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 محاضرات مادة طرائق التدريس        استاذ المادة/أ.م.عضيد عبد احمد

 م7112-م7112المرحلة /الرابعة                         للعام الدراسي/

 المحاضرة الخامسة:

 طريقة الوحدات الدراسية :ثانيا/

ددة وهيي الوحدات الدراسيية عبيارة عيو موضيوم  يامع واسيم متضاميع يضيم موضيوعات  رعيية متعي     

طريقيية وسييط بيييو طريقيية الم ييضمت  ييي اييطر موضييوعاتعا وطريقيية الم ييروم  ييي ضييخامة م ييروعاتعا 

.وهي تحمع مزايا ضع مو الطريقتيو ,وتتفادى سلبياتعا ,وهي تعتمد علي  ازالية الحيوااز التيي تفايع بييو 

سيم  ييا المعر ية وانميا المواد الدراسية المختلفة و يعا يدرس الطالب موضوعا معينيا بايورة متضاملية ق تق

 تضم دراستا ضع المعلومات المزمة.

 تعريف الوحدات الدراسية:

هي م روم تعليميي متضاميع يثيير اهتميام الطيمب وتنطيو  تحتيا اوايا متعيددة ميو الن ياط , او هيي       

ب وبييو تنظيم لعدد مو المنا ط والخبرات التعليمية حوع موضوم او م ضلة تتم دراستعا تعاونيا بيو الطم

المدرس بقيادتا ,ونقطة التأضيد  يعيا هيي تنظييم الن ياط والمعلوميات .والتنظييم هيو مفتيات الوحيدات وينظير 

 ال  الوحدات الدراسية مو زاويتيو:

 ضتنظيم لخبرات المنعج, :اقول 

 الثانية: ضطريقة للتدريس يرام تاريخا ق ضثر مو قرو مو الزمياو ,وقيد تطيورت طريقية الوحيدات تطيورا

ملحوظا مم ميرور اليزمو واعتميدت علي  نظريية هير بيارت التيي  حواهيا او طرائيق التيدريس تبني  علي  

 اساس او ضع  ضرة معمة يمضو تقوى بارتباطعا باأل ضار اقخرى التي لعا عمقة بعا ,

 انوام الوحدات:

 السيرة(, -الوحدات القائمة عل  موضوم مو المواد الدراسية)العقيدة اقسممية -1

 دة القائمة عل  الخبرة)اقخمق(,الوح -7
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مرام الوحدة: هو الضابط والمواا اليذ  يمنيم تحوييع طريقية الوحيدات الي  طريقية م يروعات ويوضي  

 مرام الوحدة للمدرس نطاق الوحدة والن اطات التعليمية وهو العمج لسلبيات المدرس ومعيو لا .

 

 مضونات المرام:

 م عليا الوحدة,اهمية الم ضلة او الموضوم الذ  تقو-1

 المسائع التي ت تمع عليعا الوحدة,-7

 اقهداف التربوية,-3

 اواا الن اط التي تتضمنعا دراسة الوحدة,-4

 الوسائع المعينة عل  تنفيذ الوحدة,-5

 اقتراحات لتقييم دراسة الوحدة,-6

  روط الوحدة الايدة:

 ددت منا طعا.ا  ياب او يضوو لعا سياق واحد معما تع–الوحدة العامة -1    

 او تحتو  عل  انوام مختلفة مو التعلم.-7    

 او تمضو الطمب مو اتقاو ادوات المعر ة والتدرب عليعا. -3

 او تؤد  ال  دراسة مواد دراسية مختلفة مرتبطة بعضعا ببعض. -4

 او تضوو مناسبة لقدرات الطمب. -5

 او تحتو  عل   رص ق نوام مختلفة مو الن اط. -6

 الفراة لتدريب الطمب عل  تنفيذ الم روعات. تعيءاو  -2

 او تقود ال  مزيد مو التحايع والن اط. -2



1 

3 

 

 او يضوو للوحدة مطزى ااتماعي يخرج با الطمب مو الدرس. -9

 مميزات طريقة الوحدات:

انعا تستمد مضمونعا مو تضامع المتعلم  ي تفاعلا مم البيئة ,وضيذل  تسيتمد اايولعا ميو مييوع وحاايات -1

 المتعلم والماتمم.وم ضمت 

 ترضز عل  الن اط التعاوني المعلم والمتعلميو.-7

لعا اهداف واسعة ترتبط باقتااهات والقيدرات والعيادات والمثيع والقييم, وهيي بيذل  تسيع  الي  تحقييق -3

 اهداف متنوعة عامة وخااة بالنسبة ال  المتعلم والموقف التعليمي.

 مو اانب المتعلم. المسؤوليةتؤضد زيادة الم ارضة وتحمع -4

 يضوو تقديمعا  امع لضع اوانب النمو و ق اهداف الوحدة ومستمرة طوع  ترة الدراسة.-5

 تبن  الوحدة عل  اساس تضامع المعر ة.-6

 التعمق والتوسم  ي معالاة المادة الدراسية عل  قدر حااة الطمب.-2

 .تعطي الفراة لتنظيم المادة والخبرات التعليمية بضع ا ضالعا-2

اما عيوبعا : قد يعتم المدرس بالمادة العلمية بدراة ق تعطي الطالب الفراة بالتفضير العلمي ويمضو تم ي 

 هذا العيب  ي السير بطريقة حع الم ضمت واستخدام مرام الوحدة  ي ضع النقاط.

 موابات تدريس الوحدة:

 عا.تقدير ما عند الطمب مو خبرات ومعلومات للوحدة المقررة دراست-1

 محاولة أيقاظ ميع الطمب للدراسة واقطمم عند بداية دراسة الوحدة.-7

 توايا الطمب عند بداية الوحدة وعدم ترضعم و انعم.-3

 اعطاء الطمب الوقت الضا ي للبحث والدراسة لمعر ة ما يتعلق بالوحدة.-4
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 اعطاء المااع للتعبير عما اتقنا.-5

 خطوات طريقة الوحدات:

تمعيدييية او اقسييتطمعية وهييي معر يية مييا لييدى الطييمب مييو خبييرات ومعلومييات والييربط بيييو الخطييوة ال-1

 الوحدة الحاضرة والسابقة وتوايا الطمب ال  ما ياب عملا  ي الوحدة الاديدة.

 العرض:وهو لمعة عامة عو الوحدة.-7

 والتنقيب)لمدة اطوع(.اقستيعاب:ا  استيعاب المادة واتقانعا ومو ثم تعط  الفراة للطمب  ي البحث -3

 (.7التنظيم:ويضوو عل   ضع دروس وابحاث اخرى بعد او يضوو الطمب قد تقدم والدراسة  ي الفقرة)-4

 التسميم:ا  عرض الطمب ملخااتعم وابحاثعم امام المدرس وزممئعم.-4

 التقييم:وهي الخطوة اقخيرة التي تدرس  يعا النتائج وقد يعاد تنظيمعا.-5

 

 

 

 

 


