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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين،     
    وعلى آلو وصحبو أجمعين.

 أما بعد، 
 

 فكيػػا ة اللصػػد الدراسػػة عمليػػ  صػػعب       
  .وشاق  و قيك  ومركب ،

مجموعػػ  مػػن الكػػدرات لفالسػػا ف فػػة  اجػػ  
والمنهجيػػػػػػػػػػات  والكلايػػػػػػػػػػات والمػػػػػػػػػػ ىالت

علػػػػػػى .  ػػػػػػة  ه.سػػػػػػاعد واالسػػػػػػيرا.يجيات.
 وز مػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػير ،والمػػػػػػػػػػ زؽ اتبالصػػػػػػػػػػعو 

رجػػػػػػػػػػػػػات ال  يػػػػػػػػػػػػػرة والمنع، واالكيظػػػػػػػػػػػػػاظ
، والغرا ػػػػػػػػػػػػػ  والمنحػػػػػػػػػػػػدرات الميجمػػػػػػػػػػػػػدة

ة ال يحيط بها إال اهلل سبحانو والعجا   الي
 و.عالى.
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هو ييحمد مس ولي  إيصاؿ الركاب والشركاء سالمين غانمين. م ال  ف    
اليعليمي   -باألخذ بأيديهم ومساعد.هم واسيشار.هم فة كد .لاصيد الر ل 

 فنسألك اللهم اليوفيف والسدا  واإلخالص فة الكوؿ والعمد. اليعلمي .
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وادــي جــحناف :ػػػػػػػػػػػػكيب  
 1144وبر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكي 41فة   
 .بمدين  الدار البيضاء المغربي   
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 احذر،

 

ذا غََفلت دَلغَتم  ة، فاإ َّم ثالِغب أأفؼى سامَّ  .فكأه

 

ٌ ممتّرِس، حنَّكتو  لَّ مؼّّلِ ورمبا ل يُدرك مؼاين ىذه امؼبارات اإ

 .امتجارب امؼمليَّة

  

 

لُون املسؤومية: ظاملني اكهوا، " فلَيؼّل املؼلِّمون والأساثذة أأهنم ُُيَمَّ

ين أأو غري ملّصين  ذا  -ىذا ىو امواكع  -أأو مظلومني، ملّّصِ فاإ

ذا  جنَحت ُخعط الإصالح، ُغزِي امفضل نلوزارة وظاكَميا، واإ

موا ابمتلصري،  ِ فَِشل الإصالح، ََحَل رجال امتؼلمي املسؤومية، واُّته

 ."أأو َغركةل املسار الإصاليح
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 األسياذ اللناف ىو الذي:
 

 عملو. وي لص الني  فة ،يسيحضر م اف  اهلل .4

 ؽ أمين.قدوة صالح  وصا  .1

 ميسامح غير  كو ، ال "يش صن" العملي  اليعليمي  اليعلمي . .3

 ميمكن من الما ة علميا وبيداغوجيا و يداكييكيا.  .1

 من بيداغوجيات ومسيجدات الميداف.م لع على ما جد فة السا  ،  .5

 يحرص على إغناء .جربيو و.لكيحها، يحينها كلما أمكنو إلى ذلك سبيال. .6

 عي  ميعلميو.بم -يجد  ويبيكر ويبدع  .7

 ... يح  طالبو، وييلهم سلوكا.هم، فإنهم ضحايا .ربي  .8

 يذكر .المذ.و بضرورة إخالص الني  فة طل  العلم. .9

 يعدؿ بين ميعلميو فة كد شةء. .41

 يحرص على الهنداـ المناس . .44

 يشجع على المنافس  الجميل . )ينافس الميعلم قدرا.و( .41

 ... نينيعبر بجسده ويحسن اليعبير: إشارات اليد والعي .43
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 ...-والسبورة  – ريص على الينظيم: .نظيم الوثا ف  .41

 الغض ؛ ألف الغض  مثبط للعملي  اليعليم  اليعلمي . –أسباب  -ييجن  .45

 ييجن  إثارة العواطف السلبي ، لميعليمو، وينمة العواطف اإليجابي . .46

 قبػد ا. ػاذ الكػرار، ويمكػن أف ييراجػع عنػو، إذا لػم يكػن صػا با. -طػويال  -ييريث  .47

 خالفا لمن يكوؿ: ال ينبغة لو أف ييراجع.

 يلهم نلسيات الميعلمين وبيئا.هم االجيماعي  و ينامييهم. .48

 ي رح األسئل  المركزي  الدقيك  المنش   للذىن. .49

 يحلز .المذ.و على طرح األسئل  والمشكالت ذات الصل  بموضوع الدرس. .11

لجميلػػ  اليػػة .نيظػػر يحلػػز ميعلميػػو علػػى اليحصػػيد واالجيهػػا . ويػػذكرىم بالنيػػا   ا .14

 الميلوقين منهم والميوس ين...فلو عمد أجر.

يكػػػدـ لهػػػػم شػػػػواىد .كديريػػػ ، .شػػػػجيعا لهػػػػم علػػػى مجهػػػػو ا.هم، م يومػػػػٌ  مػػػػن إ ارة  .11

 الية ينيموف لها.  –الم سس  

 يبعد ميعلميو عن كد ما يشيت انيباىهم أو يصرفهم عن الدرس. .13

يبػين لهػم المعػايير والم شػرات . و و.كييم بعضهم بيعض يعلمهم طريك  .كويم ذوا.هم .11

 اليكريبي . –
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 يربط اليعلمات بالواقع والحياة، رب ا ييناس  مع طبيع  الدرس واألىداؼ. .15

 –يصف المشكد وييعاوف على إيجا  الدواء. فالمعلم شريك فة العملي  اليعلمي    .16

 اليعليمي .

ا مػػػع يكسػػػم الػػػدرس إلػػػى أجػػػزاء، ويكػػػدمها جػػػزء جػػػزء، ثػػػم يجمػػػع األجػػػزاء. ويركبهػػػ  .17

 الجماع .

يكسػػػػم اللصػػػػد لمجموعػػػػات عمػػػػد؛ ال .زيػػػػد عػػػػن سػػػػي ، .يػػػػولى إنجػػػػاز مهمػػػػ  مػػػػن   .18

 المهمات، أو إنياج من اإلنياجات أو عرضا من العروض...

 يكرب المعانة للميعلمين، بأي لغ  يلهمونها، ليحلزىم على .ذوقها. .19

  ينشػػط جماعػػ  الكسػػم، ويػػزرع فػػيهم الحيويػػ ، بحيػػث ال ييحػػوؿ اللصػػد إلػػى قاعػػ  .31

 مسر ي .

يػػربط عالقػػات جميلػػ  مػػع أوليػػاء األمػػور واكبػػاء، فهػػم شػػركاء فػػة العمليػػ  اليعليميػػ    .34

 اليعلمي .

 ييواصد بنجاع  مع اإل ارة اليربوي ، باعيبارىا شريكا ثانيا.   .31

فيسػاير كػد  –يعرؼ ىمػـو ميعلميػو، ويػدرؾ االخيالفػات بيػنهم، واللػروؽ اليعلميػ    .33

 يييو.ف يشر ميعلم كة ال 
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 يسيليد من كد جديد نافع. -وع الوسا د اليعليمي  وال را ف البيداغوجي  ين  .31

 يعلم .المذ.و االنيكا  اللعاؿ، وطرا ف سبر المعانة واقيناص اللوا د.   .35

يحث على .حضير الدروس واالسػيعدا  لهػا، ويرشػدىم إلػى أجػو  ال ػرؽ وأكثرىػا   .36

 فاعلي . ويحرص على جو ة اليحضير.

علم واألسالي  الم يلل  لليعلم الػذا.ة: فلكػد مػا ة منهجيػ  يحرص على .عليم الي  .37

 خاص .

  نوف...  س  الظروؼ واألوقات. –لين  –صاـر   .38

 يعلم طرا ف اليعليد والبرىاف.  .39

 يشرؾ معو جماع  اللصد فة كد األنش   والوضعيات.  .11

 ويكدـ اليغذي  الراجع . -يكّوـ كد فكرات الدرس ليسيكشف ال لد فيصلحو  .14

 وابط واالميدا ات بين الدروس والو دات، والمجاالت.يجد الر   .11

 يحسن الي لص، وييكن العبور، من فكرة ألخرى و رس كخر.  .13

 ماىر فة االسيماع لميعلميو، فيصحح .مثال.هم ويرشدىم.  .11

ييغافػػد عػػن الصػػغا ر. فاليػػدقيف فػػة كػػد صػػغيرة وكبيػػرة فعػػد مشػػوش علػػى العمليػػ    .15

 اليعليمي  اليعلمي .
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. ال يييو فة ض  .16  رب األمثل  والمناقش . فليس المعلم ب  ي  فة الكـو

 يعال  بعض الظواىر السلبي  فة اللصد بحكم  ورزان . .17

 .ألف الكانوف يمنعوييجن  العكاب البدنة م لكا،   .18

 ييجن  العكاب اللسانة.  .19

 وإف عاق  فبالمعروؼ.  .51

 ، يسػػيليد مػػن أخ ا ػػو، ويسػػيبدؿ ال  ػػأ بالصػػحيح. وال ييعصػػ  لمػػنه  أو طريكػػ  .54

 فال رؽ .يعد ، في يار ما يناسبو ميعلميو.

  يكوؿ ال أ ري إف كاف ال يدري.  .51

 ييجن  النم ي  فإنها قا.ل .   .53

فإنها مليدة. لكن يج  أف ييذكر أنها وسا د  -يسيعين بالوسا د اليعليم  الحديث   .51

 وليس غايات فة ذا.ها. والسيعمالها ضوابط وشروط...

ها، ثم يكومها. فهناؾ  د أ نػى يجػ  أف يكػدـ يس ر أىدافا، ويحرص على .حكيك  .55

 للميعلمين. وي يلف  س  اخيالؼ الموا ...

 ال يرىف الميعلمين بالكياب ، فيج  أف .كوف األنش   خليل  الظد عميك .  .56

 يكبد اقيرا ات الميعلمين ويسيليد من المناس  فيها.  .57
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.هم والػدروس يضع صندوقا، فة مكاف،  اخد اللصد يضع فيو الميعلموف اقيرا ػا  .58

 أو النكط الية لم يسيوعبوىا. ثم يصحح ما يمكن .صحيحو.

 وجي  قصيرة األمد، وأخرى طويل ،  س  طبيع  العكد.يعمد على عكو  بيداغ  .59

 ينصح ميعلميو وال يلضحهم.  .61

يع ػػة للميعلمػػين وقيػػا كافيػػا ل جابػػ  عػػن األسػػئل  واليعبيػػر عػػن ذوا.هػػم، فػػة إطػػار   .64

 الدرس. 

 يراق  كراسات طلبيو وميعلميو، ليكّوـ ويدعم ويصحح...  .61

 يحرص على إشراؾ الميأخرين من اليالمذة، يجرىم إلى الدرس جرا جميال.    .63

األنشػ   اليلاعليػ . بػد يسيحسػن أف يسػميها  نشػاطا كسػا ريجعد من االخيبارات   .61

 ...فمػػػػدلوؿ االخيبػػػػار واالميحػػػػاف يحمػػػػد معػػػػو  مولػػػػ اسػػػػيعراض الكدراتبأنشػػػػ   

 سلبي .

ويصحح النشاط االخيباري مع الجماع . وييسع صدره للمناقشات واالسيلسارات  .65

 والمكارنات...

ي بػػر شػػركاءه بػػأف نك ػػ  )االخيبػػار( ليسػػت نهايػػ  العالم...فػػاللرص كثيػػرة لليعػػويض   .66

 والنجاح.
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 يساعدىم فة عملي  اليوجيو، ألنو من أكثر الناس ا يكاؾ بهم.  .67

اليعبيػػػػر  –كيابػػػػ  اليكػػػػارير   –اؿ الكلػػػػم: لليل ػػػػيص يحلػػػػز الميعلمػػػػين علػػػػى اسػػػػيعم .68

 الحر...فالكلم آل  .عليمي  .علمي  عجيب .

مػن أفضػد أنػواع  -الموجػو مػن طػرؼ المػدرس  -يبين لميعلمػين أف الػيعلم الػذا.ة  .69

 اليعلم.

ال ملكػن للػدورس. ي بػرىم بػذلك   – كمدرب كػرة الكػدـ -يبين ليالمذ.و أنو مدرب .71

 ذلك مرارا و.كرارا. كيال ييكلوا. وي كد لهم 

يلػػػػيح مجػػػػاال لليعبيػػػػر الحػػػػر واليعليف...وذلػػػػك فػػػػة األوقػػػػات الميبكيػػػػ  مػػػػن بعػػػػض  .74

 الحصص.

يكػػرأ األ ػػواؿ ور و  األفعػػاؿ، وال يكصػػر نظػػره  -الثػػاقبيين-يمشػػط اللصػػد بعينػػين  .71

 على جه  محد ...  يى ولو كاف عد  المهيمين بالدرس قليلين.

لجيػػد )الجػػو ة(، وال ينبغػػة أف يكػػوف ىػػاجس يربػػة ميعلميػػو علػػى اإل.كػػاف، واللعػػد ا .73

 الوقت  جر عثرة أماـ اإل.كاف. 

يعلمهػػػم اليلكيػػػر، مليػػػا قبػػػد الجػػػواب، ثػػػم يسػػػجلوف إجابػػػا.هم، وينكحوىػػػا قبػػػد أف  .71

 يكيبوىا فة كراسا.هم أو أوراؽ اليحرير...
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 ي جد اإلجاب  عن األسئل  ال ارج  عن ن اؽ الدرس إلى آخر الحص . .75

وإذا اقيضػى  ياف_ إلى أسػلوب اليلمػيح، بػداًل عػن اليصػريح.يلجأ _فة أغل  األ  .76

 األمر اليصريح صرح.

ُيحسػػػن اسػػػيثمار الوقػػػت، فػػػال يضػػػيع  قيكػػػ ، وال أقػػػد منهػػػا، فوقػػػت اللػػػراغ، غيػػػر  .77

خ ير أي خ ورة. فاألسياذ مس وؿ عن .المذ.و ما  اموا فػة اللصػد.  –المسيثمر 

 (.الوقت الكا.د)

 ػػذر، فكأنػػك .العػػ  أفعػػى سػػام ، فػػإذا غللػػت نصػػيحية أسػػياذ ميكاعػػد، قػػاؿ: " ا .78

لدغيك".  وربمػا ال يػدرؾ معػانة ىػذه العبػارات إال معلػم ميمػرس،  نكيػو اليجػارب 

 العملي .

فلػػيعلم المعلمػػوف واألسػػا.ذة أنهػػم يحملػػوف المسػػ ولي   ػػالمين كػػانوا أو مظلػػومين،  .79

فػإذا نجحػت خ ػط اإلصػالح، عػزي  -ىػذا ىػو الواقػع -مكصرين أو غير مكصػرين

اللضػػػد للػػػوزارة وطاقمهػػػا، وإذا فشػػػد اإلصػػػالح،  مػػػد رجػػػاؿ اليعلػػػيم المسػػػ ولي ، 

 وا.هموا باليكصير أو عرقل  المسار اإلصال ة.

 األسياذ الذكة  ليم: يصبر صبرا جميال، ويعلو علوا جميال، ويهجر ىجرا جميال. .81
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، وال إذا سمع األسياذ صو.ا ما أصدره .لميذ ما؛ كأف يكوؿ:" مياو مياو" فال ينػزع  .84

يلكػػد سػػي ر.و علػػى أعصػػابو، بػػد عليػػو أف ييعامػػد مػػع السػػلوؾ بأريحيػػ . ييغافػػد مػػا 

أمكن، وإف كاف ال بد من اليدخد فيجػ  عليػو أف ييجنػ  األسػالي  غيػر اليربويػ ،  

 وال ينس أنو مرب.  –كالعنف الما ي والرمزي 

 األسياذ أوؿ من يدخد اللصد وآخر من ي رجو. .81

،  كوقػػػػػو وواجبا.ػػػػػو، و كػػػػػوؽ وواجبػػػػػات إ ارة المعلػػػػػم يجػػػػػ  أف يعػػػػػرؼ  ػػػػػدو ه .83

 الم سس ،  يى ال . يلط عليو  المس وليات، فيحمد اإل ارة ما ال  خد لها فيو.

طر  اليلميذ من اللصػد الدراسػة ممنػوع، وخ يػر، وعواقبػو غيػر مأمونػ  الغػ . فلػو  .81

.صػػرؼ .لميػػذ .صػػرفا ال يليػػف .ربويػػا أو قانونيػػا، فػػال يحػػف لػػو أف ي رجػػو مػػن اللصػػد 

الدراسة، بد يسيدعة الحارس العاـ أو اإل ارة المس ول ، لينظر فة أمر الم اللػ ، 

 و.ي ذ معو اإلجراءات اليربوي  المناسب .

يج  أف يكوف األسياذ  ذرا فة اليعامد مع اليلميذات والمراىكات،  يى ال يجػر  .85

ها نلسو إلى مػا ال .حمػد عكبػاه...فال ينلػر  بإ ػداىن، ولػو كػاف ناصػحا، بػد ينصػح

 بالمعروؼ بحضور زميليها أو زميال.ها أو ولة أمرىا.
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يحػػرص األسػػياذ علػػى .سػػجيد الميغيبػػين مػػن الميعلمػػين والميعلمػػات، وأف يشػػرؼ  .86

علػػى العمليػػ  بنلسػػو. ويسيحسػػن أف يحػػد  أمكنػػ  الميعلمػػين،  سػػ  المكيضػػيات 

 اليربوي ، ليسهد عليو معرف  الغياب.

اصػػلات يحػػد ىا، وييلكػػوف عليهػػا، ثػػم يكلػػف ميعلميػػو بإعػػدا  نشػػاط .كػػويمة، بمو  .87

ينكحػػو مػػع جماعػػ  اللصػػد ليجيبػػوا عنػػو. و بػػذا لػػو .كللػػت فرقػػ  مػػن الميعلمػػين، 

، ليسػػيليد يكيبونػػو النشػػاط وعناصػػر إجابيػػو wordييكنػػوف االشػػيغاؿ علػػى برنػػام  

 منو األقساـ األخرى.

اعػػد، يغيػػر وضػػعيات جلػػوس ميعلميػػو بػػين اللينػػ  واألخػػرى،  رء للملػػد. و.ػػنظم المك .88

بهدوء؛ .اـ؛ كيال يشوش على اللصوؿ المجاورة. و.رجع المكاعد ألماكنها؛ إف كػاف 

اللصػػد الدراسػػة مشػػيركا بػػين أسػػياذ أو أسػػا.ذة...وعملي  الينظػػيم وإعػػا ة الينظػػيم 

 .ي ل  وقيا يج  أخذه بعين االعيبار.

م يسيثمر األسياذ قاع  األنش  ، للعروض والندوات، ويشرؼ علػى عمليػات الينظػي .89

 . واؿوالير.يبات الكبلي  والبعدي ،  يى .مر العمليات فة أ سن األ

 يحرص على .هوي  قاع  الدرس، ويرشد الميعلمين ليجن  نزالت البر ، النا.ج  عن .91

 كاعد الدافئ  إلى المحيط البار ...لمجاري الهواء أو ال روج من ال اليعرض
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 ، وبعد إذف األسياذ. الدخوؿ إلى اللصد يكوف فة ىدوء، وال روج منو بهدوء .94

 ػػػث الميعلمػػػين علػػػى النظافػػػ ؛ ونظافػػػ  اللصػػػد الدراسػػػة. فهنػػػاؾ طرا ػػػف ميعػػػد ة  .91

لينظيف اللصد الدراسة، من غير إثارة غبار أو فوضى، واألسا.ذة مبدعوف مػا شػاء 

اهلل فػػػػة ذلػػػػك. وينبػػػػو إلػػػػى أنػػػػو ال يجػػػػ  أف .يحػػػػوؿ الحصػػػػ  اليربويػػػػ  إلػػػػى  صػػػػ  

 للنظاف ...

لوكات اليعاوف واليضامن،  كجمع المكررات المسػيعمل  فػة  ث الميعلمين على س .93

آخػػر الموسػػم الدراسػػة، ليػػوزع علػػى الميمدرسػػين المحيػػاجين  فػػة بدايػػ  الموسػػم 

َنٌ  من الميعلػيمن يشػرؼ عليهػا إ اري أو أسػياذ.  الجديد. ويشرؼ على العملي  ُلَجيػْ

 وذلك بعلم ر يس الم سس .

لػػم الرصػػاص، .حػػت العبػػارات أو الكلمػػات ي الػػ  المعلػػم الميعلمػػين باليسػػ ير، بك .91

الية لم يلهموما، فة  رس ما، أو يشكوف فة معرفيهم لمعناىا، ثم ييدخد األسػياذ 

دخد األسياذ كيدخد شرطة أو رجػد وف .مع ميعلميو لمعرف  معانيها. ويج  أف يك

 إطلاء، ليس مكررا.

ع األسػػػا.ذة ال يكبػػػد  ػػػديث مػػػيعلم مػػػا عػػػن أسػػػياذ مػػػن األسػػػا.ذة. ويػػػدع خالفا.ػػػو مػػػ .95

 والملروض أف ال .كوف .لك ال الفات... -واإل ارة جانبا 
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باداػاتو يف امفصاول، و  و   فاافاتو واإ مت حبمد هلل يف اهتظاار مالحظااتو واإ

 امتوفيق.

 




