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 اعداد : د/ ربيع سليمان

  :التدريس طرق عمييا تبنى التي األساسية القواعد
 بطريقة االىتمام من البد لذا والعاطفية واالجتماعية والنفسية والعقمية الجسمية النواحي جميع من بالطالب تيتم أن يجب عممية التربية

 التعمم في الطالب أىداف تحقق كما وبسرعة جيد بأقل األىداف وتحقيق المعمومات توصيل في المعمم ميمة لتسييل وقواعدىا التدريس
 . السميم والنمو

 ينشأ السابقة القديمة بالمعمومات ارتبطت إذا إال الجديدة المعمومات الطالب يدرك أن يستطيع ال  :المجيول إلى وممالمع من التدرج-1
 كيارة تعميميم عند اىتماميم واثارة تشويقيم أجل من الطالب لدى السابقة المعمومات من االستفادة المعمم عمى يجب لذا اسكةممت حقائق عنيا

 الرمي ميترة بتعميميم أوال يبدأ أن يجب اليد كرة أو السمة كرة في التصويب : مثال. جديدة
 فيبدأ ذلك بعد والتفاصيل اإلجراء يتبين ثم أوال ككل األشياء يدرك العقل أن عمى القاعدة ىذه وتبنى  :المركب إلى البسيط من التدرج- 2

 . اإلقتراب خطوات تعمم قبل الثيات من العالي الوثب الطالب تعميم في المعمم
 يجب فالمعمم المجردة المعنوية التجارب إلى -االنتقال قبل الحسية التجارب أوال يدرك الطالب  :المعقول إلى المحسوس من التدرج- 3

 التعميمية بالوسائل االستعانة المعمم عمى يجب كما األداء عمييا يبنى التي الميكانيكية القاعدة شرح قبل األمامية الدحرجة أداء الطالب تعميم
 . صحيحا ركا ا إد المعنى يدركوا حتى الحواس من مكن عدد أكبر الستخدام

 ما معنى غمى لموصول الحقائق في البحث إلى الطالب ليرشد القاعدة ىذه يتخذ أن المعمم عمى  :النظري إلى العممي من االنتقال- 4
 . نظريا المعبة تحكم التي القوانين في الخوض قبل عمميا الطائرة أو السمة كرة مثل الجماعية األلعاب تدريس المعمم عمى فيجب بيم يحيط

  :لمتدريس المناسب واألسموب والوسيمة الطريقة اختيار ومعايير شروط
 المحدد اليدف ضوء في المستخدمة والوسيمة التدريس لطريقة المدرس اختيار يجب : المحدد لميدف والوسيمة الطريقة مالءمة : أوال

 يجب أي المناسبة والوسائل لمطرق اختياره في واالرتباك لمتشتت عرضة المعمم يكون ال حتى ومحددة واضحة األىداف تكون أن ويجب لمدرس
 . اجرائية سموكية بطريقة دقيق نحو عمى األىداف صياغة
 أن كما لألىداف ترجمة يعتبر المحتوى أن إذ لممحتوى والوسيمة الطريقة مالئمة يجب : لممحتوى والوسيمة الطريقة مالئمة : ثانيا

 . منو المناسب يختار أن يستطيع لكي المحتوى عمى التعرف المعمم عمى يجب لذا الموضوعة األىداف لتحقيق أداة اليومي الدرس محتوى
 اختيار يستطيع حتى لمطالب السابقة براتالخدراسة  المعمم عمى يجب : الطالب نضج لمستوى والوسيمة الطريقة مالئمة : ثالثا

 الفردية الفروق إلى باإلضافة المختمفة السنية المراحل في زلبدني ا العقمي نضجيم ومستوى اىتماماتيم مع تتناسب التي والطريقة الوسيمة
 نحو الطالب دوافع إثارة عدم إلى يؤدي النضج لمستوى الطريقة مناسبة وعدم التفكير وطريقة واالستعداد والميول الرغبات في بينيم المتباينة

 . المادة
 ببعض معمم ينفرد قد زت ا ممي كميا ،الذكاء الخبرة ، الميني اإلعداد ، الشخصية الخصائص : لممعمم والوسيمة الطريقة مالئمة رابعا:
 لدييم تتوفر الذين المعممين من وىناك شيق بأسموب الميارة عرض عمى القدرة لدييم المعممين فبعض المعممين من غيره في تتوفر ال وقد منيا



 رتو ا لقد مدركا يكون الذي ىو الكفء والمعمم الشخصية وسماتيم المعممين رت ا قد تتنوع وىكذا آخرين عند وتنعدم المحتوى عن كافية خمفية
 حتى رت ا القد ليذه المالئمة والوسيمة الطريقة فيختار

 . لمفشل يتعرض ال
 نشاط وكل أسابيع عمى موزعة سيةار د وحدات إلى ينقسم المنيج أن نجد مدارسنا في : لمزمن والوسيمة الطريقة مالئمة : خامسا

 واستيعاب استقبال في تفاوت عنيو ينتج ما الميارة أوصعوبة حجم عن النظر بغض محددة زمنية مدة في الدروس من عدد لو مخصص
 تؤدي والتي المتاح لمزمن المناسبة الطريقة يختار أن المعمم عمى يجب لذا واالستعدادات رت ا القد في التفاوت حيب الطالب قبل من الميارة

 . فعال تدريس إلى النياية في
 ىو بما تتناسب التي الطريقة اختيار عميو يجب التدريس طرق إلحدى المعمم إختيار عند :لإلمكانات والوسيمة الطريقة مالءمة : سادسا

 . المدرسة في إمكانات من متاح
 من يقمل ذلك إن إذ تدريسو أثناء واحد أوأسموب طريقة عمى المعمم اعتماد عدم ىو بذلك المقصود : والوسيمة الطريقة في التنوع : سابعا
 . نيايتو حتى الدرس بداية من انتباىيم وجذب لدييم التركيز لزيادة التانوع إلى دائما يحتاجون فالطالب الطالب لدى اإلنجاز دافعية
 تتضمن كما التنفيذ في لممعمم الطالب مشاركة استخداميا يتضمن ووسائل لطرق المعمم استخدام ذلك يعني : الطالب مشاركة مدى : ثامنا

 الحقائق إلى باإلضافة متعددة راتوميا اتجاىات الطالب اكتساب يستيدف وىذا عديدة مسئوليات وتحمميم الطالب من عدد أكبرتراك اش
 الدراسي. المحتوى يتضمنيا التي والمفاىيم والمعارف


