
 
 ثعرًف ومواصفات طرق الجدرًس الواجحة

 



هً اآللٌة التً ٌستخدمها المعلم فً تنظٌم وتنفٌذ مجموعة من     

األسالٌب والوسائل والنشاطات التعلٌمٌة التً ٌقصد بها تحقٌق       

وهً األساس الذي تبنى علٌه مهنة التدرٌس            . أهداف محددة
 0وعلٌها ٌتوقف نجاح المدرس والدرس معا  

 طرًقة الجدرًس

   تعريف ومواصفات طريقة التدريس



 كتاب إستراتٌجٌات التدرٌس للدكتور حسن زٌتون    

 لشت مجرد ورقة بٌظاء فارغة ثك جبون
 

 علٌها اًها الكبار ما ثرًدون فلن ثك جبوا اال ما اك جب اها  
 

 على ورقجي   ارًحوا اهفشكم وارًحوهي واهظروا الي 
 

 مثل هظرثكم لورقة الوبات الخظراء

 صرخة طالب 



 مواصفات طرًقة الجدرًس الواجحة

0مدى مالءمة الطريقة للوقت المتاح 

0مدى إعطائها فرصة لمشاركة الطالب 

0مدى إعطائها فرصة لتبادل اآلراء والخبرات 

 مدى إعطائها فرصة لتطبيق الخبرات المكتسبة في

 0الحياة العملية

0مدى إعطائها فرصة للطالب لتطوير نفسه 

  0مدى إعطائها فرصة للطالب ليكون متعاونا 



0مدى إعطائها فرصة للطالب ليمارس التقييم الذاتي 

 مدى مساهمتها في توليد عنصر الحماس واالستجابة

 0لدى الطالب

 0مدى إعطائها فرصة للربط بين المناهج المختلفة 

0مدى قدرتها على تنظيم المجموعات   

0مدى مراعاتها للفروق الفردية 

0مدى ما توفره من مرونة في المتابعة 



 بعض طرق الجدرًس

 (اإللقاء ) المحاطرة 

 الحوار والمواقشة



 البٌان العملي

 الجعلٌم الجعاوهي



 االصجقصاء

 حل المشكالت



 طرًقة المحاطرة

هً طرٌقة محورها المحاضر  الذي  ٌقدم المعلومات على            

مسامع  الدارسٌن  دفعة واحدة  ، قد تتاح  بعدها  للدارسٌن  

فرصة المناقشة وقد ال تتاح ، وهً طرٌقة فٌها اقتصاد فً 

الوقت والجهد إال أنها ال تصلح لتالمٌذ وطالب المدارس فً 

الغالب ألنها تجعل دور الطالب سلبٌا  فً الموقف التعلٌمً ، 
 0أي مجرد متلٍق للمعلومات



 ممٌزات وعٌوب طرًقة المحاطرة

 الــــــعـــٌـــــوب المـــــــزاٌـــــــا م

 0مملة للطالب 0توفٌر الوقت والجهد 1

تناسب بعض المواد الدراسٌة كالتارٌخ  2
 واألدب

قلة أو عدم مشاركة 
 0الطالب فٌها

مناسب فً المواقف التً ٌكثر فٌها عدد  3
 ...الطالب كثرة ال ٌمكن معها المناقشة

غالبا ما ٌكون التركٌز 

فٌها على المعلومات دون 
 0الطالب

مناسبة للمناهج الطوٌلة القائمة على  4
 0كثرة المعلومات والحقائق

ال تراعً الفروق الفردٌة 
 0بٌن الطالب



 الطرًقة الحوارًة

هً طرٌقة الحوار والنقاش باألسئلة واألجوبة للوصول إلى     

حقٌقة من الحقائق ، تنسب هذه الطرٌقة إلى سقراط ، 

فٌلسوف الٌونان الذي كان ٌستعمل هذه الطرٌقة لتعوٌد 

   0تالمٌذه البحث وراء الحقٌقة حبا  للحقٌقة 

وٌعتمد نجاح المعلم فً هذه الطرٌقة على قدرته على صوغ     

األسئلة وطرحها بطرٌقة متدرجة تسهل على المتعلم الفهم 

واالستٌعاب واستدعاء خبراته السابقة لتساهم فً بناء الخبرة 

 0الجدٌدة



 ممٌزات وعٌوب الطرًقة الحوارًة

 الـــــــعــٌــــــوب الــــمـــزاٌـــــــا م

تحتاج إلى مزٌد من الوقت  0صالحة لجمٌع المواد الدراسٌة 1
 0والجهد

تحتاج إلى مهارات خاصة  0تهتم بالطالب ومشاركته الفاعلة 2

 بطرٌقة صٌاغة وطرح األسئلة

ٌشعر الطالب فٌها بالحماس  3
 0والمتعة

 0غٌر مناسبة للمناهج الطوٌلة

تراعى الفروق الفردٌة بٌن  4

 0الطالب
تكون عامال مساعدا فً اختالل 

 0ضبط الصف



 طرًقة البٌان العملي

ٌعد العرض أو البٌان العملً أحد الطرق العامة للتدرٌس والتً     
تفٌد فً تعلٌم أوجه التعلٌم المختلفة خاصة ما ٌتعلق منها 

بالمهارات الحركٌة كاستخدام اآلالت أو القٌام ببعض المهارات 
المخبرٌة فً العلوم والتدرٌب على اإللقاء الخطابً وٌقوم المعلم 
وفقا لهذه الطرٌقة بأداء المهارات موضع التعلم أمام الطالب 

بشكل ٌتوخى فٌه المثالٌة فً    األداء وقد ٌكرر األداء كما ٌطلب 
من بعض الطالب تكرار األداء تحت إشرافه ورغم أن طرٌقة 
العرض العملً تعتمد على المعلم ومهاراته الخاصة فً أداء 

النموذج الجٌد أمام الطالب إال أن  ذلك ال ٌنقص من قدرها إذ أن 
 0هناك بعض المهارات التً ال ٌمكن تعلٌمها دون توفٌر النموذج



 ممٌزات وعٌوب طرًقة البٌان العملي

 الــــعــٌـــوب الـــمـــزاٌـــا م

تالفً تعرض الطالب لبعض  1

األخطار فٌما لو قاموا بالتجارب 
 0والتدرٌبات العملٌة بأنفسهم

 0تحتاج إلى مزٌد من الوقت

تحتاج إلى مهارات خاصة  0تهتم بالطالب ومشاركته الفاعلة 2
 0بطرٌقة تقدٌم العرض العملً

ٌشعر الطالب فٌها بالحماس  3
 0والمتعة

 0غٌر مناسبة للمناهج الطوٌلة

تراعً الفروق الفردٌة بٌن  4

 0الطالب
قد ٌفقد النظام فً الفصل أو 

 0العمل



 طريقة التعلم التعاوني

إن المجموعات التً ٌختارها المعلم هً إحدى أسس التعلم    

وتبٌن الدراسات أن الطالب ٌتعلمون أكثر من   0التعاونً 

الناحٌة األكادٌمٌة واالجتماعٌة عندما ٌكون أعضاء 

إن  0بدال  من أن ٌكون متشابهٌن  0المجموعة  مختلفٌن 

المجموعات التً ٌختارها المعلم تعطً الطالب فرصة العمل 

وتكشف نتائج  0مع طالب مختلفٌن عنهم وفرصة تقدٌرهم 

البحوث أن أقوى المجموعات هً تلك التً تتكون من طالب 

 0فً مستوٌات مختلفة من المهارات



 ثشكٌل المجموعات

طرٌقة تدرٌس تعتمد على تقسٌم الطالب إلى    

مجموعات صغٌرة شبه متجانسة ٌتم تدرٌس كل 

مجموعة على حدة   بمواقف تعلٌمٌة مختلفة بحٌث 

ٌتراوح عدد كل مجموعة ما بٌن خمسة إلى ثمانٌة 

   0تالمٌذ لتحقٌق هدف مشترك



دوار المجموعات
 
 ا

 0ٌقرأ الواجب بصوت عال على المجموعة :قارئ-

ٌدون إجابات المجموعة ، وٌقوم بالتأكٌد من أن أعضاء : مسجل-
 0المجموعة ٌسجلون أسماءهم

وهو الذي ٌطلب 0ٌتأكد أن جمٌع أفراد المجموعة ٌفهمون عملهم  :متفقد-
إلى أفراد المجموعة التوضٌحات والتبرٌرات، وٌسألهم عن الطرٌق 

 0التً تم بها تواصلهم إلى اإلجابة 

ٌجمع جمٌع المواد وٌسلم المواد للطالب وٌجمع المواد من : جامع المواد-
 0الطالب وٌضع المواد فً ملفات وٌسلم المهمات

 0ٌقدم أداء المجموعة لطالب الصف وٌقدم المشروعات أٌضا :مقرر-

ٌراقب مستوى الضجٌج التشوٌش فً المجموعة، وٌساعد  :مراقب-
الفرٌق على االنشغال فً مهماتهم التً ٌكلفون بها من خالل مراقبة 

 0الوقت

 



 طرًقة االصجقصاء

محاولة الكشف عن فكرة ” ٌعرف االستقصاء على ألنه    

جدٌدة أو معنى جدٌد من خالل دراسة جملة من األفكار 

 0“ أو الظواهر أو الحاالت

وفً ظل هذه الطرٌقة ٌقوم الطالب بدراسة جملة من   

الظواهر أو الحقائق والمعلومات لكً ٌصلوا إلى شئ 

جدٌد والمهم أن ٌصلوا إلٌه بأنفسهم وإن كان بتوجٌه 

 0المعلم



 لماذا االصجقصاء 

الن الطالب فً هذه المرحلة ٌملك اعلى مقدار من الطاقة فى دورة حٌاته    •
 واالستقصاء ٌستثمر له هذه الطاقة 

الن الطالب فً هذه المرحلة ٌكون بحاجة إلى صقل لمهاراته وامتالك اخرى    •
واالستقصاء كفٌل بذلك حٌث ٌوفر له مهارات المناقشة والتحلٌل واالستكشاف 

 والتركٌب والتقوٌم والتعمٌم واتحاذ القرار و تقبل النقد واكتساب المعرفة بطرق فعالة 

 الن المعلم ٌواجه صعوبات عدة منها   •

عدم رضاه عن مستوى الطالب التحصٌلً والشخصً بالمقارنة مع الجهد الذي ٌعتقد     
 انه ٌبذله

  االنفجار المعرفً     

وذلك الن الطالب لم ٌجد نفسه فً  انحراف بعض الطالب عن المسار الطبٌعى   
 ذلك المسار 



 خصائص الطرًقة

 0مركز العملٌة التعلٌمٌة هو التلمٌذ ولٌس المعلومات* 

 0المعلم فٌها موجها ولٌس ملقنا *

 ..(تحلٌل ، تركٌب ، تقوٌم) التركٌز على تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا * 

 0تدرٌب الطالب على االعتماد على النفس وتنمٌة ثقته بها* 



 دور المعلم

 0تحديد الهدف أو األهداف المرجوة* 

 0تحديد الظواهر أو المواقف المطلوبة دراستها* 

 0تحديد االتجاهات العامة التي ينبغي أن فيها مجال التفكير والبحث* 

 0صياغة أسئلة محددة لما ينبغي التواصل إليه من استنتاجات* 

 :يتعين على المعلم القيام بما يلي



 المراحل والخطوات  

   القراءة عند الطالب والتحلٌلتعزز مهارة تحدٌد المشكلة او الموقف المثٌر * 

 والتقوٌم اتخاذ القرار والتعاون والتفكٌر المنطقىتعزز مهارة وضع الفرضٌة وتحلٌلها 

 تعزز مهارة التعميم  والتركيب على مواقف جديدة تطبٌق النتائج * 



 طرٌقة حل المشكالت

هي الطريقة التي تتبع عندما تواجه اإلنسان )        

 (مشكلة، ويرسم خطة لحلها

 (والمشكلة عبارة عن موقف محير يريد حال)         

                             



 الشعور بالمشكلة

 تحدٌد المشكلة

 جمع المعلومات المتصلة بالمشكلة

 مراحل الطريقة



 وضع الفروض واختيار أكثرها احتماال 

 اختبار صحة الفروض

 الوصول إلى حل للمشكلة

 التعمٌم من النتائج


