
  حماضرات يف مادة: علم النفس الرتبوي

  السنة الثالثة ليسانس ختصص: لغة عربية ودراسات قرآنية

  من إعداد: د/نعيمة روابح

  األسس النفسية لعلم الرتبية احملاضرة األوىل:

 الظواهر بنية عن الكشف يف أدواته يوظف الذي املنظمة املنهجية املعارف من جمموعة العلمعلم الرتبية: 
  .مبظاهرها والتنبؤ وتفسريها حتليلها مث ومن

  .بستالوتزي عند الرتبوي املنهج روح كتاب يف 1812 عام الرتبية علم تعبري ظهر-

لتايل  لوالتأم التفكري من نسق هي البيداغوجيا بينما، الفعل من نسق هي الرتبية إن القول ميكن و
  . والتفكري العقل بني كالعالقة لآلخر وجهاً  يشكل املفهومني هذين من وكل،  املعريف

ا وحتليل الرتبية معرفة إىل فيسعى الرتبية علم أما  اومت فعاليتها ورصد مكو  موضوعي حنو على غريا
لتايل، وعلمي   .الرتبية لعلم موضوعاً  تشكل الرتبية فإن و

    الرتبية أنواع -

   مقصودة أو موجهة وتربية ، عفوية تربيةومها:  نوعان الرتبية

ً  ال طابعاً  خذ : املقصودة غري الرتبية أو العفوية الرتبية -1  البيئة مع الطفل اعليتف حيث شعور
 يف بعضها يؤثر متداخلة عمليات وهي والتقمص واللعب كاحملاكاة عمليات عدة خالل من به احمليطة
  . بعض

أمناط  غرسو  لتنمية الراشدون يباشرها اليت اإلرادية العمليات من جمموعة هي: املوجهة الرتبية -2
  ...والتشجيع والنهي واألمر واإلرشاد والوعظ والعقاب الثواب ستخدام األطفال عند سلوكية

  :الرتبية وظائف

   .اإلنساين النوع على احلفاظ -1



   .الصحيحة الوجهة وتوجيهها الغرائز ذيب -2

ذيب العواطف تنظيم-3    .السلوك و

  . الثقافة نقل-4

تمع ثقافة مع يتناسب مبا امليول تنمية -5    ا

   احلياة متطلبات ملواجهة املهارات تنمية -6

تمع مع للفرد الثقايف التكيف-7    ا

  األسس السيكولوجية (النفسية) للرتبية

ً  24 قبل-    )بنفسك نفسك أعرف( الشهرية العبارة سقراط أطلق قر

   وغايته الرتبوي الفعل منطلق تشكل النفس معرفة-

 من ةمنظوم تشمل كما واالجتاهات وامليول القدرات من نسقاً  يتضمن السيكولوجي التكوينإن 
 عمل شك بال هذاو  حمددة غائية اجتاهات حنو وامليول القدرات هذه لتوجيه والنفسية العقلية العمليات

   .املريب

 وميوله حاجاته وفهم للطفل النفسي لتكوين مة معرفة من بد ال املهين بعمله املريب يقوم نأ أجل منو 
  . الصحيحة الرتبية أساس وهذا وخصائصه وطبيعته

 النفس ليحرر إلنسانيةا النفس طبيعة على للتعرف منهجي كعلم النفس علم ولد العشرين القرن بداية يف
 ألسس علقتت اليت األوهام كانت فقد وفسيحة ممتدة سيكولوجية رحاب إىل الفلسفي احلصار من

 املعتقد كان حيث الوسطى العصور يف العقليني املرضى إىل كالنظر خطورة وأعظم انتشاراً  أكثر النفسية
م  الشدة وأن صغري راشد الطفل نأ االعتقاد وكان والشعوذة لسحر والعالج آخر عامل إىل ينتمون أ

  .شريرة الطفل طبيعة نأو  بيضاء صفحة الطفل نأو  الرتبية يف مطلٌب 



 بشكل النفس علم جمال يف األحباث سجلت العشرين القرن امتداد وعلى عشر التاسع القرن بداية يف
ال يف وتطبيقها النظري التطور يف قفزات خاصة الرتبوي النفس وعلم عام    .بويالرت  ا

 وعن وصيتهمخص عن الكشف يف الطفولة أنصف الذي القرن نه العشرين القرن النفس علماء يصف
م ميوهلم  إىل املعلوم من تعلمه يف يسري وهو األطفال بني الفردية الفروق يف حىت البحث يف بل واجتاها

هول   .. ا

 والتفكري يلوالتخ احلفظ ملكة( امللكات حبسب الطفل عقل إىل ينظركان  التقليدي النفس علمف
 علم أما الرتبية خالل من مستقلة بطريقة وتنمى األخرى عن مستقلة ملكة كل نأ على..)  واإلدراك

  .واحدة وحده أنه على الطفل إىل فينظر احلديث النفس

 صداها الدعوة ذهه ووجدت للطفل السيكولوجية املعرفة أمهية إىل روسو جاك دعا عشر التاسع القرن يف
رت عند  العشرين القرن يف التجرييب الرتبوي النفس علم لوالدة األعمال هذه فمهدت وبستالوتزي هر
   .والوصف احلدود تتجاوز علمية ذخرية تشكل وهي

 القيم يف ثورة أحدث حيث فرويد يد على النفسي التحليل مدرسة والدة نالعشرو  القرن شهدلقد 
 والدة القرن هذا شهد كما، النمو مراحل وحتديد وخصائصها اإلنسانية النفس أسرار فكشف واملبادئ
   .بياجيه جلان املعريف النمو ونظرية فلوف يد على السلوكية املدرسة

ااألهداف الرتبوية: احملاضرة الثانية   : تعريفها، تصنيفها، مستو

ا تصور فكر  مسبق عن احلاالت أو النتائج النسبية لتطـــور ما  يتم اختيارها  يتعرف األهداف 
  .وحتديدها من الواقع املوضوعي ويتم حتقيقها بواسطة النشاط الفاعل لإلنسان

ثرياً مباشراً    لذلك يتميز اهلدف عن الرغبة والطموح واألمل يف كونه ممكن التحقيق وال تلعب الصدفة 
  . يف حتقيقه ويتطلب نشاطًا واعيًا لإلنسان من أجل بلوغه



ا تصور ذهين مسبق حلاالت مستقبلية(خصائص، سلوك، مواقف)     وتفهم األهداف الرتبوية على أ
ل تربوية رىب يف النشاط الرتبوي إىل تطويرها يف التالميذ من خالل حمتوى ووسائللشخصية واليت يسعى امل

  .ومبراعاة قوانني وظروف الرتبية والنمو

مج    ويعترب حتديد األهداف أوىل اخلطوات وأمهها يف ختطيط املنهج . فإذا كان علينا أن خنطط لرب
جح وأن تكون لدينا اإلمكانية لتقوميه وتطويره حًا كافيًا ستمرار فينبغي أن منتلك وضو  تربوي 

يلور (ألهداف اليت نسعـــى إليها  ) معايري أساسية الختيار وتنظيم  1961. وقد أعتربها رولف 
  . احملتوى وأساليب التدريس والتقومي واليت هي األخرى يف احلقيقة وسائل لتحقيق األهداف

الب ووضوح عن التغري املرجو حدوثه يف شخصية الطأما األهداف التعليمية فهي صياغة تعرب بدقة 
نة. ّ   نتيجة مروره خبربة تعليمية معي

ت   :األهداف مستو

ت خمتلفة يف العمومية والتخصيص وذلك على النحو التايل ثالثيتم صياغة األهداف يف    : مستو

ت )-1   : األهداف العامة (الغا

الستناد إىل عدد  ا من املبادئ الرتبوية األساسية واليت ختتلف يف متتم صياغة األهداف العامة  ضمو
  :من بلد إىل آخر ومن أمثلتها املبادئ التالية

تمع-   .ربط التعليم والرتبية 

  .تكافؤ الفرص جلميع التالميذ-

  وحدة التعليم والرتبية  -

تمع -   االكتساب املنظم ألسس العلوم وربطها بثقافة ا

  .قوحدة النظرية والتطبي -

  .التأثري املشرتك للمدرسة ، األسرة وكافة الفعاليات االجتماعية  -



ت مبستوى عال من العمومية حىت ميكنها حتقيق إمجاع الغالبية العظمى للمجتمع     وتتميز صياغة الغا
 وان هلا أمهية سياسية  ، وتستخدم كأساس الختاذ القرار فيما يتعلق بكيفية تنظيم احلياة املدرسية وما
ا ال حتدد بصورة مباشرة التفاصيل الواقعية للحياة يف املدرسة    الذي ينبغي تعليمه فيها ولكن يف حد ذا

ا ض      ت ال األهداف إال أ رونرتى    رورية كما يرىورغم عمومية صياغتها والذي يكسبها صفة الغا
ا تساعد يف وضع املعايري االجتماعية للمنهج . فرغم أن غاية ما قد تنطوي يف نظر  1984(  ) ، أل

اعده الب تسن غاية أي معلم أو أي طإفاملعلمني املختلفني أو الطالب املختلفني على أهداف خمتلفة ، 
ت تكون مبثابة املعايري األخالقية اليت ترب أل ،يف احلكم على قيمة األهداف   .األهداف يف ضوئها رن الغا

ا    ت يف أ ختصار تكمن أمهية الغا   :و

  حتدد السياسة الرتبوية للمجتمع  -

  ميذحتدد اخلصائص العامة للتال   -

  تساعد يف حتديد أهداف وحمتوى وطرائق التدريس   -

االت التعليمية-2   :أهداف ا

ت أو األهداف العامة أساس مهم لتخطيط العملية التعليمية والرتبوية يتضح من  الشك   يف أن الغا
تمع عن اخلصائص املختلفة لشخصية التلميذ اليت ينبغي تطويرها يف مرحلة  خالهلا تطلعات ورغبات ا

ال جيعل منها   )1975تعليمية حمددة. إال أن املستوى العايل من العمومية يف صياغتها كما يرى ( بلوم
  . أساسًا لقيادة النشاط التدريسي للمعلم واملتعلم

ت الرتبوية إىل أهداف خاصة لكل مادة ينبغي أن إفلذلك       نه من الضرورة مبكان ترمجة هذه الغا
  :تتضح من خالهلا ما يلي

ال التعليمي ككل يف تطوير شخصية التلميذ يف مرحلة تعليمية حمددة-   .إسهام ا

  . ديد احملتوى العام للحقل التعليميحت  -

  .حجم وعمق املعارف املطلوبة يف كل مستوى تعليمي  -



  .إسرتاتيجية التدريس  -

  .اخلطة التنظيمية للمواضيع وتكاملها  -

  التعليمية  مصادر اشتقاق األهداف

ادر اشتقاق نه ينبغي تنويع مصإفجل حتقيق هذه النظرة الشمولية لتطوير شخصية التلميذ أمن     
يلور (  .   فاألهدا   : ) ستة مصادر رئيسة الشتقاق األهداف هي1962وقد أوضح رولف 

  . دراسة املتعلمني-  

  .اقرتاحات املختصني يف املادة الدراسية -   

  .الفلسفة الرتبوية -    

  . سيكولوجية التعلم-   

  س.التدريصيــاغــة األهداف يف صورة تساعد يف اختيار خربات التعلم وتوجيه  -  

ال التعليمي ملستوى تعليمي   : أهداف ا

ناك حاجة إىل ترمجة ن هإعملية التدريسية يف حقل تعليمي فمن اجل تطوير فاعلية القيادة واملراقبة لل
ال التعليمي ملرحلة كاملة إىل أهداف تفصيلية  ال يف كل مستوىأهداف ا تعليمي  لتدريس ذلك ا

  :تساعد يف حتقيق ما يلي

  القيادة املباشرة لعملييت التعليم والتعلم ( دليل للمعلم وللتلميذ )-

ال التعليمي يف حتقيق األهداف العامة وبذلك فهي أساس التطوير  - التحديد التفصيلي إلسهام ا
  .املرحلي لشخصية التلميذ

  .املعارف وتنظيمها حتديد حجم وعمق -

  .حتديد طرائق التدريس املختلفة -

  .حتديد اجتاهات التقومي-



  األهداف السلوكية:-3

جاءت الدعوة إىل استخدام األهداف السلوكية يف  وقد وتشمل أهداف الدرس اليومي للمتعلمني
ال قام الكثري من  نظراالعملية التدريسية  احثني يف جمال البلسهولة مالحظتها وقياسها . ويف هذا ا

جراء الدراسات والبحوث حول أمهيتها يف العملية التعليمية   .الرتبية وعلم النفس 

إن من نتائج تلك التطورات ، أن املتعلم أصبح حمور العملية التعليمية ، األمر الذي يتطلب من املعلم 
يئة البيئة التعليمية املناس اعدة تعلم الطلبة . من هذه بة ملساستخدام أساليب تعليمية فعالة تعمل على 

األساليب ، استخدام األهداف السلوكية كاسرتاتيجية ملا قبل التدريس ، لتهيئتهم ملا يدرَّس هلم ، 
  . وتسهيل عملية تعلمهم

ألهداف السلوكية من خالل استخدامها يف عملييت  ختطيط وعلى الرغم من اهتمام االختصاصيني 
ا ليست جديدة ، فقد دعا هريبرت لسهولة مالتعليم والتعلم ، الحظة األداء وقياسه ، إال أن فكر

إىل ضرورة ترمجة األهداف العامة للمناهج الرتبوية   1860عام  (Herbert Spencer) سبنسر
  .إىل صيغ حمددة قائمة على النشاط والسلوك اإلنساين

ال تعين التقليل من أمهية األهداف العامة ، فالعالقة بينهما هي  إن هذه األمهية لألهداف السلوكية ،
ت ومراحل تعليمية خمتلفة يؤدي  لكل ، فتحقيق األهداف السلوكية املرتاكم عرب مستو عالقة اجلزء 
إىل حتقق األهداف العامة . فبينما ميثل اهلدف السلوكي املخرُج أو نتيجة التعلم النهائية يكون اهلدف 

  .مبثابة املدخل حنو الوصول إىل هذه النتيجةالعام 

ومن أجل أن يتمكن املعلم من حتديد واختيار أهداف الدرس بصورة سليمة ، وصياغتها بشكل سلوكي  
  . لتحديد نتائج تعلم الطلبة ، ظهرت احلاجة إىل بناء نظام لتصنيف األهداف الرتبوية

فات لألهداف الرتبوية السلوكية وأكثرها ، وزمالئه من أهم التصني (Bloom) ويعد تصنيف بلوم
  . شيوعًا ، حيث ميثل دليالً لتعرف األهداف السلوكية

  : وقد صنف بلوم األهداف يف ثالثة جماالت



ال املعريف     Cognitive Domain ا

ال الوجداين (االنفعايل)     Affective Domain ا

ال النفس حركي   Psychomotor Domain ا

ال  ت فرعية. فا ت رئيسة ، وكل مستوى رئيس إىل مستو االت إىل مستو كما صنفت هذه ا
ت رئيسة هي   : املعريف مثالً ، صنف إىل ستة مستو

  :   Knowledge املعرفة

ال املعريف ، ويكون املتعلم عند هذا املستوى قادراً على حفظ وتذكر  ت ا وهو أدىن مستوى من مستو
ت اليت تعلمهااألمساء و    . األشياء واحلقائق واملبادئ والقوانني والنظر

  :  Comprehension الفهم واالستيعاب

  . ويتمثل يف قدرة املتعلم على ترمجة وتفسري ما تعلمه ، واستنتاج معرفة جديدة منه

  :  Application التطبيق

  .ديدةتعلمها يف مواقف جيصل املتعلم إىل هذا املستوى يف توظيف املعارف واملعلومات اليت 

  :  Analysis التحليل

ت واألجزاء الرئيسة ، وهذا يتضمن حتليل  ويشري إىل قدرة املتعلم على تفكيك املوضوع إىل املكو
  . العالقات بني األجزاء وتنظيمها

  : Synthesis الرتكيب

رتبط فيما بينها بعالقات ليت تيف هذا املستوى يكون املتعلم قادراً على ترتيب وتركيب املعلومات اجلزئية ا
  . لتكون كالً متكامالً جديداً 

  :  Evaluation التقومي

ت ومعلومات ومعايري مناسبة   يف هذا املستوى يكون املتعلم قادراً على إصدار األحكام يف ضوء بيا



ت كلها متدرجة يف ترتيب تصاعدي من البسيط إىل األكثر تعقيداً ، ويعتمد كل م توى سوهذه املستو
ت اليت تسبقه   . على املستو

إن اهلدف األساسي من تصنيف األهداف السلوكية هو مساعدة املعلم على حتديد اجلوانب األساسية 
  .، اليت جيب على الطلبة تعلمها

من الطلبة  تساعده على حتديد املهمات التعليمية املتوقع إن معرفة املعلم بتصنيف األهداف السلوكية ،
  .أن يتقنوها ، وهذا لن يتحقق إال إذا عرف املتعلمون ما هو مطلوب منهم إجنازه

  :وتكمن أمهية األهداف السلوكية يف التدريس فيما يلي

  . تعرب عن التغريات املرغوب إحداثها ، يف اجلوانب الرئيسة لسلوك املتعلم -  

تسهل عملية التعلم ، من خالل تقدميها للمتعلم غرضًا دراسيًا واضحًا ، فيعرف ما يتوقع أن يقوم   - 
لتايل اختصار الوقت الالزم للتعلم اية كل درس ، مما يؤدي إىل تقليل التخمني ، و   .به 

تابعة واالستمرار جعل املتعلم على علم مبستوى جناحه يف إجناز األهداف ، مما يعزز عنده امليل حنو امل -  
  . يف التعلم

  . تتفق مع الفلسفة احلديثة للتدريس ، واليت تعترب املتعلم حمور العملية التعليمية -  

  : تستخدم كدليل للمعلم يف عملية ختطيط الدرس من حيث اختيار -  

  . بنية حمتوى الدرس املناسب لألهداف  -أ   

  . الطرائق التدريسية ، وأنسب األنشطة والوسائل التعليمية أفضل -ب   

اية كل درس -ج       . أدوات التقومي السليم 

  . الفروق الفردية بني املتعلمنيعلى تعرف التساعد املعلم على -د    

ت املعلم العملية-ه        . تسهم يف تطوير كفا



ية النتاجات املتوقعة من العملية التعليمية ، مما يساعد املعلمني والرتبويني على تقومي العمل متثل - ج  
  . التعليمية ملعرفة مدى حتقق األهداف الرتبوية

  تسهل عمليات تقومي ، وبناء ، وجتريب ، املناهج الدراسية بصورة دقيقة ومنظمة -ح

 الصف  ويف حتسني عملييت التعليم والتعلم يفتعمل على توضيح دور أجهزة البحث والتخطيط يف -ز
  .تقييم املناهج وتطويرها

  صياغة األهداف السلوكية

  لسلوك املتوقعاأن تصف العبارة اهلدفية      -1

  أن تصف العبارة اهلدفية سلوكًا تسهل مالحظته وميكن قياسه     -2

   املرغوبةأن تبدأ العبارة اهلدفية بفعل مضارع يشري إىل النتيجة      -3

  أن تشتمل العبارة السلوكية على فعل واحد     -4

  أن ميثل اهلدف نتاجًا تعلميًا وأن حيدد مستوى األداء املقبول لبلوغه     -5

  : اسرتاتيجية التدريساحملاضرة الثالثة

 : هي جمموعة اإلجراءات اليت خيطط الستخدامها يف تنفيذ تدريس موضوع معّني مبا حيققاالسرتاتيجية
ت املتاحة.   األهداف التعليمية املأمولة يف ضوء اإلمكا

نشاط مهين يتم إجنازه من خالل عمليات رئيسة هي: التخطيط، Instructional التدريس:
والتنفيذ، والتقومي. يهدف إىل مساعدة الطالب على التعلم والتعليم، وهذا النشاط قابل للتحليل 

  حتسينه.واملالحظة واحلكم على جودته ومن مث 

  خصائص التدريس:

التدريس نشاط مهين متخصص هادف، حيرتفه أشخاص مكلفون رمسيا (املعلمون) بقصد حتقيق -1
  أهداف تعليمية تدريسية معينة، مما يتطلب:



ت التدريسية، وهي جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات - أن يكون لدى هؤالء املعلمني الكفا
خلصائص النفسية  الالزمة للمعلم الناجح يف أداء مهنة التدريس منها (إتقان مادة التخصص، املعرفة 

  للطالب، املعرفة بطرائق التدريس، إتقان مهارات التدريس،...)

علمني ملمارسة املهنة من خالل عملية التأهيل املهين قبل اخلدمة بكليات الرتبية، أن يتم إعداد امل-
سم الرتبية املستمرة).   واالستمرار يف هذا التأهيل أثناء اخلدمة (ما يعرف 

  التدريس عمليات أساسية مرتابطة بني التخطيط والتنفيذ والتقومي:-2

ض أساسية يف سبيل جناح املعلم، وخيطئ بع خطوة -اإلعداد–عملية التخطيط للدروس التخطيط: 
م، وقدم عهدهم  ا معتمدين على غزارة ماد املعلمني حني يستهينون يهذه اخلطوة ويستصغرون شأ

  مبهنة التدريس.

فإمهال اإلعداد اليومي للدروس أو العجلة فيه يعرّض املعلم ملواقف غري مرضية، وحتُّد من حتقيق أهداف 
  النظام التعليمي.

هي قيام املعلم بتطبيق خطة التدريس واقعيا يف حجرة الدراسة، من خالل تفاعله وتواصله تنفيذ: ال
يئة بيئة التعلم املادية واالجتماعية لتحقيق األهداف املرجوة من التدريس، ومن  اإلنساين مع طالبه، و

جراءات تدريسية معينة.   خالل قيامه 

حلكم على مدى جناح خطة التدريس يف حتقيق األتعتمد هذه العملية على قيام التقومي:  هداف املعلم 
  املرجوة من التدريس، ومن مث إعادة النظر يف خطط التدريس ويف طريقة تنفيذه إذا تطلب األمر ذلك.

إن الغرض األساسي للتدريس هو مساعدة الطالب على التعليم والتعلم لتحقيق أهداف معينة أمهها -
ة واحليتدريب الطالب على  ّ اتية، ممارسة التفكري، ليصبح الطالب أكثر كفاءة وقدرة ملعاجلة القضا الصفي

  إذ ليس اهلدف من التدريس تلقني املعرفة فقط.

ت اجلزئية القابلة للمالحظة املنظمة، ومن مث احلكم - النشاط التدريسي ميكن حتليله إىل عدد من املكو
دوات ومقاييس  الستعانة    وصوال إىل التقومي.على جودته 



  مهارة التدريس:

  املهارة يف اللغة مبعىن: إحكام الشيء وإجادته.

ويف االصطالح: األداء السهل الدقيق القائم على الفهم ملا يتعلمه اإلنسان حركيا وعقليا، مع توفري 
  اجلهد والتكاليف.

ها تعليم املهارة، ع من ال ميتلكتعترب املهارة ضرورية للمعلم الكفء إذ ال يستطي ضرورة املهارة للمعلم:
عين أداء املعلم يف تفمن ال يتقن الشيء ال يستطيع حتقيق أهدافه أو تنفيذ متطلباته. ومهارة التدريس 

خلربات السابقة،  القدرة على حدوث التعلم، وتنمو هذه املهارة عن طريق اإلعداد الرتبوي، واملرور 
ختالف املادة الدر    اسية، وطبيعتها وخصائصها وأهداف تعليمها.وخيتلف هذا األداء 

ة تتطلب امتالكقيمة امتالك املعلم ملهارة التدريس:  ّ ة والالصفي ّ مهارات  إن ممارسة املعلم أنشطته الصفي
  ميكن حتديد قيمتها يف اآليت:

ق التعلم، وتزيد الوعي خبصائصه-   تُعمّ

  املهارة معرفة وخربة نظرية أساسية لكل معلم.-

  تاج أداة الوعي بتفاصيلها ونواجتها توجه جهد املعلم وأنشطته.املهارة ن-

ألدوات الصفية، فهو معين بتتبع حتقيقها لدى الطالب؛ ألن التعلم يف - املعلم معّين أكثر من غريه 
  أحد صوره نتاج تعلم مهاري (نفسي حركي).

  .املهارة ضرورة أساسية للتعلم وللممارسة واإلجناز لدى املعلم والطالب-

  أنواع مهارات التدريس:

  تشمل مراحل التدريس السابقة (التخطيط، التنفيذ، التقومي) املهارات التالية:



م أمهها حتليل احملتوى، تنظيم املتابعة، حتليل خصائص املتعلمني واستعدادامهارات التخطيط: -1
ة، حتديد أساليب الوسائل التعليميللتعلم، اختيار األهداف التدريسية، حتديد إجراءات التدريس، اختيار 

  التقومي، حتديد الواجب املنزيل.

  تشتمل هذه املرحلة على:مهارات التنفيذ: -2

يئة غرفة الصف.                           -   مهارة إدارة اللقاء األول–مهارة 

  مهارة طرح السؤال–مهارة الشرح.                                       -

  مهارة استثارة الدافعية للتعلم–العروض العملية.                               مهارة-

  مهارة التعزيز–مهارة استخدام الوسائل التعليمية.                    -

  مهارة الضبط الصفي–مهارة االستحواذ على االنتباه.                       -

  مهارة تعيني الواجب املنزيل.–           مهارة تلخيص الدرس.                    -
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