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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

يتناول هذا املقرر التعلم والتعليم واملبادئ التي يمكن االعتماد عليها لتطوير عملية التعلم كنتيجة وكأسلوب، 

مبادئ االحتفاظ بالتعلم وتفسير عملية التعلم وقياس التعلم والعوامل التي تؤثر في التعلم وكذلك 

واستراتيجيات التعلم، والفرق بين التعلم والتعليم، كما تتناول هذه املادة املسلك اإلدراكي والنفس حركي 

لتربية الرياضية ، وكذلك والوجداني العاطفي، وكذلك االعتبارات التي يجب مراعاتها عند التخطيط لدرس ا

مفهوم التدريس واساليب التدريس والفرق بين الطريقة واالسلوب، كما يتناول هذا املساق تقسيمات 

اساليب التدريس املباشرة وغير املباشرة، وكذلك كيفية كتابة النتاجات التعليمية وكيفية التخطيط لوحدة 

 الدرس والخطة الفصلية والسنوية.

 : ادة الدراسيةثالثا: أهداف امل

 . على مفهوم التعلم والتعليمالطالب يتعرف ان 

 .بين التعليم والتعلمالطالب فرق ان ي 

 . كيفية قياس التعلم عند الطلبةان يتعرف الطالب على 

 . املسلك االدراكي والنفس حركي والوجداني ان يتعرف الطالب على 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :طرق واساليب التدريس اسم املادة  1301200: رقم املادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :3عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية  القسم  :)املتطلب السابق )إن وجد 

 :ثانيال الفصل الدراس ي  :11-10 وقت املحاضرة 

 :2018/2019العام الجامعي 
 

 

 

 

 

 

 

 :الطراونةمقداد د.  اسم املدّرس  

 :ن، ر2.00- 12.30ح، ثل ، خميس  12-11 الساعات املكتبية 
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 . كيفية كتابة النتاجات التعليميةان يتعرف الطالب على 

  اساليب التدريس املباشرة وغير املباشرةان يتعرف الطالب على 

  كيفية التخطيط لخطة الدرس والوحدة الفصلية والسنويةان يتعرف الطالب على 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة
 

 التفريق بين التعلم والتعليمقدرة الطالب على  -

 حركي والوجدانيرفة المسلم االدراكي والنفس عمالقدرة على  -         

 قدرة الطلبة على التمييز بين اساليب التدريس املباشرة وغير املباشرة -
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع
 1997الرياضية الشاهد سعد طرق التدريس في التربية  التعلم مفهومه العام ومفهومة في التربية الرياضية  -1

  املبادئ التي يمكن االعتماد عليها لتطوير عملة التعلم  -2

طرق واساليب التدريس في التربية الرياضية شلتوت ابراهيم  اتجاهات تفسير عملية التعلم  -3
2008 

  الخصائص التي ترتبط بعملية التعلم  -4

 استراتيجيات التعلم  -5
عفاف عبد  طرق التدريس في التربية الرياضية

 2009الكريم 

 الفرق بين التعلم والتعليم ، املسلك االدراكي، النفس حركي، الوجداني  -6
طرق تدريس التربية الرياضية عصام الدين 

 2006عبد هللا 

  االمتحان االول   -7

  االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تخطيط درس التربية الرياضية  -8

  التدريس واقسام اساليب التدريسمفهوم التدريس ومفهوم اساليب   -9

 2005اساليب التدريس موستن  خصائص اساليب التدريس املباشرة  -10

  خصائص اساليب التدريس غير املباشرة  -11

  االطار العام ألساليب التدريس  -12

  االمتحان الثاني  -13

  تقسيمات درس التربية الرياضية   -14

  خطة الدراس والوحدة والفصلية والسنوية  -15

  االمتحان النهائي  -16
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 التعلم املبرمج 1

 العصف الذهني 2

  التعلم التعاوني 3

 التعلم بالطريقة الكلية والجزئية 4

 وسائل مساعدة في التعلم  5

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 االسبوع السادس %20اختبار  اول  االسبوع  1

 الثاني عشراالسبوع  %20اختبار ثاني  االسبوع  2

 طول الفصل %10مشاركة   االسبوع  3

 االسبوع السادس عشر %50اختبار نهائي   االسبوع  4

   االسبوع 5

   االسبوع 6

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 

 طرق التدريس في التربية الرياضية سعد الشاهد 

1997. 

 2008واساليب التدريس في التربية الرياضية ابراهيم شلتوت طرق 

 1990طرق واساليب التدريس في التربية الرياضية عفاف عبد الكريم 

 2005طرق واساليب التدريس موستن واشورت 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.......................................................................... 
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 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 %85حضور ال يقل عن  1

 %15غياب يسمح  2

 كل من يتغيب عن أي امتحان بدون عذر رسمي توضع عالمة صفر 3

 االلتزام بموعد تسليم التقارير  4
 

 


