هلـا ال   و ،صمم أن طة تعلم وم   ت تدريسـية )دا ـل الصـف و ارجـه(    ي 

 م ارات التف ري ا تنوعة.

 ت ميذتف ري ا ختلفة لدمل الطرح العديد من األسئلة الؤ تثري أنواب ومستويات الي. 

    على ال يام بعمليات البحث واسست صاء سكت اف ا عارف بأنفس م. ت ميذال ي 

   والعمــل علــى تنميتــ ا وتعديلــ ا  ،وميــوهلم ،وهوايــاهتم ،علــى حتديــد توج ــاهتم ت ميــذال ي ــ

 بالطري ة ا ناسبة.

    معنوياهتم وقدراهتم على اختال ال رار والـدفاب  من ويرف  الث ة بأنفس م وي سب م  ت ميذال ي

 عنه.

  ا  ارات اسجتماعية ال زمة. تلميذورش وجمموعات ت س  الفـي  أسالي  العمل اجلماعي يطب 

 اسلت ام بأ  قيات ا  نة عند ممارسة العمل التدريسي، حبيث: .5

 .حيترم ال وانني واللوائب ا نممة لسري العملية التعليمية 

 ويعت  باسنتماء إلي ا. في الت اما برسالة ا إسسة الؤ يعمل ُيم ر ا 

 سلوكه ال دوة ا سنة.فـي  يتمثل 

 التعامل م  الت ميذ.فـي  يتحلى بالصرب وسعة الصدر 

 تأدية واجباته.فـي  يتعامل بالصد  واألمانة 

 .حيترم آراء اآل رين وم اعرهم 

 . يت يد بٌدا  وأ  قيات اجملتم 

  مجي  الت ميذ وال م ء. يتعامل بعدل م 

 .حيافظ على أسرار الت ميذ و صوصياهتم 

 .حيرص على تعلم الت ميذ وت دم م 

 .يستم  ألولياء أمور الت ميذ 

ا ن ج الدراسي وأسسه وعناصره  معلمي الصفوف األولية، ويتف م زمة لتخصص ا عارف الميتلف  .6

 :حبيث ا رجوةتعليمية مبا مي نه من التعامل معه بصورٍة حت   األهداف ال

 ختصص معلمي الصفوف األولية.فـي  طبيعة وأسالي  الدراسة والبحثلديه ف م ل   

  األ رمل.بالعلوم وا عارف  ختصص معلم الصفوف األوليةع قة يدرك 

  وعمليـات   ،وعناصـره  ،وأصـوله  ،للصفوف األولية معارف أساسية دول مف وم ا ن ج الدراسيميتلف

 وتطويره وت وميه. ،بنائه

  وموضوعاته ب  ٍل دقي . الصفوف األوليةمن ج ميتلف ال درة على حتليل 
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 الع قة بني ا ن ج ا خطط وا دّر  وا ختَبر.ا يدرك جيًد 

 وجمتمعاهتم. ت ميذدياة الفـي  دور ا ادة الؤ يدرس ا وأمهيت ا ايدرك جيًد 

  جه ا طلو .الوتنفيذ ا ن ج على فـي  الدور ال بري للمعلميعي 

 مفـاهيم ونمريـات  و ،ودتـواه مـن معلومـات    واخلاصـة، أهدافه العامة و ،با ن ج العلمي ا  رر يلم، 

 وحنوها.وأسالي  ال يا  والت وب  ،وأن طة وتطبي ات،

  ت ميـذ وتطبي اتـه ا ياتيـة لل   ،شرح طبيعة التخصص وأمهيتـه وبنائـه ا عـريف   على  اقادًري وع 

 دس  مستواهم الدراسي. 

  وت ـوي  م   ا ـواد ا  ـررة علـي م   حنو  ت ميذبناء اجتاهات إبابية لدمل اللديه ال درة على ت وع

 .اللت ود من معارف 

  تنفيذ ا ن ج ا درسي كما  طط له م  ت يف أي ن ص أو ملحوظات تم ر له لديه ال درة على ت وع

 فيه.

 ا  ررات األ رمل. فـي  بالعلوم وا عارف اببعض ا وأف يًّ اعلى ربط موضوعات ا  رر رأسيًّ يعمل 

  إبداء ا  دمات واآلراء الؤ من شأهنا تطوير ا ن ج وحتسينه.لديه ال درة على ت وع 

فــي   ، وألاال تعلم م، والتطبي ـات التربويـة  يةالصفوف األولفـي  اس ام خبصائص لو الت ميذ .7

 ال امل )ا عريف، والنفسي، واجلسمي اسجتماعي( لدي م.الفصل الدراسي مبا يع ز النمو 

 هذا السيا .فـي  اليمن وأ  قيات ا  نة ودور ا علمفـي  مستوع   ايات النمام التربوي .8

 ، ومن ا: ام مب ارات التخطيط للتدري اإل .9

 خمرجات تعلم ا واد الدراسية العامة والتفصيلية.و ت اع صيا ة أهدافإ 

 ومل ا واد الدراسية.جادة حتليل دتإ 

  أنواب التخطيط للتدري  وفوائد كل نوب ووظائفه.معرفة 

 .ال درة على وض   طط دراسية )ش رية، فصلية وسنوية( فعالة تليب ادتياجات الت ميذ 

 . ال درة على تصميم النمولج ا ناس  لتنفيذ الدر 

  ت ميـذ اجلاريـة ومسـتويات ال  ت وب اخلطـط ا وضـوعية وتعديلـ ا حبسـ  المـروف      ال درة على 

 وإحازهم.

  وقـدراهتم واسـتعداداهتم    ،السـاب ة  ت ميـذ حتليل مد  ت عملية الـتعلم كخـربات ال  ال درة على

 والت  ي ات وا واد التعليمية ا توافرة با درسة وحنوها.

  كـد مـن   الـدر  والتأ فــي   حتديد ا واد التعليمية واألدوات واألج  ة الؤ ستسـتخدم ال درة على

  يت ا.هجا
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م ا ناسبة ات وطر  التدري  الفعالة، ومصادر التعلم وت نيات التعليستراتي يباستخدام اس اإل ام .11

 :لت ميذ الصفوف األولية من ا

 وا ناق ة(. ،استيعا  أس  طرائ  التدري  الت ليدية مثل )احملاضرة، وا وار 

  دـل ا  ـ  ت،   ا ديثة )اسست  اف، اسست راءات التدري  استراتي ياستيعا  أس  استخدام ،

دـل  ا وقف التعليمي وتنمي لدي م م ـارات  فـي  خل( الؤ ت رك الت ميذ بفعاليةلع  األدوار ... إ

 بداعي.ا    ت والتف ري الناقد واإل

 ومـ    ا ـادة  طر  وأسالي  التدري  ا ناسبة مبا يت ءم م  أهداف ودتـومل ات واستراتي ي تيار ا

 وألاال التعلم لدي م وم  اإلم انات ا تادة. ت ميذمستويات ال

  ختطيط طري ة التدري  وتنفيذها.فـي  تباب اخلطوات العلميةاال درة على 

        ال درة على ا تيار واستخدام أفضل وأنس  الت نيات التعليميـة لتسـ يل عمليـة التعلـيم وت ـوي

 الت ميذ.

 :و ري اللفمية مبا يس ل عملية التعلم وحي   األثر ا طلو م ارات استصال اللفمية  إت اع .11

 ت ميذلتحدث بالل ة العربية الفصحى الؤ يف م ا الال درة على ا. 

  الوسـيلة التعليميـة و ريمهـا بل ـة مناسـبة       ويف ،الـدرو  كرا  حتضري فـي  ال تابةال درة على

 األ طاء.مف ومة وسليمة من 

  وشـرح   طردـه، ت مل بياع مـا سـيتم    ت ميذواضحة مف ومة لل شرح الدرو  بطري ةال درة على

طـرح  فــي   وبياع الع قات بين ا، وضر  األمثلة، وإعادة ال رح، والتـدرج  الدر ، وعناصره،أف ار 

 األف ار، وت دب ملخص للدر ، وحنو للف.

  التعليمي.اسلت ام حبسن اإلل اء وجالبيته وتنويعه مبا يتناس  م  ا وقف 

  أسالي  ت دب احملتومل العلمي باستخدام الرسوم والصور والبيانات و ريمها مبا يساعد فـي  التنوي

 .ت ميذصور متخيلة ومف ومة للفـي  على إبراز احملتومل

 . إظ ار ا ماسة للموضوب واستخدام ا ركات واإلشارات استصالية وحنوها بال در ا ناس 

 نوية وسواًء تعل  للـف  كانت دسية أو معأا د قدر اإلم اع من معوقات استصال سواًء على  العمل

وضوح الصوت( أو الرسالة ) مـوض الف ـرة( أو الوسـيلة )تعطـل األج ـ ة أو       اخنفاضبا رسل )ك

 أو عدم وجود اسستعدادات الساب ة. ( موض الوسيلة( أو ا ست بل )كال رود الذه 

 اتسـتراتي ي واسعملية التعلم باسـتخدامه للم ـارات   فـي  هت ميذ األوليةمعلم الصفوف ي رك  .12

 :حبيث الؤ تساعد على إثارة اسنتباه والدافعية

 علي ا.ودث م الدائم  ت ميذوضيب أمهية ا  اركات لليعمل على ت 

  للف كاألسئلة فـي  واستخدام أسالي  متنوعة ت ميذإثارة انتباه وتفاعل اللديه ال درة على ت وع

 وحنوها.والتمرينات 
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 وحتسني األسـئلة وتوزيع ـا    ،قواعد استخدام األسئلة مثل أسالي  الصيا ة ووقت اسنتمار يراعي

 وحنوها.

  أن طة ا ادة وفعالياهتـا وإعطـائ م بعـض ا  ـام     فـي  للم اركة ت ميذإتادة الفرصة لليعمل على

 لل يام هبا.

  كت دب الثنـاء واجلـوائ     ت ميذحفي  ا ناس  إلثارة م اركات الت دب التلديه ال درة على ت وع

 الدرجات.ومنب 

ه مبـا يتناسـ  مـ  ميـوهلم واهتمامـاهتم واسـتعداداهتم       ت ميذيراعي ا علم الفرو  الفردية بني  .13

 :ومن ا و صائص م األ رمل

  وا  ـارات   ه و صائص م الفردية من ديث ا عـارف واسسـتعدادات السـاب ة   ت ميذتعرف مستويات

 للف.فـي  وال درات الؤ ميتل وهنا والفرو  بين م

 واستعداداهتم. ت ميذصميم وتنفيذ أن طة و ربات تعلم متنوعة لتتناس  م  ميول ال 

 ت ميذتنوي  طرائ  وأسالي  التدري  لتتواف  م  أسالي  التعلم ا ختلفة لدمل ال. 

 وقدراهتم ا ختلفة. ذت ميتنوي  أدوات وأسالي  ال يا  لت ئم ميول ال 

 وختطـيط وتنفيـذ الربنـامج واألن ـطة      ،ضـعيفي التحصـيل   ت ميـذ دراسة دـاست ال فـي  اإلس ام

 ا ناسبة لتحسني مستوياهتم.

 ا تفـوقني وا وهـوبني وختطـيط وتنفيـذ الـربامج واألن ـطة        ت ميذدراسة داست الفـي  ا  اركة

 .ا ناسبة هلم

إت اع إدارة الصف وتنميم وترتي  عناصره ومعاجلة األ طاء فيه مبـا يـإدي إىل تـوافر بيئـة      .14

وجتسـد الع قـات    وتنميـة شخصـياهتم   ت ميـذ زيـادة حتصـيل ال  ت    على التعلم، وتعمل على 

 :ومن ا اإلنسانية

     البدايـة فــي   ت ميـذ وتوضـيح ا لل  ،حتديد التعليمات واألنممة اخلاصـة بالعمـل دا ـل الفصـل، 

 األمر.والتأكيد علي ا كلما ل م 

 .ت سيم الوقت اخلاص بالدر  مبا يتناس  م  أهداف الدر  وأن طته 

 بالفائدة. ت ميذاسست  ل األمثل لوقت الدر  مبا يتوق  أع يعود على ال 

 ا  ئمة.با  مة والطري ة  ت ميذمعاجلة األ طاء الصادرة من ال 

 وتوزيـ  أمـاكن اجللـو      ،وهتويـة  ،وإضـاءة  ،الفصل من أج ـ ة فـي  سبةتوفري البيئة ا سية ا نا

 وحنوها.

 عن  ام والت دير واأل وة والعدل بعيًدباسدترا ت ميذالفصل ي عر في ا الفـي  توفري بيئة معنوية

 كل ما ينت ص من شخصياهتم.

 عن الفوضوية والع وائية. اجو علمي تفاعلي بعيًدفـي  وأن طة التعلم ت ميذتنميم م اركات ال 
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، من دروسه مبا ي يد من فاعلية التعلمفـي  الوسائل والت نيات التعليمية ويستخدم ا يت ن إعداد .15

 ديث:

  التربوية.إعداد أو ا تيار الوسائل التعليمية ا ناسبة لدروسه واستخدام ا وف  ا بادئ 

 لتفعيل عملية التعلم وربط ا بالواق . ؛دروسهفـي  دمج الت نيات ا ديثة ا تادة 

 وإرشادهم إىل أماكن ا. با ادةبأمهية ا صادر األ رمل للمعارف ا تصلة  ت ميذتوعية ال 

 ودث م على التعلم الذايت بوساطت ا. ،على استخدام ت نيات ووسائل التعلم ت ميذتعويد ال 

 بذلف. يذت ماحملافمة على الوسائل والت نيات ا وجودة وتوجيه ال 

 التعامل م  الوسائل واألج  ة وا واد التعليمية.فـي  تباب ادتياطات األمن والس مةا 

 التعامل م  ت نيات ا اس  وا علومات وحنوها.فـي  مراعاة الضوابط وا عايري ا  نية واأل  قية 

 :ية ومن ام بأسالي  وأدوات الت وب ا ناسبة لت ميذ الصفوف األولاإل ا .16

  الساب ة.ه للوقوف على معارف م ومستوياهتم و رباهتم ت ميذت خيص مستويات 

 الدرو  اليومية وتوظيف نتائ ه.فـي   ا يتم ت دميه ت ميذقيا  حتصيل ال 

 ت ميذتوضيب معايري وأسالي  الت وب الؤ سيتم استخدام ا وشرد ا لل. 

    وعية وشـفوية وأدائيـة لتتوافـ  مـ      وموضـ  م اليـة تنوي  أدوات ال يا  والت وب مـن ا تبـارات

 اهلدف واحملتومل ا طلو  قيا  التحصيل فيه.

 .تصميم أدوات ال يا  والت وب وف  ال واعد الصحيحة 

 اس  م  ت ميذ طلبة الصفوف األوليةإجادة وض  ا تبارات تتن. 

  ي ا سـية  مـن النـواد   –و ريها من أسالي  الت ـوب   –هتيئة األجواء ا ناسبة ألداء اس تبارات

 وا عنوية.

 .تصحيب اإلجابات بطري ة علمية 

 بالت ذية عن أدائ م. ت ميذتفسري وحتليل درجات اس تبارات و ريها وت ويد ال 

  اوت يريهـ ة ا ستخدم والت نيات طري ة وأسلو  التدري ة واستراتي يت وب فاعلية على ال درة 

 عند ا اجة. اأو تعديل 

   التدري  وختطيط دروسـه وأن ـطته بطري ـٍة    فـي  والت وب لت وب أدائهاستخدام نتائج ال يا

 .أفضل

 ، من ديث:األن طة ا تنوعة الؤ تنفذها ا درسةفـي  يس م ا علم بإبابية .17

 علـى ا  ـاركة    ت ميـذ ودث ال ،على أنواب وبرامج األن طة ا نفذة دا ل ا درسة و ارج ا اسط ب

 .افي 

  ختطيط األن طة ا درسية وتنفيذها وت ومي ا.فـي  - قدر اإلم اع -اإلس ام 
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ي وا  ـرف  ت ميـذ ا درسة مـن إدارة ا درسـة والـ م ء وا رشـد ال    فـي  يتعاوع ا علم م  العاملني .18

 ، من ديث:التربوي مبا حي   روح الفري 

 .التعاوع م  إدارة ا درسة وتنفيذ ا  ام والواجبات الؤ يع د إليه هبا 

  وا  اركة في ا. الط يباسط ب على الربامج الؤ ينفذها اإلرشاد 

  الذين حيتاجوع ا ساعدة،  ت ميذبا علومات الؤ حيتاج إلي ا عن داست ال الط يبت ويد اإلرشاد

 سبيل دل م   هتم.فـي  تنفيذ ما يطل  منه من م امفـي  واإلس ام

 ت ميذاصل اإلبايب م  أولياء األمور  ا فيه مصلحة الجمال  اآلباء، والتوفـي  اإلس ام بفاعلية. 

 ا درسة كأمني ا  تبة وم رف مصادر الـتعلم وحنوهـا مبـا يسـ م    فـي  التعاوع م  العاملني اآل رين 

 حتسني عملية التعليم.فـي 

 .التعامل م  ا  رف التربوي بروح األ وة والتعاوع واسستفادة من توجي اته وإرشاداته 

 ه ولوه ا   :ال درة على تطوير أدائميتلف  .19

 .حيدد جوان  ال وة والضعف لديه من   ل حتليل نتائج الت ميذ 

 ه ا   .يض  أهداًفا لتحسني أدائ 

 .يستخدم ا  دمة الصفية وت ارير ا وج ني لت ييم تدريسه وحتسينه 

 جمال ختصص معلم الصفوف األولية.فـي  يتاب  كل جديد 

 ا ل ـة األوىل مـن مردلـة التعلـيم     فــي   واألنممة وال وانني الؤ تـنمم العمـل   يتاب  الت ريعات

 األساسي.

 .يواك  ا علومات ا ست دة ا تعل ة خبصائص لو الت ميذ 

  اسبت ار والت ديد ا ستمر  ياته ا  نية.فـي  لديه الر بةت وع 

 يـة بالصفوف األولالؤ ترتبط  وورش العملالندوات واحملاضرات والدورات التدريبية فـي  ي ارك 

 .أو الطفولة

 حتسني تدريسه.فـي  يطب  ما تعلمه من الفعاليات ا  نية 

  ويف  معلمي الصـفوف األوليـة   ختصصجمال فـي  على اإلصدارات العلمية من كت  ومن ورات يطَّل

 اجملالني التربوي والث ايف واإلفادة من ا.

 بتخصص معلم الصفوف األولية رتبطة األحباث والدراسات التربوية افـي  ي ارك. 

  تعـرف ن ـاال ال ـوة والضـعف وختطـيط وتنفيـذ       التـدري  و فــي   بتحليل أدائه انفسه لاتيًّي ِّوم

 .ا لول ا ناسبة لذلف
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13

فلسفة الربنامج على أسا  تنفيذ العمليـة التعليميـة مـن  ـ ل التفاعـل اإلبـايب بـني عناصـرها         ت وم 

ا ادة التعليمية وأن طت ا( ومبا يساعد على تطوير قدرات ا لتح ني بالربنامج، مـن   -الدار  -ا تنوعة )ا علم

عمليـة  فــي   ت ـاع   العملـي، واإل تعلم م على التطبي  والربط بني اجلان  النمري واجلانـ فـي    ل التركي 

ا يـداع أثنـاء التطبيـ  والتـدري      فــي   التعلم، والت امل بني التعليم والتعلم والت وب، والؤ سـيم ر أثرهـا  

 .اليمنية مدار  اجلم وريةفـي  (3-1لت ميذ الصفوف )

يتعامـل مـ  معلمـني    نوعية الدارسني الذين أعد الربنامج من أجل م، ف ـو  فـي  وتتمثل  صوصيات الربنامج

ا كبرًيا من اخلربة ا يدانية وا علومات ا تراكمة الؤ اكتسبوها   ل م ـوار طويـل مـن العمـل     ميتل وع رصيًد

 ا يداع التدريسي حبيث ت وع الدراسةفـي  ويسمب الربنامج للدار  اسلتحا  بالربنامج وهو ،ا يداعفـي  ا   

 .مدارس مفـي  ال لية يومني وأربعة أيامفـي 

 

ا يـداع ممـن تتـوفر    فــي   ( من مردلة التعلـيم األساسـي العـاملني   3-1يست دف الربنامج معلمي الصفوف )

( سـنوات علـى   11 دمتـ م الوظيفيـة )  فــي   ( سنوات وممن ب ي2التدري   دة س ت ل عن )فـي  لدي م  ربة

 داصلني على إددمل ا إه ت اآلتية:األقل شريطة أع ي ونوا 
  بعد الثانوية العامة . (سنتاع)ش ادة دبلوم 

  وما يعادهلاش ادة الثانوية العامة مبختلف أقسام ا ا عتمدة لدمل وزارة التربية والتعليم. 
  سنوات . 3دبلوم معلمني نطام 
  سنوات. 2دبلوم معلمني نمام 
  سنوات . 2دبلوم معلمني نمام 
 

 
( ساعة أكادميية، والؤ تتطل  من كل ملتح  بالربنامج اجتيازها بن اح  ـ ل  141ي تمل الربنامج على )

 مثانية فصول، من ا فص ع صيفياع ، ومبوج  اآللية ا تف  علي ا م  وزارة التربية والتعليم.
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 وف  مسارين:يسري الربنامج 

 

ويتم من   له ت ويد الدارسني با عارف وا فاهيم وا  ارات األكادميية ا رتبطـة بـا  ررات الدراسـية    

( مـن التعلـيم األساسـي. وكـذلف إكسـاهبم ا فـاهيم       3-1ا ل ة األوىل )فـي  لت ميذلسوهنا الؤ سيدرِّ

 ومسإوليات التدري  بن اح وكفاءة.وا  ارات التربوية النمرية دىت ي وموا مب ام 
 

 

 ويتم من   ل اآليت:

 التعلم من   ل إثراء اجلوان  ا عرفية والعلمية.  .1

 من   ل ا عاي ة ومن   ل النمالج اجليدة. التعلم .2

 د رة الصف.فـي  التعلم من   ل التطبي  .3

 إطار التعليم والتعلم.فـي  التعلم من   ل ممارسة التأمل وا راجعة للمعاي ات اليومية .4

 

ناجًحا عندما تصبب ا خرجـات اآلتيـة    ابرناجًم أثناء اخلدمة (3-0) األولية الصفوفيصبب برنامج معلم 

 متوفرة:

1- 

 سة ودصلوا على الب الوريو .ارمجي  الدارسني ا ست دفني أكملوا برنامج الد 

   مجي  الدارسني ا ست دفني قد أتيحت هلم فرصة اسلت اء ب م ء ا  نة وتبادلوا األف ار والـرؤمل

 مع م.

 . مجي  الدارسني ي دِّروع م نت م ويتمثلوهنا بال  ل ا طلو 

  فــي   ع للمفـاهيم النمريـة اخلاصـة بالربنـامج ويطب وهنـا     ومجي  الدارسني ا ست دفني مسـتوعب

 تدريس م.

 اإلدارة ا درسية وا  رف التربوي. من   ل ت اريرجودة األداء فـي  الدارسني ُنسَُّحَت 

  ا اصل وحتسن ا صة الدراسية.لت يري لإدراك الت ميذ 

 مستومل أداء أبنائ م.فـي  م دمة أولياء األمور  دمل التحسن 

 

2-  

 .ظ ور إضافات جديدة على مستومل ا درسة 

 ب ـ ل أكـرب م ارنـة بت مـذة ا علمـني  ـري        ت مذة ا علمني ا ست دفني حتسنالتحصيل الدراسي ل

 ا ست دفني دا ل ا درسة.
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 ضوء معايري ومإشرات دـددة، وبنـاءً  فـي  نفيذ مدير ا درسة وا  رف التربوي م اهدة صفيةت 

 عليه تتحسن عملية ت دب اخلدمة اإلشرافية وا  ورة على مستومل ا درسة.

 إطار نمام ددد بإجراءات وأدوات  اصة. فـي  تع ي  م ام مدير ا درسة وا  رف التربوي 

 ( 3-1دصول معلم الصفوف )   إطـار  فــي   من التعليم األساسي على م يد مـن اسدتـرام والت ـدير

 ا درسة واجملتم .

 

3-  

 .ل  تعاوع وثي  بني ا درسة واإلشراف التربوي وكلية التربية  

 أثناء اخلدمة (3-1) األولية وجود أول برنامج لتأهيل جامعي  علمي الصفوف. 

  وا درسة.حتسن الع قة بني األسرة 

  ا ساب ات العا ية )تيم (فـي  مإطار م اركت فـي  اجلم ورية اليمنيةطلبة حتسن مستومل. 

 على ا دمل البعيد اليمنفـي  تتحسن خمرجات نمام التعليم األساسي . 

 ( باعتباره من يإس  لتعليم مدرسي ناجب.3-1حتسن نمرة اجملتم   علمي الصفوف ) 

  اجلم ورية اليمنية.فـي  تربوي للصفوف األولية طوة أوىل حنو تأسي  تأهيل 

  اجلم ورية اليمنية. فـي  حتسني نمام التعليمفـي  دورهبرف  مستومل وعي ا علم 

 

 احملاضرات. .1

 ا وار وا ناق ة. .2

 البحوث العلمية. .3

 ا صادر.فـي  التعلم الذايت وال راءة .4

 الت اليف. .5

 التعاوين وجمموعات العمل.التعلم  .6

 م اهدة لالج تدريسية. .7

 دل ا    ت. .8

 العصف الذه . .9

 ا درسة.فـي  التطبي  العملي .10

 التدري  ا ص ر. .11

 التعلم الذايت .12
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 ات الت وب، والؤ من أمه ا ما يأيت: استراتي يفـي  سيحرص الربنامج على اسلت ام جبملة من ا عايري

  .ت مل أسالي  ال يا  والت وب كل م ونات الربنامج 

 .تتمي  األسالي  ب موليت ا لل وان  ا عرفية وا  ارية والوجدانية 

 .ترك  األسالي  على قيا  قدرات ا تعلمني التطبي ية وا  ارية 

 الربنامج، والؤ من ا:فـي  ا ستخدمةاستخدام أسالي  ال يا  والت وب فـي  التنوب 

 اس تبارات التحريرية وال ف ية. -

 ت ييم البحوث. -

 ت ييم الت ليفات. -

 ا وار وا ناق ة.فـي  ت ييم م اركة الطلبة -

 ت ييم أداءات جمموعات العمل. -

 ا درسة.فـي  ت ييم التطبي  العملي -

 

  دراسية.قاعات 

 .أعضاء هيئة التدري  متمي وع 

 .م تبة ال لية 

  الط بيةاخلدمات. 

 ا عامل لات الع قة وقاعات األن طة والوسائل التعليمية. 

 
 

 :يأيتي ترال ل لتحا  بالربنامج ما 

  ( من التعليم األساسي.3-1األولية )ر  الصفوف التربية والتعليم ويدِّفـي  أع ي وع من العاملني 

  وبالنسـبة   سـنوات(  5- 4- 3أع ي وع داصً  على ش ادة ثانوية عامة أو ما يعادهلا ) دبلوم معلني نمام

 . ا اصل علي ا

 سنوات 5التدري   دة س ت ل عن  جمالفـي  ةأع ي وع لديه  رب. 

 لته للمعاش.( سنوات قبل إدا11اخلدمة مدة س ت ل عن )فـي  أع يب ى له 

  سـنوات بعـد ا صـول علـى درجـة       5(  دة س ت ـل عـن   3-1الصفوف )فـي  اسلت ام مبواصلة التدري

 الب الوريو  من هذا الربنامج .

 ل لتحا  بالربنامج واسستمرار فيه دىت خترجه. أع ي وع لديه استعدادو 
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 :أثناء اخلدمة (3-0)وف األولية صفالبرنامج معلم فـي  الدار مرار تي ترال سس

 كل م رر من م ررات الربنامج.فـي  %55أع حيافظ على نسبة دضور س ت ل عن   .1

 هناية كل فصل دراسي. فـي  اجتياز اسمتحانات .2

 
 

1 

ف ال يد إس بعد مواف ة ال لية ، م  مراعاة أس يتم اسنسحا  أو توقيفـي   الدارسني تطب  سئحة شإوع

 و توقي  مدير التربية على طل  اسنسحا  أو وقف ال يد.أالوزارة 
 

2 

وزارة التربية والتعليم بذلف هذا ال أع ، م  ضرورة إشعار فـي  ال ليةفـي  الدارسنيتطب  سئحة شإوع 

 (.أثناء اخلدمة )كوع الدار  / ا علم
 

3 

هذه ال أع ، م  مراعاة ما مت استفا  عليه من اسـتثناءات  فـي  ال ليةفـي  الدارسنيتطب  سئحة شإوع 

 م  وزارة التربية والتعليم.
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 ول األ
 14 6 ولاأل

 16 7 الثاين
 5 14 

 18 44 

 الثاين
 17 7 الراب 
 16 7 اخلام 

 6 16 
 20 49 

 الثالث
 15 7 الساب 
 13 6 الثامن

 13 28 
 51 121 

 

    
 

 

 3 ث افة إس مية  3 وتطبي اهتا ت نيات التعليم  4 التربوينف  العلم 
مفاهيم التربية اإلس مية 

 3 (1)ل ة عربية   4 (3-1علم نف  الطفل )  2 (1)

مفاهيم الل ة العربية 

 (1وم اراهتا )
 

3  

ات تدري  استراتي ي

 التربية اسجتماعية

 وتطبي اهتا
 3 (1ل ة إحلي ية )  3

 أصول التربية

 4  
مفاهيم التربية اإلس مية 

(2) 4  
 التربية ا وسي ية

 3 وتطبي اهتا التربوية
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  4 ال رآع وعلومه

ات تدري  استراتي ي

 التربية اإلس مية

 (1وتطبي اهتا )
 4 والصفية ا درسيةاإلدارة   4

مناهج الصفوف األولية 

 وحتليل ا
    4 م ارات ت وة ال رآع ال رب  3

    2 مفاهيم التربية اسجتماعية   
612 7 162   12 

 

    
 

 

مفاهيم الرياضيات وم اراهتا 

(1) 
4  

  مفاهيم العلوم  وم اراهتا
(1) 

 3 (4ل ة عربية )  4

ات تدري  استراتي ي

 (1الرياضيات وتطبي اهتا )
3  

مفاهيم الرياضيات وم اراهتا 

(4) 
 3 (4ل ة إحلي ية )  4

مفاهيم الل ة العربية 

 (4وم اراهتا )
3  

ات تدري  استراتي ي

 (2الرياضيات وتطبي اهتا )
3  

 م ارات ا اسو 

 وتطبي اهتا التربوية
3 

تدري  ات استراتي ي

وتطبي اهتا  ال رآع وعلومه

(1) 
4  

 ات تدري  العلوماستراتي ي

 (1وتطبي اهتا )
 4 أد  األطفال  4

ت وب تعلم ت ميذ الصفوف 

 وتطبي اهتا (1-3)
2  

  بدنيةالتربية ال

 وتطبي اهتا التربوية
 4 م ارات استصال  4

ات  تدري  الل ة استراتي ي

 (1وتطبي اهتا ) العربية
3  

ات تدري  استراتي ي

وتطبي اهتا  ال رآع وعلومه

(4) 
4  

وتطبي اهتا  التربية الفنية

 التربوية
3 

ات تدري  استراتي ي

 التربية اإلس مية

 (4وتطبي اهتا )
4  

ات  تدري  الل ة استراتي ي

 (4وتطبي اهتا ) العربية
3  

  
  

7 17  7 16 6 16 
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 4 ا  ارات ا ياتية  2 (2)  مفاهيم العلوم وم اراهتا

 4 أ  قيات م نة التعليم وأدوار ا علم  4 (4وتطبي اهتا ) ات تدري  العلوماستراتي ي
 4 م   ت الطفولة  3 تطبي ات تدري  ال راءة وال تابة للمبتدئني

 4 (4م رر ا تياري )  4 التعلم باللع 
 4 م روب التخرج  4 جرائيةالبحوث اإل

  4 التف ري تعليم
التربية الصحية والبيئية وتطبي اهتا 

 التربوية
3 

      4 (1م رر ا تياري )
7 12  6 13 
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، ويتنـاول ا بـادئ   أثنـاء اخلدمـة   (3-1) األوليـة  هو م رر أساسي مـن م ـررات برنـامج تأهيـل معلمـي الصـفوف      

كمـا يتنـاول موضـوعات تتعلـ      والنمريات النفسية والتربوية للعملية التعليمية التعلمية وتطبي اهتا التربويـة،  

عمليـة الـتعلم مثـل    فــي   بالتعلم مثل التف ري ودل ا    ت، والذاكرة والذكاء والفرو  الفردية، وعوامل تـإثر 

الي  الـؤ  ن الدار  من توظيف هذه ا بادئ والتطبي ات لتحسـني األسـ  الدافعية واسستعداد والتدري ، ومبا مي ِّ

طلبـا أساسـيا   ـررات أ ـرمل      رفة الصف، ويعد هذا ا  رر متفـي  الدافعية للتعلمثارة إالتعليم وفـي  يستخدم ا

 سد ة.

 

 
 التربوي النف  علم. 

 التعلم. 

 التعليم ولالج التعلم نمريات. 

 التف ري. 

 ا    ت دل. 

 ا علومات معاجلة. 

  الفردية الفرو. 

 الذكاء. 

 

 1 
 

 
 معلمـي  تأهيـل  برنـامج  إطـار فــي   النمريـة  األساسـية  الدراسـية  ا  ـررات  مـن ( 1) اإلس مية التربية م رر يعد

 وال ـيم  د ـام واأل وا علومـات  وا صـطلحات  ا فاهيم الدارسني ي س  ألنه ؛أثناء اخلدمة (3-1) األولية الصفوف

 التربيةفـي  ا تمي  التدريسي لألداء تإهل م الؤ واخلل ية والف  ية واألصولية الع دية ال ضايا بأهم ا رتبطة

 اإلميـاع  على أساسي ب  ل ويرك  اإلبابية واجتاهاهتم وقيم م ا تعلمني سلوكيات على للف وينع   اإلس مية

 (.وسلم عليه ا  صلى) الرسول دياة من ا  ية ا ردلة موضوعات وأهم وأد ام ا، ةمجالياإل واألدلة والعبادات
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 الع يدة اإلس مية:

 : اإلمياعأوًس: 

  للفعلى  مجاًس والدليلإأصوله. 
  تفصيً  اإلمياعأركاع. 
 با : معناه، متضمناته، األدلة عليه، مثراته اإلمياع. 

 ا  ئ ةهم  من، با  ئ ة: أدلته، مثراته اإلمياع. 
 م انة ال رآع بني ال ت .، مثراتهبال ت : معناه، أدلته اإلمياع ، 
 ا اجة إىل الرسل.، مثراتهبالرسل: معناه، م تضاه اإلمياع ، 

 باليوم اآل ر: مف ومه، براهينه، مثراته. اإلمياع 

 بال در: مف ومه، أدلته، م تضياته، مثراته. اإلمياع 

 : ال رك أقسامه وأنواعه.اثانًي
 .: النفا  أقسامه وأنواعهاثالًث

 ف ه العبادات:

 .الط ارة: قضاء ا اجة وآداهبا 
 .الوضوء: فرائضه، سننه، م روهاته، نواقضه 

 .ال سل. التيمم 

 .الص ة: أركاهنا، شروط ا، واجباهتا، سنن ا 
 ص ة اجلماعة، واجلمعة، والعيدين، واجلنازة. 

  في ا، مصارف ا. زكاة الفطر. ال كاة: مف وم ا، شروط ا، األموال الؤ جت 
 أصول الف ه:

 ،اإلمجاب، ال يا . أوًس: األدلة ال رعية ا تف  علي ا بني مج ور ا سلمني: ال رآع ال رب، السنة 

 األد ام ال رعية:اثانًي : 
 تعريف ا  م ال رعي وأقسامه. -
 ا رام، ا  روه، ا باح.  ا  م الت ليفي وأقسامه: الواج ، ا ندو ، -
 .ا  م الوضعي وأقسامه: معناه، السب  -

 ال روال، ا ان ، الر صة والع مية، الصحة والبط ع. -

 السرية النبوية:

 جاته.بناء ال عبة، صدقه، أمانته، زو: نسبه، مرضعاته، صلى ا  عليه وسلم شخصية الرسول
 بعثته ومرادل دعوته ا  ية.

 اضط اد. اإلس م وما سقوه منفـي  بعض الساب ني األولني
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 معلمـي  لتأهيـل  ال زمـة  األساسـية  وقواعـدها  والتحـدث  اسسـتماب  وم ارات  النحوية  ا فاهيم ا  رر هذا يتناول

 لـدمل  الل ويـة  ا  ـ  ت  واكت اف الل وي أدائ م ضبط على  ساعدهتم أثناء اخلدمة (3-1) من األولية الصفوف

 .اعمليًّ وا  ارات ا فاهيم بني الربط على التركي  م  ا ناسبة، باألسالي  ومعاجلت ا ت ميذهم،

 

 
 اجلملة اسمسية:

 .ا بتدأ وأد امه 

 .اخلرب وأد امه 
 النواسخ:

 .كاع وأ واهتا 

 .كاد وأ واهتا 

 .ظن وأ واهتا 
 اجلر:

 با رف 
 .باإلضافة 

 اسستماب:

   ,تعريفه, وأمهيته, وم اراته, والعوامل ا ـإثرة فيـه 

 وآدابه

 التحدث:

 .تعريفه, وأمهيته, وم اراته, وآدابه 

 ي وع قته باسستماب. التعبري ال ف 

 

  
 

 
 وهو ،أثناء اخلدمة (3-1) األولية الصفوف يمعلم تأهيل برنامجفـي  األساسية ا  ررات أدد التربية أصول م رر

 يسـ م  مبا والفلسفية؛ واسقتصادية والث افية واسجتماعية والتارهية الدينية وأصوهلا التربية مفاهيم يتناول

  وضـوعات  دراسـته   ـ ل  مـن  واجملتم ، األسرة م  وشريً ا وقدوة مربًيا بوصفه أدواره أداء من ا علم مت نيفـي 

 اجملتمـ   ومإسسـات  واألسـرة  ا درسـة  بني الت املية الع قة وطبيعة اسجتماعي، والضبط اسجتماعية، التن ئة

   ررات امتطلًب ا  رر هذا ويعد. التربية فلسفات لبعض دراسته   ل من للمعرفة اوم دًم متأم  ودوره األ رمل؛

 .سد ة وأ رمل مصادبة
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 ا نطل ات العامة للتربية:

وظائف التربيـة وضـرورهتا   ومفاهيم التربية وأصوهلا، 

تصــنيف أصــول التربيــة وع قتــ ا  وللفــرد واجملتمــ ، 

 بالعلوم التربوية.

 األصول الدينية والتارهية:

ت  يل م مب الف ر التربـوي، حملـة عـن    فـي  دور الدين

عــرب التــاريخ، منــاهج وأســالي  دراســة تطــور التربيــة 

 تاريخ التربية.

 األصول الفلسفية للتربية:

ــة دراســت ا،    ــا وأمهي ــة ووظائف  ــوم فلســفة التربي مف 

ا بادئ العامـة لفلسـفة التربيـة ا ثاليـة وتطبي اهتـا      و

ا بـادئ العامـة لفلسـفة التربيـة الواقعيـة      والتربوية، 

 لفلسـفة التربيـة  ا بادئ العامة ووتطبي اهتا التربوية، 

 اإلس مية وتطبي اهتا التربوية.

 األصول اسجتماعية للتربية:

تطور دراسـة األصـول   وا  صود باألصول اسجتماعية، 

ــ ا،   ــا وأمهيت ــة وجماسهت ــئة  واسجتماعي ــوم التن  مف 

دور كل من ا درسـة  واسجتماعية ووظائف ا وداورها، 

للطفـل،   التن ئة اسجتماعيـة فـي  ألسرة والتلف يوعاو

أسالي  ومف وم الضبط اسجتماعي وأنواعه ووظائفه، و

مف وم وودسسته التربوية،  الضبط اسجتماعي ا درسي

ت ـافإ  وا راك اسجتماعي وأنواعـه ونممـه وقياسـه،    

ــاعي،     ــا راك اسجتم ــه ب ــة وع قت ــرص التعليمي الف

العوامـــل ا ـــإثرة علـــى ت ـــافإ الفـــرص التعليميـــة و

 .للت ميذوالتحصيل الدراسي 

 

  
 

 
  أثنـاء اخلدمـة   األوليـة  الصـفوف  معلمـي  تأهيـل  برنـامج فــي   ساسـية األ ا  ـررات  مـن  وعلومه ال رآع م رر يعد
 مـن  يسـتطي   الـؤ  وا  ارات وا  ائ  ا علومات معرفة من الدار  نمي ِّ أنه من ا  رر هذا أمهية وت من(  1-3)

 ال رب ال رآع من الث ثني اجل ء تفسري على ا  رر وحيتوي .من ا يستفاد ما واستنباال اآليات معاين ف م   هلا

 ،تزنستـه  وصـور  والودي والنبوي ال دسي ا ديث وبني بينه والفر  ،ال رآع تعريف يتناول كما الفاحتة وسورة

 واألد ـام  ال رآنيـة  وال صـص  ،الـزنول  وأسـبا   ا  ـررة  ال رآنيـة  اآليات معاين ف م على أساسية بصورة ويرك 

 .  اآليات إليه ترشد وما اإلس مية وال يم واآلدا 

 

 
    ــه ــه وطري ــة مجع ــة ن ول ــرآع وكيفي ــف ال  تعري

 وكتابته .

 والنبأ. ،تفسري سوريت الفاحتة 
 وعب . ،تفسري سوريت النازعات 
 وا طففني. ،واسنفطار ،تفسري سورة الت وير 

  والطار . ،والربوج ،تفسري سورة اسن  ا 
  والف ر. ،وال اشية ،األعلىتفسري سورة 
 والليل.  ،وال م  ،تفسري سورة البلد 
 والعل . ،والتنيوال رح،  ،تفسري سورة الضحى 

 



 

  أثناء اخلدمة (3-0) وف األوليةصفال يمعلم تأهيل برنامجللدارسني فـي  اديالدليل التعريفي اإلرش 31

  
 

 
 ،أثنـاء اخلدمـة   (3-1) األوليـة  الصـفوف  يمعلمـ  تأهيل برنامج إطارفـي  األساسية ا  ررات أدد ا  رر هذا يعد

 من ومت ينه الدار   ربات إلثراء ؛وت وميه وحتليله وم وناته، وأسسه، ا ن ج، مفاهيم: أساسية بدرجة ويتناول

 مـن  التربـوي  النف  وعلم التربية، أصول مب رري ت املية ع قة لو وهو والت وب، والتنفيذ، التخطيط، م ارات

 .  تالية أ رمل   ررات امتطلًب يعد أنه كما وتطويره، وتنفيذه ا ن ج بناء ألس  مراعاته ديث

 

 
 .مف وم ا ن ج وتطوره 

 .األس  اسجتماعية للمن ج   
  للمن ج.األس  النفسية 

   .أهداف ا ن ج ا درسي 

 (. درسي )ا تياره وتنميمه وحتليلهدتومل ا ن ج ا 

 ات تدري  ا ن ج .استراتي يطر  و 
 .ت وب التعلم وت وب ا ن ج 

 

  
 

 
 ت نيـات  ويتنـاول  اخلدمـة،  أثناء( 3-1) الصفوف معلم تأهيل برنامجفـي  األساسية ا  ررات أدد ا  رر هذا ُيعد

 والتصـميم  اس تيـار  وكيفيـة  وتصـنيفاهتا،  وأسسـ ا،  الع قـة،  لات ا فاهيم من اوعدًد ،مف وم ا ديث من التعليم

 توظيـف  عـن  فضـ   ليـة؛ اآل و ـري  ليةاآل الت نيات من متنوعة أللاال والت وب والتوظيف واسستخدام نتاجواإل

 دمـج  مـن  الـدار   مت ـني فــي   يسـ م  مبا والتعلم، التعليم عمليؤفـي  ا ستحدثة التعليم ت نيات تطبي ات بعض

 ا  ـرر  هـذا  ُيعـد  كمـا  التدريسية، وكفاءته دائهأ من نوحيسِّ التعليمية العمليةفـي  بفاعلية متنوعة تعلم مصادر

 .الربنامجفـي  سد ة  رملأ   ررات اساسيًّأ امتطلًب

 

 
 (.3-1تعليم وتعلم ت ميذ الصفوف )فـي  مهيت اأنيفاهتا ومف وم ت نيات التعليم ومرادل تطورها وتص 
 .أس  ت نيات التعليم ومرت  اهتا 

 (.3-1تعليم وتعلم ت ميذ الصفوف )فـي  ليةت نيات التعليم  ري اآل 
 (.3-1ت ميذ الصفوف )تعليم فـي  ليةت نيات التعليم اآل 
 (.3-1تعليم وتعلم ت ميذ الصفوف )فـي  مستحدثات ت نيات التعليم وا علومات 
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  أثنـاء اخلدمـة    األساسـي  التعلـيم  مـن  (الثالث-األول) الصفوف يمعلم تأهيل برنامج م ررات من أساسي م رر هو

 والعوامـل  النمـو  ومبـادئ  ،الطفل نف  علمفـي  البحث ومناهج دراسته وأمهية الطفل نف  علم مفاهيم ويتناول

 ا ب رة الطفولة مردلةفـي  وادتياجاته ومتطلباته النمو  صائص على ويرك  ،النمو ومرادل النموفـي  ا إثرة

فــي   النمـو  ا ـت ست  عـن  الناجتة ا ب رة الطفولة وم   ت لألطفال النفسية وا اجات ،وا تأ رة وا توسطة

 وممارسـة  ،وم ـ  هتم  الت ميـذ   اجـات  ا علـم  تف مفـي  ويس م ،الساب ة ا علم  ربات يثري ومبا ا ردلة هذه

 ويعـد . النمائية  صائص م م  تتناس  تعليمية مب ام وت ليف م ،تعلم م ادتياجات وف  واإلرشاد التوجيه عملية

 .سد ة وأ رمل مصادبة أ رمل   ررات اأساسًي امتطلًب ا  رر هذا

 

 
  ىل علم نف  الطفل.إمد ل 

 النمو.فـي  العوامل ا إثرة 
  ىل علم نف  الطفل.إمد ل 

 ما قبل ا درسة( . مردلة الطفولة ا ب رة( 

 .مردلة الطفولة ا توسطة 

 رة.مردلة الطفولة ا تأ  

 .م   ت الطفولة الناجتة عن ا ت ست النمو 

 

  
 

 
. أثنـاء اخلدمـة   (3-1) األوليـة  الصـفوف  يمعلمـ  وتأهيـل  إعـداد  لربنـامج  األساسية ا  ررات من ا  رر هذا يعد

 هـذا  صـمم  وقـد . اسجتماعية التربية تدري  وم ارات اتاستراتي ي: أمه ا, ا وضوعات من اعدًد ا  رر وي مل

 وتعلـم  تعلـيم فــي   اكتسـبوه  ومـا  تعلمـوه  مـا  ولتطبيـ   وا  ـارات  ا عارف سكتسا  للدارسني الفرصة ليتيب ا  رر

 علـى  التـدري    ـ ل  مـن  أوًس, تبـدأ  مـردلتني  مـن  ا  رر هذافـي  التطبي  عملية وتت وع. اسجتماعية التربية

 مـن  وال ـرض , ا درسـة فـي  التطبي  فيتم :الثانية ا ردلةفـي  ام أ, ال لية دا ل مص رة تدريسية مواقف تنفيذ

 .واكتسبوه تعلموه  ا واإلت اع التم ن مستومل إىل سنيرابالد الوصول للف
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 :التربية اسجتماعية

  اسجتماعية واألهداف العامة لتدريس امفاهيم التربية. 
 فروب التربية اسجتماعية. 

 رملة التربية اسجتماعية بالعلوم األع ق . 

 الربط بني موضوعات التربية اسجتماعية. 
 

 :التخطيط لتدري  التربية اسجتماعية
 . مف وم التخطيط للتدري 

 مهية التخطيط.أ 

 . مستويات التخطيط 

 سية.ااخلطة الدر عناصر 
 

 :تدري  التربية اسجتماعيةفـي  هداف السلوكيةاأل

 هداف السلوكية.مف وم األ 

 هداف السلوكية.مهية األأ 

 هداف السلوكية.شروال األ 

 هداف السلوكية.مثلة على األأ 
 

 :ات وطرائ  تدري  التربية اسجتماعيةاستراتي ي

 .مف وم التدري , وطبيعته, ووظائفه, وأهدافه, ونمرياته 

 التدري .فـي  سلو ة والطري ة واألستراتي يفاهيم اسالفر  بني م 

  و طري ة التدري  اجليدة.أة استراتي يمواصفات 

 ات تدري  التربية اسجتماعية: استراتي ينواب أ 
 .دل ا    ت -
 .اسست صاء -
 .ا وار وا ناق ة -
 .اإلل اء الفاعل -
 .اسست  اف -
 .دداث اجلاريةاأل -

 .التمثيل -
 .التعيينات -
 .البحث -
 .التعلم الذايت -
 التعلم التعاوين. -
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 :مصادر تعلم التربية اسجتماعية

 .مف وم مصادر التعلم 

 مهية مصادر التعلم.أ 

 نواب مصادر التعلم.أ 

 .استخدامات مصادر التعلم 
 

 :تدري  التربية اسجتماعيةفـي  ت نيات التعلم

 .مف وم ت نيات التعليم 

 لتعليم.امهية ت نيات أ 

 لتعليم.انواب ت نيات أ 

  ن طة التعلم.أ صائص 

 معايري ا تيار واستخدام ت نيات التعليم. 
 

 :التربية اسجتماعيةفـي  ن طة التعلمأ

  ن طة التعلم.أمف وم 

 ن طة التعلم.أمهية أ 

 ن طة التعلم.أنواب أ 
 

 :ا  ارات التدريسية الصفية  علم التربية اسجتماعية

 .مف وم ا  ارات التدريسية 

  الدرو .م ارات عرض 

 .الت يئة 

 سئلة الصفية.استخدام األ 

 .إدارة الصف والبيئة الصفية, وإدارة سلوك الت ميذ, ,والتواصل الفاعل 

 .اس تتام 

 هداف التعليمية  ادة التربية اسجتماعية.إثارة الدافعية للتعلم وحت ي  األالتع ي  والتحفي  و 

 ا درسة.فـي  وليات ا  نية للمعلمإا س 
 

 :تعلم التربية اسجتماعيةت وب 

 مف وم الت وب. 

 مهية الت وب.أ 

 نواب الت وب.أ 

 أدوات الت وب. 

 .صائص الت وب  
 



 

  أثناء اخلدمة (3-0) وف األوليةصفال يمعلم تأهيل برنامجللدارسني فـي  اديالدليل التعريفي اإلرش 35

 4 
 

 
 (3-1) الصـفوف  معلمي تأهيل برنامج إطارفـي  األساسية الدراسية ا  ررات من( 4) اإلس مية التربية م رر يعد

 الف  يـة  ال ضـايا  بـأهم  ا رتبطـة  وال ـيم  د ـام واأل وا علومـات  ا فـاهيم  الدارسـني  ي سـ   ألنـه  ؛أثناء اخلدمة

 ا ـتعلمني  سـلوكيات  علـى  للـف  ويـنع    ،اإلسـ مية  التربيةفـي  ا تمي  التدريسي لألداء تإهل م الؤ واخلل ية

 األسـرة،  وف ـه  البيـوب  وأد ـام  وا ـج،  الصـيام  أد ام على أساسي ب  ل ويرك  ،اإلبابية واجتاهاهتم وقيم م

 ا  صلى- الرسول دياة من ا  ية ا ردلة موضوعات وأهم    ،األ وأداديث ا ديث، وعلوم الع وبات، وأد ام

 .-وسلم عليه

 

 
 ف ه العبادات:

 ثالثًا: الصيام:

معىن الصـيام، فضـل الصـيام، علـى مـن بـ  الصـيام،        

األعذار ا بيحة للفطر، مفسدات الصـوم، آدا  الصـوم،   

 .صوم التطوب، ص ة التراويب

 رابعًا: ا ج:

       ،معىن ا ج، فضـل ا ـج، شـروطه، مواقيـت ا ـج

، ا بيـت  ةاإلدرام، الطواف، السـعي، الوقـوف بعرفـ   

 .مب دلفة، رمي اجلمرات، اهلدي

  وأركاهناالعمرة. 
 

 ف ه ا عام ت:

، ماالبي : مف ومه، أركانه، شـروطه، البيـوب ا نـ ي عنـ     

 .اسدت ار والتسعري، الربا، والبيوب احملرمة
 

 ف ه األسرة:

 اإلس مفـي  نمام ال واج. 
 .د و  ال وجني وواجباهتما 
 

 ف ه الع وبات:

 .ا دود، مف وم ا، أنواع ا، أدلت ا، ع وبة كل دد 

  :هم أد امه.أونواعه، ع وبته، أال تل 

 علوم ا ديث:

 تعريف ا ديث وأقسامه. 

 م انة السنة من ال رآع ووظائف ا. 

 تدوين ا ديث. 

 أهم كت  ا ديث. 

  ا ـــديث ا تـــواتر واآلدـــاد والصـــحيب وا ســـن

 .والضعيف
 

 ا ديث:

  دسن اخلل. 

  الت ام الصمت والبعد عن ال ذ. 

   با يواع.التسامب والصفب والرمحة، الرف 

 ا لم والصرب. 

 ــام ــرا  ،آدا  الطعـ ــوم ،وال ـ ــي ،والنـ ـــي  وا  ـ فـ

 .الطرقات وال يارة. والنمافة

 التعاوع. 
 بر الوالدين. 
 

 السرية النبوية:

 أس  بناء اجملتم  ا دين. 

 وة بدر ال ربمل،   وة أدد  . 

  وة األد ا  . 

 فتب م ة. 
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 1 
 

 
 تأهيل برنامجفـي  األساسية ا  نية التربوية ا  ررات من( 1) اإلس مية التربية تدري  اتاستراتي ي م رر يعد

  اصـ و صائ اإلسـ مية  التربيـة  بطبيعـة  الصلة لات ا وضوعات ويتضمن ،أثناء اخلدمة (3-1) الصفوف معلمي

 ا  ـرر  يتضـمن  كمـا  وتعلم ـا،  بتعليم ـا  الع قـة  لات اإلسـ مية  التربيـة  أسـالي   بعـض يتناول  كذلف وأهداف ا،

 والعروض ا فاهيم، و ريطة ا    ت، ودل اسست صاء، ومن ا ا ديثة اإلس مية التربية تدري  اتاستراتي ي

 اإلميـاع  تـدري  فــي   تطبي اهتـا  علـى  ويركـ  . ا صـ ر  التـدري  و التحليل، وطري ة التعاوين، التعليمو العملية،

 ا  نيـة  وا  ـارات  والذهنيـة  ا عرفيـة  اجلوانـ   تنميـة  علـى  ا  رر هذا سيس م وبذلف وا ديث، والسرية والف ه

 وحت ي  يةاألول الصفوف ت ميذ مناهج م  التعامل على قادرين مبعل  مبا ،أثناء اخلدمة (3-1) الصفوف ي علم

 .لدي م والتربوية التعليمية األهداف

 

 
 :مد ل إىل تدري  التربية اإلس مية

 مف وم التربية اإلس مية. 

 أمهية التربية اإلس مية. 

 أهداف التربية اإلس مية. 
 

 :أسالي  التربية اإلس مية

 أسلو  التربية بال دوة. 

 أسلو  التربية بال صة. 

 أسلو  ا وعمة. 
  والترهي  أسلو  التر ي. 
 أسلو  ضر  األمثال. 
 

 :التخطيط لتدري  التربية اإلس مية

 .مف وم التخطيط وأمهيته، ومبادئه وأنواعه وعناصره 

 .يةالصفوف األولفـي  لالج ختطيط درو  التربية اإلس مية
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 :ات تدري  التربية اإلس مية وتطبي اهتااستراتي ي

 :التربيـة  فــي   مف ومه؛ وإجراءات تطبي ه، وظيفته التربوية، وشـروطه، وجمـاست تطبي ـه    اإلل اء الفاعل

 اإلس مية. 

 :التربيـة  فــي   ا ف وم؛ إجراءات التنفيذ، الوظيفة التربوية، وشروطه، جماست استخدامه ا وار وا ناق ة

 اإلس مية.

 وجمـاست  االوظيفـة التربويـة، وشـروط     مف وم ا،  طـوات تنفيـذها،   :"التعليم التعاوين" جمموعات العمل ،

 التربية اإلس مية.فـي  تطبي  ا

   التربية فـي  اطري ة دل ا    ت: مف وم ا،  طوات تنفيذها، الوظيفة التربوية، شروط ا، جماست تطبي

 اإلس مية.

 :بية اإلس مية. الترفـي  ا ف وم، وشروطه، وإجراءاته، الوظيفة التربوية، وجماست تطبي ه أورا  العمل 

 :التربيــة فـــي  ا ف ــوم، وشــروطه، وإجراءاتــه، الوظيفــة التربويــة، وجمــاست تطبي ــه   ــرائط ا فــاهيم

 اإلس مية.

  :فــي   مف وم ـا، اخلطـوات واإلجـراءات، الوظيفـة التربويـة، شـروط ا، وجمـاست تطبي  ـا         طرائ  التحليـل

 التربية اإلس مية.

 :التربيـة  فــي   امف وم ـا،  طواهتـا، الوظيفـة التربويـة، شـروط ا، وجمـاست تطبي  ـ        لع  األدوار/ احملاكاة

 اإلس مية.

 : التربيـة  فــي   اا ف وم،  طوات التنفيذ، الوظيفـة التربويـة، ال ـروال، وجمـاست تطبي  ـ      العصف الذه

 اإلس مية. 

  التربيـة  فــي   اجماست تطبي  مف وم ا؛  صائص ا؛  طوات تنفيذها، الوظيفة التربوية، و :طري ة التل ني

 اإلس مية.

 :فــي   امف وم ا،  طوات تنفيذها، الوظيفة التربوية، وجماست تطبي   الطري ة اسست رائية واسستنتاجية

 التربية اإلس مية.
 

 :التربية اإلس ميةفـي  الت وب

 التربية اإلس مية. فـي  مهية الت وبأ 

 اإلس مية.التربية فـي  جماست الت وب 

 درو  التربية اإلس مية.فـي  ت وب لو التلميذ 

 األسئلة الصفية والت ذية الراجعة. 

 التربية اإلس مية.فـي  أسالي  الت وب 
 

 :تدري  التربية اسس ميةفـي  اسجتاهات ا ديثة

 تدري  التربية اإلس مية.فـي  األ ذ با نحى العملي 
 تدري  التربية اإلس مية.فـي  األ ذ با نحى الت املي 
 .اسهتمام بتنمية التف ري لدمل الت ميذ 
 التدري .فـي  اسهتمام بال واعد األساسية 
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 ممـن ( 3-1) الصفوف معلمي تأهيل برنامج إطارفـي  األساسية ا  ررات من ال رب ال رآع ت وة م ارات م رر يعد

 وفضـل ا  وآداهبـا  الـت وة  بأمهيـة  التعريـف  ا  رر ويتضمن ، العمرية الفئة هذه تدري فـي  عملية  ربة لدي م

 ،  وصـفاهتا  ا روف خمارجفـي  ا تضمنة األساسية الت وة م ارات يتناول كما ال رب، ال رآع معلم صفات ،وكذا

 جلـ ء  الصـحيحة  الت وة على اأساًس ا  رر ويرك  ، وا د وال مات ا يم وأد ام ، والتنوين الساكنة النوع وأد ام

 . وإت اع مب ارة( 3-1) للصفوف ال رب ال رآع تعليم من الدار  ليتم ن ؛اللحن من  الية دةجمو  ت وة( عـم)

 

 
 مبادئ عامة. 

 ا روف وصفاهتاخمارج فـي  م ارات األداء. 

 أد ام النوع الساكنة والتنوينفـي  م ارات األداء. 

 أد ام ا يم وال ماتفـي  م ارات األداء. 

 أد ام ا دفـي  م ارات األداء. 

 )ت وة السور )الفاحتة والنبأ دىت اسنفطار. 

 ) ت وة السور )ا طففني دىت الطار. 

 )ت وة السور )األعلى دىت الضحى. 

  م ة()ال رح دىت اهُلت وة السور. 
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 ،أثناء اخلدمة (3-1) األولية الصفوف يمعلم برنامجفـي  الدارسني جلمي  األساسية ا تطلبات من ا  رر هذا دَُّعُي

 وا  انيـة  ال مانيـة  وبيئتـ م  حبيـاهتم  تـرتبط  الـؤ  وميادينـ ا  اسجتماعيـة  بالتربية الدارسني لتعريف ويسعى

ــة، ــدم إل واجملتمعي ــة ت  ــن واســعة طائف ــات م ــارف ا علوم ــة وا ع ــة اجل رافي ــة والتارهي  والسياســية والوطني

 وحتليـل  مصـادرها  مـن  ا علومـات  ك مـ   أساسـية  أن طة ت ترح كما وا ضارية، الث افية بأبعادها واسقتصادية

 واجلداول اخلرائط قراءة م ارات إىل إضافة والسياسية، التارهية واألدداث واسقتصادية اجل رافية المواهر

 .وتفسريها وحتليل ا البيانية والرسوم

 

 
 :مف وم التربية اسجتماعية وجماسهتا

 مف وم التربية اسجتماعية. 

 مف وم علم التاريخ وأمهيته. 

 علم اجل رافيا وأمهيته مف وم. 
 مف وم علم اسقتصاد وأمهيته. 

 مف وم علم السياسة وأمهيته. 

 مف وم علم اسجتماب وأمهيته. 

 مف وم علم النف  وأمهيته. 
 

 :اجل رافيا وفروع ا

 )فروب اجل رافيا)طبيعية وب رية. 

 ) ا وق  )النسيب وا طل. 

 )ا  اع و صائصه )الطبيعية والب رية. 

  وتفاعل اإلنساع مع االبيئة. 

 النا  والسل  واألف ار ا ركة واسنت ال(.) 

 ،احمللية( ،الوظيفية األقاليم )الرمسية. 

 اهتاقراءوالرسوم البيانية وم ارات  ،اخلرائط وم وناهتا. 
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 :التاريخ وا ضارة

 مفاهيم ومصطلحات تارهية. 

 (.معاصر-دديث-وسيط أو إس مي-)قدب فترات التاريخ 

  دضاري لبعض العصور التارهية )ا  ري، اجلاهلي، اإلس مي، الن ضة(توصيف. 

 (العس ري الث ايف، )الت اري، اليمن ودوره ا ضاري. 

 ثٌر، ا ذكرات ال خصـية، كتابـات الردالـة، الوثـائ  وا خطوطـات      آل)ال رآع ال رب، ا مصادر دراسة التاريخ

 .(وال ت 
 

 :مفاهيم اقتصادية

  اسقتصادية)رأمسايل، اشتراكي، إس مي(النمم. 

 ا وارد( ،توظيف وإدارة ا وارد اسقتصادية)العمل، رأ  ا ال، األرض. 

 )ال طاعات اسقتصادية) ال راعة، الت ارة، التعدين، الصناعة، مصادر الطاقة. 
 

 :مفاهيم سياسية

 الدولة وم وماهتا. 

 رئاسي، بر اين، بر اين رئاسي( أنممة ا  م(. 

 دمي راطي، مشويل، سلطوي( أش ال ا  م و صائصه(. 

 حتادي، نمام بسيط(ا)نمام  تصنيف النمم السياسية. 

 الدستور والت ريعات. 

 ت ريعية، تنفيذية، قضائية( سلطات الدولة(. 
 

 :مفاهيم اجتماعية

 اجملتم  وم وماته. 

 )تصنيف اجملتمعات)ريفي، دضري، زراعي. 

 النمام اسجتماعي. 

  وا ضارةالث افة. 

 )اسجتاهات وال يم )مف وم ا، م وناهتا، مصادرها،  صائص ا، تصنيفاهتا، وظائف ا. 

 التفاع ت اسجتماعية. 

 الوطنية وا واطنة. 

 التعليم، الصحة، ال  رباء، النمافة( اخلدمات(. 

 لتن ئة اسجتماعية )مف وم ا، مإسساهتا، األسرة، ا درسة، األقراع، ا س د(ا. 
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 با فـاهيم  ت ويـده   ـ ل  مـن  ا علـم  الـدار   لـدمل  وهويته اإلس مي اجملتم  ث افة ترسيخ إىل ا  رر هذا ي دف

 وبالتصـور  ا عاصـر،  ا سـلم  تواجـه  الـؤ  الث افيـة  والتحـديات  ،اإلس مية الث افة بطبيعة الصلة نات األساسية

 سـ مية اإل ا ضـارة  طبيعـة  وكـذا  وأد ـام،  وقيم مفاهيم من التصور هبذا يرتبط وما الوجود   ائ  اإلس مي

 .والتطرف ال لو ونبذ وا وار التعاي و والتسامب واسعتدال الوسطية وقيم وا ريات، ا  و  ومبادئ ومفاهيم

 

 
  الث افة وطبيعت ا والتحديات الؤ تواج  امف وم. 

 التصور اإلس مي   ائ  الوجود. 

 طبيعة ا ضارة اإلس مية. 

 (1اإلس م )فـي  أبرز ا  و  وا ريات. 
 (4اإلس م )فـي  أبرز ا  و  وا ريات. 
 (3اإلس م )فـي  أبرز ا  و  وا ريات. 
 ( 1قيم التسامب وا وار ونبذ ال لو والتطرف). 
 (4يم التسامب وا وار ونبذ ال لو والتطرف )ق. 
 

 1 
 

 
 ال تايب التواصل  اراتمب أثناء اخلدمة (3 -1)وف األولية صفال يمعلم برنامج طلبة ت ويد إىل ا  رر هذا ي دف

 ال واعـد  تلـف  وتوظيـف  ال تابـة  وب واعـد  ،النحويـة  وال واعـد  ،وا  ارات با عارف ت ويدهم   ل من وال ف ي

 والـتعلم  التعلـيم  اتاسـتراتي ي  وسيسـتخدم  ،ل ويـة  بتطبي ـات  ال يـام   ـ ل  مـن  وكتابـة  انطً ـ  األداء لتحسني

 .التطبي ي باجلان  النمري اجلان  لربط ا ناسبة والت وب

 

 
  العربيةطبيعة الل ة. 
 )علي ا والتطبي  م دمات النحو العريب و)النصوص النثرية وال عرية. 

  ية وال عرية(و)النصوص النثروالتطبي  علي ا اجلملة اسمسية ونواسخ ا. 
 .ال واعد ال تابية 
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 English language 1 
 

 
English Language 1, as a university requirement, is oriented to enhance the students' 
awareness of the importance and role of English as an international language in 
communication and education. It focuses on developing students' communication skills in 
listening, speaking, reading and writing. It also provides the students with a good range of 
basic vocabulary and enhances their use of basic grammatical structures and language 
functions. 

 

 

 How do you spend your day? 
 How much is it? 
 Entertainments 
 Tell me about your family 

 How often do you exercise? 
 Free time and vacations 
 What's your 
 neighborhood like? 
 Please call me Beth. 

 

  
 

 
 وا وسي ية العروضية واألوزاع واإلي اب ، ووظائف ا وأهداف ا ون أهتا ا وسي ية التربية طبيعة ا  رر هذا يتناول

  ا عرفــة هبـدف  ؛األطفـال  أناشــيدفــي   ا وسـي ية  ي اعــاتاإل علـى  تربويـة  وتطبي ــات األطفـال  أناشـيد  وأنـواب 

 النمـري  اجلانـ   لـربط  ا ناسـبة  والت ـوب  والتعلم التعليم اتاستراتي ي وسيستخدم .ا فاهيم لتلفواسستيعا  

 .التطبي ي باجلان 

 

 
 :طبيعة التربية ا وسي ية ون أهتا

 .تعريف التربية ا وسي ية وموسي ى ال عر 

 ن ن أة وتطور ا وسي ى عند العر نبذة خمتصرة ع. 
 

 أهداف التربية ا وسي ية ووظائف ا. 

 .أهداف التربية ا وسي ية 

 وظائف التربية ا وسي ية. 
 

 دصة التربية ا وسي ية وأن طت ا.

 .مف وم دصة التربية ا وسي ية 
  .أن طة دصة التربية ا وسي ية 

 :اب واألوزاع العروضية وا وسي يةاإلي 

 :ال رآع ال ربفـي  اإلي اب

 ال عر فـي  اإلي اب واألوزاع العروضية وا وسي ية

 العريب. 

  فــــي  العروضـــية وا وســـي يةاإلي ـــاب واألوزاع

 أناشيد األطفال.
 

 أناشيد األطفال وأنواع ا وتطبي اهتا التربوية.

 .أنواب أناشيد األطفال 

     ــي ية ــات ا وس ــى اإلي اع ــة عل ــات تربوي تطبي 

 .ألناشيد األطفال
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 منـة آ افرًصـ  تـوفر  تعلـم  بيئـة  هتيئـة  مـن   نـ م مت الـؤ  ا  ارات و ا عارف من ب در الدارسني ت ويد ا  رر هدف

 ماهيـة  عـن  موضـوعات  يتضـمن  و .بينـ م  الفـرو   وتراعي ، صائص م و  اجاهتم تست ي , للت ميذ ومت افئة

 الصــفية م ــ  هتم وعــن ،الت ميــذ ســلوك وإدارة ،النفســية و ا اديــة بيئتــ ا وهتيئــة األوليــة الصــفوف إدارة

 .مع ا التعامل اتاستراتي يو

 

 
  مد ل تعريفي(األولية الوددة األوىل: ماهية إدارة الصفوف الث ثة(. 

 الوددة الثانية: هتيئة البيئة ا ادية للصف. 

 هتيئة البيئة النفسية للصفالوددة الثالثة :. 

  الرابعة: إدارة السلوك الصفيالوددة. 

  اإلدارة ا درسية والصفيةاخلامسةالوددة :. 

  ات التعامل مع ااستراتي يأنواع ا ومصادرها وو : ا    ت الصفيةالسادسةالوددة. 
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 ،(واجلـرب  ا سـا  ) األوليـة  الرياضـيات فــي   األساسية وا  ارات با فاهيم الدار  لت ويد ا مًّم اأساًس ا  رر يعد

 و وارزميـة  واجلـذور  وال ـومل  والتناسـ   والنسبة وال سور ا سابية والعمليات األعداد على يرك  ا  رر أع للف

 للم ـرر  دراسـته    ل ال زمة وا  ارات ا فاهيم من الدار  ي تس  أع ا توق  ومن. والع قات واأللاال ال سمة

فــي   فاعـل  دور مـن  ا  ـرر فـي  الواردة ا فردات تلف  ثل سي وع  ا إضافة واقتدار، جبدارة عمله ألداء يإهله ما

 دديثة اتاستراتي يو مب ارات الت وُّدوكذلف  ومفيدة جديدة وأس  مبعارف والت ود العددي ا   م ارات إي اد

 . مةمو

 

 
 :األعداد

رنة بـني األعـداد   ، ... إىل ا  يني، مزنلة العدد وطر  متثيل ا، ا  ا999-111، من 99-11، من 9-1األعداد من 

 وبني  اناهتا.
 

 :العمليات ا سابية

لضـر   عملية اجلم ، الطرح، الضـر ، ال سـمة، الع قـة بـني عملـيؤ اجلمـ  والطـرح، الع قـة بـني عملـيؤ ا          

 وال سمة، تطبي ات متنوعة.
 

 :ال سور

ال سور الع رية: متثيل ا وتطبي ات علي ا وم ارنتـ ا، ال سـور اسعتياديـة: متثيلـ ا وتطبي ـات علي ـا وم ارنتـ ا،        

  ال سور الع رية واسعتيادية.التحويل بني
 

 :النسبة والتناس 

 واص ا واستخداماهتا وتطبي ـات علي ـا، الع قـة    التناس : عملية  .النسبة: صورها و واص ا وتطبي ات علي ا

 بني النسبة والتناس .
 

 :جمموعات األعداد

مف ـوم  فــي   الصحيحة، النسبية، ا  ي ية،  واص ا والع قـة بينـ ا وتطبي اهتـا   وجمموعة األعداد الطبيعية، 

 جراء العمليات ا سابية.إالصفر وال سور و
 

 :ال ومل واجلذور

  ما.يتطبي اهتا والع قة بني كلواجلذور وال ومل وتطبي اهتا 
 

 : وارزمية ال سمة

 ، وما يتعل  بذلف من مسائل..7، 6، 2، 3، 4 وارزمية ال سمة مف وم ا وتطبي اهتا، قابلية ال سمة على 
 

 :الع قات واأللاال

 وتطبي اهتا.ت والع قات اجلربية مف وم اجلرب والرموز اجلربية، ا دود وا  ادير اجلربية، الع قا
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 مت ديـث  أثنـاء اخلدمـة   (3-1) األوليـة  الصـفوف  ي علمـ  ا  نيـة  للتنميـة  الرئيسـة  ا  ررات من ا  رر هذا يعد

 ويركـ   ، (3 -1) الصـفوف فــي   الرياضـيات  تـدري   اتاسـتراتي ي  تنفيذ على وال درة ا عرفة لتطوير تصميمه

 دـل  اليـدويات،  ، التعليميـة  األلعـا  ) التعليميـة   واألسـالي   اتسـتراتي ي اس مـن  متنوعـة  جمموعـة  على ا  رر

 العملـي  التـدري   مـن   متنوعة جمموعة ت مل و تفاعلية ا  رر هذافـي  الصفية الل اءات  وست وع...( ا    ت

 وهذا .الرياضيات لتعليم واسجتاهات وال درات ا  ارات، وإثراء دعم حي   مبا ؛ا ناسبة واليدويات اخلربات على

 عملـه  مـن  ك ـ ء  والـتعلم  اسستفسـار فــي   اسسـتمرار  مـن  مت نـه  الؤ واألدوات اسرشادات،  راللد يوفر ا  رر

 .األساسي التعليم من األولية الصفوففـي  للرياضيات كمدر 

 

 
 (3-1الصفوف )فـي  إطار من ج الرياضيات. 
 التدري  من   ل دل ا    ت الرياضية. 

 التواصل الرياضي. 

 عداد وا   العدديتدري  مفاهيم األ. 
 تدري  اجلم  والطرح. 

 تدري  الضر  وال سمة. 
 .تدري  ال سور والنسبة ا ئوية 

  تدري  اهلندسة وال يا. 
  البيانات والفرص تدري  التعامل م. 

 اكت اف مفاهيم اسدتماست. 

 ت ييم تعليم وتعلم الرياضيات. 

  تصميم التدري. 
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 يـالصرفـ  وبـا ي اع  الفعليـة  باجلملة ا تعل ة والب  ية والصرفية النحوية األساسية ا فاهيم ا  رر هذا يتناول

أثنـاء  ( 3-1)األولية  الصفوف معلمي لتأهيل ال زمة وال تابة ال راءة م اريت وأساسيات الب  ية الصور وببعض

 والـتعلم  التعلـيم  اتاسـتراتي ي  وسيسـتخدم  ،الل ويـة  ا  ـ  ت  واكت اف الل وي الضبط على  ساعدهتم اخلدمة

 .العملي باجلان  النمري اجلان  لربط ا ناسبة والت وب

 

 
 :ا فاهيم النحوية

 نواص  الفعل ا ضارب وجوازمه.  

 .الفاعل 
 نائ  الفاعل. 
 

 :ا فاهيم الصرفية

 يـا ي اع الصرف. 
 الفعل الصحيب وا عتل. 

 .اجملرد وا  يد 
 جلامد وا  ت .ا 
 

 :ا فاهيم الب  ية
  واسستعارة وال ناية.الت بيه 

 .ا  ي ة واجملاز 

  الطبا  واجلنا. 

 لس   وا  ابلة. ا 
 

 :بيعة ال راءة وأنواع ا وم اراهتاط

 تعريف ال راءة وأنواع ا 

 .ا  ارات ال رائية ل ل نوب من أنواب ال راءة 
 

 :الصعوبات ال رائية وسبل ع ج ا

 ( 3-1الصعوبات ال رائية للصفوف.) 
  (.3-1الصعوبات ال رائية للصفوف )سبل معاجلة 
 .الربط بني ا  ارات ال رائية وال تابية 
 

 :قواعد اخلط وال تابة العربية

 .قواعد كتابة  طي النسخ والرقعة 

 اعد كتابة اهلم ة  واأللف اللينةقو. 

 .قواعد كتابة التاء ا ربوطة وا فتودة 

 ال تابة العربية.فـي  ا روف الؤ حتذف و الؤ ت اد 
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 الصـفوف  معلمـي  تأهيـل  برنـامج  متطلبـات  مـن ( 1) وتطبي اتـه  وعلومـه  ال ـرآع  تدري  اتاستراتي ي م رر يعد

 الـؤ  وا  ـارات  اخلـربات  الدارسـني  إكسا  إىل هتدف الؤ ا  مة ا  ررات من وهو ؛أثناء اخلدمة (3-1) األولية

 وتنفيـذه  للتـدري   بـالتخطيط  ا رتبطة وا  ارات اخلربات تنمية على ا  رر ويرك  .الفعال التدري  من مت ن م

 مـ   يـت ءم  مبـا  وعلومـه  ال ـرآع  تـدري  فــي   ا ناسبة التعليمية والوسائل اتستراتي ياس واستخدام وت وميه،

 حي ـ   ومبـا  ،الفعـال  التـدري   وقواعـد  أسـ   وفـ  ( 3-1) األساسي التعليم من األوىل ا ل ة ت ميذ  صائص

 .الربنامج خمرجات

 

 
 :التوجي ات وا  ام والت ليفات

 وإجـراءات   ،(4دري  ال ـرآع وعلومـه وتطبي اتـه)   ات تـ استراتي يتنفيذ م رر فـي  حتديد ا  ام والت ليفات

ال ليـة  فــي   وم امه ،وحتديد ع قته با وجه وبإدارة ا درسة وب م ئه ،ا درسةفـي  التنفيذ، وم ام الدار 

 .وع قته بأستال ا  رر وب م ئه
 

 :التخطيط الفصلي واليومي

 وإعـداد األن ـطة واألدوات    ،ى عـدد األسـابي  الدراسـية   وض   طة فصلية متضمنة توزي  وددات ا  رر عل

 واألج  ة، وحتديد مواعيد تنفيذ األن طة العامة، ومواعيد اس تبارات.

 .حتليل دتومل الدر   ا يتضمنه من د ائ  ومفاهيم ومعلومات وقيم واجتاهات، وم ارات 

 راعاة الفرو  الفردية بين م. .استعداداهتم، ميوهلم ،حتليل  صائص الت ميذ، )قدراهتم  

 ة خمرجات تعلم متنوعة للدر  صيا ة سلوكية قابلة للم دمة وال يا .صيا  

 .تصميم أن طة تعليمية تعلمية حت   خمرجات التعلم 
  حت ي  ا خرجات.فـي  ات التدري  األنس استراتي يحتديد 
 .إنتاج وسائل تعليمية وا تيار ت نيات م ئمة لطبيعة خمرجات درو  ال رآع وعلومه 
  وب متنوعة وم ئمة ل يا  خمرجات درو  ال رآع وعلومه.ا تيار أدوات ت 
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الـؤ تسـاعد علـى ت ـوب تعلـم       وقيمـه ي دف هذا ا  رر إىل إكسا  الدار  مفـاهيم ت ـوب الـتعلم، وم اراتـه     

الت ميذ. ويتضمن التعريف مبفـاهيم الت ـوب، وأمهيتـه، وأهدافـه، وأنواعـه، ومرادلـه، ومسـتوياته، وأسـاليبه،         

وأدواته وكيفية تطبي  ا، وتفسري النتائج، ويربط ا  رر بني مفاهيم الت وب وم اراته من   ل تدريبات ميدانية 

 .الت وب، وحتسني أدائه، وأداء ت ميذهفـي  ل ا    ت الؤ تواج همناسبة تساعد الدار  على د

 

 
 :الت وب وال يا  التربوي

 الت وب التربوي:

 جماسته . -أسسه أو  صائصه -أنواعه  -أمهيته -مف وم الت وب
 

 ال يا  التربوي:

 .العوامل ا إثرة فيه-أنواعه  -مف ومه 
 

 :اس تبارات

 كمـال الفرا ـات  إ)ا وضـوعية:  -ا  اليـة  -التحريريـة   -ال ـف ية أنواع ا: -أمهيت ا - صائص ا-مف وم ا-

 . (أمهيت ا وجماست استخدام ا وصيا ت ا -ا طاب ة -اس تيار من متعدد -الصوا  أو اخلطأ
 :األداء -التعـرف  -وال لـم  ا تبارات الورقة )  أنواع ا:-استخدام ا-مف وم ا اس تبارات العملية أو األدائية

 ل.عينة العم-()النمالج ا ص رة الماهري أو
 

 :معايري اس تبارات اجليدة

 العوامل ا إثرة فيه-أنواعه  -ه مف وم-الصد : أمهيته. 

  العوامل ا إثرة فيه-سا  الثباتطر  د-الثبات: مف ومه. 

 وبا وضوعية: التن. 

  بني الفرو  الفردية التميي. 

 ودقة صيا ة أسئلة اس تبار الوضوح. 

 س ولة اسستخدام. 
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 : طوات وإجراءات إعداد اس تبار
 حتليل احملتومل -هدافحتديد وحتليل األ. 

  كتابـة  -تنميم اس تبـار وإ راجـه  -كتابة البيانات والتعليمات. -كتابة األسئلة. -إعداد جدول ا واصفات

 .لولج اإلجابات ومفتاح التصحيب
 

 :لف رات اس تبار (السي ومترية)اخلصائص 

 معامل س ولة الف رات اس تبارية. 

 . معامل صعوبة الف رة اس تبارية 

 معامل متيي  ف رات اس تبار. 

 فعالية ا موهات. 
 

 :أدوات قيا  وت وب اجلان  الوجداين وقيا  ال خصية
 م ايي  الع قات اسجتماعيـة   -م ايي  ت دير اآل رين  -أسالي  الت رير الذايت-أسلو  م دمة السلوك

 .موازين الت دير-قوائم الت دير-ا  ايي  اإلس اطية  -
 

 :أسالي  ت وب  ري ا تبارية
  ا ناق ــات ال خصــية  -البطاقــة ا درســية  -الســ ل التراكمــي-)البــورت فوليــو( الــدار حــازات إملــف

 .وا  اب ت

  أسلو  أداء بعض الواجبات. 
 

 1 
 

 
 مـن ( 3-1) مـن  األوليـة  الصـفوف  لت ميـذ  ا ناسـبة  العربية الل ة  وتعلم تعليم اتاستراتي ي ا  رر هذا يتناول

 والوسـائل  ، اتسـتراتي ي اس هبـذه  ا تصـلة  والـتعلم  التعلـيم  وأن ـطة  هبـا،  التـدري   و طـوات  مفاهيم ـا،  ديث

 كمـا (.  3-1) الصـفوف  لت ميـذ   ا ناسـبة  الل ـوي  األداء ت ـوب  وأسـالي   هبا، التدري  على ا ساعدة التعليمية

 لت ميـذ  ا ناسـبة  اتسـتراتي ي اس وفـ   وتعلم ـا  العربية الل ة لتعليم الدراسية اخلطط إعداد إجراءات يتناول

  تعلمـوه  مـا  لتطبيـ   للدارسني الفرص تتيب الؤ التدريبية األن طة من عدد توفري م  ،( 3-1)األولية  الصفوف

 فري فـي  العمل معايري وف  جمموعاتفـي   التعلم أن طة تنفيذ وأثناء ا ص ر، التدري    ل من اعمليًّ اتطبيً 

 .ا ناسبة الراجعة الت ذية على ا صول م  ،
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 :ات تعليم وتعلم اسستماب والتحدثاستراتي ي

 مف وم ا، وأس  ا تيارها. ،ات التعليم والتعلماستراتي ي 

 .أس  وعمليات تعليم وتعلم اسستماب والتحدث 

 ة احملاكاة )الوعي الصويت(.استراتي ي 

 ة لع  األدواراستراتي ي. 

 ة  ا وار وا ناق ةاستراتي ي. 

 ة ال صةاستراتي ي. 

 ة ا واقف ا ياتيةاستراتي ي. 

 أسالي  ت وب تعلم اسستماب والتحدث. 

 ألولج خلطة در  مت امل لتعليم وتعلم اسستماب والتحدث. 
 

 :ديب وتعلم اات تعليم ال راءة والتذو  األاستراتي ي

  .أس  وعمليات تعليم ال راءة وتعلم ا 

 دة(ا تعدِّ ا عاين، ا  ت ات ،السِّيا  ات تنمية الثروة الل وية ) مفاتيباستراتي ي 

 الت لخـيص  ،ال راءة للنصوص)التوقُّ  من   ل الصورة أو العنواع وأثناء ال رائي ات تنمية الف ماستراتي ي،  

 ا  روء ون ده(.فـي  التف ر ،التساؤل الذايت

 معاجلـة صـعوبات النطـ     ،ات تنمية م ارات ال راءة اجل رية )النط  الصحيب للحروف وال لمـات استراتي ي ،

 .ال راءة(فـي  الط قة، ال راءة اجل رية ا عربة

 تذو   حتليل م ارات، ا تصلة ف م التراكي  الل وية ،لمعىنا  روء لات تذو  النص األديب ) متثيل استراتي ي

 .النصوص(

 أسالي  ت وب تعلم ال راءة. 

 .ألولج خلطة در  لتعليم ال راءة وتعلم ا 
 

 :(3-1ات التعليم والتعلم   ارات ال تابة والتراكي  الل وية ا ناسبة لت ميذ الصفوف )استراتي ي
 . أس  وعمليات تعليم وتعلم قواعد ال تابة 

 ة دل ا    تاستراتي ي. 

  حتليل التراكي  الل وية.ة استراتي ي 

 ة  طِّ ال لمـة  استراتي ي ،اهلواء وعلى الرملفـي  ة ال تابةاستراتي يات تنمية م ارات ال تابة ) استراتي ي

ة تعلــم اخلــط اســتراتي ي ،اإلمــ ءفـــي  ة اهلرميــةســتراتي ياس ،ة التصــور البصــرياســتراتي ي ،واكُتبــ ا

 .باحملاكاة(
 الل وية والتراكي .ة داكاة األلاال استراتي ي 

 ة الت امليةستراتي ياس. 
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 ة حتليل التراكي استراتي ي. 

 .أسالي  الت وب الت املية لتعلم التراكي   الل وية واإلم ء واخلط 

 .ألولج خلطة در  لتعليم م ارات ال تابة والتراكي  الل وية 
 

  :ات اكت اف الضعف الل وي ومعاجلتهاستراتي ي
 أ طاء اسستماب والتحدث ومعاجلت ا .ات ت خيص استراتي ي 

 ات ت خيص الضعف  ال رائي  ومعاجلته.استراتي ي 

 ات ت خيص الضعف ال تايب ومعاجلتهاستراتي ي 
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 ويسعى ،أثناء اخلدمة (3-1) األولية الصفوف معلمي تأهيل برنامجفـي  ا  مة ا  نية ا  ررات من ا  رر هذا يعد

 برنـامج  مـن  النمري اجل ءفـي  تعلموه ما تطبي  على ا علمني الدارسني لتدري  ا ناسبة البيئة لتوفري ا  رر هذا

 ا  ـرر  أسـتال  ومتابعـة  إشـراف  حتـت  هبـا  يعملـوع  الؤ مدارس مفـي  ال امل الفعلي للتدري  ممارست مو التأهيل

 التنفيـذ  ويتضـمن  كلـي،  ب ـ ل  مث ،ج ئي ب  ل التدري  مث با  اهدة يبدأ متدرج برنامج وف  ا يداين وا  رف

 فصـول فــي   وتنفيـذها  اليوميـة  الـدرو   لتخطـيط  للدارسـني  الفرصـة  تتـيب  الؤ التدريبية األن طة من عدًدا

 وزم ئـه  ا يـداين  ا  ـرف  قبل من ا ناسبة الراجعة الت ذية على الدار  وحيصل ا درسة،فـي  د ي ية دراسية

 .الفصلفـي  تدريسي أداء كل بعد وللف ا  رر أستال من ومبتابعة  الدارسني

 

 
 :التوجي ات وا  ام والت ليفات

 توجي ات لتدري  التربية اإلس مية. 

   العمليــة: ا ف ـوم، وإجــراءات التنفيــذ، الوظيفــة التربويــة، جمــاست  حتديـد ا  ــام والت ليفــات للتطبي ــات

 التطبي ، شروطه.

 د رة الصففـي  كيفية ممارسة التأمل وا راجعة للتطبي ات العملية. 
 

 :لتخطيط لتدري  التربية اإلس ميةا
   فردية.الحتديد اخلصائص النمائية ا مي ة للت ميذ، والفرو 
   وحتديد ما يتضمنه من د ائ  ومفـاهيم ومعلومـات وتعميمـات وقـيم واجتاهـات يـراد       حتليل دتومل الدر

 ت اهنا.إا، وم ارات ينب ي التدر  علي ا وتعلم 
  ة لل يا .ة خمرجات تعلم متنوعة للدر  قابلصيا 
 .ابت ار أن طة تعليمية تعلمية مرتبطة با خرجات 
 حت ي  ا خرجات.ـي ف حتديد الطرائ  واألسالي  التدريسية األكثر فاعلية 
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 .اس تيار الذكي للوسائل والت نيات األكثر ت ؤما م  دتومل الدر ، وخمرجاته 
  ة تدريسية د مة، تعمل على حت ي  أفضل للمخرجاتاستراتي يتصميم. 
 .إعداد وجت ي  أدوات الت وب البنائي واخلتامي 
  واضب لسري إجراءات التدري  من الدقائ  األوىل للدر  ودىت  تامه. (سيناريو)ت دب 
 

  :ال ليةفـي  الل اء األسبوعي العملي
   رف  ت رير عن ا  ام الؤ قام هبا وبياع الصعوبات وا    ت الؤ واج  ا وكيف عاجل ا ومناق ت ا م  أسـتال

 .الل اءات األسبوعية دا ل ال ليةفـي  ا  رر

 التنفيذ. 

 توفري بيئة تعليمية آمنة ودف ة لعملية التعلم. 

 ت وين جمموعات التعلم وإدارهتا بفاعلية. 

  تسلسل منط ي منممفـي  عرض الدر. 

 سبة للمخرجات واحملتومل والت ميذاستخدام ت نيات تعليمية منا. 
 رة دقي ةة التدري  ا خطط هلا وبصواستراتي يتنفيذ و استخدام التع ي  بأنواعه بعدالة وفاعلية. 
 ت دب أن طة تعليمية متنوعة تراعي الفرو  الفردية. 

 التدري فـي  صيا ة األسئلة الصفية احملف ة للتف ري واستخدام ا ب فاءة. 

 الت ميذ على التوصل إىل اإلجابات بأنفس م باستخدام األسئلة السابرة ةمساعد. 
 حاز ا  ام بفاعليةإل ت  ي  جمموعات التعلم. 
  الفعال ألسئلة الت ميذ وإجاباهتماإلص اء. 

 ال ليةفـي  الل اء األسبوعي العملي. 
 

 :الت وب

  .)استخدام الت وب مبرادله ا ختلفة )الت خيصي والبنائي واخلتامي 
 )استخدام اس تبارات بأنواع ا )التحريرية وال ف ية. 
 هاستخدام ا  دمة لت ييم أداء الت ميذ دا ل الفصل و ارج. 
 استخدام ت وب األقراع. 

 ت دب الت ذية الراجعة الفورية وا ناسبة. 
 توجيه تعلم الت ميذفـي  توظيف نتائج الت وب. 

 لتطوير أداء الدار . ؛استخدام أسالي  الت وب الذايت 
 ممارساته التعليمية ويف تعلم ت ميذهفـي  التف ر. 

 ال ليةفـي  الل اء األسبوعي العملي. 
تنفيـذ الت ـوب وكيـف عاجل ـا     فــي   ا  ام الؤ قام هبا وبياع الصعوبات وا  ـ  ت الـؤ واج  ـا   رف  ت رير عن 

 .الل اءات األسبوعية دا ل ال ليةفـي  ومناق ت ا م  أستال ا  رر
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 ا فـاهيم  ت ـدب  إىل يسـعى  ت امليًّـا  ام ـررً ( 3-1) وليةاأل الصفوف  علمي( 1) وم اراته العلوم مفاهيم م رر ُيَعدُّ

 وبيئتـه  حبياتـه  ا رتبطـة  وا فـاهيم  البيولوجيـة  المـواهر  بعض وتفسري ف مفـي  تلميذلل األمهية لات العلمية

 النباتـات  :مثـل  دياء،األ علمفـي  األساسية ا فاهيم بعض تلميذلل ي دم ديث ا  نية، دياتهفـي  تساعده والؤ

فــي   ال ذائيـة  والس سـل  ا ية ال ائنات تنوبفـي  األساسية ا فاهيم بعض و دولنا، من البيئةفـي  وا يوانات

 جم ريـة  عينـات  ودراسـة  الضـوئي،  اجمل ـر  اسـتخدام  إجادة على للم رر العملي اجلان  ويرك . دولنا من البيئة

 والنباتـات  الفطريـات  مـن  كنمـالج  خمتلفـة  عينـات  ودراسـة  ا يـة  ال ائنـات  بعـض  تصـنيف  وكـذلف  خمتلفة،

 وليـة األ الصـفوف  معلمـي  تأهيـل  برنامج لطلبة اأساسيًّ ام رًر ا  رر هذا ويعد ، والف ارية ال ف ارية وا يوانات

 .أثناء اخلدمة( 1-3)

 

 
 ، جماسهتا العلوم البيولوجية: مفاهيم ا. 

 التنوب ا يوي. 

 النباتات من دولنا. 

 ا يوانات من دولنا. 

 النمام البيئي من دولنا. 

 الع قات البيولوجية بني ال ائنات ا ية. 
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 ثنـاء أ وف األوليـة الصـف  يمعلمـ  تأهيـل  لربنـامج  الرئيسـة  الرياضيات م ررات تسلسلفـي  الثاين ا  رر هذا يعد

 والفـرص  البيانـات  مـ   والتعامـل  وال يا  اهلندسةفـي  األولية األساسية وا  ارات ا فاهيموهو يتناول  اخلدمة

 والتحـوي ت  والفضـاء،  ا سـتومل فــي   اهلندسـية  األشـ ال   صائص على وسريك  األساسي، التعليم رياضياتفـي 

 والودـدات  لألشـياء  ال ياسـية  اخلصـائص  علـى  يركـ   كمـا  ا ختلفة، التمثيل ونمم ا  انية والع قات اهلندسية

 ومتثيل جتمي  يتضمن كما..(. وال من، السعة،و وال تلة، وا  م، وا سادة، ، الطول: )قيا  وعمليات واألنممة

 ا فـاهيم  مـن  الـدار   ي تسـ   أع ا توقـ   ومـن . وا سـتحيل  وا إكـد،  ا م ـن،  ا دث ومفاهيم ، وحتليل ا البيانات

 .واقتدار جبدارة عمله ألداء يإهله ما ا  رر هلذا دراسته   ل ال زمة وا  ارات

 

 
 هندسية مفاهيم. 

 واجملسمات ا ستوية األش ال. 

 والتماثل اهلندسية اإلدداثية و التحوي ت اهلندسة. 

  ال يا. 

 وتنميم ا التعامل م  البيانات. 

 مفاهيم ) الفرص( اسدتماست. 
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 أثناء اخلدمـة ( 3-1) األولية الصفوف ي علم ا  نية للتنمية الرئيسة ا  ررات تسلسلفـي  الثاين ا  رر هذا يعد

ــث ــدرة لتطــوير تصــميمه مت دي ــى ال  ــذ عل ــدري  اتاســتراتي ي تنفي ـــي  الرياضــيات ت ــة  الصــفوفف  األولي

 تطبيــ   علــى ا  ــرر ويركــ ( 1) وتطبي اهتــا الرياضــيات تــدري  اتاســتراتي ي   ــرر اامتــداًد ويعــد  ، (1-3)

فــي   ...(ا    ت دل اليدويات، ، التعليمية األلعا ) التعليمية  واألسالي  اتستراتي ياس من متنوعة جمموعة

 .الرياضيات لتعليم واسجتاهات وال درات ا  ارات، ثراءوإ دعم حي   مبا الصف د رة

 

 
 الت يئة. 

 تصميم وتنفيذ در  مب  على أسا  التدري  من   ل دل ا    ت الرياضية. 
  للتدري  من   ل دل ا    ت الرياضيةالت ذية الراجعة. 
 عداد وا   العدديتصميم و تنفيذ در  من األ. 
 عداد وا   العدديلت ذية الراجعة لتدري  در  من األا. 
 طفال للرياضياتتنفيذ  طة ت ييم ت خيصي لتعلم األتصميم  و. 
 الرياضيات طفال لتعلمي لتعلم األالت ذية الراجعة لتصميم  وتنفيذ  طة ت ييم ت خيص. 
  تصميم و تدري  در  من اهلندسة وال يا. 
  الت ذية الراجعة لتدري  در  من اهلندسة وال يا. 
  دصاء واسدتماستو تدري  در  من اإلتصميم. 
 دصاء واسدتماستلت ذية الراجعة لتدري  در  من اإلا. 

 م ارات الت وب. 
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  ومفـاهيم  معـارف  ت ـدب  علـى  ويرك  ،أثناء اخلدمة( 3-1) الصفوف يمعلم برنامج متطلبات ددأ ا  رر هذا ُيَعدُّ

 أثنـاء يف  اسـتخدام ا  علـى  ال ـدرة  الدارسـني  إلكسـا   ؛العلـوم  تـدري   وأسـالي   وطـر   اتاسـتراتي ي  وم ارات

)  ا صـ ر  التـدري   م ارات يتضمن عملي جان على  ا  رر هذا وحيتوي وفعال، متمي  بأداء ا يداعفـي  تدريس م

 .(والت وب ، والتنفيذ التخطيط،

 

 
 أهداف تدري  العلوم. 
 ات تدري  العلوماستراتي ي. 
 التخطيط لتدري  العلوم. 

 تنفيذ احملتوي. 
 ت وب العلوم. 
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 ا ردلـة  وأطفـال  ،ا درسـة  قبـل  مـا  طفـال أ وصـحة وطبيعتـ ما   ا ركيـة  التربيـة  مف ـوم  ا  ـرر  هـذا  سيتناول

 وطبيعـة  مف ـوم علـى   ا  ـرر  هـذا  سريك  كما األ رمل، ا بادث تعليمفـي  ا ركية التربية ومسامهة اسبتدائية،

 وتـأثريه  العصـر  أمـراض  مـن  الوقايـة فــي   البـدين  الن ـاال  دور بيـاع    ل من والصحة الرياضة بني الع قة

 وأسـ   ،الصـحية  ال ـروال  وفـ   البـدين  الن ـاال  أداء كيفيـة  وتعرف الوظيفية، ال فاءة حتسني على بايباإل

 واعتدالـه  ال ـوام  وسـ مة  إسـعاف ا  ومبـادئ  ،اإلصـابات  مـن  الوقايـة  سبل وتعرف الوزع، ضبط وكيفية الت ذية

 علـى  وا ن ـطات  وال ـات  التـد ني  وتـأثري  ،الفرد صحة على الرياضة وأثر ،والت وهات اسحنرافات من للوقاية

 دـث  الـؤ  الرياضـات  على ا سا  هذا يرك  كما اآلفات، هذه من والع ج الوقايةفـي  الرياضة ودور الفرد صحة

 .الصف يمعلم لربنامج األساسية ا تطلبات من ا  رر هذا ُيعد كما تعلم ا، على اإلس م

 

 
 ا ف وم. 
 التربية ا ركية ألطفال الروضة. 
 بية ا ركية ألطفال الصفوف األوليةالتر. 
 .التاريخ 

 ا ف وم  وأمهيت ا اسجتماعية والصحية والنفسية والع لية واإلنتاجية. 

 ياقة البدنيةلم ونات ال. 
 قيا  األداء البدين. 

 وأنواعهاسداء البدين  فوائد. 

  السمنةوال وام ا عتدل. 

 ه اشة العمام. 
 ا ن طات. 

 الوقاية من ا    ت الصحية ا تنوعةفـي  دور الرياضة. 
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 الصـفوف  معلمـي  تأهيـل  برنـامج  متطلبـات  مـن ( 4) وتطبي اتـه  وعلومـه  ال ـرآع  تدري  اتاستراتي ي م رر يعد

 الـؤ  وا  ـارات  اخلـربات  الدارسـني  إكسا  إىل هتدف الؤ ا  مة ا  ررات من وهو ؛أثناء اخلدمة (3-1) األولية

 وتنفيـذه  للتـدري   بـالتخطيط  ا رتبطة وا  ارات اخلربات تنمية على ا  رر ويرك  .الفعال التدري  من مت ن م

 مـ   يـت ءم  مبـا  وعلومـه  ال ـرآع  تـدري  فــي   ا ناسبة التعليمية والوسائل اتستراتي ياس واستخدام وت وميه،

 حي ـ   ومبـا  الفعـال؛  التـدري   وقواعـد  أسـ   وفـ  ( 3-1) األساسي التعليم من األوىل ا ل ة ت ميذ  صائص

 .الربنامج خمرجات

 

 
 :التوجي ات وا  ام والت ليفات

 (؛ وإجـراءات  4ات تـدري  ال ـرآع وعلومـه وتطبي اتـه)    استراتي يتنفيذ م رر فـي  حتديد ا  ام والت ليفات

ال ليـة  فــي   وم امـه  ،ا درسة وحتديد ع قته با وجه وبإدارة ا درسة وب م ئهفـي  التنفيذ، وم ام الدار 

 وع قته بأستال ا  رر وب م ئه. 
 

 :التخطيط الفصلي واليومي
      وض   طة فصلية متضمنة توزي  وددات ا  رر على عدد األسـابي  الدراسـية؛ وإعـداد األن ـطة واألدوات

 واألج  ة، وحتديد مواعيد تنفيذ األن طة العامة، ومواعيد اس تبارات.

  واجتاهات، وم ارات. ،وقيم ،ومعلومات ،ومفاهيم ،د ائ حتليل دتومل الدر   ا يتضمنه من 

 راعاة الفرو  الفردية بين م. ؛استعداداهتم، ميوهلم ،حتليل  صائص الت ميذ، )قدراهتم  

 . صيا ة خمرجات تعلم متنوعة للدر  صيا ة سلوكية قابلة للم دمة وال يا 

 .تصميم أن طة تعليمية تعلمية حت   خمرجات التعلم 
  حت ي  ا خرجات.فـي  ات التدري  األنس استراتي يحتديد 
 .إنتاج وسائل تعليمية وا تيار ت نيات م ئمة لطبيعة خمرجات درو  ال رآع وعلومه 
 .ا تيار أدوات ت وب متنوعة وم ئمة ل يا  خمرجات درو  ال رآع وعلومه 
 

 :ال ليةفـي  الل اء األسبوعي العملي
  ومناق ة للـف مـ  أسـتال ا  ـرر      ،إعداد اخلطة الفصلية، و طة التدري  اليوميكتابة ت رير  ا قام به من

 الل اء األسبوعي.فـي  وزم ئه
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 :تنفيذ الدر 

 أجواء أن طة التعلم.فـي  والد ول ،ت دب التم يد ا ناس  ال ادر على إثارة دافعية الت ميذ للتعلم 

  توجيه تعلم الت ميذ.فـي  نتائج الت وبوتفعيل  ،ة التدري  ا خطط هلا بدقةاستراتي يتنفيذ 
 .ت دب أن طة تعليمية متنوعة تراعي الفرو  الفردية 
  تسلسل منط ي منمم.فـي  عرض الدر 
 .استخدام ت نيات تعليمية مناسبة للمخرجات واحملتومل والت ميذ 

 .ت دب أن طة تعليمية متنوعة تراعي الفرو  الفردية 

  التدري .فـي  احملف ة للتف ري واستخدام ا ب فاءةصيا ة األسئلة الصفية 
 الت ميذ على التوصل إىل اإلجابات بأنفس م باستخدام األسئلة السابرة. ةمساعد 
 .اإلص اء الفعال ألسئلة الت ميذ وإجاباهتم 

 .استخدام التع ي  بأنواعه بعدالة وفاعلية 
 

 :ال ليةفـي  الل اء األسبوعي العملي

  ومناق ة للف م  أستال  ،تنفيذ الدر  وحت ي  خمرجات التعلمفـي  قام به من أن طة وم امكتابة ت رير  ا

 الل اء األسبوعي.فـي  ا  رر وزم ئه
 

 :ت وب الدر 

  .)استخدام الت وب مبرادله ا ختلفة )الت خيصي والبنائي واخلتامي 

 توجيه تعلم الت ميذ.فـي  ئج الت وباستخدام اس تبارات بأنواع ا )التحريرية وال ف ية( واستخدام نتا 

 هأداء الت ميذ دا ل الفصل و ارج استخدام ا  دمة لت ييم. 

 .ت دب الت ذية الراجعة الفورية وا ناسبة 
 توجيه تعلم الت ميذ.فـي  توظيف نتائج الت وب 
 . استخدام أسالي  الت وب الذايت لتطوير أداء الدار 

 التدريسية وتعلم ت ميذهممارساته فـي  التأمل. 
 

 :ال ليةفـي  الل اء األسبوعي العملي
 ومناق ـة للـف مـ      ،ت وب الدر  وقيا  خمرجـات الـتعلم  فـي  ت دب ت رير عما قام به من أن طة وم ام

 الل اء األسبوعي.فـي  أستال ا  رر وزم ئه
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 تأهيـل  برنـامج  إلكمـال  األساسـية  ا تطلبـات  مـن ( 4) وتطبي اهتـا  العربية الل ة تدري  اتاستراتي ي م رر يعد

 أع سـب   ما لتطبي  للدار  الفرص يتيب بطبيعته عملي م رر وهو اخلدمة؛ أثناء( 3-1) األولية الصفوف يمعلم

 الؤ ا درسةفـي  (3-1) الصفوففـي  د ي ية تعلمية تعليمية مواقففـي  الساب ة ا تطلبات م رراتفـي  تعلمه

 ف ـو  ولـذا . ا ناسبة الراجعة الت ذية على ا صول م  متخصص وم   أكادميي إشراف حتت الدار ، في ا يعمل

 علـى  ويرك  وت وميا، وتنفيذا ختطيطا التدري فـي  وم اراهتم الدارسني  ربات تنمية أساسية بدرجة يست دف

 ا ناسـبة  النصـوص  تذو  وم ارات  الفعلية، باجلملة  ا تصلة الل وية والتراكي  وال تابة ال راءة م ارات تنمية

 التعلـيم  وأن ـطة  ، التعليميـة  والوسـائل  ، التدري  و طوات ، ا فاهيم ديث من( 3-1)األولية  الصفوف لت ميذ

 .للت ميذ الل وي األداء ت وب وأسالي  والتعلم،

 

 
 :التوجي ات وا  ام والت ليفات

 توجي ات تدري  الل ة العربية للحل ة األوىل. 

    حتديـد ا  ــام والت ليفــات للتطبي ــات العمليــة: ا ف ـوم، وإجــراءات التنفيــذ، الوظيفــة التربويــة، جمــاست

 التطبي ، شروطه.

  د رة الصففـي  وا راجعة للتطبي ات العمليةكيفية ممارسة التأمل. 
 

 :التخطيط لتدري  الل ة العربية

   فردية.الحتديد اخلصائص النمائية ا مي ة للت ميذ، والفرو 
        حتليل دتومل الدر  وحتديد ما يتضمنه من د ائ  ومفـاهيم ومعلومـات وتعميمـات وقـيم واجتاهـات يـراد

 ت اهنا.إوا، وم ارات ينب ي التدر  علي ا تعلم 
  ة لل يا .ة خمرجات تعلم متنوعة للدر  قابلصيا 
 .ابت ار أن طة تعليمية تعلمية مرتبطة با خرجات 
 حت ي  ا خرجات.فـي  حتديد الطرائ  واألسالي  التدريسية األكثر فاعلية 
 .اس تيار الذكي للوسائل والت نيات األكثر ت ؤما م  دتومل الدر ، وخمرجاته 
  ة تدريسية د مة، تعمل على حت ي  أفضل للمخرجاتاستراتي يتصميم 
 .إعداد وجت ي  أدوات الت وب البنائي واخلتامي 
  .ت دب سيناريو واضب لسري إجراءات التدري  من الدقائ  األوىل للدر  ودىت  تامه 
 

 :ال ليةفـي  الل اء األسبوعي العملي

 وكيف عاجل ا ومناق ت ا م  أسـتال   ،وبات وا    ت الؤ واج  ارف  ت رير عن ا  ام الؤ قام هبا وبياع الصع

 .الل اءات األسبوعية دا ل ال ليةفـي  ا  رر
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 :التنفيذ

 توفري بيئة تعليمية آمنة ودف ة لعملية التعلم. 

 ت وين جمموعات التعلم وإدارهتا بفاعلية. 

  تسلسل منط ي منممفـي  عرض الدر. 

 سبة للمخرجات واحملتومل والت ميذاستخدام ت نيات تعليمية منا. 
 التع ي  بأنواعه بعدالة وفاعلية استخدام. 
  ة التدري  ا خطط هلا وبصورة دقي ةاستراتي يتنفيذ. 
 ت دب أن طة تعليمية متنوعة تراعي الفرو  الفردية. 

 التدري فـي  صيا ة األسئلة الصفية احملف ة للتف ري واستخدام ا ب فاءة. 

 الت ميذ على التوصل إىل اإلجابات بأنفس م باستخدام األسئلة السابرة ةمساعد. 
 إحاز ا  ام بفاعليةفـي  ت  ي  جمموعات التعلم. 
 اإلص اء الفعال ألسئلة الت ميذ وإجاباهتم. 
 

 ال ليةفـي  الل اء األسبوعي العملي

 وكيـف عاجل ـا    ،أثنـاء التنفيـذ   يف هبا وبياع الصعوبات وا    ت الؤ واج  ا ،رف  ت رير عن ا  ام الؤ قام

 .الل اءات األسبوعية دا ل ال ليةفـي  ومناق ت ا م  أستال ا  رر
 

 :الت وب

  .)استخدام الت وب مبرادله ا ختلفة )الت خيصي والبنائي واخلتامي 
 )استخدام اس تبارات بأنواع ا )التحريرية وال ف ية 
 ه.أداء الت ميذ دا ل الفصل و ارج استخدام ا  دمة لت ييم 
 استخدام ت وب األقراع. 

 ت دب الت ذية الراجعة الفورية وا ناسبة. 
 توجيه تعلم الت ميذفـي  توظيف نتائج الت وب. 

 . استخدام أسالي  الت وب الذايت لتطوير أداء الدار 
 ت ميذهممارساته التعليمية ويف تعلم فـي  التف ر. 
 

 :ال ليةفـي  الل اء األسبوعي العملي

 وكيف عاجل ـا   ،تنفيذ الت وبفـي  وبياع الصعوبات وا    ت الؤ واج  ا ،رف  ت رير عن ا  ام الؤ قام هبا

 .الل اءات األسبوعية دا ل ال ليةفـي  ومناق ت ا م  أستال ا  رر
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 مـن  الل ـوي  التواصـل  م ـارات  تنمية( 3 -1)معلمي الصفوف األولية  دارسي برنامج تعريف إىل ا  رر هذا ي دف

  دـىت  والعمليـة  العلميـة  ديـاهتم فـي  حيتاجوهنا الؤ ا  مة وال تابية النحوية ال واعد ببعض ت ويدهم   ل

 اتاسـتراتي ي  وسيسـتخدم  ،متنوعـة  ل ويـة  بتطبي ـات  ال يام   ل من وكتابة نط ًا األداء حتسني  من يتم نوا

 .التطبي ي باجلان  النمري اجلان  لربط ا ناسبة والت وب والتعلم التعليم

 

 
 علي ا صوص )النثرية وال عرية( التطبي النحو العريب. والنفـي  ا نصوبات. 
 علي ا ( التطبي لعريب والنصوص )النثرية وال عريةالنحو افـي  اجملرورات. 
  علي ا ( التطبي . والنصوص )النثرية وال عريةالنحو العريبفـي  التواب. 
 .ال واعد ال تابية 

 

 4English language2 
 

 
English Language 2 is a university required course and a continuation of English Language 1. 
It further re-enhances similar concepts to those introduced in English Language 1 and 
further develops students’ communication skills in listening, speaking, reading and writing 
using a moderately advanced materials. It also provides the students with a wide range of 

basic vocabulary and develops their use of grammatical structures and language functions. 

 

 
 Appearance and dress 

 Past experiences and unusual activities 

 Travel and tourism 

 Health problems and medication  
 Food and restaurants  
 World geography 

 Plans and hope for the future  
 A change for the better! 
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 وم وناته للحاسو  األساسية با فاهيم أثناء اخلدمة( 3-1) األولية الصفوف يمعلم ت ويد ىلإ ا  رر هذا ي دف

 Word برنـامج  مثـل  التعليمية، العمليةفـي  والتطبي ية الت  يلية براجمه توظيف وم ارات والربجمية، ا ادية

 وكيفية ومحايت ا البيانات وتراسل ،ا اسو  وشب ات اإلنترنت ىلإ إضافة و ريها، Power Pointو  Excelو

 .ا  نية وكفاءته دائهأ حتسني من ا علم نُيم ِّ مبا التعليمية؛ العمليةفـي  تطبي اهتا من اإلفادة

 

 
 مف وم ا اسو  وم وناته اسساسية. 

 ُنمم ت  يل ا اسو  ومحاية ا علومات والبيانات. 

  العملية التعليميةفـي  وتوظيف ابرامج ا اسو  التطبي ية. 

 العملية التعليميةفـي  اسنترنت وتطبي اته. 

 

  
 

 
 األطفـال،  أد  ،بن ـأة  ا تعل ـة  التطبي يـة  وا  ـارات  التخصصية ا علومات الدارسني إكسا  إىل ا  رر هذا ي دف

 وتنميـة  ومعـايريه،  ووسـائطه،  و صائصه، وأنواعه، ال بار، أد  وبني بينه والفر  ومرادله، ووظائفه، وأهدافه،

 .ا ناسبة التدري  وأسالي  م ارات   ل من اإلبداعية، الطفل قدرات

 

 
 الوددة األوىل: األد  والطفولة. 

 الوددة الثانية: أنواب أد  األطفال. 

 الوددة الثالثة: وسائط أد  األطفال. 

 الوددة الرابعة: تنمية ال درات اإلبداعية لألطفال. 
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 اللفمـي  و ـري  اللفمـي  استصـال  وطبيعة وأسسه الفاعل استصال مب ارات الدارسني تعريف إىل ا  رر هذا ي دف

 اجملـال فــي   استصـال    ـارات  اجليدة ا مارسة تع ي    ل من. ع ج ا وأسالي  استصال وعوائ ، و صائص ما

 .والعملية اليومية ا ياة ويف التعليمي

 

 
 م دمة إىل م ارات استصال. 

 استصال وت دير الذات. 

 .استصال اللفمي 

 .استصال  ري اللفمي 

  اسستماب وآدابهم ارات. 

 قنابم ارات ا وار واإل. 
 م ارات استصال ال خصي. 
 إطار اجملموعات الص رية واجملموعات ال بريةفـي  استصال. 
 تطبي ات. 

 

  
 

 
 النمريـة  واألطـر  وا فاهيم ا بادئ من مب موعة ا علم ت ويد إىل  - الربنامجفـي  مساعد كم رر – ا  رر هذا يسعى

 ،ومرادلـه  اجلمـال  علـم  عـن  أساسـية  معرفيـة  مـادة  ي دم ديث ؛واجلمالية الفنية التربية جمال علي ا يستند الؤ

 كمـا . اسجتاهـات  هـذا  مبثـل  الفنية التربية وع قة الفن وفلسفة اجلمال علمفـي  ا عاصرة والنمريات ،واجتاهاته

 واإلنتـاج  لـدي م،  الف  والتعبري ،األطفال فنوع لو ومرادل الفنية، التربية بتطور الدار  تعريف إىل ا  رر يسعى

 .األساسي التعليم من( 3-1) الصفوففـي  لألطفال الفنية التربية درو  تنفيذ وكيفية الف ، والتذو 

 

 
 التربية اجلمالية:

  التـذو   اإلبداب الفـ ، ا  ـم و  فـي  ود ي ته، علم اجلمال واجتاهاته ونمرياته، دور اجلمال)معىن اجلمال

 .وظيفت ا(التربية اجلمالية، وأمهيت ا وأهداف ا، التربية، تعريف اجلمايل، التذو  اجلمايل و
 

 التربية الفنية:

         ،التطـور التـارهي للتربيـة الفنيـة،     طبيعة الفن وماهيتـه، فلسـفة الفـن، مف ـوم التربيـة الفنيـة ا عاصـرة

 وداورها، وأمهيت ا، التربية الفنية وسي ولوجية الطفل.

  اإلس مفـي  التربية الفنية واجلمالية. 
 (.2-1 الف  لدمل ت ميذ الصفوف )مرادل لو فنوع األطفال،  صائص رسوم األطفال، التعبري 
  لف ، أسالي  حتليل رسوم األطفال.ا عناصر التصميم الف ، أس  بناء العمل الف ، التذو 

 (، 3-1الصفوف )فـي  التربية الفنية لألطفالفـي  ات تدري  التربية الفنية،  طوات تنفيذ در استراتي ي
 دور معلم التربية الفنية.
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 ا فـاهيم  ت ـدب  إىل يسـعى  ات امليًّـ  ام ـررً ( 3-1) وليةاأل الصفوف  علمي( 4) وم اراهتا العلوم مفاهيم م رر ُيعد

 حبياتـه  ا رتبطة وا فاهيم المواهر بعض وتفسري ف مفـي  تلميذلل األمهية لات وال يميائية الفي يائية العلمية

 الفي يـاء  علـم فــي   األساسـية  ا فـاهيم  بعـض  تلميـذ لل ي ـدم  ديـث  ا  نيـة،  دياتـه فــي   تساعده والؤ وبيئته

 ،وال  ربيـة  ،والصـوت  ،والضـوء  ،وا ـرارة  ،واهلـواء  ،و صائصـ ا  ا ـادة  مثـل  دولنـا  مـن  البيئـة فــي   وال يمياء

 للم ـرر  العملـي  اجلانـ   وي ـدم . األرض علـم  أساسـيات  مـن  هبـا  يرتبط وما الفلف علم وأساسيات ،وا  ناطيسية

 وم ارات العملية ا  ارات تنمية على ا  رر هذا يساعد كما النتائج، ومناق ة والت ري  لل يا  األساسية ا  ارات

 تأهيـل  برنـامج  لطلبـة  ومع زا داعما م ررا ا  رر هذا ويعد عملية، درو  من ي دمه ما طري  عن العلمي التف ري

 .اخلدمة ثناءأ( 3-1) وليةاأل الصفوف معلمي

 

 
  جماسهتا –العلوم الفي يائية وال يميائية: مفاهيم ا. 

 الصوت وتطبي اته. 

 الضوء وتطبي اته. 

 ال  ربية وا  ناطيسية. 

 .م دمة عن علم األرض 

 ا ادة والذرة. 

 التفاع ت ال يميائية. 

 .أساسيات علم الفلف 

 

 4 
 

 
 ،أثنـاء اخلدمـة  ( 3-1) األوليـة  الصـفوف  يمعلمـ  برنـامج فــي   اإلجبارية الدراسية ا  ررات أدد ا  رر هذا يعد

 مـن  ا  تسـبة  وا  ـارات  وا فـاهيم  ا عـارف  وكذا ،(1) العلوم تدري  اتاستراتي ي م رر على رئي  ب  ل ويعتمد

فــي   التعليميـة  العمليـة  حتسـني  ب ية عالية، مب ارة ا يداعفـي  لتوظيف ا وللف ؛وا صادبة له الساب ة ا  ررات

 .والدار  وا  رف لألستال وا سئوليات وا  ام األدوار حتديد ي مل كما. األساسي التعليم من األوىل ا ل ة

 

 
 التعريف والتوجي ات وا  ام. 
  (3-1)التخطيط لتدري  العلوم للصفوف. 
 ال ليةفـي  الل اء األسبوعي. 

  تنفيذ التدري. 

 ال ليةفـي  الل اء األسبوعي. 

 الت وب. 

 ال ليةفـي  الل اء األسبوعي. 
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فــي   وتوظيف ـا  للمبتـدئني  وال تابـة  ال ـراءة  تـدري   تطبيـ   م ـارات  من الدارسني مت ني إىل ا  رر هذا ي دف

  تعلمـوه  مـا  لتطبيـ   متنوعـة  فرصـا  هلـم  تتـيب  الـؤ  التدريبية األن طة من جمموعة   ل من وللف تدريس م؛

 ا دار فـي  األساسي التعليم من( 3-1)  الصفوف لت ميذ للمبتدئني وال تابة ال راءة تدري فـي  عمليا تطبي ا

 .ا ناسبة الراجعة الت ذية على ا صول م  متخصص وم   أكادميي إشراف حتت في ا يعملوع الؤ

 

 
 تطبي ات تنمية اسستعداد لتعلم ال راءة وال تابة:  الوددة األوىل. 

 ات تنمية الوعي الصويت والت ع  باألصواتاستراتي يتطبي ات :  الوددة الثانية. 
 ومـ ج األصـوات ل ـراءة ال لمـات وحتليلـ ا إىل       ،تطبي ات متيي  أصوات ا ـروف ا ختلفـة  : الوددة الثالثة

 .م اطع ا الصوتية وقراءة ال لمات ال ائعة
 وكتابة ا روف وال لمات واجلمل ال صرية ،تطبي ات متيي  أش ال ا روف ا ختلفة: الوددة الرابعة. 

 دليـل  فـي  درو  مت املة لتعليم ال راءة وال تابة  للمبتدئني كما وردتتطبي ات  طوات : الوددة اخلامسة

 .ا علم للصف األول من التعليم األساسي

 

  
 

 
 باللعـ   للـتعلم  األساسـية  با فـاهيم  أثنـاء اخلدمـة  ( 3-1)األوليـة   الصفوف يمعلم ت ويد اىل ا  رر هذا ي دف

 وا تيـار  والتعليم، التعلم عمليةفـي  اللع  توظيف م ارات واكسابه ،له ا فسرة والنمريات ،ووظائفه ساسياتهوأ

 .ا  نية وكفاءته أدائه حتسني من ا علم مي ن مبا ؛ا  ئمة التعلم مواقففـي  وتطبي  ا التربوية األلعا 

 

 
  األلعا  التربوية ونمريات تفسري اللع. 

 سسه وجماستهأمرادل اللع  و. 

 ساسيةاللع  واستخداماته للصفوف األفـي  اءبدور ا علم واآل. 

 األلاال التعليمية واأللعا  التربوية. 

 التطبي ات التربوية لبعض ا  ررات الدراسية. 
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فــي   وتوظيف ا علي ا، الدارسني وتدري  اإلجرائية بالبحوث ا رتبطة واسجتاهات وا  ارات ا عارف ا  رر يتناول

 .التعليمية ا مارسات وحتسني( 3-1) من الصفوففـي  التعليم م   ت دل

 

 
 البحث اإلجرائيفـي  م دمة. 
  ًللم   ت البحثية اجماست البحث اإلجرائي وف. 

 أنواب البحوث اإلجرائية التربوية. 

 (اإلجرائي ) طوات البحث اإلجرائي دورة البحث. 

 كتابة ت رير البحث اإلجرائي. التربوي. 

 أ  قيات البحث اإلجرائي. التربوي. 

 عروض ومناق ة الت اليف. 

 

  
 

 
 عمليـة  تفعيـل فـي  وتوظيف ا بالتف ري،  ا رتبطة واسجتاهات وا  ارات با عارف  الدار  ت ويد إىل ا  رر ي دف

 .ا تنوعة التعلم مواقففـي  واستخدامه بالتف ري، التعلم على الت ميذ  ساعدة ؛عليه ا عتمدة التعلم

 

 
 مف وم التف ري وطبيعته ومستوياته وع قته بالذكاء. 
 نمريات التعلم وع قت ا بالتف ري. 

 (3-1الصفوف )فـي  لو التف ري لدمل الت ميذفـي  العوامل ا إثرة. 
 ( وكيفية قياس ا3-1بعض أنواب التف ري ا ناسبة للصفوف ). 

 امتحاع نصفي. 

  وربط ا بالتف ريمناهج التعليم األساسي. 

 أن طة تعليم وتعلم تثري التف ري. 
 برامج مطورة لتنمية م ارات التف ري لدمل الت ميذ. 
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 أهم معرفة وكذا ا ديثة، واألسالي  والطر  والتربوية، النفسية الطفل تربية مفاهيم تعريف إىل ا  رر ي دف

 واألسرة، ا درسة بني التواصل م ارات أهم وكذا الطفل، تعلم لعملية ا فسرة السي ولوجية والنمريات اسجتاهات

 ا إسسـات  ودور ا ختلفة، الت ريعاتفـي  الطفل ود و  الطفل، تربيةفـي  الت نولوجية ا عرفة مصادر وتوظيف

 .الطفل تربيةفـي  ا تعددة التربوية

 

 
 تربية الطفل وأسالي  التربية الوالدية. 

 نمريات علم النف  وتطبي اهتا التربوية. 

 تربية الطفلفـي  اسجتاهات ا ديثة. 

 مصادر ا عرفة الت نولوجية وتربية الطفل. 

 ا درسة واألسرة وع قت ما بتربية الطفل. 
 د و  الطفل. 
 تربية الطفلفـي  ا إسسات التربوية ودورها. 

 

  
 

 
 والطرائــ  األساســية با فــاهيم أثنــاء اخلدمــة( 3-1) األوليـة  الصــفوف يمعلمــ ت ويــد اىل ا  ــرر هــذا ي ـدف 

 مبـا  ؛الصـدر  وسـعة  وا ـوار،  صـ اء، اإل م ـارات  كسابهوإ التربوي، اسجتماعي النفسي للدعم ال زمة سالي واأل

 .الت ميذ لتعلم وداعمه صدي ة بيئة توفري من مي نه

 

 
 الدعم النف  اسجتماعي التربويفـي  ا فاهيم األساسية. 

 .محاية الت ميذ وطر  التواصل مع م 

  وأسالي  وأن طة ت دب الدعم النفسي اسجتماعي التربوي. ،الصادمةاسدداث 

 علم النف  اإلبايبفـي  موضوعات. 

 .)ا ساعدة الذاتية )إدارة الض وال 
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 األسـرة  ت ـوين فــي   اإلسـ م  ومنـ ج  األسـرية،  والتربية األسرة مبفاهيم الدارسني معارف تنمية ا  رر يست دف

 تتعلـ   م ـارات  الدارسـني  وإكسـا   األسـرية،  والواجبـات  وا  ـو   األسـرة،  م ومـات  وكذلف م   هتا، ومعاجلة

 .العصر م تضيات م  األسرية التربية وتواؤم األسرة، دا ل بتفاع هتم

 

 
 .مف وم األسرة والتربية األسرية وأمهيت ما 

 بناء األسرة ومعاجلة م   هتا.فـي  من ج اإلس م 

 .م ومات األسرة الصا ة وعوامل  استمرارها 

 .ا  و  والواجبات دا ل األسرة 

 التف ف األسري وانع اسه على األوسد. 

 األسرة اليمنية ا عاصرة وم   هتا. 

 ت العصر.التربية األسرية وف  م تضيا 

 

  
 

 
 ا رتبطـة  وقـدراهتم  معـارف م  وتنميـة  ا ياتيـة،  بتفاع هتم تتعل  م ارات الدارسني إكسا  ا  رر هذا يست دف

 اإلبابيـة  الع قات وت وين اسجتماعي، التواصل وم ارات السليمة، والت ذية لل سم، العامة بالصحة باسهتمام

 استخدام من الدارسني مت ن ع لية م ارات وتنمية مت نة، انفعالية راتام  وت وين الوقت، ترامواد اآل رين، م 

 .والعملي النمري ا ستويني على لت ميذهم إكساهبا من ومت ين م بأنواعه، التف ري

 

 
  مهيت اأا ياتية ومف وم ا  ارات. 

 م ارات انفعالية. 

 م ارات اجتماعية. 

 م ارات ع لية. 

 م ارات التث يف الصحي البيئي. 

 م ارات التواصل. 

 م ارات إدارة الوقت. 
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 أداءفـي  ا علم تساعد الؤ ومبادئ ا وجماسهتا ومصادرها وأهداف ا وأمهيت ا التعليم م نة أ  قيات ا  رر يتناول

 ا  نيـة  ممارسـاته  ي ـّوم  وبواسـطت ا  واجملتمـ ،  األسرة م  وشري ًا لت ميذه، ومرشًدا وقدوة مربًيا بوصفه أدواره

 .اآل رين م  وع قاته

 

 
  التعليم(إطار مفاهيمي )مد ل أل  قيات م نة. 

 مصادر أ  قيات ا  نة. 

  التعليممبادئ وأ  قيات م نة. 

 أ  قيات م نة التعليمفـي  العوامل ا إثرة. 

 جماست ا  قيات م نة التعليم. 

 ا  و  وا سإوليات والواجبات. 

 ( 1بعض أ  قيات م نة التعليم). 
 ( 4يعض أ  قيات م نة التعليم). 
 

  
 

 
 عنـ ا  وال  ـف  الطفولـة  مب ـ  ت  ا تعل ـة  واسجتاهات وا  ارات ا عارف من الدار  مت نيفـي  ا  رر هذا يس م

 .مناسبة ووسائل أدوات باستخدام ا    ت تلف  ل واقعية أمثلة وت دب ،علي ا والت ل 

 

 
 يةاسولالصفوف فـي  مد ل اىل م   ت الطفولة. 

 يةالصفوف األولفـي  ددوث م   ت الطفولةفـي  العوامل ا إثرة. 

 مردلة الطفولةفـي  ا    ت  التربوية. 

 يةالصفوف األولفـي  ا    ت اسجتماعية والنفسية. 

 يةالصفوف اسولفـي  أدوات ووسائل تعرف م   ت الطفولة. 
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 وأسالي  وتطبي اته، ،ومماهره ،ومستوياته ل ترويناس للتعليم النمرية با عارف الدار  ت ويد إىل ا  رر ي دف

 .فعال وتعلم تعليم إىل للوصول توظيف ا

 

 
 ل تروين ومنطل اتهأس  التعليم اس. 

 ل تروينتوظيف التعليم اس مستويات. 

 ل تروين وعناصرهامماهر التعليم اس. 

 ل تروينأنممة إدارة التعليم اس. 

 ل تروين.التعليم اسفـي   دمات وتطبي ات تستخدم 
 اليمنفـي  ل تروينالتعليم اس. 

 

  
 

 
 والواجبـات  وا  ـو   با واطنـة  ا تعل ـة  ساسيةاأل وا  ارات وا عارف با فاهيم الدارسني ت ويد ىلإ ا  رر ي دف

 اسجتمـاعي  مبحيطـه  الدار  ربط إىل ا  رر ي دف كما ،اليمنية اجلم وريةفـي  السارية وال وانني للدستور وفً ا

 .البيئية األن طة من و ريها اسجتماعية اسن طةفـي  ا  اركة   ل من

 

 
  مفاهيم ا واطنة و دمة اجملتم. 

 الدولة واجملتم  ا دين. 

 عوامل وم ومات ا واطنة. 

 قيم وأ  قيات ا واطنة. 

  تربية ا واطنة و دمة اجملتم. 

  الوط اسنتماء والوسء. 
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  البحـوث  كتابـة  و بتصـميم  ا تعل ـة  جتربتـه    صـة  الـدار   في ـا  ي ـدم  حبثيـة  مـادة  التخـرج  م ـروب  م رر

 ال فاءة مستومل رف  هبدف؛ وزم ئه أستاله م  ومناق ت ا( 3-1) الصفوففـي  والتعلم بالتعليم ا تصلة اإلجرائية

 معـايري  وفـ   ومعاجلتـ ا  ،وحتليلـ ا  ،وت خيصـ ا ، التعليميـة  ا  ـ  ت  عرفلت أمامه اآلفا  وفتب ،للدار  البحثية

 .اإلجرائية البحوث

 

 
 مراجعة دورة البحث اإلجرائي. 
 تطوير  طة البحث اإلجرائي وحتديد عناصرها. 

  ا علومات دوات مج أتصميم. 

  ستال ا  ررأوم  ال م ء عرض نتائج البحث ومناق ت ا. 

 كتابة الت رير. 

 

  
 

 
 وتوظيف ـا  والبيئيـة،  الصـحية  بالتربيـة  ا رتبطة واسجتاهات وا  ارات با عارف الدار  ت ويد إىل ا  رر ي دف

 وا ـرص  األمـراض،  مـن  والوقايـة  الصـحة  على احملافمة يضمن ومبا وت ميذه، للمدر  اليومية ا مارساتفـي 

 . اص ب  ل ا درسة بيئة صحة على واحملافمة العامة، بيئت م صيانة على

 

 
 ا فاهيم ا رتبطة با  رر وتطورها التارهي. 
 ا ستومل الصحي والبيئي للم تم  عوامل حتدد. 
 اجملتم  اليم فـي  م   ت صحية. 

 البيئة وم   هتا وصيانت ا. 

 قواعد الس مة واألماع من ا وادث. 

  التربية الصحية والبيئيةفـي  دور ا علم وا درسة واجملتم. 
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1 
سياسة دضور  

الفعاليات 

 التعليمية

   دال عدم الوفاء بذلف.فـي  % من احملاضرات وحيرم72حبضور  الدار يلت م 
 من د ول  الدار وحيرم  ،ي دم أستال ا  رر ت ريرا حبضور و يا  الطلبة لل سم

 قرار ا رماع من جمل  ال سم.إ% ويتم 42دال جتاوز ال يا  فـي  اسمتحاع
      

2 

 

 ا ضور ا تأ ر

  الفصـل  فــي   دضور احملاضرة إلا تأ ر  دة رب  ساعة لـث ث مـرات   تلميذيسمب لل

 الدراسي.
  وعنـد عـدم    مـن أسـتال ا  ـرر.   شـف ًيا  حيذر  الدار إلا زاد عن ث ث مرات تأ ر

 مين  من احملاضرة إلا تأ ر عن رب  ساعة. الدار الت ام 
      

3 

 

ضوابط 

 اسمتحاع

   عن اسمتحـاع النصـفي لنصـف سـاعة مي ـن ألسـتال ا  ـرر         الدار يف دال تأ ر

 السماح له بد ول اسمتحاع.
   عن دضور اسمتحاع النصفي حي  ألستال ا  رر بعد التأكـد   الدار يف دال ت ي

 ا، لع ج ا الة.من وجاهة سب  ال يا  أع يتخذ ما يراه مناسًب

 ( دقي ـة مـن بـدء    41 ـدار ) د ول اسمتحاع الن ائي إلا تـأ ر م  تلميذس يسمب لل

 .اسمتحاع
   عن اسمتحاع الن ائي تطب  اللـوائب اخلاصـة بنمـام اسمتحـاع     الدار إلا ت ي 

 ال لية.فـي 
      

4 

 

التعيينات 

 وا  اري 

  بداية الفصل وحيدد مواعيد تسليم ا.فـي  حيدد أستال ا  رر نوب التعيينات 
  لتنفيذ الت ليفات وتسليم ا.يبني أستال ا  رر الضوابط وال واعد 

  ( مـن  2تسليم الت ليفات عند ا وعد احملدد ختصم عليـه ) فـي  الدار إلا تأ ر%

 الدرجة ا خصصة للت ليف عن كل يوم تأ ري.
  تسليم الت ليفات دىت موعد اسمتحاع النـ ائي فيحـرم مـن    فـي  الدار إلا تأ ر

 تسليمه.فـي  درجة الت ليف الذي تأ ر
      

5 

 

 ال ـــــ 

   اسمتحاع سواء النصفي أو الن ائي فتطبـ   فـي  بال   الدار يف دال ثبوت قيام

 .الدارسنيسئحة شإوع 
  الت ليفـات وا  ـاري  حيـرم مـن الدرجـة      فــي   بـال    الدار يف دال ثبوت قيام

 ا خصصة للت ليف.
  مـ  نفسـه،    ادميية، الؤ تع : أع ي وع صادًقمببادئ الزناهة األكا الدار يلت م

 وم  زم ئه وم  أساتذته.

  اسستعانة بٌ ر ل تابـة األن ـطة    الدار لن يتم التسامب م  ال   وهو: داولة

 والت ارير بدًس عنه.
  يستعني بٌ رين ل تابة الت ارير واألن ـطة سـيحرم مـن الدرجـة ويعـد       دار أي

 راسبًا.
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6 

 

 ـالاسنتحـ

   ويـدعي أو   ،أو األف ـار  ،كلمات شخص آ ـر يعرف اسنتحال باسم "النسخ أو سرقة

 ت دمي ا كما لو كانوا اخلاصة بف."

  ألداء اسمتحـاع نيابـة عنـه تطبـ       تلميـذ يف دالة وجود شخص ينتحل شخصية

 ال ئحة اخلاصة بذلف
  وأ  قيـات البحـث العلمـي، وأسَّ    ،ضرورة اسلت ام باألمانـة العلميـة   الدار على 

 يل أ أبدًا إىل ال   أو سرقة أعمال  ريه.

  ويعنف على فعلته  ،الناقل ألف ار اآل رين دوع التوثي  حيرم من الدرجة الدار

 تلف. دوع الت  ري به أمام زم ئه.

       ت  ي  الطلبة على استخدام الربامج واإلفادة مـن اخلـدمات الـؤ ت ـدم ا بعـض

 مواق  اسنترنت ل  ف اسنتحال.
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 ( 1435أمحد دمد ا سلمي .)موقـ  منـ ل الث افـة التربويـة، متـاح      معلم الصفوف األولية الناجبه ،

 https://www.manhal.net/art/s/2335م على الرابط 11/5/1112بتاريخ 

  من إصـدار وزارة التربيـة والتعلـيم با مل ـة العربيـة       األول،اجل ء  التعليمية،معايري عناصر العملية

 -هــ  1412الطبعـة األوىل لعـام    للبحـوث، اإلدارة العامـة   –وكالة التخطيط والتطوير  –السعودية 

 .15ص – 14ص  م،1112

 ( معايري ا علم، موسوعة التأهيل والتدري ، متاح بتاريخ 1111نادية آمال شرقي .)م على 11/5/1112

 http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=735الرابط 

 اجلم وريـة اليمنيـة نـوفمرب    فــي   اجملـال(  -الصـف   -ايري ا  نية  علمـي )ريـاض األطفـال   وثي ة ا ع
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