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تعتمدكانتأنبعدفالتعليمعمليةطبيعةإليالنظرةلتغيرتبعا ًالحديثةالتدريسطرقتتنوع

المتعلميجابيةإيتطلبمماالمعرفيةاإلدراكيةالمستوياتلتشملاتسعتوالتسميعاللفظعلى

فيليديةالتقاألساليبتعدولمبهاواالرتقاءالكامنةالطلبةقدراتإظهاربهدفالتعليمفي

كتساباعلىتساعدعديدةتربويةنظرياتظهرتولذلك؛المعاصرةالحياةتالئمالتدريس

للطرقوفقا ًالحديثالمعلممهمةوتتمثلوالحركيةواالجتماعيةالعقليةالمهاراتمنالعديد

كافةفياعليةبفوالمشاركة؛بأنفسهمالمعرفةلتحصيلللمتعلمينالفرصةإتاحةفيالحالية

والعملكرالففياالستقالليعتادواحتىونشاطبرغبةذلكعلىواإلقبال؛التعليمأنشطة

.الذاتعلىواالعتماد



ما هي
طــــــــــرقً

التدريس

أســـالــيـبً

استراتيجياتًالتدريس

التدريس



أساليب التدريس
نفيذتفيالمعلميتبعهاالتيالكيفيةهو:التدريساسلوبمفهوم

الذينالمعلمينمنغيرهعنتميزهبصورةالتدريسطريقة

.الطريقةنفسيستخدمون

التدريسأساليبأنواع:

1-(المناقشة–المحاضرة)المباشراألسلوب

2-(المشكالتحلطريقة)مباشرالغيراألسلوب

3-(الذهنيالعصف)المتعلمينأفكاراستخدامأسلوب

4-(الذاتيالتعلمطرق)الفرديالتنافسأسلوب



اسرتاجتيات التدريس

التدريسإلستراتيجيةتعريفات:

ينةمعأهدافلتحقيقتوضععامةعملخطةعنعبارةاإلستراتيجية1.

مالمعليتبعهاالتيوالممارساتواألفعالاإلجراءاتمنمجموعةهي2.

.التعليميةللمواقفوتنظيمهإعدادهفي

حقيقلتالمعلميستخدمهاالتيالتدريسوأساليبالتدريسطرقهي3.

.مسبقا ًالمعدةالتربويةاألهداف



مراحلًاختيارًاستراتيجياتًالتدريس

عامةنبذةإعطاءخاللمنللمتعلمينالكاملةالتهيئةفيهاويتم:البدايةمرحلة1.

الدرسومحتوىموضوععن

قطريعنوافياشرحاتعلمهاالمطلوبالمهارةشرحفيهاويتم:الشرحمرحلة2.

.مهارةاللهذهالقانونيالمعرفيالجزءإلىباإلضافةوجزئياكلياالنموذجإعطاء

المهارةحولاألسئلةبعضالمعلميطرحالمرحلةهذهطريقعن:الفهممرحلة3.

.المتغلبةلمكوناتالمتعلميناستيعابمدىعلىيتصرفبحيث

ربطلىعالمتعلمينقدرةمدىعلىالمعلميتعرفوفيها:والتواصلالربطمرحلة4.

بدرجةالمعلممعرفةإلىباإلضافةالبعض،ببعضهماالمهارةاألداءمراحل

.كيالحراألداءفيالمتعلمينوتواصلالحركيللنموذجأدائهيبينالتواصل

نقاطمنالحركيةللمهارةتلخيصبإعطاءالمعلميقوموفيها:الختاممرحلة5.

موجزة



تقسيماتًاستراتيجياتًالتدريس

شرحهعلىالمعلمفيهايعتمدالتيوهيexpositoryالشرحعلىمبنيةاستراتيجيات1.

للمتعلمينوتلقينهاللمعرفة

علىالمعلمفيهايعتمدالتيوهيdiscoveryاالستكشافعلىمبنيةاستراتيجيات2.

بأنفسهمللمعرفةالمتعلميناكتشاف

directالمباشرةالتدريساستراتيجيات3. teaching strategiesعلىتعتمدهيو

المعرفةمصادرمنأوالمعلممنمباشرتلقىشكلعلىالمهارةأوالمعرفةتعليم

يحفظهاحتىعليهاالمتعلمينتدريبيتمثماألخرى

Indirectمباشرةالغيرالتدريساستراتيجيات4. teaching strategiesتعتمدوهي

الذاتىالتعلمألنشطةممارستهمخاللمنوالمهاراتالمعرفةالطالبتعلمعلى

Teacherالمعلمدورحولالمتمركزةالتدريساستراتيجيات5. centeredدورويكون

حتىهابدايتمنالتدريسيةللعمليةوالمرشدالموجهفهواالساسىالدورهوفيهاالمعلم

.نهايتها



تقسيماتًاستراتيجياتًالتدريس

-Nonالمعلمحولالمتمركزةغيرالتدريساستراتيجيات.6 teacher centeredويكون

الذيبواألسلوبالطريقةيتعلمهمايختارهوالغالبفيإليهالمشارهوفيهاالمتعلمدور

.يراها

Taskالمهمةنوععلىتعتمدالتيالتدريساستراتيجيات7. kindكيفيةعلىتركزهيو

لاجمنلديهمالمتوفرةالمعرفةمصادرواألدبياتأنواعلكافةالمتعلميناستخدام

.فعاليةأكثربطريقةالتعليم

mindوالتصورالخيالاستخدامعلىتعتمدالتدريساستراتيجيات8. eyeتعتمدوهي

القيامأوهافهملتسهيللهاتقريبيةصورةرسمأوللمعلومةالمتعلمتصورأوتخيلعلى

األداءثناءأمواقففياستخدامهاالحركيةالمهاراتمتعلميستطيعبحيثتمثيليةبادوار

الحركي



متسلسلةخطواتعنعبارة:التدريسطرقمفهوم

فأهدامجموعةأوهدفلتحقيقالمعلميتبعهامترابطة

.محددةتعليمية

أداةأوأسلوبأووسيلةهي:التدريسطرقتعريف

مالمعلمساعدةبهدفالمتعلموالمعلمبينللتفاعل

منالهدفلتحقيقناجحةتعلماستراتيجيةالستخدام

.التعليميةالعملية



:التدريسطرقعليهاتبنىالتياألساسيةالقواعد

:المجهولإلىالمعلوممنالتدرج-1

.جديدةكمهارةتعليمهمعنداهتمامهموإثارةتشويقهمأجلمنالطالباتلدىالسابقةالمعلوماتمناالستفادة

الرميمهارةبتعليمهمأوال ًيبدأأنيجباليدكرةأوالسلةكرةفيالتصويب:مثال

:المركبإلىالبسيطمنالتدرج-2

ذلكبعدوالتفاصيلاألجزاءيتبينثمأوالككلاألشياءيدركالعقل

.االقترابخطواتتعلمقبلالثباتمنالعاليالوثبالطالبةتعليمفيمثال

:المعقولإلىالمحسوسمنالتدرج-3

المجردةالمعنويةالتجاربإلىاالنتقالقبلالحسيةالتجاربإدراك

.األداءعليهايبنىالتيالميكانيكيةالقاعدةشرحقبلاألماميةالدحرجةأداءمثال

:النظريإلىالعمليمناالنتقال-4

والمعلوماتالمعارفلىإللوصولالحقائقفيالبحث

.ظريا ًناللعبةتحكمالتيالقوانينفيالخوضقبلعمليا ًالطائرةأوالسلةكرةمثلالجماعيةاأللعابتدريسمثال



:للتدريسالمناسبواألسلوبوالوسيلةالطريقةاختيارمعايير

:المحددللهدفوالوسيلةالطريقةمالئمة:ً 1

إجرائيةسلوكيةبطريقةدقيقنحوعلىاألهدافصياغةيجب

:للمحتوىوالوسيلةالطريقةمالئمة:ً 2

.للتدريسالمناسبةالطرقختارتأنستطيعتلكيالمحتوىعلىالتعرفعلىيجب

:الطالباتنضجلمستوىوالوسيلةالطريقةمالئمة:3

طريقةالمناسبةوعدمالتفكيروطريقةواالستعدادوالميولالرغباتفيوالتباينالفرديةالفروقمراعاة

.المادةنحوالطالباتدوافعإثارةعدمإلىيؤديالنضجلمستوى

:ةللمعلموالوسيلةالطريقةمالئمة:4

عرضتتالحتىالقدراتلهذهالمالئمةوالوسيلةالطريقةختارتفالقدراتههمدرككونتيتاليهالكفءةالمعلم

.للفشل



:للتدريسالمناسبواألسلوبوالوسيلةالطريقةاختيارمعايير

:للزمنوالوسيلةالطريقةمالئمة:5

.فعالتدريسإلىالنهايةفيتؤديوالتيالمتاحللزمنالمناسبةالطريقةاريختإ

:لإلمكاناتوالوسيلةالطريقةمالئمة:6

.المدرسةفيإمكاناتمنمتاحهوبماتتناسبالتيالتدريسطرقاختيار

:والوسيلةالطريقةفيالتنوع:7

تدريسالأثناءواحدأسلوبأوطريقةعلىةالمعلماعتمادعدم

:الطالباتمشاركةمدى:8

الطالباتنمعددأكبراشتراكتتضمنكماالتنفيذفيةللمعلمالطالبةمشاركةتضمنتووسائلرقطاستخدام

قائقالحإلىباإلضافةمتعددةومهاراتاتجاهاتالطالباتاكتسابيستهدفوهذاعديدةمسئولياتوتحملهم

.الدراسيالمحتوىيتضمنهاالتيوالمفاهيموالمعارف



:البدنيةالتربيةتدريسطرقأنواع

:الكليةالطريقة:أوال ً

.أجزاءإلىالحركةتقسيمدونكلالحركيةالمهارةالطالبةتعليميتمالطريقةهذهخاللمن

:الكليةالطريقةمميزات

.للتعلماألولىالمراحلفيفائدةأكثرتعتبر•

.متكاملةوحدةتمثلوالتيتجزئتهايمكنالالتيالحركيةالمهارةتدريسفيتستخدم•

.الحركيةالمهاراتتذكرأسسخلقفيتسهم•

.للطالباتبالنسبةشيقةطريقةتعتبر•

.الفصلفيالطالباتعددكثرةتناسب•

.البسيطةوغيرالبسيطةالمهاريةالحركاتبتناس•

:الكليةالطريقةعيوب

.الطالببينالفرديةالفروقتقابلال•

.يةكلالبالطريقةتعلمهايصعبالتيالحركيةالمهاراتبعضهناك•



:الجزئيةالطريقة:ثانيا ً

لمةالمعقومتوأجزاءإلىالحركةتقسموفيهاالحركيةالمهاراتتعليمفيالهامةالطرقمنتعتبرالطريقةهذه

مننتهييحتىوهكذاالحركةفيآخرجزءإلىنتقلتالجزءهذاإتقانمنالمعلمةتأكدتوعندمابذاتهقائمجزءكلتعليمب

.البعضبعضهااألجزاءتلكبجميعذلكبعدويقوماألجزاءكل

:الجزئيةالطريقةمميزات

.المركبةالحركيةالمهاراتتعليمعنداستخدامهايفضل•

.الحركةأجزاءإتقانعلىتساعد•

.الحركةمنجزءكلفهمعلىتساعد•

.قليال ًبالفصلالطالباتعددكانإذاتستخدم•

الطالباتبينالفرديةالفوارقتراعي•

:الجزئيةالكليةالطريقة:ثالثا ً

ارهاوتكرعليهاالتدريبويتمالحركيةالمهارةمنالصعبةاألجزاءتختارثمككلالحركيةالمهارةتؤدىوفيها

–ةالكليالطريقةهذهعلىويطلقباستمرارعليهاوالتدريبأخرىمرةككلالحركةبأداءالمتعلميقومإتقانهاوبعد

والطريقةالكليةالطريقةمنكلمميزاتمناالستفادةيمكنالحركيةالمهاراتتعليمفيالطريقةهذهوباستخدامالجزئية

.منهاكلفيالعيوبتالفييمكنوكذلكالجزئية



 طرق التدريس التي تهتم بالتفاعل بين المعلم و المتعلم:

1-طريقة المناقشة و الحوار.

2-طريقة التعلم التعاوني.

3-الطريقة التبادلية.

 طرق التدريس التي تعتمد على نشاط المتعلم:

1-التعليم اإللكتروني.

2-التعليم المبرمج.

طرق التدريس التي تهتم بالمشكالت التعليمية:

1-الطريقة االستقصائية.

2-طريقة التعلم باالكتشاف.

3-طريقة حل المشكالت.

افلام دورة المستجدات/التعلم التعاوني.mp4
افلام دورة المستجدات/الطريقة التبادلية - طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية.mp4
افلام دورة المستجدات/طرق و وسائل التعليم الحديثة.mp4
افلام دورة المستجدات/طرق تدريس علوم_ طريقتي الاكتشاف والاستقصاء %5bالمحاضرة_ 27_32%5d.mp4


طرق التدريس التي تهتم باستخدام تقنيات الدراما االجتماعية:

1-طريقة تمثيل األدوار.

2-طريقة األسلوب القصصي.

3-التعلم بالمحاكاة والتقليد.

طرق التدريس التي تهتم في المهارات الحركية:

1-المحاولة والخطأ.

2-العروض العملية.

3-التعلم باللعب.

افلام دورة المستجدات/توظيف أسلوب لعب الأدوار في التعليم 2.mp4
افلام دورة المستجدات/قصص رياض الاطفال مس سماح18022013050.mp4
افلام دورة المستجدات/مهارة محاكاة الأدوار إعدادية الفشتالي مكناس 2010.mp4
افلام دورة المستجدات/التعلم بالمحاولة والخطأ.mp4
افلام دورة المستجدات/التعلم بالوسائل العملية.mp4
افلام دورة المستجدات/التعلم باللعب.mp4


غمار إن اختيار الطريقة هو بمثابة تحد للمعلم و إثبات على الخوض في

هتم بكيفية طرق التدريس الحديثة ، فالبرامج التدريسية الحديثة هي التي ت

لتالي التعلم و العمل و تؤدي إلى احداث تغيرات ايجابية في الطلبة و با

.تساعد على إكساب قيم و مبادئ إيجابية نحو العلم و التعلم





مترين
كل مجموع تختار احد طرق التدريس وتصمم درس مع مراعاة التالي:

تعريف الطريقة المستخدمة

على أي أساس تم اختيار الطريقة

 دقيقة 15مدة التحضير

 دقائق5مدة العرض


