
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نظرية التدريس

 

 

 

 
 أعداد

 

 الهاشمي أ . م   رشوان محمد

 

 

 

 

 

                                                                                 م   1036                                                      هــ 3417
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعـــــــة ديــــــــالى رئاســــــــة

 كلــية التربـية االساســــية
 قســــم التربــية الرياضية
 الدراســــات األولـــــــية

 المرحلة الثالثة



 

 

1 

  مفهوم نظرية التدريس
ْٙ يجًٕعخ يٍ انتصٕساد انزُْٛخ ٔانتٙ تتكبيم فٙ َظبو يعٍٛ ٕٚظح انعاللخ ثٍٛ :“انُظشٚخ   

جبدئ ٔانتعًًٛبد انعهًٛخ أٔ انعاللبد أٔ انظٕاْش أ٘ فشظٛخ تفغش ظبْشح يب ٔتتغى يجًٕعخ يٍ انً

 (2002عًبسح ٔانعذٚهٙ ”’)ثبنشًٕل انٕاعع ٔتحتبج إنٗ انتجشثخ ٔاإلثجبد 

انتذسٚظ : ْٕ َشبغ ٚتى اَجبصِ يٍ خالل ثالث عًهٛبد سئٛغٛخ ْٙ انتخطٛػ ٔانتُفٛز ٔانتمٕٚى ثٕاعطخ تٕفٛش 

ثٓذف إكغبثّ انخجشاد انًٕلف انتعهًٛٙ ٔانُفغٛخ انتٙ تغبعذ انًتعهى عهٗ انتفبعم انُشػ يع انششٔغ انًبدٚخ 

 )تعشٚف اجشائٙ(نألْذاف انتشثٕٚخ انًطهٕثخ ٔفمب 

 اجت عٍ انغٕال انتبنٙ:
 ماذا نقصد بنظرية التدريس؟

ق أٔ َظشٚخ انتذسٚظ ْٙ عجبسح عٍ تصٕساد رُْٛخ راد غجٛعخ تٕجٛٓٛخ تفشض أفعهٛخ ثعط انطش  

إ٘ أَٓب تحبٔل اإلجبثخ انًُبرج انتعهًٛٛخ عٍ أخشٖ فٙ عجٛم تغٓٛم انتعهى ثبالعتُبد إنٗ َظشٚبد انتعهى 

 عهٗ ثالثخ أعئهخ سئٛغٛخ

 كٛف ٚتصشف انًعهًٌٕ ؟  

 نًبرا ٚجت اٌ ٚتصشف ثٓزِ انطشٚمخ؟  

يٛز ٔعهٗ يب ْٙ اثبس ْزِ انتصشفبد عهٗ انًتعهًٍٛ؟ ا٘ كٛف ٚؤثش عهٕن انًعهى عهٗ تعهى انتال  

 شخصٛبتٓى ؟ 
 ما هي اهتمامات نظرية التدريس ؟

 تغعٗ إنٗ ٔصف ٔظجػ انًٕلف انتعهًٛٙ ٔتفغٛش انغهٕكٛبد اٜتٛخ :  

 عهٕن انًعهًٍٛ: كٛف ٚتصشفٌٕ ؟ ٔنًبرا ٚتصشفٌٕ ثٓزِ انطشٚمخ ؟  

 عهٕن انتاليٛز :يبرا ٚتعهًٌٕ ؟ كٛف ٚتعهًٌٕ ؟ يب أعجبة تعهًٓى ؟  

 نتاليٛز .اثش عهٕن انًعهًٍٛ عهٗ ا  

 انٕصف ٔانتُجٕء ثبنطشق انتٙ ٚؤثش فٛٓب عهٕن انًعهًٍٛ عهٗ تعهى انتاليٛز   
 هل لنظرية التدريس أهمية في عملية التعليم والتعلم؟

 تكًٍ أًْٛخ َظشٚخ انتذسٚظ فٙ انًجبالد اٜتٛخ :

 تحذٚذ ثٛئخ يثهٗ نهتعهى . .1

 تُظٛى ثُٛخ انًبدح انتعهًٛٛخ ٔتغهغهٓب . .2

 اختٛبس اعتشاتجٛبد انتعهى انًُبعجخ . .3

 تٕفٛش األعبط انًُطمٙ نتفغٛش يب ٚذٔس داخم لبعخ انذسط . .4

 ٔظع يعبٚٛش ٔاظحخ نتمٕٚى انًعهًٍٛ ألعبنٛت تذسٚغٓى . .5

 يغبعذح انًتعهى عهٗ يعشفخ دٔسِ فٙ خطخ انذسط ٔتطجٛمبتّ  .6
 ما هي العالقة بين نظرية التدريس ونظرية التعلم ؟

: تغعٗ إنٗ ٔصف ٔتفغٛش انششٔغ انتٙ ثتٕفشْب ٚحذث انتعهى  كًب تصف ٔتفغش َظشٚخ انتعهى   

 انظشٔف انتٙ تعشلم  حذٔث انتعهى. 

أٌ انعاللخ ثٍٛ َظشٚخ انتذسٚظ َٔظشٚخ انتعهى ْٙ عاللخ لبئًخ عهٗ االعتًبد أ٘ اعتًبد َظشٚخ   

ٌ تحذد  ثشكم دلٛك انكٛفٛخ انتذسٚظ عهٗ َظشٚخ انتعهى فعهٗ انشغى يٍ  أٌ َظشٚخ انتعهى التغتطٛع  إ

انتٙ  ًٚكٍ نُب  أٌ  َُٓجٓب فٙ عجٛم تذسٚظ يبدح ثشكم أفعم دٌٔ غٛشْب إال أَٓب تمذو نُب أحغٍ 

يُطهك الكتشبف انًجبدئ انعبيخ نهتعهى ٔانتٙ ًٚكٍ إٌ تٕظع عهٗ شكم عاللبد عججٛخ أٔ تشاثطٛخ ثٍٛ 

 حذٔث انتعهى يٍ عذيّ . 

 

 
 نماذج من نظريات التعلم
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ُظشٚخ انجُبئٛخ :ٔتمٕو عهٗ أعبعٓب انطشق ٔانًُبرج انتذسٚغٛخ انتٙ يحٕسْب انًتعهى )انتهًٛز( كٌٕ  ان .1

 إٌ 

 انًتعهى ْٕ انعُصش انفعبل فٙ عًهٛخ انتعهٛى 

 )تٓتى ثبنعًهٛبد انًعشفٛخ نهًتعهى )األثُٛخ  انًفبًْٛٛخ 

 ثُفغّدٔس انًعهى ٚمٕو عهٗ تٓٛئخ يٕالف انتعهى نٛجعم انتهًٛز ٚجُٙ يعشفت ّ 

 -جبَّٛ  -يٍ أيثهخ ْزِ انًُبرج ثشَٔش  

 انُظشٚخ انغهٕكٛخ : ٔتمٕو عهٗ أعبعٓب انطشق ٔانًُبرج انتذسٚغٛخ انتٙ يحٕسْب انًعهى كٌٕ إٌ-2

 (انًتعهى ْٕ يغتجٛت نهًثٛشاد ٔثذَٔٓب ال تحذث االعتجبثخ )حذٔث انتعهى

 . َٙتشكض عهٗ انغهٕن انظبْش دٌٔ انتشكٛض عهٗ انجبَت انٕجذا 

 دٔس انًعهى ٚمٕو عهٗ تٓٛئخ ثٛئخ انتعهى ثشكم لصذ٘ إلحذاث انتغٛش انًشغٕة فٙ انغهٕن 

 يٍ األيثهخ عهٗ ْزا انًُٕرج عكُش 

 


