
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ابنائي بناتي طلبة الصف الثالث في قسم الجغرافية االعزاء 

كم محاضرة مادة المناهج وطرائق التدريس ..هذه اضع بين ايدي

ستأتيكم باقي المحاضرات  المحاضرة االولى بعد نصف السنة و

ألننا امام تحدي كبير ..فما تباعا...رجاءي منكم القراءة والتحضير 

واالهتمام بواجباتكم ...مع تمنياتي لكم عليكم اال القراءة 

 والدتكم أ.م.د.رناغانم حامدبالتوفيق...

 :طرائق التدريس والتقنيات التعليمية  

وأسلوب لتحقيق جميع  من الطبيعي جدا وجود اكثر من طريقة      

الغايات واألهداف المقصودة من التدريس للموضوعات المتنوعة ، 

وقد تكون طريقة ما فعالة وناجحة في موقف تعليمي ـ تعلمي ،  

وغير فعالة في موقف تعليمي ـ تعلمي آخر ، وما يالئم مدرسا ما 

قد ال يالئم غيره من المدرسين ، هذا باإلضافة إلى اختالف النمط 

معرفي لدى الطلبة المتعلمين وبالتالي تباين األداء لدى الطالب ال

لتنظيم ما يراه وما يدركه ، وأسلوبه في تنظيم خبراته في ذاكرته ، 

وأساليبه في استدعائها من الذاكرة ، والفرو قات الفردية بين 

 الطلبة في أساليب اإلدراك والتذكر والتخيل والتفكير .

ن الطرائق واالساالي  والسساائا ال   ومع هذا هناك عدد كبير م
يمكن للمدرس ان يخ ارها او يساااااا خدمقا ل الهيق االهداب ال ر س   
،وعلياااأ  ااا ن علر المااادرس التلك ان يم لااال المقاااارا  ال  ليميااا  
والهدرة علر اخ يار او تالديد الطر ه  المناسااال  للمساال ال  ليمي  ا 

ائق ال ادر   و هاا ال  لميا ،  ولاذا اباا البادك   رب الل   من  ر 
لنارار اااااااا  ال ا الاذ ، ال ضاااااااد من مكر   ا  ال ا ار  اااااااا  لما اقاس  

 )ال در  ( و ) ر ه  ال در   ( و )األسلسب ( و) ال  لذ(



 

عمليااا  ال  ااااعاااا ضين المااادرس و لب اااأ     ر ااا  مفهوم التدديس:   
الصااااااال او    ااع  المالا ااااااارا  او    المخ برا  ، وهس    هذا 

ال اادر   ي ن  عملياا  االخااذ وال طاااك او  الم نر  ير ال  ليذ ، الن
الالسار وال  ااعاا ، ضينماا ال ي ن  ال  ليذ سااااااااااااااس  ال طااك من  اا ا  

 واحد وهس الم لذ . 
وال در   ت ليذ للطرق واالسااااااالي  ال   ي مكن ضساسااااااط قا الدارس 
من السصااااااااااااااسا الر الالميهاااا  او الم لسماااا  ولي  تاااادر   الالهااااائق 

اشااااااااااااااماااا واعذ من ال  ليذ الن  والم لسماااا   ه  . ان ان ال ااادر  
ال ادر   مكسن من عنصاااااااااااااار ن االوا هس م ر ا  الم اارب والالهاائق 
والثا   اك شااااااااااااااب تلل الالهائق والم ارب ضينما ال  ليذ ال ينطسن اال 

 علر ال نصر االوا  ه .
 

ه  مجمسع اال شااااااااااااااطاا  واال راكا  ال   مفهوم طر:قد  التديس:    
المهررا  المدرساااااااااااااي    يهس  ضقا المدرس من ا ا ايصااااااااااااااا مال س  

للطاال  واحدا  ال  لذ لديأ وحساااااااااااااا  االهداب ال ر س   .و  ذ ملل 
عن  ر ق تنريذ وترتيااا  للرروب الخاااار يااا  لل  لذ )ان كاااا ماااا 
يالي  الم  لذ اثناك عملي  ال  لذ سااااااساك اكا ا تلل الرروب تخ  
الم  لذ  كا    سا   شااااخصااااي أ ال لمي  واال  مافي  واال   الي  ا  



المكااان الااذن تمااارس ليااأ عملياا  ال  لذ من حياا  ال قس اا  تخ  
واال ارة و الضااس اااك وعدد الم  لمين والمنات ال  ليم  او السسااائا 

 ال  ليمي  المس خدم     ال  ليذ (.

 

األ ماط ال در سااااااي  الخاصاااااا   المدرس مفهوم أسدددد للت التيس:     
ل در   والم ضاااال  لديأ ، وم اد هذا ال  ر ن ا نا  جد ان اساااالسب ا

لاد  مادرس م ين يخ لل عناأ لاد  مادرس اخر علر الر ذ من ان 
 ر ها  ال ادر   ااد تتسن واحادة ، ان ان اساااااااااااااالسب ال ادر   يرتل  
ارتلا ا وثيها  الخصاائ  الشاخصاي  للمدرس. نجد مدرس يسا خد   
 ر ه  المالا ااارة   سااالسب حماسااا  ومدرس اخر يسااا خد  الطر ه  

 خد  الطر ه    ساااااااالسب    سااااااااقا   ساااااااالسب  اتر ، ومدرس اخر يساااااااا 
 الخ.……م سل  واخر يس خدمقا   سلسب ديمهرا   

 

: تغيير    ساااااالسك التائن الال  شاااااالأ دائذ او ثاضا   مفهوم التعلم
  سبيا ين ج عن المرور  ممارس  او تدر   اوخبرة م ين .

 مقيم  عن تطوس طرائق التيس:   

يمكن الهسا ا أ منذ ااد  ال صااااااااسر و د  تر علم  مالدود    
الالضاااارا  الهديم  ،  تان اال ساااان    المج م ا  البدائي  ينشااا  



ل لبياا  مطاااللااأ الاليس اا  ال   كااا ااا ت ركح علر اشاااااااااااااالاااع حااا ااا  
الجساااااااذ من   ا  و ذاك وم و  ، ولذلل   ن هذا اال ساااااااان عندما 

الر ت لذ م ين من مصاادر  ينشاا  ل  مين هذا المطال     أ يال ا 
م ين و االلاا ماا يكسن هاذا المصاااااااااااااادر االب او اال  ، وهاذا االمر 
يهسدا  الضاارورة الر اتلاع اساالسب م ين    ت لمأ و اللا ما يكسن 

 هذا االسلسب هس ال هليد او المالاكاة او تمثيا دور التلار . 

وعندما ااما حضاارا  اديم  مهدسا   سابيا مثا حضاارة الصاين 
د و يرها،  جد ان  اي  ال  ليذ    الصاين ه  ان تنها تار خ والقن

الصين وقيمأ وم ار أ الم راكم  كلقا الر حياة ال رد الم  لذ ،   ما 
علمنا ان هذا ال ار خ الساساااااااااااااع من الم ارب والمقارا  والميذ الضد 
ان ي  لماأ و ال راأ  ا  م اأ ،    المادارس ال   كاا اا ت  د ل  راد 

الطر ه  السااااائدة    ال  ليذ    ملل الساا كا ا )   ،    نا  جد ان
ال لهين (ان الال ظ االل  ، حيا  كاان الم  لذ يهرا  صااااااااااااااس  عااا 
اما  المدرس كا ما ح رأ ،   ما اتهن ح ظ ما كلل  أ    أ ا  ها 
الر الت ااب الثاا   وهكاذا ، وكاان التقنا     كثير من المج م اا   

بادو ان حاا ا  اال سااااااااااااااان    هذ الاذين يهسمسن ضادور الم لمين ،و 
المج م اا  الهاديما  الن ي  لذ اوا ماا ي  لذ االمسر الادينيا  علر ياد 
كااااهن او ر اااا دين ، هاااذا ماااا   اااا التقنااا  ور ااااا الااادين هذ 
الم لمين االوائا للمج م ا  ال   ين مسن اليقا .  ضاااااااااااااا  عن ان 
م رذ المااادارس ال   تااادرس ضقاااا ال لس  الم هااادمااا  كاااا اااا ملالهااا  



د ، كما كان ساااائدا    مصااار الهديم  وال راق الهديذ )  اضا  الم اض
 واشسر ( .

اما عند السااااااااااااااس سااااااااااااااطائيين    اليس ان الهديم   تا ا الطر ه  
الم ل       شااااااار الم لسما  ه   ر ه  المالا ااااااارا  الشاااااااكلي  ، 
ودعا سااااهراط الر تنمي  الم ر   الم صاااال   الساااالسك وم ر   الميم  

  الالسار ا  ال   كاان  ر ااااااااااااااقاا ان تنم   ال مليا  للاليااة ،  االطر ها 
الهادرة علر ال  تير ل الهيق مج مع  اا ااااااااااااااا . وااد  ااد  ا   سن 
وارسااااااااااااطس ض نمي  ال ها وتراي أ علر االمسر الالسااااااااااااي  ، ولذا   ن 
االه ماا   االجاا ا  ال هل     تر يا  اال راد ي اد     ررهماا الجاا ا  

 المقذ    تطس ر شخصي  اال سان.

سا مي   االع ماد علر مسساساا  ت ليمي   و قضاا الالضاارة األ
، وكان عمسد هذا المسساساا  الجسامع والمساا د وحسا يا السرااين 
ودور الالكماا  . و    قااايااا  الالكذ الظلاااساااااااااااااا   قر  الماادارس 
النرامي  والمدرساااااااا  المساااااااا نصاااااااار   و يرها ، وكا ا  رق ال  ليذ 

ة وال لهين ، السااااائدة والم رو      تلل ال  رة ه  المالاورة والمنا ر 
كماااا  قر من المر ين والم تر ن    مياااادين ال ر يااا  وال  ليذ من 
ي  خر ضقذ ال ار خ ال ر   واإلس م    ركسا  صماتقذ األصيل     
ال ر ي  و رائق ال در   من امثاا اضن خلدون والغحال  والها سااااااااااا  

 واضن  ماع  والحر س   واضن سالنسن و يرهذ كثير .



الضااااااااااارا  اال سااااااااااا ي  ،  قر   لساااااااااا ا  وعلر مد  تار خ ال
م  ددة    مخ لل المج م ا  الغر ي   والشارقي  اسا قد ا السا   
ل قذ  بي   االشااياك ودراساا   رق ال  تير ودراساا  مشااكل  الساالسك 
اال سااااا   وم الج  الميذ ولذا تلاينا ال لساااا ا  المخ ل      اا را  

  لذ ،  رقر   رائق ال در   ال   تنساجذ مع  ررتقا ل  ساان الم
 رائق تدر   ت ك  و ق   رر ال لس   المثالي  واخر  ت  ئذ مع 

 ..الخ.…ال لس   السااظي  ، وثالث  مع ال لس   الطبيظي  و

وا بثها عنقا  رر ا  تر س   تالهق ا را ااااقا واد اد  هذا الر 
 قسر  رائق تدر   مخ ل   وم  ددة تساا ند    اساا راتيجياتقا الر 

  لس ا  ال   ولد  منقا.النرر ا  او ال

 

ي  مد ال در   الجيد علر عدد من االسااا  اسدد  التيس:  الدلي   
 منقا:
 مراع ة الخلفي  المعرفي  للط لت وقيساته وامك ني ته واهتم م ته .1

الن هاذا المراعااة وهاذا الم ر ا  ال   يهس    اا المادرس ت يد لاأ 
ت يد  ت اع  ملصاااااارا مع الطال  علر و ق هذا الخلكي  ، كذلل

 رصاااااا  للطال    ن ي ناوا مس ااااااسع الدرس علر و ق امكا اتأ 
 وخل ي أ.



: حي  ان الطال  يكسن اكثر  مراع ة الح ل  االنفع لي  للط لت .2
تهب  للدرس ان كان مسااااارورا  شااااايطا ، و كسن علر ال ك  اما 

المساال السااااااااااااااارة اثنااك عمليا   كاا اا ا   ااالتاأ مسلما  ، ام تلهر
 اض      قذ الطال  وادراكأ.ال در   ما  اثر ايج

، ان ان ماادة  ينبغي ان يؤدي التعلم بد لطد لدت اله  هم وييفي .3
ال  لذ يجا  ان يكسن لقاا ارتلااط  االاليااة ومشاااااااااااااا ها  من مساال 
م يناا  منقااا  الياا  يجااد  يقااا الطااالاا  ال اا  كااالياا  ، ال قااا تغن  

 الالياة وتطسرها ايضا.
من خ ا  ينبغي ان يتحدي  التعلم قديساا الطد لدت و:ادددددددددبعهد  .4

االساااالي  المخ ل   ال   يسااا خدمقا المدرس وال   تلب  حا ا  
الطاالا  لم ر  قاا واشاااااااااااااالااع ر ب اأ منقاا و اال اال  تسدن  اأ الر 

 ال  مق  الم ر   .
،  ان تكون بلئد  التعلم متئئمد  مم متغلراا المو ا التعليمي .5

و يئ  ال  لذ تشااااااااما المدرس والت اب والسسااااااااائا ت ليمي  ومكان 
ذ ومناخأ و را  الصاااااال و بي   المنااشااااااا  وال  اعا    ال  ل

 الصل.
والقدب عندما يكسن وا اااااااالا     وضدددددود الهيا من اليس    .6

تادر   المادرس وم رو اا لاد  الط ب  ا  اأ يضاااااااااااااامن ت لذ   خرا 
ادر م ين من الخبرا     زمن م ين ، وتسااااااااااعد المدرس علر 

 عد  االض  اد عن المالسر الرئي  للدرس.



من خ ا السان   استخيام اكثر من ح س   ي عملي  التيس:   
النشاط الذن يمارسأ الم  لذ ،  الم  لذ يس له  الم لسما  والمقارا  

 ال   يمارسقا و هس  ض ن يذها


