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مفردات مادة طرائق تدريس لطالب الدنة الدراسية الثانية للعام الدراسي ()7102-7102
اًالً  :األىذاف انتعهيًيت.
 يفهىو وشزوط صيبغت االهذاف . تصُيف االهذاف انتؼهيًيت . انًجبل انًؼزفي. انًجبل انُفض حزكي انًجبل انىجذاَي.ثبنيب ً  :انتذريص ًانًفبىيى انًرتبطت بو:
 يفهىو انتذريض . انًفبهيى انًزتبطت به . أطض ويببدئ انتذريض.ثبنثب ُ  :عنبصر عًهيت انتذريص.
 انًؼهى . انًتؼهى . انًبدة انذراطيت . بيئت انًتؼهىرابعب ً  :انتًرينبث انبذنيت.
 يفهىيهب و يًيشاتهب واَىاػهب . االصطالحبث في انتًزيُبث انبذَيت. األوضبع االطبطيت نهتًزيُبث انبذَيت 0 أوضبع نهب تظًيتهب انخبصت (األوضبع انخبصت )اصىل كتببت انتًبريٍ اإليؼبس في انتزبيت انزيبضيتخبيطب ً  :درش انتربيت انريبضيت.
 درص انتزبيت انزيبضيت نهصف األول وانثبَي وانثبنث االبتذائيدرص انتزبيت انزيبضيت نهصف انزابغ وانخبيض وانظبدص االبتذائي0 درص انتزبيت انزيبضيت في ظزوف خبصت انتشكيالث في درص انتزبيت انزيبضيتضبدضبً :انٌاجببث اإلضبفيت ًانحرجبث انًفبجئت0
ضببعبً :األنعبة انصغيرة
يفهىيهب واهًيتهباَىاػهبثبينبً :برنبيج انتربيت انريبضيت
خطىاتهتبضعبً :يحتٌيبث برنبيج انتربيت انريبضيت (اننشبطبث انذاخهيت ًانخبرجيت)0
عبشراً :انتقٌيى في انتربيت انريبضيت
يفهىيه ،واهذاف ووظبئف انتقىيى-اَىاع انتقىيى0
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االسم
البريد االلكتروني

طرائق تدريس

اسم المادة

فرع العلوم الرياضية
مقرر الفصل
أىذاف تعهيًيت ًتربٌيت ًتذريص يبدة طرائق انتذريص ال عذاد يذرضين
اهداف المادة
يؤىهين نهتذريص في انًذارش ً .ايكبنيت انطالة تذريص بعض فعبنيبث
انريبضيت بعذ تخرجيى ين انكهيت
التفاصيل االساسية شرح يبىيت انتذريص ًعنبصره ً،تعهيى ييبراث انتذريص ًكيفيت كتببت
ًتذريص انتًبرين انبذنيت ً،اعذاد انخطت انتذريطيت ًتذريطيب ً ،تذريص
للمادة
االنعبة انصغيرة
 طرائق تذريص انتربيت انريبضيت (  )2009ضيبء قبضى انخيبط ً ،نيذالكتب المنهجية
ًعذهللا االطٌي ً،طالل نجى اننعيًي ( ،كتبة ينيجي )كهيت انتربيت
انريبضيت ،يطبعت ابن االثير جبيعت انًٌصم -
المصادر الخارجية  -طرائق تذريص انتربيت انريبضيت ( ً )2009نيذ ًعذهللا االطٌي ًقصي
حبزو انسبيذي(،كتبة ينيجي) كهيت انتربيت االضبضيت قطى انتربيت
انريبضيت ،يطبعت ابن االثير جبيعت انًٌصم
الدرجة
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جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
1

التاريخ

المادة النظرية
األهذاف انتؼهيًيت.
 -يفهىو وشزوط صيبغت االهذاف .

2

 تصُيف االهذاف انتؼهيًيت . انًجبل انًؼزفي. انًجبل انُفض حزكي -انًجبل انىجذاَي.

3

ثبَيب ً  :انتذريض وانًفبهيى انًزتبطت به:
 -يفهىو انتذريض .

4

 انًفبهيى انًزتبطت به . -أطض ويببدئ انتذريض.

5

ثبنثب ُ  :ػُبصز ػًهيت انتذريض.
 انًؼهى . انًتؼهى . انًبدة انذراطيت . -بيئت انًتؼهى

6

 انًبدة انذراطيت . -بيئت انًتؼهى

7

 :انتًزيُبث انبذَيت.
 يفهىيهب-يًيشاتهب واَىاػهب .

8
9
10

 االصطالحبث في انتًزيُبث انبذَيت. األوضبع االطبطيت نهتًزيُبث انبذَيت 0ايتحبٌ فصهي َظزي
االوضبع انًشتقت (نهذراػيٍ وانجذع
وانزجهيٍ)

11

 أوضبع نهب تظًيتهب انخبصت (األوضبعانخبصت )
-اصىل كتببت انتًبريٍ

12

 -اإليؼبس في انتزبيت انزيبضيت

المادة العلمية

المالحظات

13
14

ايتحبٌ فصهي ػًهي
عطلة نصف الدنة
درش انتربيت انريبضيت.
-يحتىيبته

15
16

يزاحم تؼهيى انًهبراث انحزكيت
 درص انتزبيت انزيبضيت نهصف األول وانثبَيوانثبنث االبتذائي

17

درص انتزبيةةةةةةت انزيبضةةةةةةيت نهصةةةةةةف انزابةةةةةةغوانخبيض وانظبدص االبتذائي0

18

 -درص انتزبيت انزيبضيت في ظزوف خبصت

19

 -انتشكيالث في درص انتزبيت انزيبضيت

20

طبدطةةةةةةبً :انىاجبةةةةةةبث اإلضةةةةةةبفيت وانحزجةةةةةةبث
انًفبجئت0

21

طببؼبً :األنؼبة انصغيزة
يفهىيهب واهًيتهب-اَىاػهب

22

ثبيُبً :بزَبيج انتزبيت انزيبضيت
-خطىاته

23

تبطةةةةؼبً:يحتىيبث بزَةةةةبيج انتزبيةةةةت انزيبضةةةةيت
(انُشبطبث انذاخهيت وانخبرجيت)0

24
25

ايتحبٌ فصهي َظزي
ػبشزاً :انتقىيى في انتزبيت انزيبضيت
-يفهىيه ،واهذاف ووظبئف انتقىيى

26
27

اَىاع انتقىيى
ايتحبٌ فصهي ػًهي

توقيع االستاذة :
د .وليد وعدهللا علي

توقيع العميد :
أ.د .ضياء قاسم الخياط

