خطوات الدرس النموذجي
خطوات قبل بدء الدرس :
أوالً  :إعداد الدرس :
ٚرٌه ِٓ خالي اٌزذضٍش ٌٍذسط وزبثٍب ً ٚثٍبْ اٌطشٌمخ اٌزذسٌغٍخ اٌزً
عزغٍش ػٍٍٙب.
ً  :إعداد الىسبئل وتهيئة المكبن :
ثبنيب
ٌٍضَ ػٍى ِؼٍُ صؼٛثبد اٌزؼٍُ رجٍٙض اٌّىبْ اٌزي عٍذسط فٍٗ اٌزٍٍّز
ٚإػذاد اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ اٌُ عزخذِخ ٚرشرٍجٙب .
خطوات عند بدء الدرس :
أوالً  :تهيئة التلميذ :
ػٕذ دضٛس اٌزٍٍّز ٌجت ػٍى اٌّؼٍُ ِؼشفخ دافؼٍخ اٌزٍٍّز ٌٍذسط ٔٚفغٍزٗ
ٚدبٌزٗ اٌصذٍخ ٌٚ ،فضً ثذاٌخ اٌذسط ثذذٌث ػبَ ِٚشٛق ػٓ أدٛاي
اٌزٍٍّز ٔٚفغٍزٗ.
ً  :التذكيز ببلدرس السببق :
ثبنيب
الثذ اٌزأوذ َ ْ أْ اٌزٍٍّز ال ٌضاي ٌذزفظ ثبٌّٙبسح اٌّزذممخ فً اٌذسط اٌغبثك
ٚسثطٙب ثبٌذسط اٌذبًٌ ٚدجزا أْ ٌى ْٛرٌه ثأعٍٛة اٌششح ٚاإلٌضبح فً
اٌجذاٌخ  ،ثذٍث رزوش ثبٌّٙبسح اٌغبثمخ ٔٚ ،مبط سئٍغخ ٚاٌزٍٍّز ٌىًّ ٚ ،ػذَ
إس٘بق ر٘ٓ اٌزٍٍّز ثبألعئٍخ اٌّىثفخ .
ً  :عزض الدرس :
ثبلثب
الثذ ٌّؼٍُ صؼٛثبد اٌزؼٍُ رشرٍت أفىبسٖ لجً اٌجذء فً اٌٙذف اٌزذسٌغً
اٌجذٌذ  ،دزى إْ اضطش إٌى وزبثزٙب ػٍى ٚسلخ صغٍشح .
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ٕ٘ٚبن ػذح أِٛس ٌجت ِشاػبرٙب أثٕبء عٍش اٌذسط :
 وزبثخ اٌزبسٌخ ٚاٌّبدح .
 وزبثخ ػٕٛاْ اٌذسط ٚرؼشٌف اٌزٍٍّز ثٗ ٚثٍبْ أٍّ٘زٗ.
 رمغٍُ اٌغجٛسح إٌى لغٍّٓ أ ٚثالثخ ٚرذذٌذ ٔٛػٍخ وً لغُ ثذٍث
رىزت ثشىً ثبثذ ِٕٚظُ.
ٚ ضٛح اٌصٛد ِٓ خالي االسرفبع ٚاالٔخفبض ٚاٌغشػخ ٚاٌجظء.
 رفؼًٍ دٚس اٌزٍٍّز فً اٌذسط .
 اٌزغزٌخ اٌشاجؼخ طٛاي فزشاد اٌذسط.
ٚ ضغ اٌٙذف اٌزذسٌغً ٔصت ػٍٍٕه دزى رٕز ًٙإٌٍٗ.
ً  :نهبية الدرس :
رابعب
إجّبي ِب رّذ دساعزٗ  ِٓ ،خالي ٍِخص فً ٔمبط وجٍشح ٚ ،اٌزأوذ ِٓ
إرمبْ اٌّٙبسح.
ً  :التقييم :
خبمسب
رمٍٍُ اٌزٍٍّز ِٓ خالي رؼطى ٌٗ ثّذه ٚدسجخ ٌٕز ًٙإٌى رذمك اٌٙذف
أ ٚإػبدرٗ .
ً  :التعزيز :
سبدسب
ثؼذ رذمك اٌٙذف اٌزذسٌغً (اٌّٙبسح) ٌؼضص اٌزٍٍّز ثشىً ِجبشش .
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أنواع األخطاء في الدرس :
أ ـ خارج الهدف التدريسي:
إرا وبْ اٌخطأ ٌٍظ ٌٗ ػاللخ ثبٌٙذف اٌزذسٌغً اٌذبًٌ ٌصذخ اٌخطأ
ِجبششح  ،عٛاء لذ رّذ دساعزٗ أٌ ٌُ ٚغجك رٌه ِ ،غ رٛضٍخ رٌه
ٌٍزٍٍّز.
ب ـ داخل الهدف التدريسي:
إرا وبْ اٌخطأ فً صٍُّ اٌذسط ِ ٛ٘ٚ ،ب ٌٙذف اٌّؼٍُ إٌى رذمٍمٗ ،
ٕ٘ب ٌزطٍت ِٓ اٌّؼٍُ اٌٛلٛف ٚإٌضبح اٌخطأ ّٔٚطٗ ٚ ،ثٍبْ اٌغجت
لذس اإلِىبْ.
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