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:  هدف الجلسة 
  أن يستخدم المتدرب طريقة العروض العملية  بكفاءة.

  : موضوعات الجلسة

 تعريف طريقة العروض العملية وخطواتها.

تحديد مجاالت استخدام طريقة العروض العملية .

إيجابيات طريقة العروض العملية.

. طرق التدرٌس  غٌر المباشرة: الوحدة الثالثة  

دقٌقة 60الزمن  طرٌقة العروض العملٌة : الجلسة السادسة 



  جدول إرشادي للمدرب

الزمناالجراءات التدرٌبٌةم

10( 1/ 6/ 3) نشاط 1

10عرض المتدربٌن2

10عرض المدرب3

10( 2/ 6/ 3) نشاط 4

10عرض المتدربٌن5

10عرض المدرب6

10( 3/ 6/ 3) نشاط 7

10عرض المتدربٌن8

10عرض المدرب9

دقٌقة  90المجموع



:بالتعاون مع أفراد مجموعتك 

دقائق  10: الزمن  ( 1/ 6/ 3) نشاط 

عرف طرٌقة العروض العملٌة  ؟1.

أذكر خطواتها  ؟2.



:طرٌقة العروض العملٌة 

وسٌلة بصرٌة تتضمن غالباً المشاهدة من 
جانب المتعلم وتزوده بخبرات بدٌلة وذلك عن 

طرٌق استخدام العٌنات والنماذج كالصور 
.واألفالم والتجارب 

( 1/ 6/ 3) المادة العلمٌة 
دقائق  10: الزمن 



:خطواتها  

تعتبر هذه الطرٌقة من الطرق المفٌدة فً تعلٌم أوجه 

التعلم المختلفة من مهارات حركٌة ومخبرٌة وغٌرها من 

المهارات العملٌة ، حٌث ٌقوم المعلم بعرض المهارة أمام 

المتعلمٌن كاستخدام األدوات أو األجهزة أو القٌام بالتدرٌبات 

العملٌة أمام المتعلمٌن أو عرض بعض األفالم أو الشرائح 

المتعلقة بالموضوع المراد تعلٌمه ، مع تدرٌب المتعلمٌن على 

االستقراء واالكتشاف خالل العرض وتدرٌبهم على تطبٌق 

..المهارات والتجارب التً تعلموها 

دقائق  10: الزمن ( 1/ 6/ 3) تابع المادة العلمٌة 



 :بالتعاون مع أفراد مجموعتك اذكر   

دقائق  10: الزمن  ( 2/  6/  3) نشاط 

 مجاالت استخدام طرٌقة العروض العملٌة



:مجاالت استخدامهـــا 

.لتقدٌم مشكلة وإثارة اهتمام المتعلمٌن بها 1.

.لتوضٌح بعض الحقائق أو العالقات المجردة 2.

.فً حل المشكالت 3.

.استنتاج القواعد والتعمٌمات العلمٌة بالطرٌقة االستقرائٌة 4.

.توضٌح التطبٌقات العملٌة 5.

.تقوٌم أعمال المتعلمٌن 6.

.مراجعة بعض الموضوعات 7.

دقائق  10: الزمن ( 2/  6/  3) المادة العلمٌة 



 :بالتعاون مع أفراد مجموعتك اذكر   

دقائق  10: الزمن  ( 3/  6/  3) نشاط 

 اٌجابٌات استخدام طرٌقة العروض العملٌة    ؟



:إٌجابٌاتها 

.توفر جو من الهدوء والنظام فً الفصل 1.

وسٌلة إلثارة المتعلم وتنشٌطه واشتراكه اإلٌجابً فً التعلم 2.

.

وسٌلة هامة للمعلم لالنتقال بالتعلٌم من التلقٌن إلى الفهم 3.

.والتطبٌق 

ٌبقى أثر المعلومات والمهارات التً تعلمها المتعلم 4.

.الستخدامها أشٌاء محسوسة أمامه 

( 3/  6/  3) المادة العلمٌة 



.توفر قدر مشترك من الخبرات المباشرة لجمٌع المتعلمٌن 5.

.اقتصادٌة فً الوقت والجهد والنفقات 6.

تنمً التفكٌر العلمً واالستقراء واالكتشاف عن طرٌق 7.

.المشاهدة والتدرٌب والتجرٌب 

تربط المتعلم بالواقع بصورة كبٌرة وتدفعه  لتطبٌق ما 8.

.تعلمه عملٌاً فً مجاالت الحٌاة المختلفة 

ٌمكن استخدامها فً تقوٌم ما وصل إلٌه المتعلم من خبرات 9.

.علمٌة ومدى فهمه لها 

( 3/  6/  3) تابع المادة العلمٌة 


