
 المحاضرة الثالثة 

 ةرائق التدريس في ألتربيه ألرياضيالقواعد األساسية التي تبنى عليها ط

التربية عملية يجب أن تهتم بالتلميذ  مذن جميذل الحذ الج الج ذمية  ال وليذة  الحا ذية  اةجتماعيذة 

 ال اطاية ل ا ةبد من اةهتمام بطريوة التدريس  ق اعدها لت ذهي  مهمذة الم لذم تذج ت اذي  الم ل مذا  

 .ليمالتلمي  تج الت لم  الحم  ال  تلويق األهداف بأق  جهد  ب رعة كما تلوق أهداف 

ة ي ذذذتطيل أن يذذذدرم التلميذذذ  الم ل مذذذا  الجديذذذد   ة   ا   :التددد من ادددل الالىدددمج ولددد  الا  دددم     -1

ارتبطذذ  بالم ل مذذا  الوديمذذة ال ذذابوة يححذذأ عحهذذا لوذذا ق متكا ذذلة لذذ ا يجذذب علذذ  الم لذذم اة ذذتااد  مذذن 

 ت ليمهم مهار  جديد  .الم ل ما  ال ابوة لدى التالمي  من أج  تح يوهم   ثار  اهتمامهم عحد 

  التا يب تج كر  ال لة أ  كر  اليد يجب أن يبدأ أ ة ً بت ليمهم مهار  الرمج :مثال

األحذيا  ككذ  أ ة ثذم  تبحذ  هذ ا الواعذد  علذ  أن ال وذ  يذدرم  :الت من ال البسيط ول  الامكد     -2

من الثبا  قب  ت لم خط ا   ال ثب ال الجيتبين األجزا   التاااي  ب د  لم تيبدأ الم لم تج ت ليم التلمي  

 اةقتراب .

التلميذذ  يذذدرم أ ة التجذذارب الل ذذية قبذذ  اةحتوذذا   لذذ   :التدد من اددل الا سددما ولدد  الال ددم     -3

التجذذذارب الم ح يذذذة المجذذذرد  تذذذالم لم يجذذذب ت لذذذيم التلميذذذ  أدا  الدلرجذذذة األماميذذذة قبذذذ  حذذذر  الواعذذذد  

دا  كما يجب عل  الم لم اة ت احة بال  ا   الت ليمية ة تخدام أكبذر عذدد الميكاحيكية التج يبح  عليها األ

 مكن من الل اس لت  يدرك ا الم ح   دراكا ً اليلا ً .
عل  الم لم أن يتخ  ه ا الواعد  ليرحد التالمي   ل  البلذ  تذج  :االنت ا  ال اللاىي ول  النظدم     -4

ب عل  الم لذم تذدريس األل ذاب الجماعيذة مثذ  كذر  ال ذلة اللوا ق لل ا   غل  م ح  ما يليط بهم تيج

 أ  الطا ر  عمليا ً قب  الخ ض تج الو احين التج تلكم الل بة حظريا ً .
 شروط ومعايير اختيار الطريقة والوسيلة واألسلوب المناسب للتدريس

التذذدريس  ال  ذذيلة يجذذب اختيذذار المذذدرس لطريوذذة  :أمالً : االئاددا الطمي ددا مالمسدديىا لى دد   الا دد  

الم تخدمة تج ض   الهذدف الملذدد للذدرس  يجذب أن تكذ ن األهذداف  اضذلة  ملذدد  لتذ  ة يكذ ن 

الم لم عرضة للتحت   اةرتبام تج اختيارا للطرق  ال  ا   المحا بة أي يجب اذياغة األهذداف علذ  

 حل  دقيق بطريوة  ل كية  جرا ية .
يجذذب مال مذذة الطريوذذة  ال  ذذيلة للملتذذ ى    أن الملتذذ ى  :ا تددم ثانيدداً : االئاددا الطمي ددا مالمسدديىا لى

ي تبر ترجمة لألهداف كما أن ملت ى الذدرس اليذ مج أدا  لتلويذق األهذداف الم ضذ عة لذ ا يجذب علذ  

 الم لم الت رف عل  الملت ى لكج ي تطيل أن يختار المحا ب محه .
يجذب علذ  الم لذم درا ذة الخبذرا  ال ذابوة  :اتلىايلي ا مالمسيىا لاستم  نضج الثالثاً : االئاا الطم 

اهتمامذاتهم  م ذت ى حضذجهم ال ولذج للتالمي  لت  ي ذتطيل اختيذار ال  ذيلة  الطريوذة التذج تتحا ذب مذل 



البدحج تج المرال  ال حية المختلاة باإلضاتة  ل  الار ق الاردية المتبايحذة بيذحهم تذج الرغبذا   الميذ    

 مت لمذين ثار  د اتذل الؤدي  ل  عدم م محا بة الطريوة لم ت ى الحضج ي اة ت داد  طريوة التاكير  عد

 حل  الماد  .
الذ كا  كلهذا ، الخبر  ، اإلعداد المهحج ، الخاا ص الحخاية  :االئاا الطمي ا مالمسيىا لىالىج :مابلا ً 

م الوذدر  مميزا  قد يحارد م لم بب ض محها  قذد ة تتذ تر تذج غيذرا مذن الم لمذين تذب ض الم لمذين لذديه

عل  عرض المهذار  بأ ذل ب حذيق  هحذام مذن الم لمذين الذ ين تتذ تر لذديهم خلايذة كاتيذة عذن الملتذ ى 

 تح دم عحد آخذرين  هكذ ا تتحذ د قذدرا  الم لمذين   ذماتهم الحخاذية  الم لذم الكذف  هذ  الذ ي يكذ ن 

 للاح  . مدركا ً لودراته تيختار الطريوة  ال  يلة المال مة له ا الودرا  لت  ة يت رض
تذذج مدار ذذحا حجذذد أن المذذحهج يحو ذذم  لذذ   لذذدا  درا ذذية  :خااسدداً : االئاددا الطمي ددا مالمسدديىا لىدد ال

 م زعة عل  أ ابيل  ك  ححاط مخاص له عدد من الذدر س تذج مذد  زمحيذة ملذدد  بنذض الحظذر عذن

التاذا     مي  ليه تاا   تج ا توبا   ا تي اب المهار  من قب  التاللجم أ ا  بة المهار  ما يحتج عح

تج الودرا   اة ت دادا  ل ا يجب عل  الم لذم أن يختذار الطريوذة المحا ذبة للذزمن المتذا   التذج تذؤدي 

 تج الحهاية  ل  تدريس ت ا  .
ختيدد ا اعلم ددد  طدد ا تدداس اعتدد اي  ي دد  ع يدد  اعندد   سا سدداً : االةاددا الطمي ددا مالمسدديىا ل اكانددا :

 هو لت ح لن إلك ن ت في اعل اسة . اختي ا اعتايقة اعتي تتن س  بل 
المواذ د بذ لم هذ  عذدم اعتمذاد الم لذم علذ  طريوذة أ  أ ذل ب  :سابلاً : التندم  يدي الطمي دا مالمسديىا

يلتذاج ن دا مذا ً  لذ   مت لمينالتذ مت لمذينال الد أثحا  تدري ذه     ن  لذم يولذ  مذن دات يذة اإلحجذاز لذدى 

 .ههم من بداية الدرس لت  حهايتهح د لزياد  التركيز لديهم  ج ب احتباالت
ي حج  لم ا تخدام الم لم لطذرق    ذا   يتضذمن ا ذتخدامها محذاركة  :اتلىايلالثااناً : ا   اشامكا 

التلميذ  للم لذذم تذج التحايذذ  كمذا تتضذذمن احذترام أكبذذر عذدد مذذن التالميذ   تلملهذذم م ذ  ليا  عديذذد   هذذ ا 

مت ذدد  باإلضذاتة  لذ  اللوذا ق  الم ذارف  الماذاهيم التذج ي تهدف اكت اب التالمي  اتجاهذا   مهذارا  

 يتضمحها الملت ى الدرا ج .
 

 


