
 مظهر علي محمد السلطان: اعداد                                                     التعليم الثانىي واإلدارة التربىية 
 

 صفات مدرس الثانوية

يعد المدرس من ابرز الركائز التي ترتكز عمييا العممية التعميمية التي تشمل المدرس   
والطالب والمنيج ونظرا ألىمية المدرس ودوره فقد أصبح عنصرا ميما بسبب التزايد 
المستمر في الطمب االجتماعي عمى التعميم، وبرز إلى جانب ىذا االتجاه ضرورة العناية 

م برفع مستواه وتحسين مستوى أدائو عن طريق برامج التدريب في بنوعية المدرس واالىتما
أثناء الخدمة، ويرتبط بتحسين نوعية المدرس أيضا العمل عمى تحسين أوضاعو 

 االقتصادية واالجتماعية. 

وقد تطورت النظرة إلى إعداد المدرسين تطورا كبيرا في السنوات األخيرة وبرزت بعض   
ده من أىميا تكامل النظرة في ىذا اإلعداد بحيث يراعي فيو االتجاىات الرئيسة في إعدا

عداده إعدادا مينيا وتربويا.   جانب الثقافة العامة، والثقافة الخاصة، والثقافة المينية وا 

 لذا ينبغي توافر مجموعة من الصفات في مدرس المرحمة الثانوية ىي: 

 سماته الشخصية

 اإلخالص والصدق واألمانة. -1

 األسباب ي وعدم الثورة ألتفواالتزان النفس -2

 االحترام. المظير الحسن والسموك الذي يدعو إلى -3

 الذكاء وسرعة البديية -4

 طالبه اتجاهه نحو

 أن يتصف بسعة الصدر والعدالة في معاممة الطالب. -1

 المتفوقين و يعتني بالضعفاء أن يراعي الفروق الفردية بين الطالب وأن يرعى -2
 دراسيا.

 لمطالب ويتفيم خصائصيا. العمريةأن يراعي المرحمة  -3
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 الطالب عمى المناقشة والمشاركة في األنشطة. أن يشجع -4

 يحاول عالجيا. أن ييتم بمشكالت الطالب و -5

 منيم. يشجعيم وال يسخر أن ال يكثر من تيديد الطالب وأن -6

 وتنميتيا. الجوانب الطيبة في الطالب وتشجيعيا أن يكون قادرا عمى اكتشاف -7

 الطالب ويحسن االستماع إلييم. ي نفوسأن يبث الثقة ف -8

 ليم. أن يرعى المعاقين وأن يشركيم في النشاط المناسب  -9

 

 مادته تمكنه من

 تطورات. أن يكون كثير االطالع ممما بمادتو وبآخر ما حدث فييا من -1
 المقرر عمى شيور السنة. التقسيم الجيد لموضوعات -2
 التالميذ في مادتو. الدقة في التعبير و القدرة عمى إثارة وتحبيب -1
 والصوت في الحديث مع التكرار. وضوح العبارة -2
 اإلجابة عمى أسئمة الطالب بوضوح. -3
 أن يربط الدرس بالدروس السابقة المرتبطة بيا. -4
 الوقت المناسب. أن يستخدم الوسيمة التعميمية المناسبة في  -5

 
 الطالب مهاراته في تقويم

 بأول. لما تم شرحو أوال األسئمة لمتأكد من فيم الطالب أن يستخدم -1

 المناسب. وضع األسئمة المناسبة لمستوى الطالب وتحديد الزمن -2

 واحد و أن ال يحتمل التأويل أن يشير السؤال إلى معنى  -3

 تصويب االختبار لتعريف الطالب بنواحي قوتيم وضعفيم أوال بأول  -4
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الطالب  تقبل االختبارات البسيطة السيمة لتشجيع وتحبيب وزيادة اإلكثار من  -5
 لممادة ولممدرس.

 عممه واجباته نحو

 المحافظة عمى مواعيد الحصص. -1
 الحصص اإلضافية التي يكمف بيا عند غياب أحد الزمالء. حضور -2
 مع اإلدارة وتنفيذ ما يكمف بو. التعاون -3
 بمادتو. المشاركة في األنشطة العامة المتصمة -4
 


