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فعال وخصائصهالتدرٌس المفعوم  التعرف إلى 

 التوجهات الحدٌثةتلخٌص مواصفات طرائق التدرٌس الفعالة فً ضوء 

 تحدٌد االعتبارات التً ٌنبغً مراعاتها عند اختٌار استراتٌجٌة فعالة

 . فً التدرٌس

استخدام استراتٌجٌات تدرٌس فعالة 

 







  وضح الهدف من المحاضرة ودورك ودور الطالب

 .والسلوك المطلوب  

 .قدم لمحاضرتك بمنظم متقدم   2  

 ... .نوع من المثٌرات باستمرار   3  

 .اعتمد على اإلثارة بطرح مشكالت ومواقف للتفكٌر   4  

 اربط موضوع المحاضرة بخبرات الطالب وتعلمهم  5  

 .السابق   

 .تحسس المشكالت والصعوبات قبل حدوثها واستعد لها   6  

 كٌف ؟ لماذا ؟ وماذا ؟: استعن بتعبٌرات مثل   7  

 استخدم المقارنة وقدم رؤى مضادة تثٌر الجدل وتشجع  8  

 .التفكٌر وإبداء الرأي   

 ك؟



 إذا استشعرت صعوبة تعوق فهم طالبك نقطة ما فأعط شرح بدٌل لها. 
• لتأكٌد النقاط الهامة وتوضٌح الرسوم ....) السبورة و( استعن بالمواد واألدوات المساعدة. 

 • استخدم األطر لتوضح للطالب نهاٌة جزء من المحاضرة ، وبداٌة جزء جدٌد منها. 

• وضح صلة المحتوى وعناصره باألحداث واالكتشافات الجدٌدة. 

• التسجٌالت –النماذج  –حاول استخدام بعض الوسائل السمعٌة والبصرٌة مثل العٌنات 

واألفالم لزٌادة اإلٌضاح وتعمٌق الفهم. 
 •غٌر النشاط األساسً بتزوٌد الطالب بأوراق عمل ٌناقشونها فرادى أو فً جماعات صغٌرة. 

 •، شجع مشاركة الطالب بطرح األسئلة. 

 •استخدم عند الحاجة الحس الفكاهً البسٌط على ان ٌكون ذلك تلقائٌا ، لخلق بٌئة تعلٌمٌة دافئة 

 دافعة. 
 •حافظ على مالحظة طالبك ومراقبتهم هل ٌكتبون ؟ هل ٌشعرون بالملل ؟ هل ٌتحدثون مع 

بعضهم ؟ 
 • أشر إلى مصادر المعرفة الحدٌثة لتوجٌه الطالب إلى التعلم الذاتً واالستزادة من المعرفة. 

 •اهتم بصنع فرص تجعل الطالب ٌنشغلون فى نشاط فكرذي عالقة بالموضوع فذلك ٌساعد 

على الحوار وتبادل التعلٌم والتعلم. 
 •بعد المحاضرة دون النقاط التى انتهٌت عندها واكتب مالحظات ذاتٌة عن المحاضرة. 



 االستعمال الفوري أو تعليم اآلخرين

 الممارسة

 النقاش الجمعي

 العرض

 مشاهدة فيديو

 القراءة
 المحاضرة

 االستعمال الفوري أو تعليم اآلخرين

 الممارسـة

 النقاش الجمعي

لعـرض  ا  

 مشاهدة فيديو

 القراءة
 المحاضرة











  استخدام أدوات إنترحاسوبٌة

  تنوٌر معلوماتً

  تفكٌر نقدي والقدرة على حل مشاكل

  تواصل، تعاون وعمل جماعً

  متعلم مستقل

  األخالق والحماٌة بالشبكة

 



 (: 1)موضوع 

 كٌف ٌتعلم الطالب فً المرحلة الجامعٌة؟؟-

 والتقٌٌم ما المبادئ األساسٌة فً التدرٌس -
 pedagogy or)الجامعً 

andragogy) ؟؟ 





 ؟؟؟حول تعلم الطلبةحقائق 

 ما ٌتعلمه الطلبة أثناء الموقف التعلٌمً دائما أقل مما ٌتم : 1الحقٌقة

 ؟؟؟ تدرٌسه
 

 ؟؟؟:2الحقٌقة 

ما ٌتم تعلمه من قبل الطلبة ٌتحدد فً ضوء: 

1- قدرات الطلبة 

2- خبراتهم السابقة فً الموضوع 

3-  االنسجام بٌن أسالٌب التعلم وأسالٌب التدرٌس 



 Visual learners 
 

 Auditory learners 
 

 Kinesthetic learners 

 
 

 
Learning Styles  

Inventory 

 

D:/LearningStylesInventory.pdf
LearningStylesInventory.pdf
LearningStylesInventory.pdf
LearningStylesInventory.pdf




 

 أنساه, عندما تخبرنً شٌئا

 أتذكر, عندما تعرضه علً
 أفهم, عندما تشركنً

مثل صٌنً -  



 

 ما البنائٌة؟



 :تقوم النظرٌة البنائٌة كنظرٌة معرفٌة على افتراضٌن هما  

 
 

 

التركٌز على وظٌفٌة  عملٌة المعرفة: التركٌز على المعرفة      ثانٌا: أوال  
المعرفةةةةةة ال تكتسةةةةةب بطرٌقةةةةةة   

سةةةةلبٌة بةةةةل ٌةةةةتم اكتسةةةةابها عةةةةن 

طرٌةةةق بنائهةةةا مةةةن قبةةةل المةةةتعلم 

نفسه ومن خالل نشاطه وتفاعلةه 

مةةع العةةالم الةةذي حولةةه واكتسةةابه 

 للخبرات المختلفة

وتتضةةةمن القةةةدرة علةةةى 

التكٌف مع عالم الخبرة 

ونفعٌتهةةا للمةةتعلم ولةةٌس 

مةةةةن خةةةةالل مطابقتهةةةةا 

.للواقع  



 مرتكزات النظرٌة البنائٌة

المعرفٌة لدى  البنى
المتعلم تقاوم التغٌٌر 

 بشكل كبٌر

تشكٌل المعانً عند 
الفرد عملٌة نفسٌة 
نشطة تتطلب جهدا 

 عقلٌا

 المعنى ٌبنى ذاتٌا



 (ًأو قلب واقع الفصل الدراس )الذي  التعلٌم المدمج   هو شكل من أشكال

ٌشمل أي استخدام للتكنولوجٌا لالستفادة من التعلم فً الفصول الدراسٌة، 

بحٌث ٌمكن للمدرس قضاء مزٌد من الوقت فً التفاعل مع الطالب بدالً 

وهذا ٌتم بشكل أكثر شٌوًعا باستخدام الفٌدٌوهات . من إلقاء المحاضرات

التً ٌقوم بإعدادها المدرس والتً ٌشاهدها الطالب خارج األوقات 

ٌُعرف أًٌضا باسم. الدراسٌة فً الفصول الفصل الدراسً  و

 [1].التدرٌس العكسًو عكس الفصل الدراسًو التعلٌم العكسًو الخلفً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3


.مجموعة غٌر متجانسة من الطلبة ٌعملون معاً  -  

.هناك هدف مشترك ٌسعون لتحقٌقه -  

نجاح المجموعة سببه تضافر جهود وتعاون المجموعة  -

.معاً   

 



كل متعلم ٌسهم بقسط من المهمة الكلٌة المحددة، تحت 

إشراف المدرس المختص، وضمن توجٌهاته، ووفق 

فالمدرس ٌقوم بتكلٌف المتعلمٌن بمهام متعددة أو . تعلٌماته

بأجزاء من المهمة الواحدة، بحٌث تكمل هذه األجزاء 
 بعضها بعضاً، وٌسهم كل متعلم بما ٌتقن من مهارة أو

 عمل، فإن عجز واحد أعانه غٌره

 



:خمسة مبادئ أساسٌة هً  

.المتبادل اإلٌجابًاالعتماد  -  

 .المباشر المشّجعالتفاعل  -

.الفردٌة، والمسؤولٌة الشخصٌةالمساءلة  -  

الخاصة بالعالقات بٌن األشخاص المهارات  -
.وبالمجموعات الصغٌرة  

.الجمعٌةالمعالجة  -  



ٌعد العمل التجرٌبً المخبري طرٌقة من طرق تعلٌم الموضوعات 
:العلمٌة والعملٌة ألهداف مختلفة منها  

العالقات والمبادئ العلمٌة عبر تجارب للوصول إلى استكشاف  -
(اكتشاف)نتائج غٌر معروفة مسبقا   

 نظرٌاعالقات وقوانٌن علمٌة تم دراستها إثبات  -

ممارسات عملٌة للعمل على إنجاز مهمات عملٌة وتعلم تعلم  -

 .مثال( المشغل ومختبر الحاسوب)مهارات 

 



هو الذي ٌحكم بأن ٌتم الشرح النظري أوال أم العمل المخبري الهدف 

؟؟؟؟؟؟؟أوال  

للطلبةالهدف من التجربة توضٌح  -  

الطلبةبد من توضٌح أسماء ووظائف األجهزة التً ٌعمل علٌها ال  -  

السالمةبد من وضوح إجراءات ال  -  

بد من وضوح اإلجراءات مكتوبة على شكل خطوات واضحةال  -  

 



 

 الواحدةإلى عدد الطلبة فً المحطة االنتباه •

 النظريالقدرة على إجراء التجارب العلمٌة ولٌس التقوٌم تقوٌم •

 التركٌز على المهارات محاولة •

  

 



 

 

التعلم وبٌن استراتٌجٌة هذا األسلوب ٌجمع المتعلم بٌن محتوى التعلم فً 

فالمعرفة العلمٌة هنا وسٌلة للتفكٌر العلمً ونتٌجة له فً نفس : وطرٌقته
 الوقت

 



 

المشكلة واستٌعاب طبٌعتها ومكوناتهاتحدٌد  -  
بٌن عناصر المشكلة وخبرات الطلبةالربط  -  
األبدال والحلولاقتراح  -  
إلٌجاد الحلولالتخطٌط  -  
الحلولتجرٌب  -  
النتائجتعمبم  -  
إلى مواقف جدٌدةنقل الخبرة  -  
  

 



اإلٌجابٌة نحو المواقف الصعبة والمشكالت والثقة بحلهااالتجاهات  -  

والعالقات التً الحقائق على الدقة، والعمل على فهم الحرص  -
 تنطوي علٌها المشكلة المطروحة

على تحلٌل المشكالت واألفكار ( مع الطلبة)المشكلة والعمل تجزئة  -
 المعقدة

فً حل المشكلة، وتجنب التخمٌن والتسرع فً إعطاء الــتأمل  -
االستنتاجات قبل استكمال الخطوات الالزمة للوصول إلى إجابات 

 دقٌقة



والطلبة )وطلبته المدرس أسلوب قائم على الحوار بٌن : المناقشة
.حول الموضوع قٌد الدراسة( بٌنهمفٌما   

 

 الموضوعٌثار النقاش ال بد من تحدٌد حتى •

ٌستمر النقاش ال بد من أسئلة مخطط لها مسبقا لتوجه حتى •
 النقاش

بد من تعوٌد الطلبة على القراءة والتحضٌر المسبق قبل ال •
 اعتماد المناقشة أسلوبا للتدرٌس

 



األسلوبالموضوع مع تناسب  -  

الطلبةمشاركات تنظٌم  -  

بالموضوع وعدم االنقٌاد وراء األفكار التً قد تخرج التقٌد  -

هدفهالنقاش عن   

تلخٌص األفكار الرئٌسة بمشاركة الطلبة -  

على أن ٌكون للطلبة النصٌب األكبر من الوقتالحرص  -  



هً طرٌقة فً التدرٌس تتضمن إجراءات علمٌة لعرض وسائل 

تعلٌمٌة طبٌعٌة أو اصطناعٌة أو تجارب علمٌة ٌغلب علٌها أداء 
الطلبة  بهدف إٌصال أغراض تعلٌمٌة محددة إلى المدرس   

مصدر التعلم الغالب هو الوسائل التعلٌمٌة بنوعٌها الطبٌعً أو       -
 االصطناعً 

النشاط العلمً هو الغالب و لكن من قبل المدرس فقط بٌنما      -
ٌشاهدون و ٌسمعون و ٌتأكدون من صحة ما ٌعرض أمامهم الطلبة   

العروض ٌمكن أن تتم داخل الصف أو خارجه وأنها تشمل      -

 المالحظات والتجارب العلمٌة 



استخدام العروض العملٌة كمنبه أولً الستثارة فعالٌات     -
الطلبة واهتمامات   

استخدام العروض العملٌة لتوضٌح نقطة معٌنة فً أثناء مرحلة     -
 تكوٌن المفاهٌم الجدٌدة للدرس 

 العروض العملٌة فً توضٌح كٌفٌة القٌام بعمل معٌن استخدام     -
  

 



     اإلعداد والتخطٌط للعرضمرحلة  -

التنفٌذ الفعلً للعرض   مرحلة -  

استثارة موجهة لتهٌئة الطلبة جسمٌاً و نفسٌاً قبل بدء العرض وهذا  -

ٌساعد على ضمان مشاركة الطلبة بفاعلٌة فً كل خطوة من 
 خطوات العرض 

من توجٌه المدرس والطلبة توضٌح أهداف العرض حتى ٌتمكن   - 
 األسئلة والمناقشات لتحقٌق األهداف 

 



الطلبة  العرض بطرٌقة سهلة و بسٌطة باستخدام أقصر الطرق وأبسط لغة تناسب تقدٌم  -  

بتنفٌذ بعض األعمال الطلبة  فً العرض وذلك من خالل توجٌه األسئلة ومناقشة الطلبة  إشراك     -
 المناسبة 

تنوٌع الفعالٌات أثناء تقدٌم العرض ، شرح ومشاهدة وعمل وكتابة وتسجٌل المالحظات والنتائج     -  

مختلفون فً سرعة فهم ما ٌعرض أمامهم وذلك ٌؤمن فالطلبة  تقدٌم العرض بسرعة مقبولة     -
بجمٌع مستوٌاتهم الطلبة مشاركة   

لتسجٌل المالحظات على دفاترهم تدرٌجٌاللطلبة إتاحة الفرصة     -  



تقوٌم العرض مرحلة  -   

:حفظ التجهٌزات  -  

أن ٌعٌد المواد واألدوات واألجهزة إلى أماكنها بالشكل المدرس على 
.المالئم وأن ٌحفظها فً أماكن معروفة ومحددة  

 



المشروع كأسلوب تدرٌس على فكرة التعلم عن طرٌق العمل ٌستند  -
(فردٌا أو جماعٌا)  

ٌنمً الكفاٌات المعرفٌة والمهارٌة واالجتماعٌة -  

ال بد من بٌان معاٌٌر التقٌٌم للطلبة سلفا  -  

 



هدفه اإلنشاء: البنائًالمشروع  -  

مبنً على مهارات ٌكتسبها الطلبة من خالل تنفٌذ عملمشروع  -  

مبنً على مشكلةمشروع  -  

ترفٌهً كالقٌام برحلة للترفٌه وتعلم مهارات التخطٌط والتنفٌذ مشروع  -
 للرحالت نفسها

 



هناك معاٌٌر: المشروعاختٌار  -  

الخطوات الرئٌسة ولٌس التفصٌل: الخطة التنفٌذٌة للمشروعإعداد  -  

(شرح األبعاد، توضٌح المهام، والمتابعة)المشروع تنفٌذ  -  

:  فً المشروع ال بد أن ٌكون مستمرا فً مراحله المختلفةلتقوٌم  -

.وٌتضمن الخطوات، وممارسة المهارات المقصودة والمنجز النهائً  



:مفهوم التعلم باالكتشاف   
هو وسٌلة ٌكتسب بها شخص معرفة ما عن طرٌق استخدام مصادره العقلٌة 

 أو المادٌة 
وٌعرف التعلم باالكتشاف على أنه التعلم الذى ٌحدث نتٌجة لمعالجة المتعلم 
للمعلومات وتراكٌبها والتعامل معها حتى ٌصل من خاللها الى معلومات 

 جدٌدة 
 

والعنصر األساسى فى التعلم باالكتشاف هو أن ٌلعب المتعلم دورا نشطا فى 
 تكوٌن المعلومة والحصول علٌها 

وقد ٌستخدم المتعلم عملٌات االستقراء واالستنباط والمشاهدة والمالحظة 
 للوصول الى معلومات جدٌدة 

 



:االكتشاف الموجه -  

بالتوجٌه فى أحٌان معٌنة أثناء عملٌة االكتشاف المدرس ٌقوم خالله 

عند ) وذلك بتوجٌه مجموعة من األسئلة واالرشادات والتوجٌهات 

التى تقود المتعلمٌن الى اكتشاف العالقة أو القانون أو ( اللزوم

.الموضوع محل الدراسة   
 

:االكتشاف الحر   

إال المهمة األساسٌة التً (  منعدم)أى توجٌه المدرس الٌقدم خالله 

 ٌجب القٌام



 

 العرض مرحلة  -

 التوجٌه مرحلة  -

 االكتشاف مرحلة  -

 التحقق مرحلة  -

 



تقدم اسئلة ومشكالت ومواقف تدور حول الموضوع المطلوب  -
 اكتشافه 

القانون أو النظرٌة لمعرفة المفاهٌم والمبادىء الرٌاضٌة تحلل  -
المتضمنة فٌها ثم تبدأ فى ارشاد المتعلمٌن الستخدام معلومات معروفة 

 لدٌهم والتقدم فى خطوات الطرٌقة 
تسمح للمتعلمٌن بالقٌام بعملٌة االكتشاف بطرق متعددة  -  
تقدم بعض االرشادات المفتاحٌة عندما ٌتعثر المتعلم فى عملٌة  -

 االكتشاف 
ومن المالحظ أن العمل بطرٌقة التعلم باالكتشاف ٌكون أفضل عند   

.العمل فى مجموعات   

 



تعلٌمً تعلمً منظم ومخطط ٌتم خارج الغرف الصفٌة نشاط  -

مواقع أثرٌة، مواقع جٌولوجٌة، شركات، مصانع، مؤسسات  عامة )
  (الخ....

كل تعلم فعال ٌمكن أن ٌحدث داخل الغرف الصفٌةلٌس  -  

داخل ( خاصة المهارٌة)ال نستطٌع تعلٌم بعض الموضوعات قد  -
 المؤسسة التعلٌمٌة نظرا لنقص اإلمكانات المادٌة أو عوامل األمان

 



لتحقٌق أهداف محددة وواضحةتهدف  -  

ارتباطا مباشرا بالمحتوى التعلٌمًمرتبطة  -  

الطلبة ٌصعب توفٌرها داخل المؤسسة ٌحصل علٌها التً الخبرات  -
 التعلٌمٌة

.تخطٌطا علمٌا على أنها أنشطة تعلٌمٌةمخططة  -  

  

 



- Valid 

- Authentic 

- Reliable 

- Coninuous 



 

 

 أٌة مالحظات إضافٌة أو أسئلة؟؟؟

 

 شكرا لحسن المتابعة والتفاعل اإلٌجابً 

 

 

 


