
 ) المحاضرة الثانٌة (                                        

 :ثالثا / المنهج 

 )) العنصر الثالث من عناصر التدرٌس ((

كانت النظره التقلٌدٌه للمنهج الدراسً متمركزه حول الماده الدراسٌه وبتطور الفكر التربوي فً مجال 

 بالمنهج فقد تغٌرت النظره حوله ) اي حول المنهج ( عملٌتً التعلٌم والتعلم ، وماٌتصل

وبذلك اصبح المنهج ٌعرف بأنه جمٌع الخبرات التعلٌمٌه المخططه التً تنظم داخل المدرسه وخارجها 

 ألحداث تغٌٌرات مرغوبه فً سلوك المتعلم فً زمان ومكان معٌنٌن .

  والمنهج بمفهومه الحديث او الواسع يتكون من عناصر عده هي :

ان اي منهج البد ان ٌصمم فً ضوء اهداف واضحه ومحدده تكون بٌن اٌدي المؤلفٌن  :/ االهداف 1

واالهداف هذه على عدة مستوٌات )االهداف التربوٌه العامه ـ اهداف المراحل الدراسٌه ـ اهداف المواد 

 ـ ثم االهداف السلوكٌه  الدراسٌهالدراسٌه ـ اهداف الكتاب او المقرر الدراسً ـ اهداف الفصل او الوحده 

ٌتكون المحتوى من الماده الدراسٌه بما فٌها من حقائق ومفاهٌم ومهارات ونظرٌات.... : / المحتوى 2

المتعلقه بعلم من العلوم وٌنبغً ان ٌكون هذا المحتوى كامال متكامال متماسكا ٌرتبط بعضه مع البعض 

 االخر ... وٌتأث المحتوى بثالثة عوامل 

 المعرفه      ب ـ التطورات الحاصله فً هذه المعرفه     جـ ـالتطبٌق فً الحٌاة أـ خصائص 

ٌتكون المحتوى من الماده الدراسٌه بما فٌها من حقائق ومفاهٌم ومهارات ونظرٌات.... : / المحتوى 2

لبعض المتعلقه بعلم من العلوم وٌنبغً ان ٌكون هذا المحتوى كامال متكامال متماسكا ٌرتبط بعضه مع ا

 المحتوى بثالثة عوامل راالخر ... وٌتأث

 

 أـ خصائص المعرفه      ب ـ التطورات الحاصله فً هذه المعرفه     جـ ـالتطبٌق فً الحٌاة 

 / طرائق التدريس 3

 / الوسائل والتقنيات التربويه4

عقلً والبدنً الذي ٌعرف النشاط التعلٌمً بأنه احد عناصر المنهج ٌمثل الجهد ال: / األنشطه التعليميه 5

 ٌبذله المعلم من اجل بلوغ هدف ما وهو على ثالثة انواع :



 أ ـ نشاط ٌقوم به المعلم                        ب ـ نشاط ٌقوم به المتعلم 

 ج ـ نشاط ٌقوم به كل من المعلم والمتعلم ) مشترك ( 

 وتصنف األنشطه الى اربعة انواع : 

 أ ـ تصنٌف أنشطه مصاحبه للمنهج وأنشطه حره ٌقوم بها الطالب 

 ب ـ تصنٌف أنشطه علمٌه وثقافٌه وفنٌه ورٌاضٌه وأجتماعٌه وصفٌه 

 ج ـ تصنٌف أنشطه عملٌه وأبتكارٌه وجمعٌه وعلمٌه

د ـ تصنٌف أنشطه قرٌبه من الواقع وأخرى على اساس المكان وثالثه على حجم المشاركٌن ورابعه على 

 ساس الحواس وخامسه على أساس الهدف أ

اضافت هذا العنصر الى عناصر المنهج المذكوره )افنان نظٌر دروزه ( / المنشطات األدراكيه :6

وٌقصد بالمنشطات األدراكٌه كافة المعٌنات المعرفٌه التً تعتمد الرمز او اللغه او الشكل او الصوره ... 

األسئله الصفٌه ـ التشبٌهات ـ التعمٌمات ـ التلخٌصات ـ خارطة  ومن النشطات األدراكٌه )إعادة الصٌاغه ـ

 المعلومات ـ وغٌرها 

ٌشكل التقوٌم ركنا أساسٌا فً العملٌه التربوٌه بشكل عام والمناهج بشكل خاص ، فهو عملٌة / التقويم :7

ه او تطبٌقه تشخٌص وعالج لجمٌع عناصر المنهج آنفة الذكر بهدف تحدٌد مدى فاعلٌة المنهج عند تنفٌذ

 مٌدانٌا فً المدرسه عن طرٌق المالحظه والمقابله وأدوات التقوٌم األخرى .

 

 

 

 :طريقة التدريس وأسلوب التدريس واستراتيجية التدريس  مفهوم

 : هً احد عناصر المنهج تتضمن سلسله من الفعالٌات المنضمه والترابطه والمتتالٌه طريقة التدريس 

 ٌدٌرها المعلم داخل الصف لتحقٌق اهداف ومخرجات تعلٌمٌه على المدٌٌن القرٌب والبعٌد 

 : هً النهج الذي ٌسلكه المعلم فً توصٌل الماده الدراسٌه للطالب من معلومات  طريقة التدريس

ومهارات واتجاهات بسهوله وٌسر من خالل التفاعل بٌن المعلم والطالب وتحقٌق التواصل العلمً 

 مطلوب ال



 : هً الطرائق التعلٌمٌه التً تصلح لجمٌع المواد الدراسٌه مثل طرٌقة األلقاء  طريقة التدريس العامه

والمناقشه وحل المشكالت واألستكشاف ...وغٌرها ٌقابلها طرائق تدرٌس خاصه بكل ماده دراسٌه 

 لرٌاضٌات والتربٌه الفنٌه وغٌرها فهناك طرٌقة تدرٌس العلوم وا

 هو مجموعة األنماط التدرٌسٌه الخاصه بالمعلم والمفضله لدٌه إذ إن أسلوب التدرٌس  ريس :اسلوب التد

لدى معلم معٌن قد ٌختلف لدى معلم آخر بالرغم أنهما ٌستخدمان طرٌقة تدرٌس واحده . اي أن األسلوب 

 ٌرتبط ارتباطا مباشرا بخصائص المعلم الشخصٌه . ومن هذه األسالٌب .
                ألسلوب غٌر المباشر ر مقابل ا/ األسلوب المباش1

       األسلوب السلطوي مقابل األسلوب الدٌمقراطً / 2

 / أسلوب المدح مقابل أسلوب النقد 3 

  مصطلح استخدم فً المٌدان العسكري والكلمه ٌونانٌة األصل بمعنى القائد االعلى / االستراتيجيه

ونستخدم كلمة ) السوق ( لتقابل  ه ، خالفا لحركات متفرقه .للجٌش فً اثٌنا المعنً بحركة الجٌش عام

 هذه الكلمه ، وقد استخدمت فً مٌادٌن كثٌره ومنها المٌدان التربوي 

  :) هً مجموعة تحركات المعلم داخل الصف التً تحدث االستراتيجيه التدريسيه ) التعليميه

هذا التعرٌف ان المعلم رغم أنه ٌسٌر  بشكل منظم متسلسل من أجل تحقٌق اهداف معده سابقا . ومفاد

عاى وفق اسلوبه الخاص لتنفٌذ طرٌقه معٌنه ، إال أنه ٌتبع استراتٌجٌه محدده الخطوات ٌسٌر على 

 وفقها خالل الدرس 
 : هً المسار التربوي الذي ٌتبعه المعلم فً هدي فلسفه تربوٌه من جهه ،  االستراتيجيه التدريسيه

جهه اخرى وتتمٌز بالشمول والتكامل والمرونه والترابط فً الجوانب الكمٌه والسٌاسه التربوٌه من 

 والنوعٌه . علما أن االستراتٌجٌه التعلٌمٌه مرادفه الجراءات التدرٌس 

 

  : عوامل اختيار وتفضيل طريقة التدريس

 عوامل هً : . وهذه الاختٌار طرٌقة تدرٌس ما دون غٌرهاهناك مجموعه من العوامل ٌنبغً مراعاتها عند 

 / األختٌار الواعً والمرن لطرٌقة التدرٌس بما ٌحقق هدف الدرس 1

 / نوعٌة الماده الدراسٌه ، وخبرات الطالب السابقه حولها 2

 / نوعٌة الهدف المطلوب تحقٌقه هل هو هدف ) معرفً ام وجدانً ام مهاري (3

  / مدى توافر الوسائل واألدوات والمواد التعلٌمٌه فً المدرسه4

 هوبٌن ـ كبار السن ـ صغار السن (/ نوعٌة الطالب ) اعتٌادٌٌن ـ ذو حاجات خاصه ـ متمٌزٌن ـ مو5



 / حجم الصف وعدد الطالب فٌه ومستوى نضجهم 6

 / سعة المنهج وعدد الساعات المخصصه للماده 7

 / خبرة المعلم فً التدرٌس 8

 :مواصفات الطريقه الجيده 

فً موقف تعلٌمً معٌن ، قد التكون كذلك فً موقف تعلٌمً آخر ، فان  بالرغم من ان الطرٌقه الجٌده

التربوٌٌن ٌتركون الحرٌه للمعلم الختٌار الطرٌقه المناسبه . ولكن بصوره عامه فأن هناك مواصفات او 

سمات او شروطا ٌنبغً ان تتمٌز بها الطرٌقه الجٌده . واٌا كانت الطرٌقه المستخدمه فأنها محكومه بعدد 

 المواصفات هً ان : من 

 / تحقق الطرٌقه االهداف المنشوده 1

 / تكون الطرٌقه مخطط لها ومدروسه وواضحه 2

 المتوفره بٌن ٌدي الطالب / تتفاعل الطرٌقه مع محتوى الماده الدراسٌه3

 / تتنوع فٌها األنشطه والوسائل التعلٌمٌه ألثارة دافعٌة الطالب 4

 بٌن الطالب ) وهذه خاصه بالمعلم (/ تراعً الطرٌقه الفروق الفردٌه 5

 / تعد الطالب لتعلم جدٌد وتوسٌع آفاق معرفتهم 6

 

 / تتٌح للطالب فرص المشاركه الفاعله فً عملٌتً التعلٌم والتعلم 7

 / تتٌح مواقف تطبٌقٌه فً الحٌاة الٌومٌه 8

 / تخلق الطرٌقه جوا من االلفه بٌن المعلم والطالب 9

 الدٌمقراطٌه لدى الطالب قه الروح/ تنمً الطر11ٌ

 :تصنيف طرائق التدريس 

أن المتصفح لألدب التربوي قدٌمه وحدٌثه ٌجد ان التربوٌٌن والمهتمٌن بالمناهج وطرائق التدرٌس افاضوا 

 فً تصنٌف طرائق التدرٌس فً ضوء مواقف تعلٌمٌه متنوعه ، ومن هذه األنواع ماٌلً :

 المتعلم او كلٌهما . أ ـ تصنٌف الطرائق بحسب مهمة المعلم او



 / طرائق ٌكون فٌها الجهد للمعلم ) االلقاء ـ المحاضره ......(1

 /طرائق ٌكون فٌها الجهد للمتعلم ) التعلم الذاتً ـ التعلٌم المبرمج ـ الحاسوب .....(2

 / طرائق ٌكون فٌها الجهد للمعلم والمتعلم ) الحوار ـ المناقشه ـ االستقراء ......(3

 الطرائق حسب عمومٌة او خصوصٌة استخدامها ب ـ تصنٌف 

 / طرائق تدرٌس عامه )تصلح لجمٌع المواد الدراسٌه مثل االلقاء ـ المناقشه ـ حل المشكالت(1

/ طرائق تدرٌس خاصه )تختص بماده دراسٌه معٌنه مثل طرئق العلوم او الرٌاضٌات او اللغه العربٌه 2

 او التربٌه الفنٌه (

 م الطرائق وحداثتها ج ـ تصنٌف ٌتناول قد

 / طرائق تدرٌس تقلٌدٌه ) االلقاء ـ المحاضره ـ المناقشه ......( 1

 / طرائق تدرٌس حدٌثه ) االستكشاف ـ التعلٌم المبرمج ـ التعلٌم المصغر ـ الحقائب التعلٌمٌه (2

 د ـ تصنٌف بحسب عدد الطالب 

 / طرائق التدرٌس الجمعً ) االلقاء ـ المناقشه .....(1

 طرائق التدرٌس الفردي ) التعلٌم المبرمج ـ الحاسوب .....(/ 2

 


