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 ٍفبٌٕٞ اىزذرٝس

 :ىيزذرٝس رؼزٝفبد ٍزؼذدح خنزبر ٍْٖب ٍب ٝيٜ

مبفخ اىظزٗف ٗاإلٍنبّبد اىزٜ ٝ٘فزٕب املؼيٌ يف ٍ٘قف  رذرٝيفٜ ٍؼفوا ٗاإلءفزاااد اىزفٜ 

 .ٝزخذٕب يف سجٞو ٍيبػذح املزؼيَو ػيٚ حتقٞق األٕذاف احملذدح ىذىل امل٘ق 

جمَ٘ػخ اىْشبعبد اىزٜ ٝقً٘ ثٖب املؼيٌ يف ٍ٘ق  رؼيَٜٞ مليفبػذح عبثفٔ : اىزذرٝس ٕ٘

يف اى٘ط٘ه إىل إٔذاف رزث٘ٝخ حمذدحا ٗىنفٜ ٝفْ ا اىزفذرٝس ْٝجعفٜ ػيفٚ املؼيفٌ رف٘ف  

 ..اإلٍنبّٞبد ٗاى٘سبئو ٗٝيزخذٍٖب ثغزائق ٗأسبىٞت ٍزجؼخ ىي٘ط٘ه إىل إٔذافٔ

 



   :ىيزذرٝس مش٘لا  اىزؼزٝفبد أمثز ٍِٗ    

 اىزؼيٌ ٍٗ٘ض٘ع ٗاملزؼيٌ املؼيٌ رفبػو فٞٔ ٝزٌ ٗرْفٞذٛا ٗخمغظ ٕبدف إّيبّٜ ّشبط

 املؼيٌ ٍِ ىنو ٗالّفؼبيل ٗاملٖبرٛ املؼزيف اجلبّت من٘ إىل اىْشبط ٕذا ٗٝؤدٛ ٗثٞئزٔا

 .ٍٗيزَزح شبٍيخ رقٌ٘ٝ ػَيٞٔ إىل اىْشبط ٕذا ٗخيضغ ٗاملزؼيٌا

. 

 

 ٍفبٌٕٞ اىزذرٝس



 مفاهيم التذريس

  
. 

 التذريس
 التذريس التقليذي التذريس التحذيث

كل الجهود المبذولة من المعلم من أجل 

مساعدة المتعلمين على النمو المتكامل كل 

 وفق ظروفه  و استعداداته و قدراته 

مجرد إعطاء معلومات وإكساب 

 معارف للمتعلم

 فن مساعدة الغير على أن يتعلم



 والتعلم التعليم
  
 "أػٌ ٗ أمشو ٍِ اىزذرٝس  : اىزؼيٌٞ"

ػَيٞخ ٍقظ٘دح أٗ غ  ٍقظ٘دح خمغغخ أٗ غ  خمغغفخ رفزٌ دا فو املذرسفخ أٗ غف  
املذرسخ يف سٍِ حمذد أٗ غ  حمذد ٗ ٝقً٘ ثٖب املؼيٌ أٗ غف  املؼيفٌ ثقظفذ ٍيفبػذح 

 .اىفزد ػيٚ اىزؼيٌ ٗ امزيبة اخلرباد 
 :اىزؼيٌ 

ٗاىفزؼيٌ ... اىزؼيٌٞ ٕ٘ اىؼَيٞخ ٗاإلءزاااد ثَْٞفب اىفزؼيٌ ٕف٘ ّزفبك ريفل اىؼَيٞفخ
جمَ٘ػخ ٍِ اىزع اد اىزٜ رظٖز يف سي٘ك املزؼيَو ثؼذ ٍفزٗرٌٕ ربفربح ٍؼْٞفخ  

ػيٖٞب ٍِ  به قٞبس أدائٌٖ املؼزيف ٗ اىْفس حزمٜ ٗ اى٘ءفذاّٜ يف ضف٘ا ٗٝيزذه 
 .اخلرباد اىزٜ ٍزٗا ثٖب 

 



 مقارنة بني التذريس والتعليم

   

 
   

 التعليم التدريس وجه المقارنة

 المعلم يقصد أو ال يقصد موقفأو المعلم يقصد كل  القصد

 مخطط أو غير مخطط مخطط مسبقا التخطيط

 واضحة أو غير واضحة األهداف معروفة وواضحة وضوح األهداف

 زمن محدد أو غير محدد زمن محدد وملتزم بوقت زمن محدد

 المعلم أو غير المعلم المعلم فقط القائم عليه

 المدرسة أو غير المدرسة المدرسة المكان



 : ظبئض اىزذرٝس

 
ّشبط ٍْٖٜ ٕبدف ٗخمغظ ٍٗقظ٘د حيرتفٔ أشخبص ٍنيفُ٘ •

 .رمسٞبا ثقظذ حتقٞق إٔذاف رؼيَٞٞخ حمذدح
 
 

اىزذرٝس ػَيٞبد أسبسٞخ ٍرتاثغخ ثو اىزخغٞظ ٗاىزْفٞذ •
 .ٗاىزقٌ٘ٝ

 



 
 ٍٖبراد اىزذرٝس   

 

منفظ ٍفِ اىيفي٘ك : رؼزف ٍٖبراد اىزذرٝس ثأّٖفب      
اىزذرٝيٜ اىفؼبه يف حتقٞق إٔذاف حمذدح ٝظفذر ػفِ 
املؼيٌ ػيٚ شنو اسز بثبد ػقيٞخ ٗىفظٞخ أٗ حزمٞخ أٗ 
ءيفففَٞخ أٗ ػبعفٞفففخ ٍزَبسفففنخ ٗرزنبٍفففو يف ٕفففذٓ 
السز بثبد ػْبطز اىذقخ ٗاىيزػخ ٗاىزنٞ  ٍغ ظزٗف 

 : ٕٗذٓ املٖبراد ٕٜ. امل٘ق  اىزذرٝيٜ
         
       



 : التخطيط. أولا    
مجموع الخطووات واججوراءات والتودابير التوخ يتخوذها المعلوم ب وكل 

مسووبق قبوول تنايووذ التوودريس ويتوودرب عليهووا موون أجوول ضوومان تحقووق 

 .تدريس أفضل وتعلم أفضل

 :ومن مهارات التخطيط للتدريس

 .تحليل المحتوى 

 .تحليل خصائص المتعلمين واستعداداتهم للتعلم 

 .اختيار وتحديد األهداف التعليمية 

 .اختيار الوسائل التعليمية 

 .تحديد أساليب التقويم، تحديد الواجب المنزلخ 

 
 

 



 : التنفيذ: ثانياا . 
قيام المعلم بتطبيق الخطوة التوخ قوام باعودادها فوخ ارفوة الصوف مون 

خالل تااعله وتواصله اجنسانخ مع طالبه وتهيئة بيئة التعلم المادية 

واالجتماعية لتحقيق األهداف المرجوة من التدريس من خالل قياموه 

 :ومن مهارات تنايذ التدريس ما يلخباجراءات تدريسية معينة 

-.     التمهيووود للووودرس الجديووود-مهوووارة تهيئوووة ارفوووة الصوووف       -

 مهارة استخدام الوسائل التعليمية

 -. مهارة العروض العملية  -مهارة طرح السؤال -مهارة ال رح   -

 مهارة التعزيز 

مهوارة  -مهارة تلخويص الودرس -مهارة تعزيز العالقات ال خصية  -
 . اجدارة الصاية

 
 



 : التقىيم: ثالثاا . 
الحكووووم علووووى موووودى نجوووواح عمليووووة التوووودريس وتحقيووووق األهووووداف 

 .الموضوعة

تحديووود وتنويوووع أسووواليب التقوووويم وتنويوووع : ومووون مهوووارات التقوووويم

 .االختبارات ومستويات األسئلة
 

 



 :التخطيط للتذريس. 
يعوود التخطوويط للتوودريس موون المهووارات : أهميةةة التخطةةيط للتةةذريس•

األساسية فخ إعداد المعلم وتكوينه وبالتالخ ضوروريا  لنجواح المعلوم وإنجواح 

 :العملية التدريسية، وتتضح أهميته من النقاط اآلتية

يساعد المعلم على تنظيم عناصور العمليوة التعليميوة مون حيوي اختيوار   •

 .األهداف والن اطات التعليمية والطرائق واألساليب المناسبة

يمنوووع المعلوووم مووون االرتجوووال فوووخ عمليوووة التووودريس ويقلووول مووون مقووودار  •

المحاولة والخطأ فخ تدريسه وبالتالخ تجنب المواقف الحرجة التوخ قود تن وأ 

 .من عدم التخطيط

يوونعكس إيجابووا  علووى الطلبووة موون حيووي إنووه يسوواعدهم علووى الم وواركة  •

 .اجيجابية فخ تحقيق أهداف الن اطات التعليمية

يسوووهم فوووخ تطووووير العمليوووة التربويوووة بوجوووه عوووام مووون خوووالل تطووووير  •

االختبووارات وتحسووين نوعيووة التعلوويم وتحديوود جوانووب القوووة والضووعف فووخ 

 .المناهج المدرسية

 
 



 : ٍجبدا اىزخغٞظ ىيزذرٝس. 
ىضَبُ حتقٞق ف٘ائذ اىزخغٞظ ْٕبك ٍجبدا جيت ػيٚ املؼيٌ ٍؼزفزٖب 

 :ٗاٍزبمٖب ٕٜٗ
 إرقبُ املؼيٌ ملبدرٔ اىؼيَٞخ دمب ٝيٖو ػيٞٔ حتيٞو احملزف٘ٙ ٗحتذٝفذ

 .األٕذاف
ٓفٌٖ املؼيٌ ىألٕذاف اىؼبٍخ ٗإٔذاف رذرٝس ٍقزر. 
ٌٍٖؼزفخ املؼيٌ خلظبئض اىغيجخ ٗقذرارٌٖ ٗحبءبر. 
ٍؼزفخ املؼيٌ ىغزائق رذرٝس ٍقزرارٔ املخزيفخ. 
 ٍؼزفخ املؼيٌ ألسفبىٞت اىزقفٌ٘ٝ ٗحتذٝفذ األدٗاد املْبسفجخ ىقٞفبس

 .ٍذٙ حتقق األٕذاف
 

 



العناصز الزئيسة التي يتضمنها التخطيط واإلعذاد  للذروس . 
 اليىمية؟

 -:يتضمن التخطيط للدروس اليومية العناصر التالية •

 .عنوان الدرس  •

 .  أهداف الدرس•

 .استراتيجيات التدريس•

 .لوسائل التعليميةا •

 المهارات اللغوية•

 الحياتيةالمهارات •

 .التمهيد للدرس•

 .  مادته عرض محتوى الدرس و•

 التقويم  •

 .االن طة المصاحبة والمتابعة•

 
 



 مٞ  رْ ا يف رقٌ٘ٝ ٍب قَذ ثئػذادٓ ٍِ درٗس؟ . 
   

 ٍ٘ض٘ع اىذرس: أٗل: 
     هل ٌتسم بالوضوح والدقة؟ 

     هل ٌعالج موضوعا ٌرغب المتعلم فً دراسته؟ 

       ٌناسب مٌول المتعلمٌن؟هل 
 

 إٔذاف اىذرس: ثبّٞب

 ؟المتعلمٌنمناسبة لمستوى هً هل 

هل تم صٌاغتها بطرٌقة إجرائٌة؟ 

 والوجدانٌة؟ والمهارٌةهل تتضمن الجوانب المعرفٌة 

هل ٌمكن تحقٌقها بسهولة ؟ 

هل هً واضحة ومفهومة؟ 

 
 



 مٞ  رْ ا يف رقٌ٘ٝ ٍب قَذ ثئػذادٓ ٍِ درٗس؟ . 
   

 فكرت جدٌا فً التمهٌد للدرس الجدٌد؟هل  ىيذرسأشنبه اىزَٖٞذ 
 وجذب االنتباه تركٌز •

 مراجعة المعلومات السابقة •

 التمهٌد بذكر أهداف الدرس •

 ذكر عناصر الدرس أو كتابتها على السبورة •

 ذكر األحداث التارٌخٌة المرتبطة بموضوع الدرس•

 :  ذكر أشٌاء مألوفة لدى الطالب وفً نفس الوقت مرتبطة بما ٌقوم بتدرٌسه •

التمهٌد بطرٌقة حل المشكالت بوضع المتعلم فً موقف ٌحتاج منه إلى بذل جهد فكري لحل •

 مشكلة قد تواجهه 

 استخدام األحداث الجارٌة للتمهٌد للموضوع الحالً •
 



 مٞ  رْ ا يف رقٌ٘ٝ ٍب قَذ ثئػذادٓ ٍِ درٗس؟ . 
   

 حمز٘ٙ اىذرس: راثؼب
1-هل ٌساعد على تحقٌق أهداف الدرس ؟ 

2-هل ٌناسب مستوى المتعلمٌن؟ 

3-هل ٌناسب زمن الحصة؟ 

4-هل ٌتطلب قراءة كتب أخرى غٌر الكتاب المدرسً؟ 

5-هل ٌتسم باالستمرار والتتابع والتكامل؟ 

 

 اىزؼيَٞٞخ اى٘سبئو: بٍيب
1-هل هً متوفرة بالمدرسة أم أنك سوف تصنعها؟ 

2-هل تساعد على تحقٌق أهداف الدرس؟ 

3-   هل الفصل مالئم لعرض هذه الوسائل؟ 

4ـ هل قمت بتحدٌد مواضع استخدامها فً الدرس ومتى وكٌف ٌمكن استخدامها؟ 

5ـ هل هً مالئمة لمستوى المتعلمٌن؟ 
 



 مٞ  رْ ا يف رقٌ٘ٝ ٍب قَذ ثئػذادٓ ٍِ درٗس؟ . 
   

 عزٝقخ اىزذرٝس: سبدسب

1- التدرٌس ؟طرائق هل راعٌت تعدد وتنوع 

2-هل اخترت الطرٌقة المناسبة للمحتوى المناسب؟ 

3-هل الطرٌقة مناسبة للهدف ومحققة له؟ 

4-هل الطرٌقة مثٌرة لمٌول المتعلمٌن نحو الدراسة؟ 

5-هل راعٌت الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن؟ 

6-هل الطرٌقة مناسبة للموقف التعلٌمً ؟ 

7-هل الطرٌقة تسمح للتالمٌذ بالعمل فرادى وجماعات؟ 

8-هل الطرٌقة تسمح بالمناقشة والحوار ؟ 

9- المهارات اللغوٌة للمتعلمٌنهل الطرٌقة تساعد على تنمٌة. 
 



 مٞ  رْ ا يف رقٌ٘ٝ ٍب قَذ ثئػذادٓ ٍِ درٗس؟ . 
   

 أسئيخ اىزقٌ٘ٝ

1- هل األسئلة تقٌس ما تم وضعه من أهداف؟ 

2-    هل هً متنوعة بحٌث تقابل ما بٌن المتعلمٌن من فروق فردٌة؟ 

3-      هل تم صٌاغتها بطرٌقة جٌدة ؟ 

4-   (والوجدانٌة والمهارٌةالمعرفٌة ) هل هً شاملة وتغطى الجوانب 
 



 ٍٖبرح اىزقذٌٝ ٗاىؼزع-  

 مهارات المحافظة على استمرار اهتمام الطالب

 استخدام صوتك بفاعلٌة(1*

 اذكر حكاٌات مرتبطة بالموضوع(2*

 تحرك و أنت تتكلم (3*

 سرعة كالمك  فىغٌر (4*

 استخدم اسماء الطالب(5*

 استخدم السبورة والوسائل بفاعلٌة(6*

 اطرح أسئلة (7*

 استخدم مجموعات العمل الصغٌرة(8*

 أطلق أسماء الطالب على بعض المفاهٌم المطروحة(9*

 استخدم بعض النكات(10*

 اقرا لغة الجسم(11*

 األسالٌب التدرٌسٌة فىنوع  (12*

 أطلب من أحد الطالب  ادارة جزء من الحصة(13*

 أظهر حماس و ال تعلق على جهله(14*

 استخدم النشاط لضمان مشاركة الطالب(15*

 



 كٌف تقوى االعتبار الذاتً للطالب؟

 

الحقنننائق و المبننناد   فنننىال تكنننن مجنننامال *
 خطأ/اجعلها   صح

 أشعرهم بسعادتك بوجودك معهم*

 ال تجلس بعٌدا عنهم*

 ركز على اهتماماتهم و لٌس اهتمامك*

لإلجابننة تننناول قنندراتهم  فننىاجعننل أسننئلتك *
 علٌها

النهاٌنننة و ال تتنننركهم  فنننىوضننح األسنننباب *
 حٌارى 

 شاركهم بمعلوماتك *

؛ احفظهنننا ابنننداء مالحظاتنننك فنننى التتسنننرع*
 للوقت المناسب

 اإلٌجابًالتغذٌة العكسٌة منك تدعم جهدك   

 أنصت جٌدا ألفكارهم*

 حاول ان تمتدح أفكارهم كلما استطعت*

 أكد على هذه األفكار و أهمٌتها و أقرها*

 على أسئلتهم أرجعها الٌهمباإلجابة ال تتسرع *

 أكتب أفكارهم على  السبورة أو اللوحة الورقٌة*

 استخدم تعلٌقاتهم السابقة مسبوقة بأسمائهم*

 أبرز سلوكٌاتهم االٌجابٌة ووضح أهمٌتها*

شننجع المجننامالت الجماعٌننة للمشننارك الواحنند و *
 دعمها

 اجعل األمثلة من تجاربهم الخاصة*

 شاركهم بتجاربك الخاصة*

 اعترف بخطئك اذا حدث*
 



 الوصاٌا العشر للعرض و التقدٌم

 

 مشاركون كبل معلست وحدك _1*

 الطالب واحتٌاجات الهدف لٌس عرض خبراتك و لكن تلبٌة رغبات (2*

 عامل المشاركٌن كما تحب ان ٌعاملوك(3*

 فال تكن مساعدا لهالمساعدتك األجهزة الموجودة (4*

 علٌك بالشرارة األولى أشعلها و الوقود الالزم الستمرارك سٌوجد ذاتٌا من رد فعل الطالب(5*

 والحرجةتعلم مواجهة المواقف الصعبة (6*

 حلبة مصارعة فاحرص على أال توجه لك ضربة قاضٌة من أحد الطالب فىأنت لست (7*

 ٌعرضها الطالب التىفال تحاول اهمال المواقف و الخبرات بخبراته، المدرس ثراء  (8*

 التدرٌس فىو تعلٌماتك وصوتك وظف حركاتك ( 9*

 ((كقائد )) متابعتك و تقٌٌمك المستمر ألدائك أثناء وبعد العرض شهادة ضمان لك (10*

 



 

 :من أهم المهارات المرتبطة بعرض الدرس
 
 

 

 . للتشوٌق وتوضٌح المفاهٌم القصصىاستخدام األسلوب *

 .إضافة أفكار جدٌدة ٌصعب على الدراسٌن التوصل إلٌها بأنفسهم*

 .  توضٌح أوجه التشابه واالختالف والمزاٌا والعٌوب لألشٌاء واألفكار*

 .استخدام الوسائل التعلٌمٌة للتوضٌح *

 .توضٌح المعلومات بالشرح والتفسٌر*

 . لتوضٌح الدرس والالأمثلةاستخدام األمثلة *

 .تم تحقٌقها بٌن الحٌن واآلخر التىتذكٌر الدارسٌن بأهداف الدرس *

 .االستعانة بقراءة فقرات أو آٌات أو أحادٌث لتأكٌد وجهة نظر معٌنة*

 .طرح األسئلة والمشكالت على الدراسٌن أثناء الدرس*

 .الرأىتشجٌع الدراسٌن على المناقشة وإبداء *

 .عدم الخروج عن الدرس*

 .الدرس بصورة متسلسلة ومنطقٌة فىالسٌر *

 .  وردت بالدرس بطرٌقة جدٌدة التىإعادة تنظٌم المعلومات *



 وشكراً حلسن إصغائكم


