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 تقنيات القسم

 :من إنجاز                                                                                             
 عبد الجبار العروصي العلمي. ذ                                                                                  

 مفتش مادة الرٌاضٌات                                                                                        
 بنٌابة تاونات                                                                                             

I- مقدمة: 
إنها مهنة شاقة ... بتذلة، وال هً مهنة الكسالى والعاطلٌن عن العملإن مهنة التعلٌم لٌست سهلة كما ٌظن البعض، فال هً مهنة عادٌة م

 .صعبة، تتطلب جدا وجهدا وتضحٌة، فهً عطاء بدون حساب، وهً تضحٌة كاملة

قلت " : قد قام بواجبه إذا عمل خالل عدد من الساعات ٌفرضها القانون، بل هً كما عبر أحدهم إن المدرس المربً لٌس موظفا ٌعتبر أنه

 ."، ًخلق يزشد، ًعقل يٌجو، ًمعزفة تفيضحيت

وكفاءة المدرس العلمٌة هً عامل أساسً فً نجاح العملٌة التربوٌة، فالمدرس بال ثقافة كالمحارب بال سالح، ٌثٌر السخرٌة، وٌستوجب 
ه، وال ٌخاؾ الفشل، كما أن التلمٌذ والمدرس الذي ٌملك األسلحة التربوٌة الكافٌة، التً ٌستخدمها فً ساحة التعلٌم، تزداد ثقته بنفس. الفشل

 .سٌكن االحترام لهذا المدرس، وسٌقبل على ما ٌقدمه له من معلومات
فعالٌة وإذا كانت التربٌة التقلٌدٌة تعتبر أن المدرس هو محور العملٌة التربوٌة، فإنه فً التربٌة الحدٌثة أصبح التلمٌذ هو المحور ومركز ال

بتشجٌعه على المالحظة والتفكٌر : درس ٌقتصر على مساعدة التلمٌذ وإكسابه القدرة على التعلم الذاتً، وذلكوهكذا أصبح دور الم. والتفكٌر

اجعل املسبئل يف متنبًلو، ًدع : " روسوفً هذا اإلطار ٌقول . والتحلٌل والتركٌب والمقارنة والخلق واإلبداع، من أجل أن ٌكتشؾ الحقابق بنفسه

لذا على المدرس اختٌار األسالٌب التربوٌة الحدٌثة التً تجعل المتعلم ". .يئب عه طزيقك، ًاجعلو يفيم كل شيء ثنفسوحليب لو، ًال جتعلو يعلم ش

 .نشٌطا وفاعال فً عملٌة التعلم، والمربً مشرفا وموجها للهدؾ المنشود

 II- التقنيات األساسية داخل القسم: 
 :االتصال بالتالميذ (1

 .اٌة الدرس ومعرفة الؽاببٌن منهم، ٌجعل التلمٌذ كان حاضرا أو ؼاببا، ٌحس بأن المدرس ٌولٌه اهتمامهإن االهتمام بالتالمٌذ قبل بد

 :المدرس والتلميذ (2
درس ٌجب أن ٌكون تعلٌمنا تعلٌما جماعٌا ولٌس فردٌا، فكل تلمٌذ فً القسم ال ٌمثل هدفا بحد ذاته، بل هو وسٌلة بٌداؼوجٌة ٌتوفر علٌها الم

وع القسم، وذلك عن طرٌق تدخالته وتفاعالته الكالمٌة، وحتى عند سكوته من خالل نظراته ودهشته وعدم فهمه الذي نراه فً للتأثٌر على مجم
 .والتلمٌذ الذي نحكم علٌه بالفشل، إذا نظرنا إلٌه كوسٌلة بٌداؼوجٌة، فإننا سنحتاجه بالتأكٌد فً أحد المراحل التعلٌمٌة. أعٌنه

 :، كٌؾ ٌتم ذلك(أي التلمٌذ ) مام بهذه الوسٌلة البٌداؼوجٌة لذا ٌجب على المدرس االهت
وأنه ال امتٌاز ... ٌجب أن ٌحس التلمٌذ أننا نعامله بنفس الكٌفٌة كرفاقه، ونعطؾ علٌه: بمحبة كل التالمٌذ واالهتمام بهم بالمساواة والعدالة * 

: " دونً عندما استفسره متعجبا من عدم نجاحه فً تربٌة ابنه االسكندروقدٌما قال أرسطو لفلٌب المق. ألحدهم إال بما ٌقدمه من عمل ونشاط

فإذا لم ٌعش المدرس والتلمٌذ فً جو مفعم . ، فالمحبة، برأي أرسطو، هً أساس نجاح العملٌة التربوٌة"؟كيف تزيدوي أن أعلمو ًىٌ ال حيجين

 .ٌةبالحب واالحترام المتبادل، فلن ٌكون هناك تعلٌم، ولن تكون هناك ترب
 ...عدم سبه، أو إهانته، أو ضربه: بالمحافظة على كرامة التلمٌذ * 

 .بتؽلب المدرس على خوؾ التلمٌذ من رفاقه، الذي ؼالبا ما ٌمنعه من المشاركة فً القسم * 

 .بتجنب االهتمام بتلمٌذ واحد لمدة طوٌلة * 

وإلثارة هذه الرؼبة، . المفاهٌم ، وهذا أكبر دلٌل على مهارة المدرس بإثارة عوامل الرؼبة والتشوٌق والولع بالمادة الدراسٌة عند عرض * 
 :على المدرس

 .أن ٌحب التلمٌذ وٌحمله على محبته واحترامه * 
 .أن ٌبرع فً عرض المفهوم * 

ها موقفا سلبٌا فً أي أن ال ٌفاجا التلمٌذ بمعلومات صعبة معقدة، تصدم عقله، فٌتخذ من... أن ٌعمل على التدرج من السهل إلى الصعب * 
 ...البداٌة

 .أن ٌقوم بالتدرج من المعلوم إلى المجهول، ومن المحسوس إلى المجرد، أي أن ٌقوم بربط المعلومات الجدٌدة بالقدٌمة * 

باألسبلة  أن ٌعمل على إشراك التالمٌذ فً استنباط مفاهٌم الدرس، فٌترك لهم حرٌة التفكٌر والمالحظة والتجربة والممارسة، وٌتم ذلك * 
 .الهادفة ووسابل اإلٌضاح الفاعلة التً تحرك إحساس التلمٌذ، وتبعث فٌه الرؼبة والحٌوٌة، وتؤهله ألن ٌكون قابال للتفاعل

 .أن ٌجتهد فً التنوع فً األداء والعرض والتمثٌل، والبعد عن الرتابة التً تثٌر سأم التالمٌذ ومللهم * 

 :تقنيات أساسية 3)
 .كالمه والسبورة: ساسٌتان للتعبٌرللمدرس وسٌلتان أ

 :كالم المدرس -أ
إن كل كلمة ٌنطقها المدرس داخل القسم تعتبر مسؤولٌة، فكلمة مناسبة ومالبمة منه ٌمكن أن تجعل الشًء واضحا بعد أن كان ؼامضا، 

لذا ٌجب . استه المستقبلٌة، والعكس بالعكسوالعكس بالعكس، كما أن كلمة محقرة فً حق التلمٌذ ٌمكن أن تبعده عنا إلى األبد، وتؤثر على در
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، كما ٌجب على المدرس أن ٌعود التالمٌذ على الكالم ...(االبتعاد عن المبتذالت) أن ٌولً المدرس كالمه كامل العناٌة، وأن ٌهتم بلؽة التواصل 
 .والتلفظ بوضوح، وأن ٌكون قدوة لهم

 :استعمال السبورة -ب
 :مهمة، لذا فإن استعمال السبورة من طرؾ المدرس، ٌجب أن ٌكون بمنهجٌة وعناٌة، وذلك من خالل إن التلمٌذ ٌتمتع بذاكرة بصرٌة

 كتابة واضحة. 

 استعمال الطباشٌر الملون إلبراز المفاهٌم الجدٌدة والخاصٌات والعالقات الرٌاضٌة المهمة. 

 شٌاء أخرى عوض تتبع الدرسمسح كل ما لٌس له عالقة بالدرس لتفادي تؽٌٌر انتباه التلمٌذ، واهتمامه بأ. 

 :االتصال بالتالميذ -(4
بطرٌقة ؼٌر علنٌة، دون الخوض فً حٌاتهم الخاصة ) معرفة الؽاببٌن منهم، وإن أمكن أسباب ؼٌابهم : إن االهتمام بالتالمٌذ قبل بداٌة الدرس

 .، ٌجعل التلمٌذ ٌشعر باهتمام المدرس به، كان حاضرا أم ؼاببا(

 (:قبل بداية الدرس ) أسئلة أولية  -(5
 :والهدؾ منها

 معرفة مدى فهم التالمٌذ للمعارؾ السابقة. 

  (.المكتسبات السابقة ) التأكد من مدى استٌعاب التالمٌذ للمفاهٌم التً ستستعمل فً بناء الدرس الجدٌد 

 :مواصفات األسئلة المفيدة -أ
  وضوح السؤال واختصارهأن تكون قصٌرة وواضحة، ألن صحة أجوبة التالمٌذ تتوقؾ على مدى. 

 أن تكون محددة، تتطلب جوابا واحدا معٌنا، كً ال ٌضطر التلمٌذ إلى الظن والحدس والتخمٌن. 

 أن تكون متسلسلة تسلسال منطقٌا، ومترابطة فٌما بٌنها، وهذا مما ٌنظم تفكٌر التلمٌذ، وٌزٌد من وضوح األسبلة. 

 ال سهلة فتبتذل، وال مؽرقة فً الصعوبة فتبقى بدون جوابأن تكون متناسبة مع سن التلمٌذ ومقدرته العلمٌة ،. 

 .وباختصار، ٌجب أن تكون األسبلة محببة للنفس، ومشوقة للتالمٌذ، فتحملهم على اإلصؽاء وتشجعهم على التفكٌر والمشاركة فً العمل
 .كوبة فً جمل تامة التركٌب والمعنىأما األجوبة فٌجب أن تكون صحٌحة خالٌة من الخطأ اللؽوي والعلمً، وواضحة ومحددة، ومس

 :قواعد االستجواب المفيد -ب
وفرصة التفكٌر ٌجب أن ال تكون قصٌرة ... ٌوجه المدرس السؤال إلى جمٌع التالمٌذ، وٌمنحهم فرصة للتفكٌر الهادئ، ثم ٌختار أحدهم للجواب

 لماذا؟...وال طوٌلة

 الكتشاؾ، وٌعوده على االرتجال وإطالق األحكام دون تفكٌر وتمحٌصألن استعجال الجواب ٌحرم التلمٌذ من التفكٌر ولذة ا. 

  كما أن البطء الكبٌر ٌحفر بٌن السؤال والجواب هوة سحٌقة من الوقت، ٌمألها الفراغ الممل والصمت الرهٌب، مما ٌؤدي إلى شرود
 .الذهن والفوضى

 :وعند طرح األسبلة ٌجدر بالمدرس التقٌد بالتوصٌات التالٌة

 ك جمٌع التالمٌذ، فال ٌوجه األسبلة إلى المجتهدٌن فقط، حتى ال ٌشعر اآلخرون بإهمال المدرس لهمأن ٌشر. 

  أن ال ٌوجه األسلة بالتتابع حسب تسلسل التالمٌذ أو ترتٌب أماكن جلوسهم، فالتلمٌذ الذي ٌنتظر السؤال ٌستعد له، ومتى ما وجه إلٌه
 .انصرؾ عن المشاركة فً الدرس

 ٌذ الواحد أكثر من مرة، حتى ال ٌظن أن دوره قد انتهى فٌلهو وٌلعبأن ٌسأل التلم... 

  أن ال ٌسأل التالمٌذ ثم ٌسبقهم إلى الجواب أو بعضه، أو ٌتلفظ بقسم من الكلمة وٌنتظر إكمالها منهم، ألن الؽاٌة لٌست فً كسب
 .المعلومات فقط، بل فً تدرٌبهم على المالحظة واالكتشاؾ والتعبٌر

 ألجوبة الجماعٌة، ألن هذاأن ٌتجنب ا: 

 .ٌثٌر الفوضى والهرج والمرج فً قاعة الصؾ*                           
 .ال ٌمنح المدرس الدقة فً معرفة من فهم ممن لم ٌفهم*                           

 .اضحة منههنا ٌجدر بالمدرس أن ٌكسب التالمٌذ عادة رفع األصابع، وعدم التفوه بالجواب إال بإشارة و

  ٌجب أن ال ٌهمل المدرس أي جواب مهما كانت طبٌعته، والتلمٌذ الذي ٌرفض جوابه، علٌه معرفة السبب، لٌستفٌد هو ورفاقه من
 .الخطإ

دة قأما التذرع بضٌق الوقت فحجة واهٌة، ألن الوقت ملك التالمٌذ ال لؽٌرهم، وإذا استرسل المدرس فً إهمال أجوبتهم، فإن ذلك ٌولد عندهم ع
 .الشعور بالنقص، فٌٌأسوا، وٌقاطعوا أسبلة المدرس إما خجال أو حقدا أو كراهٌة

  حتى إذا أحسنوا الجواب، شجعهم لٌستعٌدوا الثقة ... بعض األسبلة البسٌطة، لٌكفل مشاركة الضعفاء –بٌن حٌن وآخر  –أن ٌطرح
 .بأنفسهم، وٌقبلوا على الدرس بحماس

 ذا شعر بعجز التالمٌذ عن فهمه واإلجابة عنهٌحسن بالمدرس أن ٌحور السؤال، إ. 

 :واألسئلة تطرح عادة

  (.أسبلة اختبارٌة ) فً مستهل الدرس، لربطه بمعلومات سابقة للتأكد من فهمها واستٌعابها، والستخدامها كمدخل للدرس الجدٌد 

 تأكد من استٌعاب حقٌقةأثناء العرض، وتتنوع بٌن أسبلة استكشافٌة الكتشاؾ حقٌقة، وبٌن أسبلة اختبارٌة لل. 

 فً نهاٌة الدرس لربط أجزاء الدرس، واختبار مدى فهم التالمٌذ لها، ثم ترسٌخها فً أذهانهم. 

 :نهاية الدرس -ج
 :إن االفتراق مع التالمٌذ هو فعل بٌداؼوجً مهم، قلٌال ما ٌعٌره المدرس اهتماما، فقبل تودٌع التالمٌذ ٌجب على المدرس

 لٌة التً سٌقوم بها التالمٌذتحدٌد األعمال المنز. 
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 تحدٌد ما سٌتم فً الحصة المقبلة. 

 :استعمال الكتاب المدرسي( 6
ن المدرس وهو ٌستعمل الكتاب المدرسً، علٌه أن ٌكون مرنا وحذرا، فال ٌتحول إلى عبد، ٌتقٌد حرفٌا بما ٌحتوٌه، فمؤلؾ الكتاب معلم وإنسا

على المدرس أن ٌحذر الخطأ فً النص واألسلوب والوسٌلة، وأن ٌتخلى عن الكتاب مطلقا،  فً الوقت ذاته، قد ٌخطا دون قصد، لذا ٌتوجب
ثم إن المدرس هو الباعث لمادة الكتاب، ٌبوب وٌنظم وٌكٌؾ وٌطوع، إنه سٌد حر، ٌتالعب ...إذا لم ٌلمس فٌه الدقة والتشوٌق والفابدة المرجوة

و ٌجب أن ٌؽلق الكتاب المدرسً أثناء الدرس، وال ٌفتح . مٌذه وقابلٌاتهم على الفهم والتمثلبمادة الكتاب بالشكل الذي ٌنسجم مع استعدادات تال
إال بطلب من المدرس، حتى ال ٌشوش على الدرس، وٌعوق عملٌة االستكشاؾ التً ٌقوم بها المدرس، وٌقدم معطٌات خاطبة حول مشاركة 

 .كتاب المدرسً لالطالع على ما فٌهالتالمٌذ، وٌمكن مطالبة التالمٌذ فً آخر الحصة بفتح ال

 :دفاتر التالميذ( 7
علٌنا تربٌتهم على احترام كتبهم ودفاترهم، فنراقبها ... كما نهتم بتربٌة التالمٌذ على النظافة والترتٌب واألناقة فً أجسادهم ومالبسهم ومظهرهم

 :ونتابعهم فً 

 المحافظة على نظافتها وسالمتها من التمزٌق. 

 وخلوها من األخطاء الرٌاضٌة واللؽوٌة التً ٌمكن أن تشوه المفاهٌم الرٌاضٌة، وتعوق االستٌعاب الجٌد ... كتابة الجٌدة فٌهااالهتمام بال
 .لها من طرؾ التالمٌذ

 :التحضير( 8
ة تحدد له مٌدان إن المدرس الذي ٌدخل قاعة الصؾ دون أن ٌهٌا وسابل عمله، هو تماما، كالجندي الذي ٌذهب إلى ساعة المعركة دون خرٌط

 .إنه وال شك سٌقع فرٌسة االرتجال والؽموض، مما سٌؤدي به إلى الفشل... القتال، أو دون سالح ٌستعٌن به على النصر
ن والمدرس مهما بلػ علمه واتسعت معارفه، وتطورت أسالٌبه، وتعددت وسابله، وكان له تارٌخ عرٌق فً التربٌة والتعلٌم، فإنه ٌبقى قاصرا ع

 .ألن العلم شًء، وفن التعلٌم شًء آخر... رس ناجح مفٌد إذا ارتجله ارتجاالأداء د
لذا فتحضٌر الدرس ٌرمً إلى رسم خطة واضحة منظمة وهادفة، ٌضعها المدرس بمهارة وفن وإتقان، لتٌسر له إٌصال المعلومات المطلوبة 

والتحضٌر ال . خطأ والثرثرة، وٌمنع ضٌاع الوقت فً اللؾ والدورانإلى عقول التالمٌذ بأقصر طرٌق، وأقل وقت، وأٌسر وسٌلة، كما ٌجنبه ال
ٌنحصر فً تحدٌد أهداؾ الدرس وعناصره وجزبٌاته فقط، بل ٌعدوه إلى توقع األسبلة التً من المنتظر إثارتها، وذلك حتى ال ٌتخذ الدرس 

 .مسارا مفاجبا ال ٌمكن التحكم فً نتابجه
 :ومن إيجابيات التحضير

فالتلمٌذ ذكً وفطن فً هذا ... لى ضبط النظام فً الصؾ، فهو أصل سلطة المدرس وهٌبته ونفوذه وقوة شخصٌتهأنه ٌساعد ع -
ب المجال، وأي تردد أو ضعؾ فً إمكانٌة المدرس وكفاءته، ٌمكن أن ٌشوه صورته، فٌعمد التلمٌذ إلى الهزء والسخرٌة، وٌمٌل إلى إثارة الشؽ

 .ت زمام القٌادة من ٌد المدرسوالفوضى، فٌنفرط عقد النظام، وٌفل
 .أنه ٌثٌر الشعور بالراحة والفرح فً نفس المدرس -

أنه ٌساعد المدرس على تثقٌؾ نفسه، حٌث ٌندفع إلى التعرؾ على كل جدٌد ٌمكن أن ٌطور معارفه وأسالٌبه ووسابله، مما ٌدفع التلمٌذ  -
 .إلى احترامه، والثقة به، والرؼبة بما ٌقدمه

 .قتصاد فً الوقت، فالمدرس ال ٌضٌع دقٌقة واحدة، بل ٌستؽل كل الوقت لخٌر التالمٌذ ومنفعتهمأنه ٌساعد على اال -

 :تجديد التحضير
" وقد سبل . إن المدرس الناجح ال ٌسمح لنفسه باجترار ما سبق له أن قدمه فً السنوات الفارطة، خصوصا وأن خبرته تترسخ بمرور الزمن

لكي ال يشزة تالميذي مه مبء راكد ثل مه ينجٌع جديد، غزيز مبؤه، عذة " : دابما قبل إلقابها؟ فأجاب لماذا تحضر دروسك":  توماس آرنولد
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 :أهدافها
 .تنمً لدى التلمٌذ القدرة على البحث والتنقٌب، وتعوده على التكوٌن الذاتً -
 .ٌا ولؽوٌا، واالهتمام بورقة التحرٌرتعود التلمٌذ على التحرٌر واالهتمام بصٌاؼة األجوبة منطق -

 .تسمح للمدرس بتتبع مدى تحقٌقه لألهداؾ المتوخاة من تدرٌسه -

 .تجعل التلمٌذ ٌحس باهتمام المدرس به خارج ساعات الدرس -

 .تكون مناسبة لتدارك الثؽرات وتعزٌز المكتسبات -

 :طريقة التعامل معها
 .ٌحب أن تكون دورٌة -
 .حة التلمٌذ للبحث، وأن ٌكون بعضها تركٌبٌاٌجب أن تثٌر األسبلة المقتر -

 .أن ٌعتمد األستاذ اختٌارها تبعا لما الحظه من اختالالت أو صعوبات لدى التالمٌذ -

فرض واحد مصحح كما ٌجب خٌر من : " وباهتمام المدرس بأوراق تحرٌر التالمٌذ وبتصحٌحها، ٌجعلهم ٌهتمون هم أٌضا بها، وصدق من قال
 ."، أو صححت على عجلعشرة فروض لم تصحح

 :مالحظة
 ...فمن المهم أن ٌقوم المدرس بنقد ذاتً لما قام به، فالفشل ٌمكن أن ٌكون له ضلع فٌه....ال ٌجب دابما لوم التلمٌذ أو البرامج أو


