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 :المقدمة 

 عزيزي الطالب ..... عزيزتي الطالبة .....
مثػػػؿ ي و، فيػػػ فػػػي برنػػػامد إتػػػداد وتلىيػػػؿ المعلمػػػيف حجػػػر الزاويػػػة يعػػػد التػػػدريب الميػػػداني 

ب ليػػػة التربيػػػة  التحاقػػػوالتطبيػػػؽ العملػػػي للميػػػارات والخبػػػرات النظريػػػة التػػػي ا تسػػػبيا الطالػػػب خػػػالؿ 
المػػدارس المستحػػيفة  مراقبػػة التعلػػيـ و البدنيػػة وتلػػـو الرياحػػة تحػػت ألػػراؼ ال ليػػة وبالتعػػاوف مػػ 

 . للطالب المعلـ
 وير ػػز التػػدريب الميػػداني تلػػق التطبيػػؽ الفعلػػي للميػػارات التدريسػػية بػػد ًا مػػف ميػػارات مػػا 
مػػرورًا بميػػارة تنفيػػذ  ، ة تحقيقييػػاوصػػيا ة ادىػػداؼ التعليميػػة و يفيػػ ،  ػػالتخطيط الػػدرسقبػػؿ تنفيػػذ 

، وأىميػػة التنػػوع فػػي اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات التػػدريس والمثيػػرات  واسػػتخداـ تقنيػػات التعلػػيـ ، الػػدرس
ومػف ىنػا فقػد خصػ   ، مينػة التػدريس الطالػب المعلػـ مػف اتجاىػات نحػو وي تسػب وصواًل إلق مػا

 ىذا الدليؿ لعرض جوانب التدريب الميداني

 : الميدانيمفهوم التدريب 
 محػددةبرنامد تدريبي تقدمة  ليات التربية البدنية وتلػـو الرياحػة تلػق مػدر فتػرة زمنيػة  

يًا أثنا  قياميـ لتعلموه تطبيقًا تم تحت إلرافيا، بيدؼ إتاحة الفرصة للطالب المعلميف لتطبيؽ ما
ية المنلودة ويحقؽ بالتدريس الفعلي في المدرسة،ادمر الذي يعمؿ تلق إ سابيـ الميارات التدريس

 . ادلفة بينيـ وبيف العناصر البلرية والمادية للعملية التعليمية
تعػػػددت المسػػػميات حػػػوؿ مفيػػػوـ التػػػدريب الميػػػداني فبعحػػػيـ ألػػػار إلييػػػا بػػػالتمريف ، أو  

، أو التدريب تلق التدريس ، أو التربية الميدانية العملية ... ور ـ تعػدد المسػميات  التربية العملية
 إتاحػةتلخي  مفيـو التدريب الميداني بلنو)تملية تربوية تيػدؼ إلػق مف المم ف ؼ واحد إذ فاليد

الفر  للطلبة المعلميف لتطبيؽ المفاىيـ والمبادئ والنظريات التي يتلقونيا بل ؿ أدائػي فعلػي فػي 
ة الميػػػداف الحقيقي)مػػػػدارس التػػػػدريبل ه سػػػابيـ الميػػػػارات التدريسػػػػية التػػػي تتطلبيػػػػا طبيعػػػػة العمليػػػػ

 . التعليمية التربوية بحيث يصبح الطالب المعلـ قادرًا تلق ممارستيا ب فاية وفاتليةل
 

 

 

 أهمية التدريب الميداني: 
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 الحلػػوؿ يتػػيح للطالػػب المعلػػـ المػػرور بملػػ الت الميػػداف التربػػوي واهسػػياـ بػػاقتراح 
 . لتلؾ المل الت

 يتعػػػػرؼ الطالػػػػب المعلػػػػـ تلػػػػق المػػػػنيد المدرسػػػػي فيػػػػدرؾ نػػػػواحي القػػػػوة  ومػػػػف خاللػػػػ
 والحعؼ في بعض جوانبو ويقترح الحلوؿ.

  يػػػوفر للطالػػػب المعلػػػـ فرصػػػة تطبيػػػؽ المفػػػاىيـ والمبػػػادئ والنظريػػػات التربويػػػة التػػػي
 ال لية.بدرسيا 

  والمعلمػػػيف والتالميػػػذ، وأوليػػػا   ، مػػػ  إدارة المدرسػػػةتوطيػػػد تالقػػػة الطالػػػب المعلػػػـ
 .دمورا

 .يييئ فرصة جيدة للطالب المعلـ للتعرؼ تلق سلوؾ التالميذ واستجاباتيـ 

  يتػػػيح للطالػػػب المعلػػػـ ا تسػػػاب الميػػػارات التربويػػػة المتنوتػػػة بصػػػورة تدريجيػػػة حيػػػث
 يتعرؼ تلق مل الت مينتو وادخذ بيده إلق التلقلـ والت يؼ.

 تمليػػػا اد ػػػاديمي  فػػػيوتلػػػـو الرياحػػػة  يمثػػػؿ العالقػػػة بػػػيف  ليػػػات التربيػػػة البدنيػػػة
التلىيلي ، والمػدارس وتمليػا التطبيقػي ففييػا يتعػرؼ طالػب اليػـو ومعلػـ الغػد تلػق 

 متطلبات مينة التعليـ.

 : أهداف التدريب الميداني 
 : إلق التدريب الميداني يدؼي 
 .إتداد الطالب المعلـ نفسيًا وتربويًا للقياـ بمسؤولياتو المينية بعد التخرج 

  المعلـ الميارات الالزمة للتدريس.ا تساب الطالب 

  إتاحػػػة الفرصػػػة للتطبيػػػؽ العملػػػي للمبػػػادئ وادسػػػس النظريػػػة التػػػي درسػػػيا الطالػػػب
 المعلـ في مقررات اهتداد التربوي في الميداف الواقعي.

 المعلـ بالخبرات ادساسية المتطورة مثؿ: صقؿ الطالب 

  انتقػػا  ادنلػػطة وادسػػاليب و  ، تحديػػد متطلبػػات الػػتعلـ والػػتقاؽ ادىػػداؼ التعليميػػة
 ، وا تساب ميارات إدارة الفصؿ وتنظيمو . المناسبة

  مسػاتدة الطالػػب المعلػػـ تلػػق الت يػػؼ فػي مواجيػػة الملػػ الت الطارئػػة التػػي تحتػػاج
 إلق الدراسة والتصرؼ المناسب لحليا.
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  دارة إتاحػػة الفرصػػة للطالػػب المعلػػـ باالحت ػػاؾ بزمالئػػو، وبػػالمعلميف ادساسػػييف، وا 
،  الخبػػػػرة والتوجييػػػػات التػػػػي تسػػػػدي إليػػػػو ال تسػػػػابدرسػػػػة، واهلػػػػراؼ التربػػػػوي الم

 والعمؿ تلق تحسيف اددا .

  إتاحػػػة الفرصػػػة للطالػػػب المعلػػػـ التعػػػرؼ إلػػػق المنػػػاىد التعليميػػػة فػػػي المرحلػػػة التػػػي
 . نقاط القوة والحعؼ هبدا  الرأي تلقيتدرب فييا، والتعرؼ 

  م اناتو التدريسية. ال تلاؼإتاحة الفرصة للطالب المعلـ  قدراتو وا 

  للطالػػب المعلػػـ اهحسػػاس بالمسػػؤولية ال املػػة يتػػيحتييئػػة المنػػاخ المدرسػػي الػػذي  ،
 . تجاه اهيجابي نحو مينة التدريسوت ويف اه

 مػ   وإ ساب الطالب المعلـ صػفات لخصػية وتالقػات اجتماتيػة مػف خػالؿ تفاتلػ
 . إدارة المدرسة والملرؼ

 يناسػػب الموقػػؼ  يقيػػة فػػي العمػػؿ المدرسػػي للتعػػرؼ تلػػق مػػاال لػؼ تػػف القػػدرة الحق
 التعليمي مف طرائؽ وأساليب تدريس.

 : أىداؼ التدريب الميداني يتوقؼ تلق لتحقيؽ 
o والمتفاتلػػة فيمػػا بينيػػا خاصػػة المرتبطػػة بػػالتخطيط  تداخلػػةمجموتػػة مػػف العوامػػؿ الم

 فايػػات معلػػـ  - المتابعػػة و التقػػويـ–التوجيػػو  -اهلػػراؼ  -التنسػػيؽ  -التنظػػيـ -
 المادة والملرؼ التربوي وحرصيـ وتفاتليـ في ىذه العملية.

o   النظػػر إلػػق تمليػػة التػػدريب الميػػداني تلػػق أنػػو ليسػػت تمليػػة مراقبػػة وتصػػيد أخطػػا
تطا  تقرير، بؿ تملية مراقبة ومالحظة لعملية التػدريس وقيػاس وتقػويـ منتجيػا)  وا 

 .  فاياتو رتقا  بقدراتو والطالب المعلـل ومف ثـ توجييو وتطويره واال
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مكونات التدريب 
 الميداني

يتضمن المهارات 
 العقمية والحركية

يتضمن تنمية 
االتجاهات االيجابية 
 نحو مهنة التدريس

يتضمن الجوانب 
المعرفية ألبعاد 
عممية التدريس 
وأوجه األنشطة 
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 وىي م ونات مترابطة ومتداخلة
  وتلـو الرياحةالبدنية  لية التربية : 
  للسلؾ  لالنحماـالمتخصصة في إتداد الطالب المعلـ مينيًا بما يؤىلو ىي  

 التعليمي.    
 مدرسة التدريب : 

 الطالب المعلـ بالتدريب الميداني فييا.ىي المدرسة التي يتـ اختيارىا ليقـو  
 العاـ للتدريب الميداني: نسؽالم 

o .تداد مقرر التدريب الميداني  مف مسؤولياتو التنسيؽ وا 

أبعاد 

تدريب لا

 الميداني

 مراقبة التعميم الزاوية
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 قسم المناهج وطرق التدريس
 مدرسة التدريب

 المشرف العام لمتربية العممية مدير المدرسة

 المشرف الفني البدنيةمعمم مادة التربية 

 الطالب المعمم
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o  وتحديػػد المػػدارس المعلمػػيف  الطلبػػةتنفيػػذ ومتابعػػة اهجػػرا ات الخاصػػة بتوجيػػو
 .المستيدفة 

o  لػػعارىـ بلىميػػة التػػدريب االجتمػػاع مػػ  الملػػرفيف التربػػوييف والطلبػػة المعلمػػيف وا 
 الميداني.

o .متابعة سير العملية التعليمية للتدريب الميداني 

o  اسػػػتالـ درجػػػات الطػػػالب المعلمػػػيف مػػػف الملػػػرفيف ورصػػػدىا وتسػػػليميا للدراسػػػة
 لقسـ الدراسة واالمتحانات .

 :  للتدريب الميداني العاـ لرؼ الم

  بيف إدارة المدرسة وال لية .التنسيؽ  •
 عملية التعليمية للطالب المعلميف في مدارس التدريب الميداني. سير المتابعة  •
 .التقييـ الخارجي للطالب المعلميف  •
 التنسيؽ واهتداد للميرجاف الختامي للتدريب الميداني . •
 تقديـ تقرير أسبوتي لامؿ للمنسؽ العاـ تف سير العملية التعليمية . •

 
 

 الفني  الملرؼ  : 

تلػػػق ، ويتحػػػمف إلػػػرافو  راؼ الفنػػػي للطالػػػب المعلػػػـىػػػو مػػػف يسػػػند إليػػػو تمليػػػة اهلػػػ 
تمليػػػػات التخطػػػػيط والتنفيػػػػذ والتقػػػػويـ دنلػػػػطة الطالػػػػب المعلػػػػـ ومالحظػػػػة أدائػػػػو داخػػػػؿ 

ميامػػػو التلػػػخي  والبنػػػا  واهصػػػالح وا  سػػػاب  ويػػػاتوخػػػارج البيئػػػة التعليميػػػة.ومف أول
 . الطالب المعلميف خبرات تملية في ميداف التدريس

 ومن أهم واجباته:
o  رلػػػادىـ وا  سػػػابيـ المعلومػػػات والمعػػػارؼ المتعلقػػػة توجيػػػو الطػػػالب المعلمػػػيف وا 

 بالعملية التعليمية

o يسػػػػػتجد مػػػػػف صػػػػػعوبات  تقػػػػػد اجتمػػػػػاع دوري للطلبػػػػػة المعلمػػػػػيف لمناقلػػػػػة مػػػػػا
 منيا الجمي . ليستفيدومالحظات يعمؿ تلق تذليليا 

o  المعلميف بحقوقيـ وواجباتيـ قبؿ وأثنا  البرنامد. الطلبةتبصير 
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o امة تالقات متميزة بمدير المدرسة وىيئة التدريس.إق 

o  التل د مف تنوع الحص  والفصوؿ للطالب المعلـ  ي ي تسب خبرات متنوتػة
 بالمرحلة التعليمية التي يتدرب فييا.

o  العمػػؿ تلػػق صػػقؿ الطلبػػة المعلمػػيف بلخالقيػػات مينػػة التعلػػيـ ودتوتػػو للتمسػػؾ
 دومًا بسمات المعلـ الناجح.

 :الطالب المعلـ 
 طالب التدريب الميدانيل -تعددت التسميات منيا: ) الطالب المتدرب 
ويعتبػػر مصػػطلح الطالػػب المعلػػـ أتػػـ والػػمؿ دف ىػػذا المفيػػـو يتعػػدر فتػػرة التػػدريب  

 ويصبغ بصبغة 
 روح المينة  ما يتيح لو فرصة التعامؿ معو معلمًا ال متدربًا. 

 حقوؽ الطالب المعلـ:
 يلي: ديدىا بماللطالب المعلـ حقوؽ يم ف تح

 .تعديؿ الجدوؿ الدراسي بما يحقؽ أىداؼ التدريب الميداني 

 أو  الفنػػػػي االتصػػػػاؿ بالقسػػػػـ أو الملػػػػرؼ العػػػػاـ للتػػػػدريب الميػػػػداني، أو الملػػػػرؼ
 مدير المدرسة، أو المعلـ  لما احتاج لذلؾ.

  اطالتو تلق استمارة التقويـ، ولو الحؽ في مناقلػة فقراتيػا مػ  الملػرؼ وتقػديـ
 وظة تلييا للملرؼ العاـ للتدريب الميداني.أي ملح

 التربيػػػػة البدنيػػػػة  المسػػػػاىمة فػػػػي أنلػػػػطة المدرسػػػػة بالتنسػػػػيؽ مػػػػ  زمالئػػػػو ومعلػػػػـ
 .بالمدرسة 

 واجبات الطالب المعمم:

 : واجباته نحو نفسه 
 النظافةل –الملبس  -االىتماـ بالمظير العاـ ) الييئة 

  سػػػوؿ صػػػؿ ا  تليػػػو وسػػػلـ  التعػػػود تلػػػق بلالػػػة الوجػػػو دائمػػػًا تمػػػاًل بقػػػوؿ الر
تبسػػمؾ فػػي وجػػو أخيػػػؾ صػػدقو  والتحلػػي بػػػادخالؽ اهسػػالمية داخػػؿ المدرسػػػة 

 وخارجيا قواًل وتماًل.
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 الميداني  الحماس والتعاوف والقيادة الصحيحة قبؿ وبعد التدريب. 

  البعػػد  ليػػًا تػػف أي تػػادات  يػػر مقبولػػة فػػي المجتمػػ  المدرسػػي باتتبػػار المعلػػـ
 قدوة للتالميذ.

 الليجػػػػة تػػػػف و اهبتعػػػػاد العربيػػػػة يعػػػػود لسػػػػانو تلػػػػق النطػػػػؽ الصػػػػحيح للغػػػػة أف 
 العامية.

 والر بػػػػػة فػػػػػي التجديػػػػػد واالبت ػػػػػار ىػػػػػدفًا يسػػػػػعق  التواحػػػػػ  العلمػػػػػي، والمرونػػػػػة ،
 ال تسابو الطالب المعلـ دومًا.

 تػػي سػػبؽ أف درسػػيا فػػي ال ليػػة قبػػؿ فتػػرة لالنظريػػة ا علومػػاتمراجعػػة سػػريعة للم
 التطبيؽ العملي.التدريب، ليتم ف مف 

 

 ومن واجبات الطالب المعمم أيضًا التعرف عمى:   
 ؽ فييا.يطبتـ التادىداؼ العامة للمرحلة التعليمية التي سي 

 ؽ فييا.يطبتـ التادىداؼ العامة للمادة التعليمية التي سي 

 .خصائ  نمو التالميذ وحاجاتيـ في المرحلة التي سيطبؽ فييا 

 سي لتالميذ المرحلة التي سيطبؽ فييا .االطالع تلق المقرر الدرا 

 قبػػؿ بػػد  فتػػرة التػػدريب للتعػػرؼ  الميػػداني القيػػاـ بزيػػارة ميدانيػػة لمدرسػػة التػػدريب
م انات المدرسة.  تلق مدير المدرسة وىيئة التدريس وا 

 :نفسو واجبات الطالب المعلـ نحو  
 رلػػػػادات وتوجييػػػػات الملػػػػرؼ قبػػػػؿ وأثنػػػػا  وبعػػػػد فتػػػػرة  أف يلتػػػػـز بتعليمػػػػات وا 

 التدريب.

 ىػػػو خػػػا  بالتربيػػػة العمليػػػة مثػػػؿ) التخطػػػيط  منػػػو تػػػف  ػػػؿ مػػػا أف يستفسػػػر
 أي صعوبات تواجيو أواًل بلوؿل. –توزي  الحص   –التنفيذ  –للدروس 

  أف يقػػػدر ويحتػػػـر اقتراحػػػات وتوجييػػػات الملػػػرؼ ، فنظػػػرة الملػػػرؼ للقحػػػايا
 التربوية أوس  مف نظرة الطالب المعلـ ليا.
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  واالحتػػػػػراـ المتبػػػػػادؿ بينػػػػػو وبػػػػػيف زمالئػػػػػو  هنسػػػػػانيةاالحػػػػػر  تلػػػػػق العالقػػػػػة
 والملرؼ التربوي.

 : واجباته نحو كميته   
 .الحر  دومًا تلق أنو بمثابة سفير ل ليتو ولجامعتو 

 ة ال لية  مؤسسة تربويػة بإبالغ ال لية تف أي تجاوزات تصدر لتناؿ مف ىي
 ليا م انتيا المرموقة في المجتم .

 إلييا. نسيبوالتي تـ ت بالتدري االلتزاـ بمدرسة 

 
 
 : واجباتو نحو مدرسة التدريب 

  االلتػػػزاـ بمواتيػػػد الححػػػور واالنصػػػراؼ ب ػػػؿ دقػػػو وتػػػدـ اللجػػػو  إلػػػق التبريػػػرات
 . نياية دواـ المدرسة حتقلتلخره، وي ف ححوره قبؿ الطابور الصباحي 

 دوات والوسائؿ وادجيزة والمواد المتوفرة بالمدرسة.المحافظة تلق اد 

   القيػػاـ بمػػا يو ػػؿ إليػػو مػػف أتمػػاؿ مدرسػػية بجانػػب التػػدريس فػػي مثػػؿ حصػػ
 االنتظار )االحتياطل.

 المدرسة وتلرؼ تلييا اهسياـ في ادنلطة المدرسية التي تقيميا . 

  العمػػػػؿ تػػػػؿ توطيػػػػد ودتػػػػـ العالقػػػػة بػػػػيف المدرسػػػػة والمجتمػػػػ  ) الحػػػػي المحػػػػيط
 ي المدرسة.بالمدرسةلبما ي فؿ ت امؿ الجو االجتماتي المر وب ف

 النقد والذـ للمدرسة وقواتدىا المعموؿ بيا. تف اهبتعاد 

 واجباتو نحو معلـ المادة: 
 وجييات.تاالحتراـ المتبادؿ وتقبؿ اآلرا  وال 

 تف مواطف القوة والحعؼ في المقرر الدراسي التحاور م  المعلـ . 

 معلػػػـ مناقلػػػة المعلػػػـ فػػػي أي مػػػف الملػػػ الت التعليميػػػة التػػػي تواجػػػو الطالػػػب ال
 .وخبرتو مف آرائو  االستفادةومحاولة 

 مراحل التدريب الميداني: 
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 أواًل: مرحلة التدريب داخؿ ال لية:
 وينفذ خاللو: تعد جز ًا ميمًا مف برنامد التدريب الميداني ،

 :استخداـ التدريس المصغر 

 
 
 
 

 مفهوم التدريس المصغر: 
الميػػػداف تلػػػق مواقػػػؼ تعليميػػػة موقػػػؼ تدريسػػػي بسػػػيط يتػػػدرب فيػػػو الطالػػػب المعلػػػـ فػػػي 

 حقيقية مصغرة تلمؿ التدريب تلق تنفيذ تمرينات الطابور الصباحي،وأجزا  الدرس.

  :بعض المحاحرات النظرية وتلمؿ 

تمرينػػػات الطػػػابور الصػػػباحي ) تابػػػة التمػػػريف والنػػػدا ل،طرؽ تححػػػير الدرس،صػػػيا ة 
ة ،طرؽ التدريس واختيػار ادىداؼ،  يفية اختيار التمرينات الغرحية التي تخدـ الميار 

 التل يالت المناسبة للميارة ،طرؽ وأساليب التقويـ.
 ثانيًا:مرحلة الملاىدة )المالحظةل: 

تعػػد مرحلػػة الملػػاىدة جػػز ًا ميمػػًا مػػف برنػػامد التػػدريب الميػػداني، ويطلػػب مػػف الطالػػب 
الصػػفية  المعلػػـ القيػػاـ بعمليػػة الملػػاىدة الفعليػػة للبيئػػة المدرسػػية تلػػق طبيعتيػػا، والبيئػػة

وتفػػػػاتالتيـ مػػػػ  المعلػػػػـ، وتػػػػتـ خػػػػالؿ  ، فػػػػي المالتػػػػب والصػػػػاالت وسػػػػلوؾ الطػػػػالب
 أسبوتيف دراسييف بيدؼ:

 .التعرؼ إلق المجتم  المدرسي واهم انات المتوافرة في المدرسة 

 .مساتدة الطالب المعلـ تلق الت يؼ م  الجو المدرسي الجديد 

 رؼ في مواقؼ تعليمية أثنػا  تمليػة إتاحة الفرصة للطالب المعلـ لتعلـ  يفية التص
 . الملاىدة

 مالحظات يجب التل يد تلييا خالؿ مرحلة الملاىدة: 
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  مف الحروري قبػؿ تنفيػذ الملػاىدة أف يقػدـ الملػرؼ الفنػي التوجييػات والمعلومػات
 تف أىداؼ الملاىدة وأىميتيا و يفية تنفيذىا.

 ر اهم اف.تنوع دروس الملاىدة وتوزيعيا تلق الصفوؼ الدراسية قد   

 .أف تتـ الملاىدة د ثر مف معلـ أساسي بالمدرسة 

  استخداـ نموذج مقترح أو خطة يستخدميا الطالب المعلـ تحتػوي تلػق النقػاط التػي
وتلق الطالب المعلػـ  تابػة تقريػر تػف ،  يجب أف ير ز تلييا أثنا  تنفيذ الملاىدة

 ىا خالؿ فترة الملاىدة.ذستفااالنقاط التي 

 نمػػػا  رحلػػػة الملػػػاىدة للطالػػػب المعلػػػـ بانتيػػػا  الوقػػػت المخصػػػ  ليػػػا،تنتيػػػي م ال وا 
تليػػو أف يسػػتمر فػػي ملػػاىدة المعلمػػيف المتعػػاونيف، والطلبػػة المعلمػػيف فػػي مدرسػػة 

 ة لو.دالتدريب  لما سمحت لو الفرصة لت ويف أ بر استفا

 جيتيػا وبػذلؾ ي ػوف مسػتعدًا لموا ، تعلمو نظريًا بما يلاىده أثنا  ىػذه الفتػرة ربط ما
الطالػػػػػب المعلػػػػػـ مػػػػػف أسػػػػػاليب المالحظػػػػػة والملػػػػػاىدة فػػػػػي  دأثنػػػػػا  التدريس،ليسػػػػػتفي

 المستقبؿ.

 .إ ساب الطالب المعلـ في ىذه الفترة اتجاىات ايجابية نحو مينتو 

  التعػػػػرؼ إلػػػػق خصػػػػائ  نمػػػػو تالميػػػػذ المرحلػػػػة التػػػػي يتػػػػدرب فييػػػػا الطالػػػػب المعلػػػػـ
 وسلو يـ واتجاىاتيـ.

  ميارات التقويـتعرؼ الطالب المعلـ تلق . 

 : ثالثًا: مرحمة التدريس الفعمي
فػػػي ىػػػذه المرحلػػػة ي ػػػوف الطالػػػب المعلػػػـ قػػػد ىيػػػئ نفسػػػيًا وتقليػػػًا بعػػػد أف لػػػاىد البيئػػػة  

المدرسػػية، والبيئػػة الصػػفية وأصػػبح أ ثػػر تر يػػزًا لعناصػػر الموقػػؼ التعليمػػي مػػف خػػالؿ 
ىدة ولػـ يبػؽ لػو سػور ملار تو العملية فػي مرحلػة التػدريب داخػؿ ال ليػة ومرحلػة الملػا

 التطبيؽ العملي الفعلي وقيامو بالتدريس داخؿ البيئة الصفية وتلمؿ ىذه المرحلة:
  يقػػػـو فػػػي ىػػػذه المرحلػػػة بالتػػػدريب الفعلػػػي وتنفيػػػذ الميػػػاـ التعليميػػػة  ػػػ دارة الطػػػابور

تػػػػػداد الػػػػػدروس  تابيػػػػػاً  الصػػػػػباحي، وتنفيػػػػػذىا ومناقلػػػػػتيا مػػػػػ  الطلبػػػػػة المعلمػػػػػيف  وا 
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تػػػػػداد الوسػػػػػائؿ التعليميػػػػػة واسػػػػػتخداـ اددوات  والملػػػػػرفيف، وتصػػػػػحيح الواجبػػػػػات، وا 
 .الفني  البديلة وفؽ توجييات الملرؼ

 : ومف أىـ ادمور التي يجب مراتاتيا في ىذه المرحلة 
 .التل د مف أف الطالب المعلـ قادر تلق التخطيط واهتداد للدروس 

 .حاجة الطالب المعلـ إلق التوجييات الم ثفة مف قبؿ الملرؼ 

  مالزمػػة الملػػرفيف بالححػػور لمدرسػػة التػػدريب ومتابعػػة الطالػػب المعلػػـ لالطمئنػػاف
 لو .تلق سير العملية التعليمية 

 فػػػي  ػػػؿ حصػػػة وتقػػػديـ التوجييػػػات والمالحظػػػات وتصػػػحيح  المعلػػػـ تقيػػػيـ الطالػػػب
 ادخطا 

 .نياية ىذه المرحلة يتـ التقويـ النيائي للطالب المعلميف في التدريب الميداني 
 : التدريب الميدانيمراحؿ 

 : لسنة الثالثةا
تستمر المرحلة ادولق إلق منتصؼ الفصؿ الدراسي الثاني مف العػاـ الجػامعي. ويػتـ  

تطبيػػؽ المرحلػػة الثانيػػة مػػف التػػدريب الميػػداني خػػالؿ ادسػػبوتيف ادولػػيف فػػي منتصػػؼ 
 اـ الدراسي.الفصؿ الدراسي الثاني، تلييا مبالرة المرحلة الثالثة وتستمر إلق نياية الع

 : لسنة الرابعةا

 تنقسـ إلق قسميف :
ادسػبوع مف بداية العاـ الجامعي بواق  يػـو فػي  يبد االتدريب الميداني المنفصؿ :  -1

 ليـو ادربعا  )

 .التدريب الميداني المتصؿ: وي وف لمدة أسبوتيف متتالييف  -2

 : الغياب خالل فترة التدريب
 يػػػاب قبػػػؿ بػػػد  اليػػػـو الدراسػػػي ، سػػػوا  تلػػػق الطالػػػب المعلػػػـ تبليػػػغ الملػػػرؼ بػػػلي  -1

 .وتقديـ مبرر لعدـ الححور  باالتصاؿ أو بلي طريقة أخرر

دارة المدرسػػة تػػف أي مغػػادرة يحتاجيػػا -2 أثنػػا   تلػػق الطالػػب المعلػػـ تبليػػغ الملػػرؼ وا 
 .اليـو الدراسي 



 

15 

ل أيػاـ أو أ ثػر نتيجػة مػرض يجػب إححػار تقريػر 3إذا  اب الطالب المعلـ لمدة ) -3
ويقػػدـ لقسػػـ المنػػاىد وطػػرؽ  المستلػػفق يلػػمؿ اهجػػازة المرحػػيةمػػف طبػػي معتمػػد 

 . التدريس بال لية

 الثالثة  ما يلي: توزع درجات التدريب الميداني للسنة
 درجة 21 ...............................................الغياب والححور  -1

 درجة 21 .........................................التقيييـ اليومي للملرفيف  -2

 درجة 21 ................................................االمتحاف النصفي  -3

 درجة 11 ..............................................تقييـ مدير المدرسة  -4

 درجة 31 ....................تقييـ الملرؼ أثنا  التدريب الميداني بالمدرسة  -5

 %51............درجة تلق أف ت وف درجة النجاح  111المجموع ال لي  -6
  ما يلي: الرابعة توزي  درجات التدريب الميداني للسنة

 درجة 21 ..............................الغياب والححور مف إدارة المدرسة -1

 درجة 81 ............................لمنفصلة ا لفترة التدريب تقييـ الملرؼ -2

 درجة 111 ...........................لمتصلة ا لفترة التدريب تقييـ الملرؼ -3

  لتححير درس تربية بدنية. نموذجفي نياية ىذا الدليؿ تـ ترض 

 : مالحظة 
 ثػػاني وال أف مػػادة التػػدريب الميػػداني ال ي ػػوف ليػػا دورطبقػػًا لالئحػػة الداخليػػة لل ليػػة : 

 الذي يرسب في ىذه المادة يعيد العاـ الجامعي.ترحؿ والطالب 

 يعتمد                                     

 كيل الشؤون العلمية و         قسم الدراسة واالمتحانات       رئيس قسم المناهج وطرق التدريس 
 .............                ..............................              ..... 

 .................,,,,,,,,,,   مجلس الكلية                                    
 المالحق                                  

 تحضير درس التربية البدنية نموذج
 ................................ تنواف الدرس: ............... الفصؿ: ............التاريخ: 
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 .....................................  ياب: ................. ححور: .......تدد التالميذ: 
 ..................................................................اليدؼ المعرفي: 
 ..................................................................اليدؼ المياري: 

 .................................................................يدؼ االنفعالي: ال
 التل يالت المحتور الزمف أجزا  الدرس

  ألعاب صغيرة، جمباز موان ،جري 5 اهحما  الجز  التمييدي
اهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد 

 الخا 
 تمرينات تخدـ الميارة: 11

1- .................. 

2- .................. 

3- .................. 

4- .................. 
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النلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط 
 التطبيقي

 الخطوات التعليمة: 15
1- ................. 

2- ................. 

3- ................. 

 

  تمرينات تيدئو واسترخا  5  الجز  الختامي 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التعميم
 جامعة الزاوية

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
 قسم المناهج وطرق التدريس

بطاقة تقويم الطالب المعمم في مادة التدريب الميداني لمسنة الرابعة )المنفصمة(لمعام 
 (02        /02     الجامعي ) 
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 ............................................................أسـ الطالب: 
 ..............................................................المدرسة : 

 درجة الطالب الدرجة معايير التقويم ت
  14 المعايير اللخصية أواًل:
  5 بالمواتيدالحيوية والنلاط في العمؿ ودقة االلتزاـ  1
  3 الرياحي بالزرالمظير اللخصي وااللتزاـ  2
  2 اآلخريفاالستعداد لتقبؿ وجيات نظر  3
  2 القدرة تلق إقامة تالقة ناجحة م  الزمال  والتالميذ 4
  2 الثقة بالنفس تلق تحمؿ المسؤولية 5

  31 معايير مينية وتدريسية ثانيًا:
  8  راسة التححيراالىتماـ بتححير الدرس في  1
تداد المالتب قبؿ الحصة 2   5 تححير اددوات وادجيزة المناسبة وا 
  4 الملار ة في إدارة وتنفيذ النلاط الداخلي والخارجي 3
  3 استخداـ أساليب التدريس المناسبة للميارة أثنا  التححير 4
  3 استخداـ أساليب تتناسب م  طبيعة وسف ونفسية التالميذ 5
  3 االىتماـ بتوجييات الملرؼ واالستفادة منيا 6
  3 متابعة أدا  الزمال  واالستفادة مف أخطائيـ 7
  2 االلتزاـ بالوحدة التعليمية تند التححير 8

دارة الدرس ثالثًا:   24 معايير تنفيذ وا 
  4 القدرة تلق حبط النظاـ أثنا  الدرس 1
  4 استخداـ اددوات البديلة 2
  3 التل يالت المناسبة للدرس استخداـ 3
  3 مراتاة توامؿ ادمف والسالمة 4
  3 وحوح الصوت وسالمة الندا ات 5
  2 استخداـ النموذج السليـ للميارة 6
  2 االلتزاـ بالزمف المحدد ل ؿ جز  مف الدرس 7
  2 ينيي الدرس م  نياية الوقت المحدد 8
  2 م اف إلق آخريعود التالميذ تلق  يفية التحرؾ مف  9

  11 معايير تقويـ الناتد العلمي رابعًا:
  3 القدرة تلق ا تلاؼ ادخطا  1
  2 اختيار االختبارات التي تتناسب م  قدرات التالميذ 2
  3 تعزيز اددا  الجيد ومعالجة نقاط الحعؼ 3
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 درجة الطالب الدرجة معايير التقويم ت
  2 القدرة تلق تعديؿ أسلوب التدريس طبقًا لناتد التعلـ 4

   المجموع ال لي

 

 ....................األستاذ: المشرف:
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 وزارة التعميم  
 جامعة الزاوية

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
 قسم المناهج وطرق التدريس

صمة( تبطاقة تقويم الطالب المعمم في مادة التدريب الميداني لمسنة الرابعة )الم
 (02     / 02     لمعام الجامعي ) 

 ..................................................أسـ الطالب: 
 ..................................................المدرسة : 

 درجة الطالب الدرجة معايير التقويـ ت
  14 المعايير اللخصية أواًل:
  5 الحيوية والنلاط في العمؿ ودقة االلتزاـ بالمواتيد 1
  3 الرياحي بالزرالمظير اللخصي وااللتزاـ  2
  2 اآلخريفاالستعداد لتقبؿ وجيات نظر  3
  2 القدرة تلق إقامة تالقة ناجحة م  الزمال  والتالميذ 4
  2 الثقة بالنفس تلق تحمؿ المسؤولية 5

  28 معايير مينية وتدريسية ثانيًا:
  7 االىتماـ بتححير الدرس في  راسة التححير 1
تداد المالتب قبؿ الحصة 2   4 تححير اددوات وادجيزة المناسبة وا 
  4 الملار ة في إدارة وتنفيذ النلاط الداخلي والخارجي 3
  2 استخداـ أساليب التدريس المناسبة للميارة أثنا  التححير 4
  3 استخداـ أساليب تتناسب م  طبيعة وسف ونفسية التالميذ 5
  3 الملرؼ واالستفادة منيااالىتماـ بتوجييات  6
  3 متابعة أدا  الزمال  واالستفادة مف أخطائيـ 7
  2 االلتزاـ بالوحدة التعليمية تند التححير 8

دارة الدرس ثالثًا:   42 معايير تنفيذ وا 
  7 القدرة تلق حبط النظاـ أثنا  الدرس 1
  7 استخداـ اددوات البديلة 2
  5 المناسبة للدرساستخداـ التل يالت  3
  4 مراتاة توامؿ ادمف والسالمة 4
  4 وحوح الصوت وسالمة الندا ات 5
  4 استخداـ النموذج السليـ للميارة 6
  3 االلتزاـ بالزمف المحدد ل ؿ جز  مف الدرس 7
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 درجة الطالب الدرجة معايير التقويـ ت
  3 ينيي الدرس م  نياية الوقت المحدد 8
  3 يعود التالميذ تلق  يفية التحرؾ مف م اف إلق آخر  9

  2 تنمية قدرة التالميذ تلق اهدارة الذاتية 11
  16 معايير تقويـ الناتد العلمي رابعًا:

  4 القدرة تلق ا تلاؼ ادخطا  1
  4 اختيار االختبارات التي تتناسب م  قدرات التالميذ 2
  4 نقاط الحعؼتعزيز اددا  الجيد ومعالجة  3
  4 القدرة تلق تعديؿ أسلوب التدريس طبقًا لناتد التعلـ 4

  111 المجموع ال لي

 

 .................األستاذ المشرف:
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 وزارة التعميم 
 جامعة الزاوية 

 كمية التربية البدنية والرياضة
 قسم المناهج وطرق التدريس

 (02    / 02    لمسنة الثالثة لمعام الجامعي )بطاقة تقييم الطالب في مادة التدريب الميداني 

 ..........................................اسـ الطالب : 
 ..........................................المدرسػػػة : 

 درجة الطالب الدرجة معايير التقويم ت

  5 المعايير اللخصية أوال

  1 الحيوية والنلاط في العمؿ ودقة االلتزاـ بالمواتيد .  1

  1 المظير اللخصي وااللتزاـ بالزر الرياحي .  2

  1 االستعداد لتقبؿ وجيات نظر اآلخريف . 3

  1 القدرة تلق إقامة تالقة ناجحة م  الزمال  والتالميذ .  4

  1 الثقة بالنفس والقدرة تلق تحمؿ المسؤولية .  5

  8 معايير مينية وتدريسية ثانيًا 

  1 االىتماـ بتححير الدرس في  راسة التححير . 1

  1 استخداـ أساليب التدريس المناسبة للميارة أثنا  التححير .  2

تداد المالتب قبؿ الحصة . 3   1 تححير اددوات وادجيزة المناسبة وا 

  1 والخارجي .الملار ة في إدارة وتنفيذ النلاط الداخلي  4

  1 االلتزاـ بالوحدة التعليمية تند التححير  5

  1 استخداـ أساليب تتناسب م  طبيعة وسف ونفسية التالميذ . 6

  1 متابعة أدا  الزمال  واالستفادة مف أخطائيـ . 7

  1 االىتماـ بتوجييات الملرؼ واالستفادة منيا . 8

دارة الدرس ثالثاً    12 معايير تنفيذ وا 

  2 القدرة تلق حبط النظاـ أثنا  الدرس .  1

  2 وحوح الصوت وسالمة الندا ات .  2

  1 استخداـ اددوات البديلة . 3

  1 استخداـ التل يالت المناسبة للدرس . 4

  1 مراتاة توامؿ ادمف والسالمة . 5

  1 استخداـ النموذج السليـ للميارة .  6

  1 يعود التالميذ تلق  يفية التحرؾ مف م اف إلق أخر .  7

  1 تنمية قدرة التالميذ تلق اهدارة الذاتية .  8
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 درجة الطالب الدرجة معايير التقويم ت

  1 االلتزاـ بالزمف المحدد ل ؿ جز  مف الدرس . 9

  1 ينيي الدرس م  نياية الوقت المحدد . 11

  5 معايير تقويـ الناتد العلمي رابعاً 

  1 ادخطا  .القدرة تلق ا تلاؼ  1

  2 تعزيز اددا  الجيد ومعالجة نقاط الحعؼ . 2

  1 اختيار االختبارات التي تتناسب م  قدرات التالميذ . 3

  1 القدرة تلق تعديؿ أسلوب التدريس طبقًا لناتد التعلـ .  4

  31 المجموع ال لي 

 

 .............................األستاذ المشرف :

 ..............................التوقيع : 
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 وزارة التعميم 
 جامعة الزاوية 

 الرياضةعموم كمية التربية البدنية و 

 قسم المناهج وطرق التدريس 
لطمبة كمية التربية البدنية وعموم بطاقة تقييم الطالب في مادة التدريب الميداني 

 (02      / 02    لمعام الجامعي )الرياضة / جامعة الزاوية 
 ..........................................المدرسػػػة : 

 االسـ ت
المنفصلة مف  درجة

 ل11)

المتصلة مف  درجة
 ل11)

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 .... ............................مدير المدرسة : 

 .......................................التوقيع : 

 ........................................التاريخ : 
 
 


