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 التذريس .Teaching 

 هفهىم التذريس  .the concept of teaching  

اْ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٛعٛدح ِٕز اٌمذَ ٚعزظً غبٌّب اْ ٕ٘بن لذ٠ُ ٚؽذ٠ش ٚغبٌّب اْ ٕ٘بن افشادا 

، فغزظً اٌؾبعخ اٌٝ اٌزذس٠ظ لبئّخ.  زبعْٛ اٌٝ رٛع١ٗ ٚاسشبدؾاوضش خجشح ٚاخش٠ٓ الً خجشح ٠

ٌٍغٕظ اٌجششٞ ػٓ غش٠ك  ٚاٌزذس٠ظ ٘ٛ اؽذ اٌٛعبئً اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رؾم١ك اٌزٛاصً اٌؾعبسٞ

 .ٔمً اٌخجشاد ٚاٌّٙبساد ٚاالفىبس اٌٝ االع١بي اٌمبدِخ

 ٚاٌّٙبسادٚلذ اػزجش اٌزذس٠ظ فٟ االصً أٗ اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ٠فُٙ ِٕٗ أٗ اوزغبة ثؼط اٌّؼٍِٛبد  

ٚاٌّؼبسف ، فٟ ؽ١ٓ اْ ٌٍزذس٠ظ غب٠خ اُ٘ ِٓ اٌزؼ١ٍُ ٟٚ٘ اٌزشث١خ ٌٚٗ ا٘ذاف اعّٝ ِٓ ِؼبسف 

زغت ثً رزؼذٜ اٌٝ ر١ّٕخ اٌمبث١ٍبد ٚاوغبة اٌّٙبساد ٚاٌخجشاد ٚاٌٛصٛي اٌٝ اٌزصٛس رٍمٝ ٚرى

 اٌٛاظؼ ٚاٌزفى١ش إٌّظُ ٌؾ١بح اعّٝ ٚاسلٝ ٚافعً.

٠شىً ِغّٛػخ ٔظش٠بد ٚؽمبئك رطجك ٚرؾٛي اٌٝ ِٙبساد ٚخجشاد ِٓ خالي فالتذريس 

ِٚغزٕذح اٌٝ اعظ ٔظش٠خ ّٔٛرع١خ  ثأ٘ذافوزٌه ػ١ٍّخ ِخططخ ِٕزظّخ ِؾىِٛخ  وهىاٌزذس٠ظ 

 ٌزىبًِ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠غ١خ .ٌزؾم١ك اٌزطٛس ٚا

ٚثّب اْ اٌزذس٠ظ ٔشبغ ِمصٛد ٠ٙذف اٌٝ رشعّخ اٌٙذف اٌزؼ١ٍّٟ اٌٝ ِٛلف ٚاٌٝ خجشح ٠زفبػً  

ِؼٙب اٌطبٌت ٠ٚىزغت ِٓ ٔزبعٙب اٌغٍٛن إٌّشٛد ثٛاعطخ غشق ٚٚعبئً رؼ١ّ١ٍخ ِخزٍفخ 

١ٍٗ الثذ اْ ٠عغ فٟ ٔظش االػزجبس اْ ٕ٘بن ػذد غ١ش ِؾذٚد ِٓ ٠غزخذِٙب اٌّذسط ٚػ

اٌّزغ١شاد اٌزٟ رؼًّ فٟ اٌّٛلف اٌصفٟ ٠ّىٓ ظجػ ػذد ِٕٙب ٚال٠ٛعذ ِجذأ ٚاؽذ ٠ّىٓ اْ 

 ٠ؤدٞ اٌغ١ذ ٘ٛ اٌز٠ٞغطٟ اٌّٛالف اٌّخزٍفخ فٕٙبن ثؼط اٌصؼٛثبد ٚاالعزضٕبءاد ٚاٌّذسط 

بس٠خ اٌّخزٍفخ ٌزغط١خ اٌّزغ١شاد اٌّطٍٛثخ فٟ اٌّٛالف دٚسا ف١ٕب فٟ رأ١ٌف ٚرمذ٠ُ اٌّٛالف اٌّٙ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ .

 التذريس علن وفن: Teaching science and art 

فٙٛ ِضً اٌؼٍَٛ االخشٜ وؼٍُ ) إٌٙذعخ ، االعزّبع ،  Science علناْ اٌىالَ ػٍٝ اْ اٌزذس٠ظ 

ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌؼٍَٛ االخشٜ( ، وّب أٗ ٠شرجػ اسرجبغب ٚص١مب ثبٌّٛاد اٌذساع١خ   اٌٍغبد ، اٌفغٍغخ

ٚاٌّزّضٍخ ثـ ) ػٍُ إٌفظ ٚػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ، ٚٔظش٠بد اٌزؼٍُ ٚاالداسح ، ٚاٌجؾش  االخشٜ

 ٚع١ّغ اٌّٛاد االخشٜ . ٚاٌّمب١٠ظاٌؼٍّٟ ٚاالخزجبساد 

فٟ اٌزذس٠ظ ِضً غشائك اٌزذس٠ظ فٟ اٌزشث١خ اْ وً ٔٛع ِٓ فشٚع ٘زٖ اٌؼٍَٛ ٌٗ غش٠مزٗ اٌخبصخ 

 اٌش٠بظ١خ ٚغشائك رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ....... ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌؼٍَٛ.
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فٙٛ ١ٌظ ِغشد ػًّ اٚ ٚظ١فخ ثً ٘ٛ ػ١ٍّخ رص١ُّ ِششٚع ظخُ  Art فن اِب اٌزذس٠ظ

ِزشؼت اٌغٛأت ٌٚٗ ِشرىضاد ٚاظؾخ ، ٚاٌزذس٠ظ وفٓ العزغالي ِذسط اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ 

ذساد االثذاػ١خ ٚاعب١ٌت اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرٛظ١ف االخشاط اٌغ١ذ فٟ اٌذسط ٚاٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌم

 .ثّب ٠ّزٍه ِٓ ِشٚٔخ فىش٠خ ٚفٓ رٛص١ً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف ٚاٌّٙبسادرؼذ٠ً خطخ اٌذسط 

اٌغّب١ٌخ ٚالزصبد فٟ اٌغٙذ ٚاٌٛلذ   ٘ٛ إظٙبساٌفٓ فٟ اٌزذس٠ظ اْ  ِب عجكِٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ رؾ١ًٍ  

اصٕبء رؼبًِ اٌّذسط ِغ عٍّخ ِٙبساد ف١ٕخ اٚ رشث٠ٛخ ِصّّخ فٟ ثٕبء ٘شَ ِزذسط ِٚزغٍغً 

 ٙب فٓ اٌزذس٠ظ.ؼ٠شرجػ ثؼذد وج١ش ِٓ اٌشوبئض االعبع١خ ٌٍّٙبساد اٌزٟ ٠زؼبًِ ِ

 التذريس كنظام:Teaching as a system 

 ٔغذ أٗ ٠زىْٛ ِٓ .ارا ٔظشٔب اٌٝ اٌزذس٠ظ وٕظبَ ِزىبًِ 

 input – وذخالثال .1

ثبٔٙب وً شٟء ٠برٟ ِٓ خبسط إٌظبَ ٠ٚذخً ا١ٌٗ اٞ أٗ رٍه اٌؼٕبصش اٌزٟ  –رؼشف اٌّذخالد 

رذخً ؽذٚد إٌظبَ ِٓ اٌج١ئخ ٠ٚمَٛ إٌظبَ ثزغ١ٙض٘ب ٚرذس٠جٙب فبٌٕظبَ ثذْٚ ِذخالد ال٠ؼًّ 

ِخشعبد ٚرزّضً اٌّذخالد ثخصبئص اٌطالة ٚإٌّٙظ اٌذساعٟ ٚاٌج١ئخ اٌصف١خ  ٚال٠ٕزظ

 .ٚخصبئص اٌّذسط .. ٚغ١ش٘ب

 processــ  العولياث .2

اال١ٌخ اٌزٟ ٠زُ اٌزؼبًِ ِغ اٌّذخالد ٌزؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ِخشعبد ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد ٟ٘  –ٚاٌّمصٛد ثٙب 

أغبْ اٚ ِض٠غب  لذ رىْٛ اٌخ اٚ ٚاٌزٟ اٌطشائك ٚاالعب١ٌت اٌزذس٠غ١خ ٚاالعزشار١غ١بد ٚاٌزم١ٕبد

 . ِٓ االص١ٕٓ 

  out put – الوخزجاث .3

ِٚضبي ٌزٌه اٌطبٌت ػٕذِب ٠مجً فٟ ػٓ اٌؼ١ٍّبد ٟٚ٘ ٔٛارظ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ِب ٠ٕزظ٘ٛ وً 

اٌى١ٍخ رغّٝ ِذخالد ِٚٓ خالي اٌّشاؽً اٌذساع١خ اٌزٟ ٠زضٚد ثٙب ِٓ اٌطشائك ٚاالعب١ٌت 

اٌّخزٍفخ ٚوزٌه االرغب٘بد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ ٠ّش ثٙب اٌطبٌت  ثأٔٛاػٙباٌزذس٠غ١خ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ 

ٔؾصً ثٙب ػٍٝ ِذسط ٌٍزشث١خ  ِٓ اعزؼذاداد ٚدٚافغ ٚرؼض٠ض رغّٝ ػ١ٍّبد اِب اٌّخشعبد

 .اٌش٠بظ١خ
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 feed Backـــ  التغذيت الزاجعت .4

، ٚاٌؼ١ٍّبد ، ٚاٌّخشعبد ٚاػبدح إٌظش فٟ ِغزٜٛ اٌّذخالد  –ٚرؼٕٟ رصؾ١ؼ ِغبس إٌظبَ 

اال٘ذاف اٌّؾذدح عٍفب ٚرصؾ١ؼ ِغبس إٌظبَ  ظٛءاٌّزؼ١ٍّٓ فٟ اٌزغ١شاد اٌزٟ ؽذصذ فٟ عٍٛن 

 .  ِخشعبد ( –ػ١ٍّبد  –) ِذخالد 

  

   هقىهاث التذريس .Components Teaching   

ٚغش٠مخ ػشظٙب ، فمذ  اٌّبدحرؼذ اٌّمِٛبد اعبط ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ اال اْ ٔٛػٙب ٠ؼزّذ ػٍٝ ٔٛع 

ؤ٘الد ٚلذساد شخص١خ ٚػ١ٍّخ ِمِٛبد اخشٜ ٚ٘زٖ رؼزّذ ِٚب ٠ّزٍىٗ اٌّذسط ِٓ ِرعبف 

 االعزفبدح ِٕٙب ٚاعزخذاِٙب فٟ اٌزذس٠ظ ِٚٓ ٘زٖ اٌّمِٛبد. ٚو١ف١خ

 اٌّٛ٘جخ اٌفطش٠خ )اٌطج١ؼ١خ( -1

ٕ٘بن ِمِٛبد غج١ؼ١خ رغُٙ فٟ ٔغبػ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّزّضٍخ فٟ لٛح اٌشخص١خ ٚاٌزٟ رّىٓ 

ػٍٝ  رشغ١غ اٌطالة ٠عّٓ اٌّذسطاٌّذسط ِٓ اِزالن صِبَ اٌّجبدسح ثبٌذسط وّب ِٚٓ خالٌٙب 

االٔغغبَ ٚاالٔذِبط ٚاالعزغبثخ ٌٗ ٚ٘زا ٠ىْٛ ِٓ خالي ِذٜ اعزخذاِٗ ٌصٛرٗ ثٛظٛػ ٚٔمبٚح 

ٚوٍٙب ػٛاًِ رغُٙ فٟ  إٌطك ثشىً ع١ٍُ اظبفخ اٌٝ غش٠مخ االداء ٚظجػ إٌفظ ٚعشػخ اٌجذ١ٙ٠خ

 .ٔغبػ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼٍُ اٚ االٌّبَ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ -2

ٌّبدح ١ٌظ ٌٗ ؽذ ِؼ١ٓ ثً ِٓ اٌعشٚسٞ االؽبغخ اٌزبِخ ٚاٌزؼّك ثّغبي اْ اٌّبَ اٌّذسط ثب

ِٓ اعً رطج١ك االغالع ػٍٝ اؽذس اٌّغزغذاد ٚاٌّصبدس اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ  خالي اخزصبصٗ ِٓ

ٚاٌزٟ رٙذف اٌٝ ِغبػذح اٌطبٌت فٟ افعً اٌطشائك ٚاالعب١ٌت اٌّزطٛسح فٟ ِغبي اٌزذس٠ظ 

 صِخ.البػ١ب فعال ػٓ اوزغبة اٌخجشاد اٌرؼٍّٗ ّٖٚٔٛ ٚرى١فٗ عٍٛو١ب ٚاعزّ

 

 هبادئ التذريس .Principles of Teaching 

اْ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ٟ٘ ١ٌغذ ِّٙخ عٍٙخ فٟٙ رؾزبط اٌٝ فُٙ ٚارمبْ ِٚؼشفخ رفص١ٍ١خ ثأؽذس 

بِخ اٌٛعبئً ٚاٌطشق ٚػٍٝ اٌّذسط اْ ٠ٍُ ٠ٚؼشف ِؼشفخ رخصص١خ ثبألعبع١بد ٚاٌّجبدئ اٌؼ

 .ثبالرٟ ٌٍزذس٠ظ ٚاٌزٟ رزّضً

 .اهذاف الذرس تحذيذ اوال:

رطج١مٙب ٌٚٙب ِٓ اال١ّ٘خ فٟ رؾذ٠ذ رؼزجش األ٘ذاف اِٛسا عٛ٘ش٠خ فٟ اػذاد إٌّب٘ظ ٚ     

 اٌٛعبئً ٌزؾم١ك اٌغب٠بد ٚرزؾذد اال٘ذاف ثّب ٠ٍٟ.
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 رأ١ً٘ اٌّجبدئ اٌٛغ١ٕخ فٟ ٔفٛط اٌطٍجخ .1

 رطٛسٖاػذاد اٌطٍجخ ٌّزطٍجبد اٌّغزّغ ٚرطٍؼبرٗ ١ٌغبّ٘ٛا فٟ  .2

 رؾم١ك إٌّٛ اٌّزىبًِ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي اٌّّبسعخ ٌألٌؼبة ٚاٌفؼب١ٌبد  .3

 اعزضّبس اٚلبد اٌفشاؽ ٚثشىً فؼبي ثّب ٠ؼ١ُٕٙ ػٍٝ رىبًِ ُّٔٛ٘ ٚاٌزّزغ ثزش٠ٚؼ ٘بدف .4

 .ثانيا: اعذاد الذرس وتنظيوه 

ػٍٝ اٌّؤ٘الد اٌغ١ذح ٌٍّذسط فمػ ثً ػٍٝ اعزؼذادٖ اٌّغجك ارا  ال ٠ؼزّذاْ اٌزذس٠ظ اٌغ١ذ      

اْ وً دسط ِٓ دسٚط اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ٠ؼزجش ٔغج١ب لبئُ ثزارٗ ٚ٘ٛ ثٕفظ اٌٛلذ عضء  ِب ػٍّٕب

 ذح دسٚط ِززب١ٌخ ٚٔظبَ ِؾذد ٚ٘زا ٠زؾمك ِٓ خالي االرٟ.ِٓ ػ

ٚإٌظبفخ ٚرٛف١ش ٚعبئً اال٠عبػ رؾع١ش اٌّىبْ ِٓ اعً اٌم١بَ ثبٌذسط ٌزأ١ِٓ اٌزشر١ت  -1

 ٚغ١ش٘ب

اعزؼّبي دفزش اٌخطخ اٌذساع١خ ِٚشاعؼخ ِٛادٖ ِٓ اعً رؾم١ك االرغب٘بد اٌغذ٠ذح ٚرغغ١ً  -2

 اٌزؼ١ٍّبد ٚاالسشبداد 

 اْ اٌزٕظ١ُ اٌغ١ذ ٚاالعزؼذاد اٌّغجك عٛف ٠ؤدٞ اٌٝ رؾم١ك ِٙبَ اٌذسط خالي اٌّذح اٌّؾذدح -3

 .ثالثا: التذرج في االنتقال

٠ؼزّذ اٌزذس٠ظ اٌٝ ؽذ وج١ش ػٍٝ اٌّزؼٍُ ِٚشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ فؼٕذ رؼ١ٍُ ِٙبسح ؽشو١خ ٠ؤخز ثٕظش    

 اٌؾشوخ اٚ لذ ٠ىزفٟ ألداءاالػزجبس عٓ اٌّزؼٍُ ٚاٌّشؽٍخ اٌزٟ ٘ٛ ف١ٙب ػٕذ٘ب ٠ّىٓ رمذ٠ُ ّٔٛرط 

ْ ع١ّغ ا ال ٠زٛلغاٌّزؼٍُ ِٓ ششػ اٌؾشوخ صُ رأرٟ االعشاءاد اٌؼ١ٍّخ االخشٜ ٚػٍٝ اٌّذسط اْ 

٠مغ ػٍٝ اٌّذسط اٚي االخطبء ٚاعت ظشٚسٞ  ع١زّىْٕٛ ِٓ االداء اٌصؾ١ؼ فزصؾ١ؼ اٌطالة

، فبٌزذسط فٟ اٌّٙبسح اٌؾشو١خ ٠زُ ػٓ غش٠ك ششػ اٌؾشوخ ٌٛعٛد اٌفشٚق ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ  ثأٚي

 .ِٚٓ صُ ػشظٙب ٚاٌم١بَ ثبٌؼشض ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ اٌؾشوخ ٚاٌزمذَ فٟ اٌّٙبسح

  .الفزوق الفزديترابعا: هزاعاة 

من مبادئ التدريس هو مراعاة الفروق الفردية والمقصود بها التباين واالختالف في القدرات  

 لعقلية ا

يقابلها تباين في الصفات البدنية وفروق في الصفات بين الجنسين والعمر ايضا، وقد خطت دول 

على اساس افراد وليس العالم خطوات كبيرة في مجال مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 

وهناك تناسب وخبراته كي ينمو بشكل سليم جماعات اذ تعطي لكل فرد مسؤوليات وواجبات ت

 من النقاط المهمة والتي تعمل على تقليل الفوارق وهي.
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 .خاهسا: تنىيع طزائك التذريس

رخزٍف غشائك اٌزذس٠ظ رجؼب الخزالف ِشاؽً اٌؼّش ٚوزٌه غج١ؼخ اٌّبدح فبٌّبدح إٌظش٠خ       

ٚوزٌه االِىبٔبد اٌّزٛفشح ِٓ رخزٍف ػٓ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ فٟ غش٠مخ اٌزذس٠ظ ٚغج١ؼخ اٌّٛظٛع 

صٛس ٚإٌّبرط ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ وً ٘زٖ اٌؼٛاًِ رؤدٞ اٌٝ االعٙضح ٚاٌّٛاد اٌّخزجش٠خ ٚاٌ

 االخزالف فٟ اٌطش٠مخ اٌّغزخذِخ ٚرٕٛػٙب

 .سادسا: اثارة هيىل الطلبت

وتتمثل في توجيه اذهان الطلبة من خالل اثارة فكرة او حقيقة معينة لتغيير مستوى االتجاهات   

والمواقف واالفكار والقدرات المختلفة او إلنجاز اعمال معينة والتي من شأنها اكساب الطلبة 

فاعل للخبرات التعليمية المستهدفة والتي تزيد من واقعية التفاعل مع مجموعة الخبرات التي يت

 معها.


