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 األهداف
Objectives 

معرفة األسباب التى تؤدى إلى فوضى الصف وتجنبها. 
التعرف على الطرق التى تساعد على حفظ النظام داخل الصف. 
مناقشة أمثلة لبعض المشكالت للتعرف على كيفية حلها. 

 Recognize the reasons that lead to 
class chaos and how to avoid. 

 Recognize the ways that help in 
maintain class control. 

 Discuss some examples to certain 
problems and how to solve them.  
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 )1( نشاط
Activity(1) 

 
ما هى األسباب التى تؤدى إلى فوضى الصف؟ 

 What are the reasons that lead to 
class chaos? 
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عدم إشتراك الطالب في أنشطة جذابة. 
 

 
جلوس المعلم معظم الوقت على مقعده. 

 The student do not participate in 
attractive activity. 

 Most of the time the teacher is 
sitting on his chair. 
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صوت المعلم خافت رتيب. 
عدم التخطيط الجيد. 
ينصرف المعلم إلى موضوعات جانبية بسؤال تافه من أحد الطالب. 

 The teacher's voice is monotonous 
and low. 

 Bad planning. 
 The teacher turns to subsidiary 

themes due to a trivial silly question 
from one of the students. 
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 كيف تحافظ على النظام داخل الصف؟
How to maintain class control ? 

شارك الطالب فى وضع القواعد المنظمة. 
حاول أن تمأل الحصة باألنشطة الجذابة. 
ضرورة الحركة النشطة داخل الصف. 

 Join the students in putting class 
rules. 

 Try to do a lot of attractive 
activities. 

 The important of the active 
movement in the class. 
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تجنب إهانة الطالب داخل الصف. 
اللقاءات الفردية لتعديل السلوك. 
نقد السلوك الخطأ وليس صاحبه. 
تعلم و إستخدم مهارات التهدئة. 

 Avoid humiliating the student in front 
of his colleagues. 

 Individual meetings between the 
teacher and the student to mend his 
behavior. 

 Learn and use            skills. 
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 )2(نشاط
Activity(2) 

كيف تتعامل مع......... 
 How to deal with…… 

الطالب الثرثار 
 Talkative student. 

طالب ذو طبيعة تصادمية   
 Crashing nature student. 

 كثير التذمر و الشكوى  
 Complaining student. 



9 

........النهاية ال تنسوفي   
At the end do not forget…….. 

 
 
 
 العالقة الجيدة ثم العالقة الجيدة ثم العالقة الجيدة..... 

 Good relation and Good relation ..... 
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