
االتجاهات الحديثة في طرائق التدريس

في اي عملية تدريس هناك قرارات نظمت بثالث مراحل   

من  تلك المرحله التي تتض-مرحلة ماقبل التدريس-المرحله االولئ

القرارات التي ينبغي ان  

0تتخذ قبل مواجهة الطالب وجها لوجه

قرارات تلك المرحله التي تتضمن ال-مرحلة التدريس-المرحله الثانية

0التي ينبغي ان تتخذخالل العمل واالنجاز

ينبغي  وتتضمن القرارات التي-مرحلةمابعد التدريس-االمرحله الثالثة

0انتتغذ اخذه بنظر االعتبار تقويم االنجاز والتغذية الراجعة

النهاتتالئم  ]موستون[وقد تم انتقاء  خمس طرائق مما جاء فية

واحتياجات المعلم

اذايمكنه االستعانة بها لتطبيق دروسه بصورة ناجحة



الطريقة االمرية-الطريقة االولى
فه الغالبه علئ هذه الطريقة بنبغي ان تكون وفق التصور االتيالصتكون عملية التدريس مباشره وكذالك العالقة مباشرة بين االمر واالنجاز حيث ان التلميذ يعمل ضمن النموذج المعمول له من قبل المعلم و

0االنجاز الجيد والذي ياتي بعد االمر-1

0يكون المعلم مستمراباعطاء االيفافاء الوزن لضمان استمرار مفعول االوامر واالداء الصحيح من قبل التلميذ-2

0ان اغلب قرارات المعلم التناقش-3

0الجانب االبداعي يقرره المعلم وال عالقه للتلميذبه-4

فالحافز هو االشارة االمرية من قبل المعلم 0هي العالقة المباشرة واالنية بين الحافز الصادر من المعلم واالستجابة الصادرة من التلميذ-فجوهر الطريقة االمرية

0والتي تسبق اي انجاز حركي من قبل التلميذ

وبصورة منتضمة فان بداية هيكل عمل هذه الطريقة كما في الشكل االتي
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اهداف الطريقة االمرية 

0االستجابة االنية المباشرة-1

0الدقة في االستجابة-2

0السيطرة علئ االنجاز-3

0السيطرةعلئ التلميذ اداريا وانضباطا و عمال4

0الحفاظ علئ القواعد الموضوعة للدرس-5

0تجنب االختبارات-6

0االقتصاد في استعمال الوقت-7



مميزات هذه الطريقة


