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 سس التدريس الجيد: أالمحور الثاني 

ساسدد طّ ددمّاليدديسعّ العالددجّ اليدد ل ّ ّ   ددا  ّأالتدديس عّلية ددطّت عدد ثّلةددطّافاددطّاعددسا ّّنّ إ
نّ ضددد  ّالددطّالدددس ّالعالدددجّالدددسا ّ يلددداسا ّأاليدديسعّيدددنّعس ددد ّتشا  ددد ّالادداي ّيددد ّالعالدددجّ

لعسائددد ّ اسدددال جّّادددسرّتدددستلعّللدددد ّي دددييّيشدددس ذ نّلةعالدددجّ ّ  ددد  ّالشية دددطّتدددت أ يشة يدددا ّ
سدال جّالتديس عّ التعالد ّأيتشيي ّت سد ّ تتفئ ّي ّالي ق ّالتشة يمّال ثّ  لغمّانّتتك د ّيد ّ

ّد ّت ق  ّا يا ّاليسعّ ّ التيس عّلية طّاتصا ّل نّالعالجّ الييسعّ.أيش ّ ّينّ

 ّ ظس دطّأّليّلةييسعّيدنّاال يدانّلعةسدعطّد ّت ق  ّاال يا ّالتشة ي طّالأل اءّلةطّياتقي ّ ينّ
 ديا ّأ لاّت سسّل ّذل ّال  ا ّلاي ل طّ تت حّلد ّذسصدطّتكد  نّ دلدا ّ ظدسّلايدطّلدنّتسل  طّأل

  دد اّ ش ددمّالقدديس ّلةددطّّ لددطّعفلدد ّإّذكدداسق دد ّستلتدد ّذددمّ قدد ّالقدد  ّ األالتسل ددطّ لية اتلدداّلغ ددطّت 
ّ:ّالتيس عّ تتعةجّينّالييسعّليياّينّالصعا ّي لا

ّص طّالدس ّ.ّ-

ّال ادا ّ.يشسذطّّ-

ّالقيس ّلةطّااللتكاسّ-

ّاال عتاحّلةطّاالاس نّ-

ّالااص طّالي للطّلفاس نّ-

ّالشايا ّالااص طّالع لطّ-

 : سس التدريس الجيدأ

ّالييسع•ّ

ّالعالج•ّ

ّالضلع•ّ
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ّاليسع•ّ

ّالعس قط•ّ

ّ:د ها التدريس الجيء التي يقوم عليلمبادىا

ّ.ّ ا تيايات ّ ايكا ات ّ يسالا ّالاةع طّاليشسذ طّلةعالجّ ّ قيسات ّ•ّ

ّ.ّ ض حّاللي ّينّاليسع•ّ

ّ.ّّاستشيا ّاكاسّينّ اسطّذمّلية طّالتيس ع•ّ

ّ.ّّنّ ت يرّالتشة ّقيسا ّالعالجّ  الشلاأ  لغمّ•ّ

ّ.ّّنّ ؤيثّالتشة ّلالعالجّالطّذل ّ ظ عمأ  لغمّ•ّ

ّ.ّّيسالا ّال الطّال ديا  طّلةعالج•ّ

ّ.ّّ ّيدي ّيتغ سا ّالي ق ّالتشة ي طتك نّل ئطّالتشة ّيتفئيطّيّانّ •ّ

 ميزات الطريقة التدريسية الجيدة

العس قددطّالد ددي ّذددمّي قدد ّتشة يددمّيشدد نّقدديّالتكدد نّكدد لدّذددمّي قدد ّااددسّل ددد يّّنّ ألددالست ّيددنّ
سسد ّكيش داسّأيتغ سا ّدي ي ّ لكدنّلصد س ّلايدطّا اّيداّك داّقديّ ضدش اّيلدايرءّالتديس عّالد ديّّ 

عس قددطّالتدديس عّسددتك نّا دديرّل اصددسّاالتصددا ّاليدديسعّ العالددجّ اليدداي ّاليساسدد طّ ّ ل دداءّّنّ إذدد
ّتمّ:اديا ّيي زا ّالعس قطّالد ي ّلاآللة  ّ يكنّ

ّقايس ّلةطّت ق  ّ ي ّتسل ثّ تشة يم•ّ

ّتتفء ّي ّقيسا ّاليتشةي ن•ّ

ّتستا سّياذش طّاليتشةي ن•ّ

ّ يمايكا  طّاستشياللاّتمّاكاسّينّي ق ّتشة•ّ

ّتت حّاستشيا ّ سائ ّ ي ايّتشة ي طّلي ي •ّ
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ّايكا  طّتشي ةلاّلةطّ ذ ّالظس  ّالياي طّ االدتيال طّلةتيس عّ.•ّ

ّ(ّالتدريس الفعال يا اّ سايّلد)

لت ق ددد ّّطسدددال جّتيس سددد طّي اسدددلأاليقصددد يّلالتددديس عّالعشدددا ّ ددد ّقددديس ّاليشةددد ّلةدددمّأنّ سدددتاي ّّ
 يا ّذمّي اق ّتيس س طّلش  لاّ.ّذاليشة ّال كمّينّاف ّلية طّالتديس عّ ددجّأنّ كد نّلي د ّأ

 يا ّيش  طّتتعةدجّأسة جّآاسّل يياّتك نّ  ادّأسة جّتيس سمّالمّأالقيس ّلةمّاال تقا ّينّ
  تدمّ سدتع  ّاليشةدد ّأنّ قد  ّلشيةد ّ  صدد ّالدمّالتديس عّالعشددا ّت دديّلشد ّااللتلدداسا ّّ  لددّ
ّ دجّأنّ ضشلاّاليشة ّ صجّل  طّلت ق  ّاللي ّينّالتشة  ّ  مّ:التمّ

  دد اّ ت قدد ّلددنّ ّ:ّيلدداس ّاليشةدد ّ لسالتدد ّذددمّاةدد ّاالادداس ّالشقة ددطّ العكس ددطّلدديثّاليتشةيدد نّّأ الّا
ّعس  ّ:

ّ ض حّالاسحّ أسة جّالشس ّ.ّ-أّ

يشلد ّأا داءّالشدس ّسدة جّتشايةدطّأليتشةي نّ ال ثّ أتمّينّعس قتدطّّ التأا سّاال دالمّلةمّاّ-ج
.ّ

:ّالصدددةطّاال دال دددطّلددد نّاليشةددد ّ اليتشةيددد نّ ا يددداعّالشفقدددا ّاال سدددا  طّالتدددمّتا دددسّياذش دددطّّاا  ددداّا
ّياءّالشيةمّ  لدّ ت ق ّلنّعس  ّ:لل  ّاقصمّياّذمّ سشل ّاا اءّاألّاليتشةي ن

ّالاسحّ الشس .أنّ لت ّاليشة ّلاليتشةي نّلاي ّ  شعمّلك ّذسيّي ل ّا تياياّااصاّاا اءّّ-أّ

ّ شعمّذسصّلةيتشةي نّلةي اقاطّ االستعساسّ  د جّلةمّاستعساساتل ّ.ّ-ج

 ظلددسّاليشةدد ّا تيايدد ّلضددس س ّذلدد ّالتفي دد ّلةيلدداس ّاليتشةيددطّ يشسذددطّدي دد ّيسا ددد ّاألياءّّ-دددد
ّ الاع ا ّالتشة ي طّذمّك ّيس ةطّ.

مّالتشاي ّي ّاليلاس ّلاسعّأنّتاد  ّاليتشةي نّلكمّ ليل اّيشتيي نّذمّ لدّلةمّا عسل ّذّ-ي
ّسّاليشة ّالعسصّلت ق  ّااللياعّ.  ذ

 : دور المعلم لتحقيق فاعلية التدريس
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ذالة طّالشية ا ّالتشة ي طّ التسل  طّ شتييّأساساّلةمّعل شطّاالتصا ّل نّاليشة ّ اليتشة ّكيداّّإنّ 
أنّياسدا ّالشية طّالتشة ي طّتتأاسّليسدطّكل دس ّلعل شدطّ د اّاالتصدا ّ ّلد لدّذدانّلةدمّاليديسعّ

لد اّذشة د ّي د ّّ   قد ّاللدي  ّّلةي سّال ثّ ددجّأنّ قد  ّلد ّلدشد ّتيس سد ّذشداالّاّأنّ ك نّ ال اّا
ّ:ّأتمأنّ  ييّياّ 

ّ يا ّاليسعّ.أّ-1

ّسة جّأ ّأسال جّالتيس عّالي اسلطّلت ق  ّ  اّاللي ّ.أّ-2

ّالاع ا ّاليتسةسةطّ اليتيسدطّلتشة  ّاليلاس ّاليسايّتشة يلاّ.ّ-3

ّعس ّت ظ  ّاليتشةي نّاا اءّت ع  ّال ااعّ  ّس تل ّالتشة  ّالديشمّا ّالتشة  ّالعسيثّ.ّ-4

ّيّاالسال جّالي اسلطّلت ع زّاليتشة ّلةمّالشي ّ.ت ي ّ-5

ّسة جّتقي  ّالتغ  طّالسادشطّالي اسلطّ.أّ-6

ّك ع طّاة ّالي اخّالتشة يمّالي اسلطّليياسسطّالتعك سّ االلياعّ.ّ-7

ّة جّق اعّييثّياّت ق ّينّا يا ّ.سأّ-8

 المبادئ األساسية في التعليم :

اليددتشة ّلكددمّ كتسددجّأثّيلدداس ّتشة ي ددطّ دددجّأنّ كدد نّلةددمّيسا ددطّكايةددطّلق يتلدداّ أاس دداّذددمّّإنّ 
  ات ّذيافّيلاسا ّالي ازال ّ مّيلاسا ّاليذاعّلنّال ععّ  ستاييلاّالعسيّذمّ  ات ّذمّكا سّ
يددنّالي اقدد ّالتددمّتتعةددجّ لدددّ ّلدد لدّ دددجّتشس دد ّاليددتشة ّلأ ي تلدداّ ضددس س ّاكتسدداللاّلدي دد ّ

  تددمّ كتسددجّاليددتشة ّاليلدداسا ّ  لغددمّأنّتتدداحّلدد ّالعددسصّليياسسددتلاّّ شةيدد نّيددنّالد سدد نّاليت
  ّتتيادد ّذددمّ   ددادّلشدد ّاليلددايسّاألساسدد طّلةتشةددّ الشية ددطّ التدديس جّلة لدداّذددمّي اقدد ّياتةعددطّ

ّ-اآلتمّ:

 ، وذلك من خالل : : التقديم أولا 

ّلااتصاسّ.تسك زّاال تلا ّلنّعس  ّ ص ّيضي نّالشي ّّ-أّ
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ت ي يّاللدي ّا ّأنّ لددّ دشد ّتعك دسّاليدتشة ّي صدلاّ يتدلداّ  د ّت ق د ّاللدي ّاليعةد جّّ-ج
ّ الّ لتشيّل  ّ.

 ي ددطّاليشسذددطّ اق الدد ّلددانّ دد  ّاليشة يددا ّأإادداس ّياذش ددطّاليددتشة ّ:ّلددنّعس دد ّإلددسازّق يددطّّ ّ-دددد
ّشة يا ّ.ا س ّس  ّ ستاي ّ   ّالي اليشاس ّس  ّتع ي ّذمّ  ات ّ ذمّي اق ّك

 : تحديد المهارة : ثانياا 

ّ يتسةسدددفّااددسحّالي ضددد عّاليدددسايّتشة يددطّ العددداءّالعسصدددطّلةيدددتشة ّلةتعل دد ّ  كددد نّالادددسحّيتيسداّا
ل  دديّ ددؤيثّاليددتشة ّالاعدد  ّاأل لددمّ  شدديّا داز دداّ  تقدد ّالددمّالاعدد  ّالاا  ددطّ الّ  تقدد ّيددنّاعدد  ّ

ينّدي  ّالاعد ا ّالدتشة ّقطّ  ك اّ تمّ  تلمّتشة ي طّالمّالتمّتة لاّاالّلشيّاتقانّالاع  ّالسال
ّاليعة ج.

أياّلال سلطّلةيتشةي نّ  ثّالقيسا ّالشال طّذ يكنّلةيشة ّالعاء  ّذسصطّلةتشة ّال اتطّلدنّعس د ّ
عةقداّلد ّ ض ّاليتشةي نّذمّي اق ّ يكنّ ةلاّلنّعس  ّلش ّاليلاسا ّالسدالقطّالتدمّتشتلدسّي 

ّالكتساجّاليلاس ّل عس ّ.

 التفسيــر : : ثالثاا 

 التعس سّ لي ّالدمّت ضد حّالاعد ا ّاليتسةسدةطّالتدمّ قد  ّللداّاليدتشة ّ  د اّ ش دمّأنّاليشةد ّقديّ
 شعددمّيادداالّ  ي  ددداّ ددز يّلدد ّاليددتشة ّلاددك ّالسددة دّ األياءّاليعةدد جّ لةددمّاليشةدد ّاالّ قصددسّ

 دش ّاليتشةيد نّاكساجّاليلاس ّلةيتشةي نّلةمّتقة يّال ي  جّذقعّ لكنّ دجّلة  ّأنّ  ا  ّأنّ
 شقددي نّيقاس ددطّلدد نّاليلدداسا ّالسددال ّتشةيلدداّ اليلدداس ّاليكتسددلطّالدي ددي ّ تددمّ  ددييّا تقددا ّألاددسّ

ّاليلدداسا ّالدي ددي ّ الددسلعّلدد نّاليلدداسا ّالقي يددطّ اليلدداس ّطلددإيددنّاليلدداسا ّالقي يددطّالسددالقطّّالددتشة 
ّالتشة ّ ك لدّلةمّسسلطّالتشة ّ.ّل ّذمّاستيساسّلية طاليكتسلطّالدي ي ّ  يّأنّ لدّ س

 : الممارسة : رابعاا 

ل ّذدمّتشةد  ّسّ(ّ دمّكةلداّتسدالت ي ديّ التعسد ّ-الاع ا ّا ّاليلايسّالافاطّالسالقطّ)ّالتقدي  ّّإنّ 
التةي  ّايااليياسسطلة لاّذ ش مّأنّ كد نّالعدسيّقدايسااّلةدمّاياءّاليلداس ّلسدسلطّ يقدطّ  تدمّ صدلحّ

ّ-ذ دجّلةمّاليشة ّاتلاعّاآلتمّ:ّلي ّاليعة جّي  التيس نّذشاالّ   ق ّال
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شدطّاا داءّذتدس ّالتيددس نّأنّ لد  ّاليشةد ّكد ّيداّذدمّقيستد ّلكدمّ ددز يّاليدتشة ّلتشز دزّ تغ  دطّسادّ-1
ّ األياءّ.

ّالسة دّاليست جّاكسال ّلةيتشة ّ.أنّ تأكيّاليشة ّأنّالتيس نّ ستلعّلّ-2

الاعددأّالدد ثّقدديّ صدديسّيددنّلشدد ّاليتشةيدد نّ لكددنّأنّ لتشدديّاليشةدد ّلددنّاالادداس ّالددمّاالياءّّ-3
ّيّيائياّلةمّاألياءالص   ةةشي ّ.لة  ّأنّ ق  ّلالتأك 

اليتشةيددد نّلاللدددي ّاليعةددد جّت ق قددد ّ ا اّ دددديّأنّ  دددادّااعددداءّيدددنّّأنّ ددد كسّاليشةددد ّيائيددداّاّ-4
ّ اتةدددجّاليتشةيددد نّلة ددد ّأنّ  قددد ّاالياءّ  شعدددمّتشة يدددا ّاكادددسّيقدددطّ تعصددد فاّ تدددمّ دددت ّالشيددد

ّلالاك ّاليعة جّ  ت ق ّاللي ّ.

التاد  ّاليستيسّاا اءّاالياءّأيسااّضس س اّ تمّ اشسّاليتشة ّا  ّ س سّلاعدمّصد    ّّإنّ ّ-5
ّتدا ّاللي ّاليعة جّيياّ شعمّل ّياذشاّلةمّاالستيساسّذمّالتيس نّ.

 ؟ وسائل التدريس الناجحما 
  ا سنّاستايا ّالسل س  -1

التشة ي طّ أقةلاّتكةعط ّالّ كايّ ستغ مّل لاّيشة  ّذالس ّينّأقي ّال سائ ّ السل س 
تستاييلاّلعشال ط.ّ شتقيّلش ّاليشةي نّأنّاستايا ّالسل س ّأيسّلا ائمّالّ ك  

 ق الي ّ   اّت سّص  ح.ّذاليشة ّال ادحّ ستاي ّالسل س ّلاك ّي ظ ّ  اض ّألص  
  . أل يا ّي يي 

اليكت لطّ   ييّلك ّقس ّ  ل طّيش  طّينّاألا اءّق ّلتقس  ّالسل س ّلقسي نّأ ّافاط    -2
 ت ض ّذ  ّلاك ّي ظ ّ  اضح ّذياف ّقس ّلش اصسّاليسع ّ قس ّلةدي ّ الشلاسا 

  .الاسح ءالتلاّأا االتمّ سايّللاّاللقاءّع  ّاليسع ّ قس ّلةشلاسا ّال قت طّالتمّ يكنّإّز
 . الّتتكة ّ أ  ّتكتجّلةطّالسل س 

  .السل س ّ ا  ّأنّالّتشعمّظلسدّلةعفج ّل ّالعل ّد لد ل يّالكتالطّلةط
  .لةطّالسل س  ّ ا  اّيل ّضس س ّية طّل لدّذساسعّذمّإزالت  الّتكتجّا ئاّاعأ

الية نّلعس قطّي ظيط ّل  يّ ساليّالعالجّلةطّاست شاجّلية تمّ استاي ّالعلاا س  -3
  .األا اء التص   ّأ ّالسلعّل ن

  .يكنّسؤ تلاّلةعفجّذمّآاسّالعص تأكيّأنّالكتالطّ اض طّ   -4
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الي ايّ استاي ّدلازّلس ّذ  ّالسأعّقيّ ك نّأكاسّذشال طّإ اّتيسل ّلة  ّ أليي  -5
  :لاك ّد ي.ّذل 

  .  ذسّال ق ّال ثّتصسذ ّذمّالكتالطّلةطّالسل س -أ
ّّ . دشةدّت اد ّالعفجّيائياّا-ج
  .اليشةي ن لياكةطّس ءّالاعّل يّلش ّ ك نّ فّا -ج
ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


