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ما المقصود بطرق التدرٌس

هً النهج الذي ٌتبعه المعلم لتوصٌل ما تضمنه الكتاب المدرسً أو 
المنهاج من معارف ومهارات ونشاطات للمتعلم بٌسر وسهولة من 

.خالل التفاعل بٌن الطرفٌن

فما عناصر هذا التعرٌف؟

1- النهج أي أن هناك مراحل تمر بها عملٌة التدرٌس

2- المعلم أي أنه العنصر الفاعل المولد للطاقة الدافعة 

3- الكتاب أو المنهاج وهو الوعاء الذي ضمن محتوى محددا

 4- المتعلم وهو المستهدف بإحداث التغٌر فً فكره وسلوكه.
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من عناصر التعرٌف

5- الٌسر والسهولة فكم موضوع معقد أتٌح له معلم قدٌر فذهلل وجعل 

.الصعب سهال باستخدام الطرٌقة األكثر مناسبة

6- التفاعل بٌن الطرفٌن ومنه نأخذ أن التدرٌس الناجح ال بد له من 

وجود أرضٌة مشتركة بٌن المعلم والمتعلم نسمٌها حٌنا الثقة وحٌنا 

المودة والتً بدونها ٌنمو حاجز أو هوة بٌن الطرفٌن  تجعل كل 

. طرف أسٌر الصورة النمطٌة التً كونها عن الطرف اآلخر
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ما الصفات العامة والخاصة لطرق التدرٌس 

.أن تكون الطرٌقة واضحة الهدف -1

. تناسب قدرات المتعلمٌن ومٌولهم وتراعً الفروق الفردٌة بٌنهم -2

. تتنوع فٌها النشاطات التعلٌمٌة -3

.تزود المتعلم بالتغذٌة الراجعة -4

.تستثٌر دافعٌة الطالب وتحثهم على التعلم -5

.تعدهم للتفكٌر البناء والحوار بهدوء وموضوعٌة -6

تحقق األهداف بأقل وقت وجهد وتكلفة -7

تنمً فً المتعلمٌن معرفة جدٌدة واتجاهات إٌجابٌة وأخالقا حمٌدة  -8
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ما أنواع طرق التدرٌس؟ وأٌن نحن منها؟

المحاضرة،اإللقاء، : الطرٌقة المعتمدة كلٌا على المعلم مثل -1

.الشرح، الوصف، القصة ثم العرض والتمثٌل

المناقشة الصفٌة : الطرٌقة التً ٌتفاعل فٌها المعلم مع المتعلم مثل -2

فردٌة كانت أم جماعٌة والطرٌقة الحوارٌة التً تبدأ بإثارة الشك 

.فً مسألة ما الستجالب األفكار من الطلبة

الكتاب : الطرائق الفردٌة الذاتٌة المعتمدة كلٌا على الطالب مثل -3

. المبرمج والحقٌبة التعلٌمٌة والحاسوب التعلٌمً
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من معالم االتجاه الجدٌد فً التدرٌس

إذا هبت رٌاحك فاغتنمها        فإن لكل عاصفة سكون

اختٌار اللحظة المواتٌة للتعلٌم عند كل من المعلم والمتعلم فما العمل إن لم  -1
تأت هذه اللحظة؟ نعمل على إٌجادها وذلك بأن نحاول تغٌٌر الحالة النفسٌة 

لدى طرفً المعادلة ونخرج عن المألوف، ونشٌع جو المرح قلٌال وهنا تأتً 
اللحظة المواتٌة، فهل جربنا ذلك وقارناه باألسلوب المألوف؟

. شدة التحمل وكبح جماح الغضب عند المعلم ألنه فقدان للتوازن -2

الرفق فً معاملة الطلبة الذٌن جاؤوا إلى المدارس لٌرتكبوا األخطاء  -3 
. وٌتعلموا من أخطائهم المعرفٌة والسلوكٌة

.العمل على إطالق الطاقات اإلبداعٌة الكامنة لدى الطلبة -4
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كٌف نطلق الطاقات الكامنة للمتعلم؟

:مثال من تدرٌس التعبٌر

النمط السائد فً الموضوعات ٌدور حول النظافة والتعاون وغٌرها من القٌم 

المرغوبة لدى المجتمع ولذلك فقد ٌمل المعلم قبل الطالب من تكرار 

الموضوعات كما ٌمل الطالب وٌشعر بالعجز أحٌانا مع أن لدٌه خٌاال وقدرة 

لم تجد ما ٌهزها من سباتها، فما الحل؟

كنت في رحلة إلى تونس وبينما كانت الطائرة تعبر البحر المتوسط جاء 

صوت الطيار ينبئ بخلل في الطائرة، صف مشاعرك في تلك اللحظات.

إنه استفزاز للخٌال وإطالق واضح للطالب من الموضوعات المألوفة
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من أٌن نستقً هذا االتجاه؟

والتعلٌم نوع ( إن هللا ال ٌغٌر ما بقوم حتى ٌغٌروا ما فً انفسهم:)قال تعالى -1
. من التغٌٌر نحو األفضل

.فالتغٌٌر نابع من داخل النفس اإلنسانٌة وال ٌفرض فرضا

وهو ما عبر عنه ....( روحوا القلوب ساعة بعد ساعة :)قال علٌه السالم -2
إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمال أن :) وقال أٌضا. باختٌار اللحظة المواتٌة

فهل من اإلتقان أن أبدأ التدرٌس وأنا أقرأ التذمر والملل فً عٌون ( ٌتقنه
طالبً؟

لٌس الشدٌد بالصرعة إنما الشدٌد الذي ٌملك نفسه عند )قال علٌه السالم -3
تأملوا اآلٌتٌن . وهو ما سمٌناه شدة التحمل وكبح جماح الغضب( الغضب

: الكرٌمتٌن فٌما ٌلً
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ٍِ آثبس اىغضت

ٗارو ػيٌٍٖ ّجؤ اثًْ آدً ثبىذق إر قشثب قشثبّب فزقجو ٍِ : )قبه رؼبىى
أدذَٕب ٗىٌ ٌزقجو ٍِ اَخش قبه ألقزيْل قبه إَّب ٌزقجو هللا ٍِ 
اىَزقٍِ، ىئِ ثسطذ إىً ٌذك ىزقزيًْ ٍب أّب ثجبسط ٌذي إىٍل ألقزيل 
إًّ أخبف هللا سة اىؼبىٍَِ، إًّ أسٌذ أُ رج٘ء ثئثًَ ٗإثَل فزنُ٘ 
ٍِ أصذبة اىْبس ٗرىل جضاء اىظبىٍَِ، فط٘ػذ ىٔ ّفسٔ قزو أخٍٔ 
فقزئ فؤصجخ ٍِ اىخبسشٌِ، فجؼث هللا غشاثب ٌجذث فً األسض 
ىٍشٌٔ مٍف ٌ٘اسي س٘أح أخٍٔ قبه ٌب ٌٗيزب أػجضد أُ أمُ٘ ٍثو ٕزا 

(                      اىغشاة فؤٗاسي س٘أح أخً فؤصجخ ٍِ اىْبدٍٍِ
31-27:اىَبئذح
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ٍِ آثبس اىغضت

ٗىَب سجغ ٍ٘سى إىى قٍ٘ٔ غضجبُ أسفب قبه ثئسَب خيفزًَّ٘ ٍِ 

ثؼذي أػجيزٌ أٍش سثنٌ ٗأىقى األى٘اح ٗأخز ثشأط أخٍٔ ٌجشٓ إىٍٔ 

قبه اثِ أً إُ اىقً٘ اسزضؼفًّ٘ ٗمبدٗا ٌقزيًّْ٘ فال رشَذ ثً 

األػذاء ٗال رجؼيًْ ٍغ اىقً٘ اىظبىٍَِ، قبه سة اغفش ىً ٗألخً 

(ٗأدخيْب فً سدَزل ٗأّذ أسدٌ اىشادٍَِ )    

 151-150:األػشاف
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ٍِ أٌِ ّسزقً ٕزا االرجبٓ؟

دث اإلٍبً اىغضاىً فً مزبثٔ إدٍبء ػيً٘ اىذٌِ اىَؼيٌ أٗ اىَشثً ػيى 

أُ ٌزغبفو أدٍبّب ػِ ٕف٘اد اىَزؼيٌ إرا دبٗه ٕزا اىَزؼيٌ أُ ٌسزشٕب 

إدسامب أّٔ أخطؤ دزى إرا مشس اىَزؼيٌ اىٖف٘ح ّفسٖب ػبرجٔ اىَشثً 

: أٍب اٌَخ فق٘ىٔ رؼبىى. ٍسزذال ثآٌخ ٗدذٌثٍِ. سشا ٍِ غٍش إىذبح

ادع إىى سجٍو سثل ثبىذنَخ ٗاىَ٘ػظخ اىذسْخ ٗجبدىٌٖ ثبىزً ًٕ )

125:اىْذو(                                             أدسِ
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ٍِ أٌِ ّسزقً ٕزا االرجبٓ؟

:  ٗقبه أٌضب( ٌسشٗا ٗال رؼسشٗا ٗثششٗا ٗال رْفشٗا: )قبه ػئٍ اىسالً

(إُ هللا سفٍق ٌذت اىشفق فً األٍش مئ) )

ٗاىَؼْى اى٘اسد فً ٕزا اىذذٌث ٍؤٌذ ثذذٌث آخش أمثش ٗض٘دب ٕٗ٘ 

ٍب دخو اىشفق فً شًء إال صأّ ٍٗب ّضع ٍِ : )ق٘ىٔ ػئٍ اىسالً

(شًء إال شبّٔ

ّٗذِ فً مو رىل ٍؤج٘سُٗ ٍِٗ ٍْب ٌسزغًْ ػِ األجش؟


