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        مفاهيم حول التدريسمفاهيم حول التدريسمفاهيم حول التدريسمفاهيم حول التدريس
 

  :ا���ری� 

      �ً����� 	�
���	 ا����� ا���ر��، آ��� أ��� ��� ���#	ًا ���ً� ور! �� � $�&% ا���ر

أ����� ً� ���� �������ت ب����ء ه��1ا ا�������، ��0/ذا آ����- �������ت ا������� ه��� ا+ه���اف، وا��)����ى          

� وا����ر$ وا����8= وا��:��	 0/��� �>�� أن ا����ر$ ه�� وا��:9 ا����8 ���71             ا+آ�د�� وا��4�5 

    =ا��������ت، و�9��:8 ا�����C ا����� ��:� ������ A��B�A�� 8( ا+ه���اف و��0@ ?���!�� �)���د ش���% ا�����8

�ت��Eو �
  .وو��!�B وأ��� 

  


	 ا���ری��.�:    

���ت وا��
���دئ     	Hا�� ���� 9�����<� @��B���B ��9 راJ ��9، ت���8م  9����� $ وا+���$، ا�����ر

   �9 ���� ا����#:B)�ت ا���B ��9 ذات ا�������� ا��)���دة واLج	ا! ��9، و���B@ آ��% ������وت�����Nم �>��

         �ً���) Q أداء Pً���0 �&��	ًا و�Oد =��Rب ��1 �� ا���ر$ ���O � 9دN��#�ى ���B 9 ا���ر$، و

     Pو ،���� ��S����ـ� أن  P 9� !ـ�ت ر(B:#� 9�أرب =�R�  إ�@ ت�B= 0�ـ�ل، أن ��	ف و��� 

أن �>Q آ��B= دون ��	90 وا� 9 ب��، و�Jرة �B@ ت	ج���� إ�@ ��Bك ت�ر$، ه71 ا��#:B)�ت 

  :ه�

  .Teaching Approach ا���34 12 ا���ری� - أ

  .Teaching Method ا��7ی%	 12 ا���ری� - ب

2���ت ا���ری� -ج Teaching Techniques.  

  .Teaching Strategy اس��ات��9	 ا���ری� -د

  

  : ا���34 12 ا���ری� -أ

    $9 ������ ا���������Bت أو     "– أي ������خ% –�����	ف ا�������خ% �����0 ا�������ر�����ب[������ �>��

           ��� B��ب %#��4
 �9 ا���دة ا��� ���8م ب��ر���، وا��
�_ ا^خ�	  `# ��a�ا?�ت، ب	�0Pا

             %�
��B ��� ت�ر���� وت�����B، وه�71 ا������Bت أو ا0P�	ا?��ت P ت8 `#�ت�B ��� وت�����B، أي 

� ���0 ا�����دة ا��را��� 9 و���0 ت�ر�����، آ���� أ�����          ا�>�� #���Nب�� أي ا���(��� أي –�ل 0 ���� ب�� � أ

 ت�	ابC 0 �� ب ��� ب��Jbت وث 98، وت��&% ه71 ا���Jbت �0 أن ا������Bت ا��	ب��9 أي   –ا�����Bت  

�B@ ا�����Bت ا���#9B ب:
 �9 ا���دة ��
  .تdB ا��� ت�#% ب��B �� ت�B ��� وت����B ت
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 ���9 ا�����دة ا����� �����رس، وت��R# %  أي أن ا�:� `���� و���
���رة � $����خ% ���0 ا�����ر

    -�Jو�0 ذات ا�� ،��!��B� �� �� 0 � #�Nا�� 	H� 9وب �ن ��ج� ،���� 
�N#�!#�� و�����H و4

� أن �1��Nو7 ���� 4	ا!��A وا����	ات > �ت وأ����� f وإج��	اءات        ���B@ ا��	ب��� ���S
� ����� `���و

      ����B!�� ���، آ�� أن ا���خ% ��0 ذات ا���J- و��`    و�0 �ت ���ر$ ه71 ا���دة �0 ?�ء و `

9 ���� ��� ����Bن ا�����دة وخ#�!��#�= و� �����= وح�ج���ت�= و���b�5ت�=، وت)���� ��������bت   ��� 
:�

           =�B�ا�� h :��� i� (ب ،����B�ا����دة وت $ا����j 9 وا����� 9 وا���د9 وا�������ج 9 ا����ح�9 ����ر

و �����Hرًا أو رؤ��R �� 9 ��9 ت���ر$ ه��71 ا�����دة   ���� خ��bل ��	0���� ب���% ذ���d أن ����ن ت��#�رًا أ   

وت�B ��� ب�5% 0��ل، أي ت)�� آ �` �� �خ% إ��@ ت��ر$ ه�71 ا����دة ��� خ�bل ����Hر ت	ب��ي              

���) Q، وب���ون ه��1ا ا�����خ%، و��	9��0 ا�����B= ب��� 0/���� ��� ��رس ا�����ر$ ب��%�5 ����Rي      ����B�

  $������5ا!�، وا�������ر–   =����B�� أن �����S
�������5ا! �ً  �����B= و����0� و����� $ ������bً   – آ������  �ً�����R�.  

            ،9�8	4 �� أآ&�	 ���a�� ��J ���� ا�:	98، �����0خ% ا���ر� =�وا���خ% ب�1ا ا����� أش�% وأ

             ���� =�B�� %��� 9��	R#�ر، و���� � �:� ا��دئ وا+�$ وا��
� �0 ا�� �B�ا�� ���0 � �ح� ب 

� ز� ���B، و������� آ����B ���0 ا������9 ت�����f �����خ% وا       ��� `��B�Nاءات ت	9��8 وإج��  .ح������رس ب:	


	 �#�رًا �� �#�در اش��8ق ��� 	 ا�>�دة �B��ر$ وه� ��وا���خ% �0 ا���ر$ ب�1ا ا����� 

���:  

�	- أ�
�  . ا���?< �< ا���دة ا�


	 ا���دة- ب�.� >� >?�  . ا��

  

�@@@	 أ����  - أ�
������� C���80 ت�������B وا����� ��ب�� وح�����HR وا�����8رة ����B@  ا�@@@��?< �@@@< ا��@@@�دة ا� b���0 

  5��� واR�P��ل ب�� وه���a وا��� :	ة �B ��� و���ب��9 ا�>��� 0 ���،      ا��	ج����، وإ��� ��� ���

 	 ا�>�دة��� ��8R ا���ر$ �� �رًا ���ً� � dدون ذ�.  

  


@@	 ا��@@�دة  أ���� 0 ���� ���#% - ب�.� >@@� >?� 0/���� ���8#� ب��d�1 أن ����% ����دة ت�B � ��9 أو � ���ان  �@@���

� �B��ر$ ا�����% ����     �� P 9��0 4
 �9 خ�	9        ���� 
:0 ،9�� 
9 ��� ��	9�0 ه�71 ا�:�
 E ��0

   .ا��5ء ه� ا��� ت)�د أ��� f و4	ق و�0 �ت ا�����% ���
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  :ا��7ی%	 12 ا���ری�  -ب 

 	B12 ا�� 	ة ، أو ا�)��9 ، أو : ا��7ی%	 �98 ه� ا��R	د ج��� 4	ق ، و4	ا!A ، وا�:	

     <����B@  .�7�5  ا�L��ن ؛ �
�Bغ ه�ف �ا��1هf ا���
h ، أو ا�CN ا�1ي  98آ�� :rR� AB ا�:	

  . ا��� 9B ا����9B إ�@ ه�ف �� 

�D ا�����ي �
�9 �� إج	اءات"�7ق ا���ری� و ا��ا���ر$ ا��N��رة �RBً�  ب[��� �>��

  =��B�ا�� %�
J ���     ،$ه��اف ا���ر��� 9  ا+ب��� )A��8   ، وا���� ���P C�:N��Nا��� ���� ت�R ��1 ا����ر

   ." ا����ح9 ?�ء ا�����Lتا��	ج�ة ب[J#@ 0��� 9 ����9، و�0 

���Bم أو                  $��B �9 ا����ر$ ���اء آ���- ت��ر ���a��9�8 آ�% ��� ت�خ% ��0 ����@ ا�:	

� ث�bث            ... ر�? �ت أو ���� 8@     �a��>�f أن  �ً�tإ��u، ��0���ر$ آ��B ���اء أآ��ن ج ��ًا أم رد

��B �ت ه�:  

  

���	 اEن�%�ء وا��4E�ر -أ# :  

ش�ء �� أ��R إ�@ �!�، و�1ا B�0 ��� أن ���رس   �� ا�#�f أن ��رس �0 وJ- ا��رس آ%       

            d�Bرس ت��B� 9�	8Rة ا����� E 	7، أي ا+�� ب� ا�P���Sء ���� �	ى أ�� ا+ه= وا+a0% وا�1ي 


��S أن              ���B@ أن ��رس ا�
���J ������ًا ��B@ ذات��، أي أ����  =B��ا��� ����ا���� إذا ��� در����ه� ���


�S أن ��ر��، ت)8 8ً��  . +ه�اف ا��رس و�	ا� ��N��ر و���8@ �� 

  

���	 ا�� ��ى وا����H�-ب#  :   

إذ �� E 	 ا��8
�ل أن ��رس �� ���J ب�خ� �ر7 وا���8!� آ�� ه� د0�9 واح�ة، و�1ا B�0 �� أن 

�، وأن �#��R إ�@ �����ت  �B��ى ا������ f���� �E�� ب���5% ا�1ي a�� �0 ����ى  � ��

و�	اح% ��Bرس، آ% ����ى و�	ح9B ت�#% ب��ب8��� وت��� ��� ب��ه�، أي ت�H = �� اخ�	���7 ��0         

�H�9�ب��ا�� @B�� و�Jرت�=  �B��ج 9 ا������ � h� اءم��
% ب�_ ب���5% ا�1ي J �a�ت� ب]  .م 

  

���	 ا�
�ض-ـ# :  

9 ���� ا+����� f وا������!%    ���إذا ���� ت���- ا���B ����ن ا�����ب8��ن ���v	ت ا�)�ج��9 إ���@ �>��

�bت، وا�)�ارات، وا+خ�1    �R�، وا�) %، وا�	اب ��وا� ،C:Nت، وا�� �Rاءات، وا�	جLوا��:��ء  وا

�	ض ا���دة وت�B ���، وه71 ا���B 9 ه� �R��� �� أ�� ��7 إج	اءات ا���ر$ و�0 �ت� �  .ت����� �
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      ������� أن �#% ب���Rم ا�:	98 إ�@ درج9 �� ا�
��94 واLج	ا! 9 ��و0@ ?�ء ه1ا 

      	�N
�� ا���B= ��1 أن >B$ إ�@ ��دة در�� ��R	دًا ح��@ �ج ���  �	اه� ا+��Bب أو ا����� ا�1ي 

���B@ ��دت���،    =��B�ا�� 	: ��� ����� 9���	Rب أو ا������� ا��B���+ه��1ا ا Q ��� i�� (ة ا��را���9، ب	ح>��

��5رك ب���5ط                  ���� 1� �B�B� 9�B9 ا������	Rا� Q �� �a�و�[آ� �� اLج	اءات ا��� �� �8م ب���، وأ


��� ا���          �
�ر7 ا+��Bب ا��1ي ��[خ1 �0 ا 98��B 9 ا���B=، أي أن ���Rم ا�:	 9 �0 B��B= ��0   و�0


�ر7 ا����!% ��إ��اد ��دت� وت�H = در��، وأaً� ا��R �ت ا��� ����B �0 ا���ر$، آ�� [خ1 �0 ا

  .ا��� �9 ب�% أش�����

  

N���ر و��H= و��	ض ت��
�8 ?�	ورة ��	9�0 ب��_               ��� ��
��S أن ���ن وا?�)ً� إن ت)��آ�� 

  ا+��ر ا���#9B ب����دة، 0/ذا أرد�� أن �N��ر �� ���ر��

  

  :�7ی%	 وا����Mىا�• 

      ���� 	�� 
� ا�:	9�8 وا��)����ى )���د ا^خ�	، ��0:	9��8 ت)���د إ��@ ح��� آ��� bأن آ�� h�Jوا��ا


 A ��0 ا�) ��ة، آ��� أن 4
 ��9 ا��)���ى          :�B� ��B�� �� 9 Bب�J و��ى ،��B������B ا���B 1، وآ ` 

                 �&�% ج�jءًا ���   ت)�د إ�@ ح�� آ
 �	 ا�:	9�8 وأ���� f وو���!% ا�����>�9، و��� ث�= �0/ن اPخ� ��ر 

N���ر ا��)���ى        �!��? �0 �ً�5% إ�4رًا �� �ر $98 ا���ر$، آ�� أن اخ� �ر 4	98 ا���ر	4

=H�  ) . 16-15 ، 2007: �)��د آ��% ا���9J  ( و

  

 :أس��ب ا���ری�  -ـ 

ه� ا�� R 9 ا���     " أس��ب ا���ری�       9� B��ب ���� J أث���ء $98 ا����ر	4 =B�ول ب�� ا�����

$98 ا���ر$ ت  ه� ا+��Bب ا�1ي، أو    ا���ر	1 4 R�0 ت� =B�ا�� ��
� j 7 7ب#�رة ت�	 E �� 

���B�ا�� ���� �� ا���1 ��N������	ت
C ب��#�رة أ����� 9   و���� ث��=  ،   ا���ر��� 9  ذات����  ا�:	�9��8ن

�!�#Nب�� =B��B� 9 #N5ا�  " .  

 �J  أس��ب ا���ری� و��Rد ه1ا ا���	` أن         =�B�� ��� `�B�N  	إ��@ أخ�  @�B� ،   ��� =E	ا��

، وأن ا���   =�B���Nم 4	98 ا��)�?	ة) س( �>� أن ا���B=  /    ، �&�ل     ��R$ ا�:	98  =ا���Nا��

9�8 ا��)�?��	ة  � ) ص(	4 �ًa��و���h ذ�����J d �>�� 0	و��Jً� دا���9 ��0 �������ت ت)��# %     ، ���Nم أ

   ��� 1 �b�ا            . �  آ% �����  ا� $� أن ت���f إ��@ أ���Bب ا����ر�����1ي  وه�1ا ���� أن تd�B ا��R	وق 

=��B�ا�� ����

���ر أن ��4	ق ا�����ر$ ����� خ#�!��#��    ������B@ ا $، وP ت����f إ���@ 4	9��8 ا�����ر

�� B� AR�1(  وخ:�ات�� ا��)�دة وا��.��
�O أح�� ا�� 	2005 : ���7(   .   
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   : اس��ات��9	 ا���ری�-د 

 	B12 ا�� 	س��ات�9Qا :  

98 �� ا��9�B : ا+�% ا��SBي ��9�B إ��	ات > 9   �9 �5�Bات >�س ، وت��� آ	�ا� ���� 9 إ�

 :          �ً�����J ن��� � ���9 وح��ه� ب��ءًا ، ث��= ا�� ا������	� ا�8 ��دة ، واJ��#	 ا�����Nا��� ��B@ ا�� ��دّ�0

 9RB�Nم ا���B�ا� �  .�5�	آً� ب � آ% ا���4�5ت �0 � �د

  :اQس��ات�9	 12 ا��9�ل ا�����ي 

  ه���������� خ:���������9 ����������� أج���������% ت)A��������� 8 ا+ه����������اف ا���B � ���������9 ت���������ha ا�:���������	ق    " 

��B�R �0 ا��اhJ � #% إ�@ ا���ف ) اLج	اءات( ���8 �ت وا  =B�� �  " .ا��� �� ا��Oآ� أن �

 ��0	�9 �� ا+0��ل " ب����   )41 ، 1986: و��� #.�� و ا�4ون ( و ���<�  

� ا��)	آ�ت �8ده� ا���B= و تOدي إ�� ا����ل إ�� ���!� �� �9 �8#�دة ، و � �� C:N� hب��و ت

��آ��� أو ����aJ ت)�ل دون ح�وث  �� . "  

9 ���� أ����� f        : اس@@��ات��9	 ا��@@�ری� أى ���اخ� ���ر، وت	ت ��f، وت�� ��`، و����� �>��

ا���ر$ و4	�J ب�5% ��0 ����بh و��	ابC و��:�8، وت:
 ��8 ب��71 ا��#�رة ا���� � �9 ا�����ب��9           

    ���واح�� و�0@ ��	    ا���	اب:9 ا����98 ا��� �B= آ% واح� ���� ا+�	 إ�@ ا^خ	 �0 �>	ى ت�ر

� أن ���� �� ا���	ات > 9 ت�ر�� 9، أي أن اخ� ��ر          –��)A 8 أه�اف �� �9 �)�دة     ��� 9� B��ه71 ا� 

9�8 واح��ة ه�� ��� ���� �            	4 ����ا+��� f، وت	ت 
��، وت�� ��R، وت�� ��8 ب) i ت��0 %�5 �>��

$  .) 17 ، 2007: �)��د آ��% ا���9J  ( ب���	ات > 9 ا���ر
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