
 

  
  

أنها تلعب دورا أساسيا وفعـاالً   أي في العملية التربوية ةتعتبر طرائق التدريس من األدوات الفعالة والمهم

ألن مـن دون  ،في تنظيم الحصة الدراسية وفي تناول المادة العلمية وال يستطيع المعلم االسـتغناء عنهـا   

  .ة العامة والخاصةطريقة تدريسية يتبعها المعلم ال يمكن تحقيق األهداف التربوي

متأثرة تأثيرا كليـا بـالمفهوم التقليـدي     هاولو حللنا طرق التدريس في الماضي وحددنا مسارها ، لوجدنا

الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريـات التـي   المتعلمين الطرق علي إكساب  هللمنهج ، إذ كانت تعمل هذ

عن طريق المعلم ، أما الطرق الحديثـة   لمتعلمينلالمعرفة  يتضمنها المنهج ، أي كانت تركز علي توصيل

ونشاطه في عملية التعلم ، إذا أنها  متعلمفها واتسعت مجاالتها وأصبحت تركز علي جهد الافقد تعدلت أهد

ال تصـد لـي   : "، والمثل الصيني يقول )الطفل كيف يتعلم  ب علم(تنطلق من التربية الحديثة التي تنادي 

  ".يدسمكة ولكن علمني كيف أص

ويمكننا القول دون مبالغة أن طرق التدريس والتعلم هي أكثر عناصر المنهج تحقيقا لألهداف ، ألنها هـي  

التي تحدد دور كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية ، وهي التي تحدد األساليب الواجـب إتباعهـا   

  . والوسائل الواجب استخدامها واألنشطة الواجب القيام بها 

  

  :Teaching Method هوم طريقة التدريس  مف
من إجـراءات وخطـوات وتحركـات     متعلمينيشير مفهوم طريقة التدريس إلي كل ما يتبعه المعلم مع ال

متسلسلة متتالية مترابطة لتنظيم المعلومات والمواقف والخبرات التربوية ، لتحقيـق هـدف أو مجموعـة    

  . أهداف تعليمية محددة

السابق أن تسلسل الخطوات  وترابطها هو الضمان لجودة طريقة التـدريس ، إال   وقد يتضح من التعريف

، ويعتمد ذلك بصـفة   هأن ذلك غير صحيح ، فال يوجد أي ضمان لجودة طريقة ما لتدريس إال المعلم ذات

  :خاصة علي العوامل التالية 

  .أن يختار المعلم الطريقة المناسبة ألهداف الموضوع الذي يريد تدريسه-1

 .ختارها بنجاح إأن تتوفر لدي المعلم المهارات التدريسية الالزمة لتنفيذ طريقة التدريس التي -2

أن تتوفر لدي المعلم الخصائص الشخصية المناسبة التي تمكنه من تنفيذ طريقة التـدريس  بنجـاح ،   -3

مح وجهه ، وفـي  ونقصد بالخصائص الشخصية السمات الطبيعية التي وهبها اهللا له في شخصيته وفي مال

 .التي تعينه علي أداء عمله  ةصفاته الجسمي



 

وعلي سبيل المثال ، فإن المعلم الذي ينجح في استخدام المحاضرة كطريقة للتدريس غالبا ما نجده يتمتع  

مؤثرة فـي   هالصفات فقد ال تكون محاضرات ه، فإذا افتقر المعلم لهذ قوية بشخصيه مؤثرة ونبرات صوت

  .، ومن ثم تفشل طريقة التدريس الفتقادها ألحد العناصر المهمة لنجاحها تحقيق أهدافها

  

  :أهداف طرق التدريس الحديثة أو المعاصرة 
  .اكتساب المتعلمين الخبرات التربوية المخطط لها -1

 .تنمية قدرة المتعلمين علي التفكير العلمي عن طريق أسلوب حل مشكالت  -2

 .العمل في مجموعات صغيرة  ل الجماعي التعاوني أوتنمية قدرة المتعلم علي العم-3

 .تنمية قدرة المتعلمين علي االبتكار أو اإلبداع -4

 .مواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين -5

 .مواجهة المشكالت الناجمة عن الزيادة الكبرى في أعداد المتعلمين -6

 .صالح الفرد والمجتمع اكتساب المتعلمين القيم والعادات واالتجاهات المرغوبة ل-7
  

  :األسس المعتمدة في اختيار طريقة التدريس 

ال توجد طريقة واحدة يمكن وصفها بأنها أحسن طريقة في التدريس وينصح بها جميـع   هيمكن القول أن  

  :العوامل التالية وإنما الطريقة تختلف باختالف. المعلمين 

   .المرحلة الدراسية –2                                    .األهداف التربوية  – 1

  .طبيعة وخبرة المعلم  –4                            .المادة العلميةونوع طبيعة  – 3

  .مدى توافر الوسائل التعليمية  -6                              .طبيعة الخطة الدراسية  – 5

  .فلسفة الدولة  – 8     . طبيعة المناهج والفترة الزمنية المحددة إلنجازها – 7

  .عوامل البيئة الخارجية  – 10        .األهداف التي يسعى التربويون إلى تحقيقها  – 9

  .عدد المتعلمين في الفصل الواحد-12                            .ميول المتعلم واستعداداته-11

  .لبدنياختالف المرحلة العمرية للمتعلم ، النمو العقلي ، النمو ا-13

  

بل قد يحتاج الدرس الواحد إلى استخدام عدة طرق ، ، وقد ال يقتصر الدرس الواحد علي طريقة واحدة 

يكون مـع   دوال يتعارض استخدام طريقتين أو أكثر في درس واحد ، فالحوار قد يكون مع االستقراء وق

ريقة أخرى وكل ذلـك متـروك   وقد يبدأ الدرس بطريقة وينتهي بط، وقد يكون مع اإللقاء  البيان العملي

  .لفطنة المعلم وحكمته و معرفته بفن التدريس 
 



 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :Lecture Methodطريقة المحاضرة  :أوالً
  

وغالبا ما يطلق علي هذه الطرق بالطرق اإللقائية أو الطرق التقليدية ، وهي من أكثر الطرق شيوعا فـي  

راسية المزدحمة بالمعلومات والمعارف ومع األعداد الكبيـرة مـن   مدارسنا ، وتتناسب مع المقررات الد

  .المتعلمين في الفصول 

والشرح أو العرض النظري للمادة العلمية من جانـب  ) المباشر(وتقوم طريقة المحاضرة علي مبدأ اإللقاء 

من الكتاب ، المختلفة المعلومات والمعارف العلمية بأشكالها ) أو تلقين(يقوم بنقل ) أي المعلم(فهو . المعلم 

، خر بالسبورةا من حين آلنمستعي، مية لويشرح المفاهيم والمباديء والقوانين الع،  متعلمينإلي ال المدرسي

بينما يسمع المتعلم بهدوء أو يسجل المالحظات أو بعض مـا  ، متعلميننه غامض علي الألشرح ما يعتقد 

  .المعلم  هيقوله ويشرح

 طرق التدريس أنواع 

  قياسال-15تمثيل األدوار               -8المحاضرة                         -1

  حل المشكالت-16األحالم                       -9المناقشة                           -2

  اإلكتشاف-17اإلثارة الحسية               -10الندوة                            -3

  التعيينات-18األلعاب واأللغاز             -11المناظرة                          -4

  التعلم التعاوني-19الذكاءات المتعددة           -12ف الذهني                   العص-5

  التعليم المبرمج-20الخرائط المعرفية            -13البيان العملي                     -6

  التدريس المصغر-21اإلستقراء                    -14المعمل أو التدريس المعملي      -7



 

نفسه ، بل قد يكون ضيفا متخصصا في موضوع معين ،  علملمحاضر هو الموليس بالضرورة أن يكون ا

نا تكون مسجلة صوتيا ويستمع لها المتعلمين عن اأحي ،والموضوع  افي هذ تهليلقي محاضر علميدعوه الم

طريق الراديو أو جهاز تسجيل ، أو تكون مسجلة بالصوت والصورة معـا فيشـاهدها ويسـتمع إليهـا     

  .ل التلفزيون أو السينماالمتعلمين ،من خال
  

  :مزايا طريقة المحاضرة
  )منظما(مادة العلمية عرضا متصال تسمح بعرض ال -2                    . ةطريقة تدريس اقتصادي -1

 .أو فاعلة نسبيا ) مشوقة(يمكن اعتبارها طريقة -4. طريقة مناسبة لتقديم موضوعات علمية جديدة -3

 .مصادر المعرفة  إلي المتعلمينوإرشاد  هتوجي-6                  .ةنقل خبرات المعلم الشخصي-5

  .المتخصصة  مؤتمرات والندواتعرض نتائج البحوث في ال-7

 . أو الخيالية أو التاريخيةتستخدم في عرض المادة العلمية التي لها طابع القصة -8
 

  :المحاضرة ةعيوب طريق
  .واهتماماتهم  متعلمينتهمل حاجات ال-2             .جه عام يكون المتعلم سلبيا في هذه الطريقة بو -1

 .مجهدة للمعلم-4  . للقيام بأي أنشطة تعليميةال توفر الجانب العلمي التطبيقي -3

     .متعلمينعند ال) والنعاس أحيانا(تثير الملل -5

  .لمتعلمينال تأخذ في االعتبار حقيقة الفروق الفردية بين ا-6

 .علي تذكر المادة العلمية واالحتفاظ بها ) حاضرةالم(ال تساعد -7

يتوقع عندئذ إن تركز أساليب التقويم علي  هفإن، هي الطريقة السائدة عند المعلم ) المحاضرة(إذا كانت -8

 . متعلمقياس كمية المعلومات التي يحفظها ال
 

  :ما يجب وما ال يجب فعله في المحاضرة
 تحـت  محاضرالتدريس نقدم قائمة باألفعال التي ينبغي أن يمارسها اللتحسين فعالية المحاضرة في عملية 

  "نفذ ، افعل"  واألعمال التي ينبغي عليه القيام بها تحت مسمى" أحذر ،ال تفعل" مسمى

  :ال تفعل ما يلي ، احذر : أوال 
  .دة الماإلنهاء ن تسرع في اإللقاء أ-2 .كبر من الوقت المخصص لها أن تكون مادة المحاضرة أ-1

  . أن تكون متحمسا أكثر من الالزم -4           .كأنك آلة مسجلة ، أن تتكلم علي وتيرة واحدة -3

 .أن تتكلم لنفسك دون أن تخاطب الجمهور ، أن تخاطب نفسك -5

 .اللغة والتعابير هأن تظن أن فهمك لغتك وتعابيرك يعني دائما فهم الجمهور هذ-6

 .عة التي يعرفها جمهورك جيداأن تؤكد علي المعلومات الشائ-7

 .فوق مستوى جمهورك بكثير،  قدة عأن تأتي بمعلومات اختصاصية م-8



 

 .أن تكثر من المفاهيم وتقلل من الشرح وضرب األمثلة -9

 .أن تدغدغ عواطف الجمهور وغرائزه ليقبلك كمحاضر -10

 . لنفسك  أأن تلصق وجهك بالورقة وتقر-11

 . همكن من اإلطالع عليعا غير متوأن تتناول موض-12

 .كصنم جامد ، أن  تتحرك كثيرا أمام الجمهور أو تكون كخشبة مسندة -13

  .أي لتغطية ضعفك ، لعدم قدرتك علي تخصيص الوقت الكافي لجمهورك ولمحاضرتك ر أن تعتذ-14
 

  : افعل ما يلي ، د فن: ثانيا 
  .خركن مرحا من وقت آل-2  .استعمل السبورة وأي وسائل إيضاح ممكنة قدر اإلمكان -1

  .هنوع نغمة صوتك ونبرت-4           .قارن ، وفسر كل فقرة لدرجة صعوبتها ناقش-3

 .نقد وبموضوعيةإ،اعرض رأيك بوضوح -6          .لتستريح وليسترح جمهورك ، خذ نفسا ،ل هتم-5

  .ي سوف تقوم بعرضهاحدد كم المعلومات الت-8     .اضبط محاضرتك من الناحية اللغوية والصرفية -7

 .التثاؤب الكثير، ل لالم،الحظ جمهورك ومدي تجاوبه معك -9

  .إال إذا اضطرت لذلك * أنا*ال تستعمل كلمة : عبر بموضوعية -10

  .اتبع مبدأ ما قل ودل  أيال تعبر عن فكرة بعشر كلمات -11

  .أكد على األفكار الرئيسية للمحاضرة-12
 

  :Discussion )وار الح(  المناقشةطريقة : ثانياً
 

يقوم بشرح المادة في  علمتعتبر من الطرائق التدريسية التقليدية والتي تعتمد على اإللقاء والمناقشة وأن الم

الحصة الدراسية وخالل عملية الشرح والتقديم يقوم بإثارة مجموعة من األسئلة والتـي تفسـح المجـال    

باإلجابة على األسئلة المثارة  علمصل إلى الحقائق ويقوم الممن أجل التو متعلمينوال معلمللمناقشة ما بين ال

  . متعلمينالمن قبل 

  :مميزات طريقة المناقشة 
  .إلى المشاركة واالستمتاع بها وتشجيعهم على ذلك  متعلمينتدفع ال -1

  .بشكل جيد متعلميهالتعرف على مستوى  علميستطيع الم – 2

  .وتدريبهم على التحليل واالستنتاج  تعلمينمتنمي القدرات الفكرية والمعرفية لل – 3

  .فيها مركز النشاط والفعالية  متعلميكون ال – 4

  .حب التعاون والعمل الجماعي  متعلمينالتنمي لدى  – 5

  .على األسلوب القيادي وتحمل المسؤولية  متعلمينال لدى تنمي – 6



 

  .روح المشاركةي موتخلصهم من الخجل وتن المتعلمينتزرع الشجاعة في نفوس – 7

  .تنمي القدرة على الحوار والمناقشة والجرأة  – 8

 .زمالئهم تنمي فيهم عادة احترام آراء اآلخرين وتقدير مشاعرهم، حتى وإن اختلفت آراؤهم عن آراء -9

 .من خالل المناقشة يستطيع المتعلم أن يجمع أكبر قدر من المعلومات عن الظاهرة الواحدة-10

  :شة عيوب طريقة المناق
  .قد يتم التركيز على طريقة المناقشة وليس على األهداف المحددة -1

  .قد تقود المناقشة إلى مواضيع بعيدة عن الهدف – 2

  .الذين لديهم الخجل من االشتراك في المناقشة متعلمينالقد ال يستطيع  - 3

  .متعلمينالقد يسيطر على المناقشة عدد محدد من  – 4

  . أسئلةلما يطرحه زمالؤهم وذلك النشغالهم بتحضير  لمينمتعالقد ال يستمع  – 5

  .كلمات ومصطلحات غير واضحة وغير محددة متعلمينالقد يستخدم  – 6

  .لما سبق وذكر من قبل األخير سوف يولد الملل وعدم متابعة المناقشة  متعلمينال أن تكرار بعض – 7

  .يولد االرتباك والنفور من المناقشة  قد تطرح أسئلة غير واضحة وغير محددة بالشكل الذي – 8

من السيطرة على الصف وسير المناقشة فإن ذلك سوف يقود إلى ظهـور   علمفي حالة عدم تمكن الم – 9

  .وعدم إمكانية السيطرة عليهم متعلمينالبعض المشاكل في الصف كعدم انضباط 

  .منه الطريق ويتشعب إذا لم يحدد المعلم أهداف درسه جيدا منذ البداية ، فقد يضيع -10

 .أن عنصر الوقت قد يسرق الجميع ، ما لم يكن المعلم منتبها له وواعيا لمروره-11

 .مناقشات بال أساس المسبقا ستكون الدرس أن يقرأوا  متعلمينالإذا لم يطلب المعلم من  -12

، ل إلي مكان للفوضيالدرس سوف يتحوإذا لم يضبط المعلم إدارة الحوار والنقاش بين المتعلمين فإن -13

 .يتحدث فيه الجميع ، بينما ال يستمع منهم أحد 

 .فإنها سوف تضيع الفائدة منهأثناء المناقشة  فيإذا لم يهتم المعلم بتسجيل وتلخيص األفكار المهمة -14

الذين لديهم الرغبة في الظهور على حسـاب اآلخـرين سـوف     متعلمينإلى ال علمإن عدم انتباه الم – 15

  .م يسيطرون على المناقشة وينفردون فيها يجعله
  

  :Panel Discussionالندوات طريقة : ثالثا 
  

، 7-5تعتبر الندوة نوع من أنواع المناقشة ، وتشترك فيها مجموعة من األفراد ، يتراوح عـددهم بـين   

، يعرض كل منهم جانبا من جوانب موضوع معين ، وفق تخطيط سابق واستعداد من كل أعضاء الندوة 

  .أشخاص آخرين، أو من  هالفصل نفسمن وقد يكون أعضاء اللجنة من بين المتعلمين 



 

الحوار ، بحيث يتيح الفرصة المتكاملة لكل عضو من األعضاء من حيث الزمن ، ويمنع  وللندوة قائد يدير

مطروحـة  ويلخص قائد الندوة اآلراء ال المقاطعات أو المشاحنات التي قد تحدث بين بعض أفراد الندوة ،

  .وحينئذ قد يفتح المجال لتوجيه األسئلة من المستمعين  من آن آلخر ثم يجملها في نهاية الندوة ،

يسجلون مالحظاتهم ، ويستعدون بأسئلتهم التـي قـد   و الندوة تعلمين للحوار الدائر بين أعضاء يستمع الم

  .يودون توجيهها لهؤالء األعضاء في نهاية الندوة 

هذه الطريقة مثال عند دعوة بعض المسئولين من وزارة التموين ) االقتصاد المنزلي (  معلمةوقد تستخدم 

مجموعة من المتعلمـات   علمةواالقتصاد وربات البيوت لمناقشة دور المستهلك وواجباته ، أو قد تكلف الم

وضوع ثم توزع عناصر الم). أسباب سوء التغذية وعواقبها(بالبحث والقراءة حول موضوع معين ، مثل 

علي المتعلمات ،وتحدد لهن بعض المراجع لتجميع المادة العملية ، أو تكلفهن بعقد لقـاءات مـع بعـض    

وفي اليوم المحدد للندوة ، تقـوم المتعلمـات بـدور    ... المتخصصين ، لتجميع آرائهم حول الموضوع 

  .أعضاء الندوة ، وتقوم واحدة منهن بدور القائد 
  

  :Debateالمناظرة طريقة :رابعاً
  

إال أعضاء المناظرة ينقسمون عادة الي ... تشبه المناظرة الندوة من حيث عدد األعضاء وطريقة تنظيمها 

قسمين ، يتبنى كل قسم منهما وجهة نظر مخالفة أو معارضة لوجهة نظر القسم الثاني حـول موضـوع   

فصله ، وتدور  إلي علمموهي كالندوة ، قد يقوم بالمناقشة فيها أشخاص متخصصون ، يدعوهم ال.  معين 

  .أنفسهم  الفصل المتعلمين ، أو تتكون المناظرة من بعض متعلمين أمامالمناظرة 

وللمناظرة قائد يدير المناقشة ويلخص اآلراء ، ويعطي الفرصة المتكافئة لألعضاء إلبداء الرأي ، وفـي  

  .ألعضاء حول آرائهم تتاح الفرصة للمتعلمين لتوجيه األسئلة ولمناقشة ا... نهاية المناظرة 

 تفيد المناظرة في تعليم المتعلمين احترام وجهات النظر المغايرة آلرائهم الشخصية ، وأن يفرق الفرد بين

كما تفيد المناظرة في حالة اشتراك المتعلمين أنفسهم فيها فـي  ... ى أاتجاهه نحو الرأي وصاحب هذا الر

يريد طرحها ، والقدرة علي اختيار األلفاظ بدقة ، والتفكيـر   تعليمهم كيفية التعبير الدقيق عن الفكرة التي

  .المنطقي والحجة في اإلقناع 

استخدام طريقة المناظرة في مواقف تعليمية متعددة ، مثل مناقشـة  ) االقتصاد المنزلي (  معلمةوتستطيع 

حول تفضل سـلعة مـن   بناء ، كمناظرة الموضوعات المرتبطة بالقيم والعادات ، والعالقة بين اآلباء واأل

دة أم الطازجة ، والتفضيل بين مالسلع مثال فرن كهرباء أم فرن غاز ، وتفضيل الخضروات واللحوم المج

  . وهكذا ...خروج المرأة للعمل وتفرغها ألعمال البيت 

  



 

  :Brain Stormingطريقة العصف الذهني  :خامساً
  

ثم يطرح السـؤال علـيهم   .  متعلم 10-5تضم إلى مجموعات ، كل مجموعة  المتعلمينوفيها يتم تقسيم 

بتقديم األفكار واإلجابات دون تقييم أو نقد  من أي شخص ، وذلك ألن انتقاد األفكار عند  المتعلمينويقوم 

 :تعتمد على مبدأين هما) إمطار الدماغ (طرحها قد يحبط الفرد ويمنعه من توليد أفكار أخرى ، وجلسات 

  . استكمال توليد األفكار  دتأخير النقد إلى ما بع-1

 .االستفادة من العدد الكبير من األفكار يؤدي بالنهاية إلى توليد أفكار تتصف باألصالة والجدة -2
 

  ما خطوات التدريب بأسلوب العصف الذهني ؟

  .رئيسا أو مقررا لها يدير الحوار ) أفراد  10 – 5وعددها من ( تختار مجموعة التدريب  – 1

  .رئيس تعريف أسلوب العصف الذهني عند تطبيقه ألول مرة لبقية أفراد مجموعة التدريب يتولى ال – 2

وقد يكتبها  –يذكر الرئيس أعضاء المجموعة بالقواعد األساسية للعصف الذهني التي عليهم األخذ بها  – 3

  :على لوحة تعرض أمام المجموعة مثل 

  .كرة مهما كانت تجنبوا نقد أفكار غيركم وال تسخروا من أية ف -أ  

  .عن أفكاركم بحرية وعفوية ودون تردد مهما يكن نوعها أو مستواها أو واقعيتها  أفصحوا –ب 

  .اطرحوا أكبر كمية ممكنة من األفكار  –ج 

  .قدموا إضافات على أفكار اآلخرين بدون نقد لها  –د 

، ويكتب أمـين السـر هـذه     يفتح الرئيس الباب ألفراد المجموعة لطرح أفكارهم حول حل المشكلة – 4

  .دون تسجيل أسماء من يطرحها يأوالً بأول  –أو غيرها من أدوات العرض  –األفكار على السبورة 

عند توقف سيل األفكار يوقف الرئيس الجلسة لمدة دقيقة للتفكير في طرح أفكـار جديـدة وقـراءة     – 5

ق بحرية وتـتم كتابتهـا   فى لألفكار الجديدة للتداألفكار المطروحة سلفًا ، وتأملها ، ثم يفتح الباب مرة أخر

وفي حالة قلة األفكار المطروحة فإنه يحاول استثارتهم بعبارات أو كلمات تولد لديهم مزيـدا  . أوالً بأول 

  .من هذه األفكار ، كما قد يقدم هو ما لديه من أفكار 

  .يم األفكار بعدما تنتهي المجموعة من طرح أكبر كمية من األفكار ، يتم تقي – 6
  

  :مزايا أسلوب العصف الذهني   
  اقتصادي-2                  سهل التطبيق فال يحتاج إلى تدريب طويل -1

   اإلبداعيينمي التفكير -4                                                مسلي ومبهج-3

   .آلخرين لهينمي الثقة بالنفس من خالل طرح آراءه بحرية دون تخوف من نقد ا-5

  ينمي القدرة على التعبير بحرية-6



 

تساعد العاصفة الذهنية المتعلمين على الطالقة في التعبير عن الرأي وتدفعهم إلى التفكير اإلبتكاري وإلى 

  .الخ ، وكلها قدرات ومهارات عقلية يلزم التدريب عليها ..... البديهة ورؤية العالقات  سرعة

لي استخدام العاصفة الذهنية في بعض الدروس كمقدمة للـدرس ،  إ) المنزلي االقتصاد (  علمةوقد تلجأ م

تجمع فيها أكبر قدر من آراء المتعلمات حول موضوع معين ،  أو قد تخصص خمس دقـائق لعاصـفة   

ذهنية ، تجمع فيها أفكارا من المتعلمات ، أو تتوصل من خاللها الي بدائل متعددة لحل مشـكلة مـا ، أو   

  .الرأي العام بين المتعلمات بالنسبة لقضية ما لتعرف اتجاه 
  

  :Demonstrationالبيان العملي طريقة : سادساً 
  

يقوم المعلم في طريقة البيان العملي باألداء الفعلي لعملية أو عمل ما ، حيث يعرض ما يجب القيـام بـه   

لعملية أو العمل بعد قيام المعلـم  وكيفية القيام به ، وعادة ما يتوقع من المتعلم أن يكون قادرا على إعادة ا

بالبيان العملي ، ولهذا السبب فإن طريقة البيان العملي غالباً ما تستخدم مع طريقة أخرى مثل المحاضـرة  

  .أو التمرين العملي 
  

  :المزايا
  :يتعلم المتعلم بسرعة ويكون التعلم أكثر دوما في حالة استخدام طريقة البيان العملي لألسباب التالية 

  .تجسد طريقة البيان العملي الشرح وذلك بإعطاء معنى للكلمات-1

  .توضيح طريقة البيان العملي الرؤية ، مع توضيح العالقات بين خطوات اإلجراء وتحقيق الهدف -2

  .لمس األجهزة والمشاهدة ، واالستماع مثل تستخدم طريقة البيان العملي عددا من الحواس -3
  

  :العيوب
ويجب أن يكون اإلجراء سليما من الناحية ،بيان العملي للمتعلم كيفية األداء النموذجي يجب أن يوضح ال-1

   .الفنية 

 .يجب على المعلم أن يتأكد من أن األجهزة تعمل بشكل سليم-2

يجب تنظيم قاعة البيان العملي بحيث يمكن لجميع المتعلمين مشاهدة كل مراحل البيان العملي بوضوح -3

ترتيبات خاصة للقاعة ، وكذلك ممكن شراء نماذج أو صنعها األمر الذي يترتب عليـه   األمر الذي يتطلب

 .استثمار أكثر تكلفة من حيث الوقت والمال والموارد األخرى 

  

يستخدم البيان العملي بكثرة في التدريس ، وذلك عندما يتطلب الموقف التعليمي عرض وشـرح طريقـة   

تركيب زرار أو طهي صنف من المأكوالت  أوالمشية الرشيقة  طريقة الجلسة الصحية أو مثل شيءعمل 

  .إلخ........سلوك في موقف معين أوأو طريقة 



 

ي بنفسه في كل مرة بل من األفضل أن يعطي الفرصـة  لمبالبيان الع علموليس من الضروري أن يقوم الم

وقـد يـدعى   .تحت إشرافه في االشتراك معه أو في تقديم بيان عملي بمفردهم و المتعلمينأحياناً لبعض 

بفيلم متحرك أو فـيلم ثابـت    علمشخص إلعطاء بيان عملي في موضوع يعتبر خبيراً فيه وقد يستعين الم

  .المراد عرضه الشيءيوضح طريقة عمل 
  

خطوات العمـل   علمةفإنه يتحتم أن تعرض الم.. فمثالً عند عرض طريقة عمل غرزة في درس تطريز 

فيجب أن ..فإن كانت الغرزة تبدأ من جهة اليسار وتتجه إلى اليمين  متعلمةبه الفي االتجاه نفسه الذي تتطل

ألن ( متعلمـات ولن يكون ذلك ممكناً إذا وقفت المدرسة في مواجهة ال. في هذا التسلسل  المتعلماتتراها 

علـى نمـوذج تعمـل فيـه      ومن ثم فعليها تخطيط بيانها العملي) يسارها يصبح يمينهن في ذلك الوضع

فيكون العمل أمامهن بالطريقة السليمة ، مع مراعاة أال تخفى ما تقوم بعمله وهي  المتعلمات ظهرها إلىو

بحيـث   المتعلمـات قد يفيد في تلك الحالة تكرار البيان العملي لمجموعات صغيرة من . في هذا الوضع 

المرايا العاكسـة  وممكن استخدام  كل مجموعة لشرح وعرض طريقة العمل متعلماتبين  المعلمةتجلس 

  .في تقديم البيان العملي 
  

أن تكون األشياء المستخدمة في البيان العملي من حجم ونوع األشياء نفسها التـي   -وبقدر اإلمكان–يجب 

فمثالً عند شرح طريقة ترتيب سرير يجب أن يتم الشرح على سرير حقيقـي ، ال   ، متعلماتتستعملها ال

  .على نموذج مصغر 

  -:نقاط ، أهمها  ةمجموعل اختياره لهذه الطريقة أن يتأكد من قب علمعلى الم
هل تصلح طريقة البيان العملي لتدريس هذا الجزء من المادة الدراسية ؟ وهل هي أفضل طريقـة   - 1

  لتحقيق ذلك ؟

هل تتوفر في المدرسة األدوات واألجهزة الالزمة للبيان العملي ؟ وهل تعمل تلك األجهزة بصورة  - 2

 مرضية ؟

 ، بحيث يستطيع كل منهم مشاهدة البيان العملي بوضوح ؟ للمتعلمينسع المكان هل يت - 3

لمتابعة وفهـم كـل    لمتعلمينلي بسرعة مناسبة ، تتيح الفرصة لهل يتسع الوقت للقيام بالبيان العم - 4

 خطوة ؟

هل من الممكن إعداد بعض مراحل العمل قبل البدء في البيان العملي مما يوفر الوقـت ويسـمح    - 5

 خطوات العمل ؟ بتسلسل

هل يحتاج البيان العملي إلى تحضير بعض الوسائل التعليمية التي تزيد من وضـوح الرؤيـة أو    - 6

  الشرح ؟

  



 

  : Laboratory المعمل أو التدريس المعملي طريقة :سابعاً
  

فرصة التدريب العملي والممارسة فالتركيز في أهـداف المعمـل    للمتعلمينيتيح -كطريقة للتعلم–المعمل 

 افي نهاية هـذ  لمتعلميناوليس المهم ما ينتجه . ن على تكوين المهارات اليدوية والحركية بوجه عام يكو

خـالل   متعلمالنشاط التعليمي أي في نهاية المعمل ، ولكن المهم هو اإلجراءات والمراحل التي يمر بها ال

  . هذا الموقف التعليمي 

خاللها تطبيق ما سبق لهم أن تعلموه من مـدركات   علمينالمتالمعمل هو الفرصة التعليمية ، التي يستطيع 

وتعميمات ، وتجريب هذه المدركات في مواقف جديدة ، كما تتاح لهم الفرصة لالبتكار والتجديـد فيمـا   

فرصة التفاعل بين بعضهم البعض خـالل فتـرات التخطـيط والتنفيـذ      للمتعلمين يتيح المعمل،وتعلموه 

  .لوكية واجتماعية مرغوباً فيها واإلنهاء مما يكسبهم عادات س
  

  :مميزات طريقة المعمل في التدريس
مستقبالً فقط فهو في المعمل يتحـرك   متعلمخروج الموقف التعليمي عن األنماط التقليدية التي يكون فيها ال

لى ويتعامل مع األشياء الحقيقية ومع الزمالء ويرى بنفسه نتائج أعماله ويتعلم من أخطائه كل هذا يبعث ع

  .ويزيد من رغبتهم في التعلم وإقبالهم عليه وهذا شرط أساسي لحدوث التعلم  المتعلمينالحماس بين 
  

  :العيوب 
أن  مـتعلم يعتبر المعمل طريقة تدريس باهظة التكاليف حيث يتطلب المعمل الجيد إتاحة الفرصة لكـل   

ذا بالضـرورة يتطلـب تـوفير    يؤدى العمل المطلوب ويتدرب على المهارة المنشودة في كل متكامل وه

بحيث يكون  المتعلمينأما دروس المعمل التي يوزع فيها العمل بين . األجهزة والخامات التي تحقق ذلك 

لن يؤدي إلـى تحقيـق    -لألسف-متكامل فهذانصيب كل منهم خطوة واحدة أو مرحلة واحدة من العمل ال

لو أن كل ما أتـيح مـن   ) االقتصاد المنزلي(س ، فمثالً في درس من درو متعلمأهداف المعمل بالنسبة لل

هو دهن صواني البسكوت المفروض أن تتدرب على طريقة عمله فهل تعلمـت   المتعلماتفرصة إلحدى 

فعالً أو تدربت أو كونت مهارة في عمل البسكوت ؟ ولكن اإلمكانات المادية تجبرنا على هذا  المتعلمةهذه 

  .وقفة تفكير األسلوب في التدريس وهذا يحتاج منا 
  

  :Role-Playingتمثيل األدوارطريقة : ثامناً
  

، فردين أو أكثر بتوجيه من المعلم طريقة تمثيل األدوار هي طريقة تتضمن التمثيل التلقائي لموقف بواسطة

وينمو الحوار من واقع الموقف الذي رتبه المتعلمين الذين يقومون بالتمثيل ، ويقـوم كـل شـخص مـن     

الدور طبقاً لما يشعر به ، أما المتعلمين الذين ال يقومون بالتمثيل فـإنهم يقومـون بـدور    الممثلين بأداء 



 

وتمثيل األدوار مفيـد ألنـه يزيـد    ية فإن المجموعة تقوم بالمناقشة ، المالحظين والناقدين ، وبعد التمثيل

  .إحساس المتعلمين بالموهوبين بينهم 

اجتماعي يمس حياتهم الشخصية الحالية، كأن يقـوم أحـد    بتمثيل مشهد لموقف المتعلمين تكليف :مثال *

آخر بدور األم الحنون المتسامحة، وأمامهم االبن يطالب  متعلم هبدور األب المتشدد، وإلى جانب المتعلمين

. علمويدور الحوار التلقائي بين أعضاء هذه األسرة لفترة قصيرة، يحددها الم... ببعض المطالب الشخصية

األسئلة للقائمين باألدوار أوالً عن شعورهم أثناء تأدية هذا المشهد،  علمشهد التمثيلي يوجه الموفي نهاية الم

أحياناً أن يكلف مجموعة  علموقد يرى الم. الفصل متعلمين ويفتح المناقشة أو األسئلة أو األجوبة مع باقي

ينقلب صاحب المطلب فجأة إلـى  التي قامت بالمشهد األول بتبادل األدوار إعادة المشهد؛ حيث  المتعلمين

مشـاعرهم فـي    المتعلمـين وهكذا يستخدم ... المعارض له، وينقلب المعارض للمطلب إلى المتمسك به

  .مواقف انفعالية مختلفة، تساعدهم على فهم مشاعر اآلخرين واإلحساس بأحاسيسهم
  

  ::Dreams as Methodاألحالم كطريقة : تاسعاً 
 

الشخصية ، والجلسة ، والمحادثة ، وهي جميعها عناصر كاملة لقصة جيـدة  تحتوي األحالم على الحركة 

ـ  للمتعلمينيمكن أن تحكي ويمكن  ا ، وإجـراء  إبداع مسرحيات هزلية من أحالمهم بعد مراجعة ثانوية له

المتعلمين إلى مجموعات عمل ، حيث يشـاركون فـي    عن طريق تقسيممجموعة من التعديالت ، وذلك 

تمنونه في أحالمهم اليومية ، إنهم يضعون كل أحالمهم التي تمنونها في مسرحية هزلية ، مناقشة ما الذي ي

  .معدلين حلم أو مركبين أحالم عديدة ، ثم يكتبون نصا إلنتاج تلفزيوني ثم يحررون النص ويصورونه 
  

  :  :Sensory Stimulationاإلثارة الحسية طريقة : عاشراً 
  

تكون إبداعا نفسيا فقد يستثير المعلم متعلميه بإعطائهم جمل كمثيـر لهـم   يمكن لطريقة المثير الحسي أن 

  :مثل

  بداية إشراق الشمس-2                           سقوط المطر في ليلة الصيف-1

  وهكذا.... فراولة طازجة-4                            المشي على الجليد المتساقط -3

حاسيسهم وأفكارهم المتداعية ، وفي هذه العملية تساعد المتعلمـين فـي   ثم يكتب المتعلمين تقريرا حول أ

  .تمييز حسي عال
  

  

  



 

  : :Game and Puzzles as Methodطريقة األلعاب واأللغاز:الحادي عشر 
  

ومن األلعاب ما جديدة للتفكير والخبرة ،  تإمكانايمكن أن تستخدم األلعاب و األلغاز لكي تفتح للمتعلمين 

. علـى المجهـود الفـردي    دل الجماعي والتعاوني، ومنها ما يتطلب المنافسة، ومنها ما يعتميتطلب العم

وبعض األلعاب تنمي القدرة على المالحظة واالكتشاف، وبعضها ينمي الذاكرة، وبعضها ينمي التعبيـر،  

عـرض المعلـم   أو  وبعضها ينمي مهارات اللغة مثل الكلمات المتقاطعـة ،  وبعضها اآلخر ينمي الطالقة

الخ ......لتالميذ تحديد نقاط التشابه صورتين متماثلتين بعد تغير بعض األشياء في إحداهما ثم يطلب من ا

  . ألعاب عيدان الكبريت:  مثال. تحث  العقل على التفكير وإيجاد الحلول  ألعاب تعليميةصنع أو 

مثـل الكلمـات   .ا تزيد الدافعية وحب الـتعلم فالتعلم القائم على اللعب ينمي الثقة بالنفس، كم.. وبشكل عام

  .المتقاطعة يمكن أن تستخدم لبناء مهارات اللغة 
 

  :أمثلة لبعض األلعاب التعليمية
  

  :مسابقات
فريقان، ويتبارى الفريقان في ذكر أسـماء  المتعلمين  الفصل إلى فريقين، أو ينتخب من بين متعلمينيقسم 

. ويحتسب للفريق الفائز نقطة، ثـم عنصـر غـذائي معـين    . أكبر عدد من مصادر عنصر غذائي معين

. هكذا حسب الوقت المتـاح ... ويحتسب للفريق الفائز نقطة، ثم عنصر غذائي آخر، ثم ثالث، ثم رابع، و

  .تحسب نقط كل فريق، ويعرف الفريق الفائز

وتنـوع طريقـة   المختلفة، ) االقتصاد المنزلي(يمكن تطبيق هذه اللعبة في موضوعات كثيرة من مجاالت 

فمثال مسابقة بين فريقين لترتيب مائدة طعام لوجبـة معينـة، أو ترتيـب    . المسابقة حسب أهداف الدرس

  .إلخ...سرير، أو تجميل حجرة

  

  :ألعاب فردية
وهذه األلعاب سهلة اإلعداد ويمكن استخدامها ... مثل السلم والثعبان، أو الكلمات المتقاطعة، أو كلمة السر

أن يكون واسع الخيال، محباً لعمله، ومسـتعداً لبـذل بعـض     المعلمالمطلوب من ... ةفي دروس مختلف

  .المجهود الذهني؛ في سبيل الوصول إلى مواقف تعليمية مفيدة وشقية

  

  :ألعاب جماعية
  .عبةللاأن يكتشف األخطاء في ) وينالغلط (

  



 

  :ألعاب الورق 

  :، وفيما يلي بعض األمثلةعلمال ورغبة الموتستخدم في مجموعات صغيرة وألغراض متعددة يحددها خي

يسـتخدم  . بألوان مختلفة تستعمل أوراق من حجم مناسب، ويفضل أن تكون من الورق المقوى):1(مثال

أوراق اللعـب   أن يجمع لمتعلمويطلب من ا... كل لون ألحد العناصر الغذائية ومصادره وفوائده للجسم

  .ل عنصر من العناصر الغذائية وفوائده للجسمومنها يتعرف مصدر ك... ذات اللون الواحد

وبتجميع األوراق ذات اللـون الواحـد، تـتعلم    ... الفكرة نفسها يمكن تطبيقها في درس اختيار المالبس

  .إلخ.....أنواع األزياء، التي تصلح للمناسبات المختلفة من حيث القماش والموديل لمتعلمةا

ريز والحياكة، وأسمائها، واستعماالتها، واإلبر التـي تسـتخدم   كذلك في تعليم الخيوط المستعملة في التط

  .معها

 علـم يعـد الم ... المتعلمـين لعبة ورق تستخدم لمراجعة بعض الدروس والتأكد من معلومات ):2(مثال

أو يكتب عليهـا   قعلى األورا علميرسم الم. سم20x15ورقة من الورق المقوي من حجم كبير حوالي 52

  .في إعداد أوراق اللعب متعلمينوقد يشترك ال.. لصور حسب قدرته ورغبتهأو يلصق عليها بعض ا

يكتب على أحد النصفين أسماء ـ مثال ـ   ... تلون نصف األوراق بلون ما، والنصف الثاني بلون آخر* 

توضع األوراق في مجمـوعتين،  ... العناصر الغذائية، وعلى النصف الثاني أسماء مصادر هذه العناصر 

في دائرة، وعلـى   لمتعلمينيجلس ا. من لون واحد؛ بحيث تكون األسماء المكتوبة إلى أسفلكل مجموعة 

يضـع  .. إذا تصادف أن سحب عنصراً غذائياً ومصـدره ... كل منهم أن يسحب ورقة من كل مجموعة

ن إذا اختلف المصدر ع.. الثاني ورقتين بالطريقة نفسها وهكذا لمتعلمالورقتين مكشوفتين أمامه، ويسحب ا

الفائز هو من يجمـع أمامـه   .. فيستبدل واحدة منهما ويجرب حظه يالعنصر يحتفظ بالورقتين للدور الثان

  .أكبر عدد من األوراق المكشوفة، والتي تمثل مصادر لعناصر غذائية معينة

أو اسـتخدامات األدوات،   صـفات المسـكن،  : يمكن تنفيذ الفكرة في موضوعات أخرى كثيـرة، مثـل  

  .لخإ. ..واألجهزة

لعبة ورق؛ حيث يرسم على األوراق ـ مثالً ـ أسماء أطعمة مختلفة، وتوضع الـورق بحيـث     ):3(مثال

من حق كل مشترك في اللعبة أن يسحب خمس أوراق، ويحاول أن يكون منها ... تكون الرسوم إلى أسفل

.. أما إذا اكتملـت . انيإذا لم تكتمل الوجبة له أن يستبدل ورقة واحدة في الدور الث.. وجبة غذائية متكاملة

  .فيضع األوراق مكشوفة أمامه، ويستمر اللعب إلى أن يستخدم أحد المشتركين كل أوراقة فيكون هو الفائز

خصائص النمو في مراحـل مختلفـة، فتتضـمن    : يمكن تنفيذ الفكرة في موضوعات أخرى كثيرة، مثل

جميع كل هذه الخصائص لسـن معـين   وعند ت) السن ـ الخصائص الجسمية والنفسية والعقلية (األوراق 

  ...يكتشف المشترك أوراقة

أن يخترع عديداً من اللعبات المسلية، التي تحقق له ديناميكيـة وتفـاعالً فـي     علميستطيع الم.. وعموماً

  .الموقف التعليمي، دون اإلخالل بأهداف الدرس



 

  :  Concept Mapsفاهيمالخرائط الم طريقة : عشر نيالثا
  

ولويـات  يجاد العالقـات ، وكـذلك تحديـد األ   إالمتعلمين مهارات التحليل والقدرة علي  علميأسلوب هي 

  .والتخطيط ألفكارهم بطريقه علميه منطقية 

إذا كان : تستخدم الخرائط المعرفية في كثير من المواقف التعليمية وفي عديد من المواد الدراسية ، فمثال 

  -: يلحوار حول الجوانب ، التي يتناولها علي النحو التالفيدور ا .....الموضوع يدور حول حقوق الطفل

  

                     البقاء في حق ال                                                       الحق في المشاركة   

   

  الحق في النمو                                                          الحق في الحماية

  

وتتشعب من كل حق من " حقوق الطفل"الجوانب التي يمكن استنباطها ومعالجتها عند تناول موضوع 

        :بهذا الحق كالتاليترتبط هذه الحقوق أفكار، 

  تغذية                                                                    

                                                                             

  رياضة    البدني                                                         

                                                                          

  صحة                                                                      

  

  تعليم                      العقلي                                              
  

  تغذية                                                                                                
  الوجداني                                             

                                                                                                                
  عالقات                                                                                               

  
، نمو هذه القدرة بمالحظة المعلمقدره المتعلمين علي استخدام خرائط المعرفة بشكل تدريجي ، وت وتتطور

وهو يستخدمها في مواقع مختلفة ، وبأهداف مختلفة ، وعلي المعلم إشراك المتعلمين في تكوين الخريطة ، 

  .ومالحظة مكونتها 

 وافا مختلفة ، وتساعد علي مزيد من الفهـم ،  وتزداد خرائط المعرفة تقدما وتعقيدا وتنوعا ، لتحقيق أهد

  .تنميه التفكير المنطقي الواعي ، وبالتالي تنميه التفكير اإلبداعي واالبتكاري والقدرة علي حل المشكالت 
 

  الحق في النمو

 طفلحقوق ال



 

  :Inductiveطريقة االستقراء : عشر ثالثال

  

  :باآلتي قوم ت اد المنزليمعلمة االقتصمن الكل إلى الجزء فعلى سبيل المثال  ةبدأ المعلمتويقصد بها أن 

  . المجموعات الغذائيةذكر : أوالً 

  . المجموعات الغذائيةعدد ت: ثانيا 

  .عطي مثال على كل واحدة منها ت: ثالثًا 

  .كل مثال  تحدد فائدة: رابعا 

  :Measurementطريقة القياس : عشر  رابعال

  

  .نتقل إلى الكل تإعطاء الجزء وب  هعلمبدأ المتإن هذه الطريقة عكس طريقة االستقراء حيث 

  : تقوم معلمة االقتصاد المنزليفعلى سبيل المثال 

  . أصناف من الغذاءإعطاء أمثلة على : أوالً 

  . فائدة كل مثالتحديد : ثانيا 

  . تصنف األمثلة تحت أي مجموعة: ثالثًا 

  . تعدد األمثلة: رابعا 

  :Problem solvingطريقة حل المشكالت :  عشر خامسال

  

يمثل نظاما  متعلمال عالم التربية األمريكي الشهير ، والذي يرى أن) جون ديوي(صاحب هذه الطريقة هو 

  يتفاعل مع البيئة المحيطة به ويواجه حاالت ومواقف صعبة ومحيرة تدفعه إلى االستفسار والتفكير مفتوحا

م على إثارة مشـكلة تثيـر اهتمـام    إن طريقة حل المشكالت تقوومن أجل الوصول إلى الحلول المقنعة  

وتستهوي انتباههم وتتصل بحاجاتهم وتدفعهم إلى التفكير والدراسة والبحث عن حل علمي لهذه  المتعلمين

  .المشكلة 

  :خطوات طريقة حل المشكالت 
  .تحديد هذه المشكلة –ب                                  .وجود مشكلة  -أ  

  .بعد تحديد المشكلةطرح الحلول الممكنة  –ج 

  .التطبيق  -هـ                        .اختيار الحل المناسب  -د  



 

ويالحظ أن دور المعلم في هذه الطريقة ينحصر في اختيار المشكلة وتقديمها للمتعلمين ، ثم مساعدتهم في 

ضع الفروض الخاصة إلقاء الضوء عليها ، ثم يتركهم بعد ذلك يقومون بجمع البيانات الالزمة لحلها ، وو

  .بها واختبار صحتها
  

  :مزايا طريقة حل المشكالت 
  .توجيه تفكيرهم باتجاه المشكلة من أجل إيجاد الحل المناسب و المتعلمينتعمل على إثارة انتباه  -أ  

والمعلم وذلك من خالل التوجيهات واإلرشـادات التـي    المتعلمينتعزيز العالقة وتقوي الثقة ما بين  –ب 

  .ها لهم يقدم

  .على حل المشاكل والمواقف التي تواجههم  المتعلمينتلعب دور كبير في تدريب  –ج 

  :طريقة حل المشكالت  عيوب
من التوصل إلى الحلول الصحيحة وهذا سوف يؤثر على حالتهم النفسية وعلى  المتعلمينقد ال يتمكن  -أ  

  .قدراتهم الذهنية وعلى مستواهم التعليمي 

من البيئة المحيطة والمعلومات التي قـاموا بجمعهـا    المتعلمينمات التي اكتسبها وون المعلقد ال تك –ب 

  .كافية للوصول إلى الحلول الصحيحة 

  .بفهم المادة الدراسية بشكل مفصل ودقيق للمتعلمين إن هذه الطريقة قد ال تسمح –ج 

عطاء التوجيهات واإلرشـادات المناسـبة   أن عدم امتالك المعلم للقدرة الكافية على إثارة المشكلة وإ -د  

  . لمتعلمينسوف يؤثر بشكل سلبي على مستوى وأداء ا

  

  :Discoveryاالكتشاف  طريقة : عشر ادسالس
  

إلى المعلومات بنفسه، معتمداً على جهده وعمله وتفكيره، ولـذلك   المتعلم ويقصد باالكتشاف هنا أن يصل

  .ير، التي تنمي التفكالطرقنقول إنها من أهم 

االعتماد على الذات، والتوصل إلى المعرفة والمعلومات مـن   متعلميناالكتشاف يتعود الطريقة من خالل 

وليس بالضرورة أن تكون تلك المعلومات المكتشفة غير معروفة ألحد، ولكن المهم أن تكون . تلقاء نفسه

  .جديدة بالنسبة لمكتشفيها

وذلك من خالل المثيرات والمنبهات، التي تساعد المـتعلم   وقد يكون االكتشاف حراً، وقد يكون موجهـاً، 

  . على السير في االتجاه السليم، الذي يوصله إلى المعلومة التي يريدها

  



 

لبـذل الجهـد    المتعلمـين مثال يقوم المعلم بإثارة موضوع ما بطريقة تدفع  وفي طريقة االكتشاف الموجه

واكتشافها بأنفسهم ، على أن يكون دور المعلم في هذه  والنشاط للتوصل إلى بعض المعلومات أو المفاهيم

هو اكتشـاف المعلومـات أو المفـاهيم أو القـوانين      المتعلمينالحالة هو اإلرشاد والتوجيه ، ويكون دور 

المطلوبة ، وليس معنى االكتشاف هنا هو اكتشاف شيء جديد أو قانون جديد ، وإنما المقصود بـه هـو   

بجهدهم وتفكيرهم وقراءاتهم وتحليلهم واستنتاجاتهم ، ولذلك أطلق على هـذه  التوصل إلى ما هو مطلوب 

  .ن التالميذ يقومون بدور االكتشاف ، ويقوم المعلم بدور الموجه أل) طريقة االكتشاف الموجه ( الطريقة 

تلفـة،  ولعل من أهم وسائل االكتشاف الموجه تنمية القدرة على المالحظة، واستخدام التعزيز بأنواعه المخ

  .فالتشجيع على االستمرار في العمل والمثابرة من عوامل نجاح االكتشاف

  

  : طريقة االكتشاف الحر 

وفيها يقوم المعلم بإثارة الموضوع المطلوب دراسته مستثيرا ما لدى المتعلمين من حب االسـتطالع فـي   

اكتسـابها ، ثـم يقـوم     تعلمينالمدفعهم للتوصل إلى المعلومات أو المفاهيم أو التعميمات التي يجب على 

المتعلمين بعد ذلك بأنشطة مختلفة ومتنوعة الكتشاف هذه المفاهيم أو التعميمات المطلوبة وال يتدخل المعلم 

  . بعض المشكالت أو عندما يطلبون مساعدته في موقف ما  المتعلمينإال إذا واجه 

الكتشاف ما هو مطلوب ثم يتركهم بعـد  أي أن دور المعلم ينحصر في مساعدة المتعلمين على االنطالق 

ذلك يكملون مسيرة البحث واالكتشاف بجهودهم الذاتية دون تدخل منه ، وإذا تدخل فان ذلك يتم في أضيق 

  .الحدود وعند الضرورة القصوى 

  

لى في المكتبة وحالياً امتدت إ ووتتم عملية االكتشاف في الطبيعة أو البيئة المحيطة، وقد تتم في المعمل، أ

، Internetشبكات الكمبيوتر سـواء المحليـة أم الدوليـة    : استخدام األساليب التكنولوجية المتطورة، مثل

وبذلك امتدت حدود االكتشاف إلى آفاق جديدة، ويجب أن نشجع هذا األسلوب في التعلم؛ فهو أسلوب التعلم 

  .في المستقبل
  

  :Assignmentsطريقة التعيينات  :عشر سابعال
  

اهات الحديثة في التدريس والتي يتزايد استخدامها يوماً بعد يوم  تلك االتجاهات التي تهدف إلـى  من االتج

ولعل هذا االتجاه يعتمد علـى فلسـفة   . تعليم المتعلم كيف يتعلم ، بدالً من التركيز على تعليمه ماذا يتعلم 

في تحصيل المعرفة وفي تكوين  تربوية ، تؤمن بأن الفرد الذي يتعلم طرق البحث مع االعتماد على النفس

  .المعلميستطيع أن يستمر في تعليم ذاته خارج حدود المؤسسات التعليمية وفي غيبة  يةشخصالالمهارات 



 

باأللوان ويوضح عليهـا بعـض    الجهاز الهضميبإعداد موضوع يحدده له المعلم كأن يرسم  المتعلميقوم 

الفيتامينات الذائبة في الماء ، مصادرها ، نقصها موضوع البيانات المطلوبة ، أو قد يقوم بإعداد جزء من 

، عرض هذه الموضوعات المتعلمينآخر بإعداد موضوع آخر وهكذا ثم يطلب من  ويقوم متعلم، الخ ....،

  . ويقوم هو بالتعليق عليها وإثارة الحوار حولها وتصحيح بعض المعلومات إذا لزم األمر 

للمتعلمين في بعض أجزاء المقرر الدراسي فقط على المجهود الذاتي  علمماعتماد ال فطريقة التعيينات تعني

قيـة  يمن حيث تجميع المادة العلمية أي إجراء بعض البحوث الفردية أو الجماعية أو بعض األعمال التطب

  .اليدوية وذلك خارج الوقت المخصص للمقرر الدراسي بجدول المدرسة 
  

  : Cooperative Learningالتعلم التعاوني طريقة :عشر  ثامنال
  

  .والتي يحثنا عليها الدين اإلسالمي الحنيف ة جتماعيهو التعاون قيمة من القيم اإل

  -:مفهوم التعلم التعاوني 
ين نموذج تدريس يتطلب من " والحوار فيما بينهم فيما يتعلـق بالمـادة   العمل مع بعضهم البعض ،  المتعلم

تفاعل الفعال تنمو لديهم مهـارات شخصـية واجتماعيـة    الهذا  وأثناءالدراسية وأن يعلم بعضهم بعضا ،

  ".وإيجابية 

  -"نحن بدال من أنا"-               

از مهمة ما ، وعلي كـل  إلنجيهدف التعلم التعاوني إلي تعويد المتعلمين علي العمل مع بعضهم البعض ، 

. مجموعة إلي اإلنجاز المطلـوب  منهم مسئولية معاونة اآلخرين ومساعدتهم علي التعلم ، بحيث تصل ال

مسئول فقط عن تعلمه هو ، ولكنه مسئول كذلك عن تعلـم بـاقي أفـراد     نمتعلم ال يكوالومعني هذا أن 

 .المجموعة 

  ما الفوائد التي تتحقق من التعلم التعاوني ؟

  .مة ايساعد علي فهم وإتقان المفاهيم واألسس الع -

 . ةمين في مواقف جديدالمتعل هينمي القدرة على تطبيق ما يتعلم -

 .و المهارات اللغوية في التعبيرحل المشكالت  اإلبداع وينمي القدرة على -

 .يؤدي إلى تزايد القدرة على تقبل وجهات النظر المختلفة   -

 .يحقق ارتفاع مستوي اعتزاز الفرد بذاته وثقته بنفسه  -

 .يؤدي الي تزايد حب المادة دراسية والمعلم الذي يدرسها  -

  .وتقبل االختالفات بين األفراد ،اقص تعصب الرأي والذاتية يؤدي تن -
 



 

  :   Programmed Instructionالتعليم المبرمج طريقة:  تاسع عشرال
  

وهو طريقة من طرق التعليم الفردي تمكن الفرد من أن يعلم نفسه بنفسه بواسطة برنامج أعـد بأسـلوب   

  . خاص تحل فيه المادة المبرمجة محل المعلم 
  

  : ا البرمجة مزاي
  .يعتمد على نفسه اعتمادا كليا في عملية التعلم  المتعلمأن ا -

 . إن كل دارس يتقدم في الدراسة وفقا لمستواه وقدراته -

 . ال ينتقل الدارس من مستوى إلى المستوى التالي إال بعد أن يتقن المستوى األول  -

 . يكون الدارس دائما في نشاط مستمر  -

  . بطريقة تسمح للدارس بالتركيز على النقاط الجوهرية مما يسهل عملية تعلم المادة  تصاغ الفقرات -

يتضح أن التعليم المبرمج يمثل طريقة من طرق التعلم الذاتي ، إذ يقوم المتعلم بالعبء الكامل في عمليـة  

بجهد كبير في برمجة  تعلم المادة التي تقدم له ، إال أن هناك أمرا ال يمكن إغفاله وهو أن الخبراء يقومون

المادة ثم يقوم المتعلم بدراستها ومعنى ذلك أن جهد المتعلم ينحصر فقط في عملية دراسة المادة وتعلمهـا  

  . بينما هناك طرق أخرى يقوم فيها المتعلم بالبحث عن المادة وما تتضمنه من معلومات ومفاهيم 

  

  : Micro-teachingالتدريس المصغرطريقة : العشرون 
  

أت فكرة التدريس المصغر بناء على مسلمة قوامها أن عملية التدريس عمليـة معقـدة ومركبـة ، وأن    نش

التدريب عليها ألول مرة من قبل الطالب المعلم من خالل التدريب الميداني وفي فصـل دراسـي يعـج    

مـه بالتـدريس ،   بالمتعلمين يعد أمرا مخيفا ومرعبا وإشكاال كبيرا قد يؤدي به إلى الشعور بالعجز في قيا

إلى عـدد  ) تنفيذها ( وإذا كانت فكرة التدريس المصغر لحل هذا اإلشكال أنه يمكن تفتيت عملية التدريس 

من المهارات الفرعية ، وأنه يمكن التدريب على كل مهارة منها على حدة من خـالل موقـف تـدريس    

الموقف وتقليل عدد األفراد الذين  مصغر يتم فيه التقليل من تعقد هذا الموقف عن طريق اختصار زمن هذا

يواجههم الطالب المعلم أثناء عملية التدريب على أن يتم تسجيل أدائه للمهارة حتى يسهل تزويده بمعلومات 

عن هذا األداء ، ومن ثم عليه أن يحسن من أدائه للمهارة في ضـوء هـذه   ) Feedbackتغذية راجعة ( 

  .  ذه المهارة المعلومات من خالل إعادة التدريب على ه

  

  

  



 

   Multiple Intelligence تدريس للذكاءات المتعددة طرق :الحادي والعشرون
  

، تتضح في مظهرهم الجسدي، وفي طباعهم وميولهم، وفـي  المتعلمينكلنا نؤمن بوجود فروق فردية بين 

التـي يفضـلها    والمقصود بنمط التعلم هو األسلوب والطريقة،. كما تتضح في أنماط تعلمهم.... هواياتهم

  .المتعلم عند تقديم المحتوى الدراسي له، والتي يتعلم من خاللها أسرع من غيرها من الطرق واألساليب

  :إلى وتنقسم طريقة الذكاءات المتعددة

  

  :Linguistic Intelligenceذكاء لغوي  ) أ(
  .ويمثل في القدرة على استخدام الكلمات بفعالية، سواء كان ذلك شفاهة أو كتابة

متع مالك هذا الذكاء بقدرة على إيجاد المترادف من الكلمات، وتركيب الجمـل، وإيجـاد التشـبيهات    ويت

 طـرق ومـن  . والتعبيرات المناسبة، ويتقن كذلك النطق الصحيح واإللقاء؛ بما يعطي للكلمـات معناهـا  

  :يلي التدريس المناسبة لهذا الذكاء ما

 .العصف الذهني*  .ة أو صغيرةالمناقشات سواء في مجموعات كبير*  .المحاضرة*

 ).الدراما والتمثيل ـ قراءة النص(لعب األدوار*     ).البحوث و التقارير(التعيينات الكتابية*

 .المشاركة في إصدار مجلة*    .األلعاب التي تعتمد على الكلمات واللغة*

  .ية أو الجماعيةالقراءة الفرد*             .المناظرات*              .عمل تسجيالت صوتية*
 
  :Logical- Mathematical Intelligenceذكاء منطقي رياضي  ) ب(

ويتضح هذا الذكاء فـي  . ويتميز مالك هذا الذكاء بالقدرة على استخدام األرقام، والتفكير المنطقي التحليلي

األسلوب المنظم الذي يتبع سياقات واضحة مرتبة، ويسهل على صاحب هذا الذكاء مالحظـة العالقـات   

سواء اللفظية أو الرقمية، كما يسهل عليه تصنيف األشياء واألفكار في فئـات أو مجموعـات، ويتميـز    

بالقدرة على التوقع والتنبؤ في ضوء معطيات محددة، ويستنتج التعميمات ويضع الفـروض، ويختبرهـا   

  :يلي المناسبة لهذا الذكاء ما الطرقومن .بأسلوب علمي

 .التجارب المعملية*                   .حل المشكالت وخاصة الرياضية*

 .األلعاب التعليمية التي تعتمد على المنطق*      .العمل الجماعي الذي يتطلب تصنيفاً أو تجميعاً*

 .االكتشاف*                             .التعليم المبرمج بأنواعة*
 

  :Spatial Intelligenceذكاء فراغي ) ج(
ء بقدرة على تخيل الفراغات وتقدير أحجامها، وتخيل أشكالها وألوانها، ويكـون  ويتمتع أصحاب هذا الذكا

لديهم إحساس قوي باأللوان والخطوط واألشكال والمساحات والعالقة بين هذه العناصر بعضها بـالبعض  



 

يـر  ويتمكن صاحب هذا الذكاء من القدرة على تمثيل األحداث بصرياً بالوصف أو بالرسم، والتعب. اآلخر

  :يلي التي تناسب الذكاء الفراغي ما الطرقومن .األفكار بالخطوط واألشكال عن

  .استخدام الوسائل التعليمية؛ خاصة الصور والرسوم والخرائط واألشكال البيانية*

 .األنشطة الفنية بأنواعها من رسم وتصوير فوتوغرافي*

 .اعية اإلنشائيةالمشروعات الجم*             .التمثيل الدرامي وتصوير الشخصيات*

 .استخدام خرائط المعرفة*                        .تأليف القصص من الخيال*

 .المناظرات التي تتطلب خياالً وإبداعا*                                   .االكتشاف الحر*
 

    :Bodily- Kineslhetec Intelligenceذكاء حركي ) د(
عمالهم لتعبيرات الوجه واليدين، بل والجسم كله أحياناً عند التعبيـر  ويالحظ على أصحاب هذا الذكاء است

من المهارات اليدوية؛ خاصة في األعمال الدقيقة مثل  يعن األفكار والمشاعر، كما أن لديهم مستوى عال

النحت وأشغال اإلبرة أو الجراحة، واألعمال التي تتطلب دقة في الحركة مع تآزر بـين الفكـر والعـين    

على حسن التصرف والنشـاط   ويتمتعون كذلك بالمرونة والسرعة في اإلنتاج، مع التوازن والقدرة .واليد

  :يلي التي تناسب هذا الذكاء ما لطرقومن ا.الحركي

 .الرحالت واالستكشاف*          .المشروعات الجماعية*                .الممارسات العملية*

 .المعمل والتجارب المعملية*                .عليم التعاونيالت*   .لعب األدوار والتمثيل المسرحي*

 .األنشطة الحركية والرياضية*           .التعلم بالعمل والممارسة*
 

  :Musical Intelligenceذكاء موسيقي ) هـ(
ويتميز أصحاب هذا الذكاء بالقدرة على تمييز النغمات واأللحان، وتقليد األصوات، والتعبيـر الموسـيقي   

ويتصف هؤالء األفراد بحساسية واضحة لإليقاعات المنتظمة . واء بالصوت الشخصي أو بإحدى اآلالتس

في كل شئ؛ خاصة اإليقاعات الموسيقية، ومنهم من يتمتع بفهم الموسيقى كعلم وفن، وينعكس هذا الفهـم  

  .كليهماإما في التطبيق العلمي أي الغناء أو العزف، أو على المستوى التحليلي الناقد أو 

  :يلي ما لطرقومن ا  

  .االكتشاف الحر أو الموجه البتكار ألحان موسيقية جديدة*                             .الغناء الجماعي*

     .االشتراك في فرق للعزف أو الغناء*             .تنغيم الكلمات وفق إيقاع واضح*

  .التعلم التعاوني*    .االستماع إلى الموسيقى كخلفية للموقف التعليمي*

  

  
 



 

  : Interpersonal Intelligenceذكاء اجتماعي ) و( 
. ويتميز أصحاب هذا الذكاء بالقدرة على العمل في مجموعات، والتفاعل بين األفراد بإيجابية وفي سـعادة 

ويستطيع صاحب هذا الذكاء أن يقدر مشاعر اآلخرين وعواطفهم، ويفرق بين الحاالت المزاجية لألفراد، 

ويتصف مالك هذا . عن طريق ترجمة تعبيرات وجوههم، أو الحكم على أصواتهم أو حركاتهم المقصودة

  .الذكاء بقدرته على القيادة والتأثير على اآلخرين، وكذلك القدرة على االستجابة المناسبة لآلخرين

  :لهذا الذكاء مايلي لطرقومن ا  

  .تمثيل األدوار*     .مناقشات بأنواعهاال*   .العمل في مجموعات*     .التعلم التعاوني*

 .األلعاب الجماعية*                .المشروعات الجماعية في المدرسة، وفي البيئة المحيطة*
 

  :Intrapersonal Intelligenceذكاء استقاللي ) ز(
الفـرد   ويقوم هذا. هيتميز مالك هذا الذكاء بفهم عميق للذات ومعرفة واقعية لجوانب الضعف في شخصيت

، وهو يعرف مقاصده، ويعرف تماماً مـا  ه، ولطموحاته ورغباتهالداخلية ولمزاج هبتحليل صادق ألحاسيس

اً، وال يعتمد دويستطيع صاحب الذكاء االستقاللي اإلنجاز منفر. يدفعه إلى العمل وما يثبط رغبته ودافعيته

ويتصـف بأنـه كثيـر    . زحام والتجمعاتكثيراً على اآلخرين، كما أنه يستمتع بالعمل بمفرده، ويتجنب ال

  .التأمل وعميق في التفكير، وغير متسرع في إبداء الرأي واقتراح الحلول

  :التي تناسب هذا الذكاء مايلي طرقومن ال  

 .التعليم المبرمج*                           .استراتيجيات التعلم الفردي*

  .االكتشاف الحر*                       .الفردية تالمشروعات والتعيينا*

 .التجارب المعملية*             .األلعاب الفردية التي تتطلب تركيزاً معيناً*

  .إجراء البحوث*

  :Emotional Intelligenceذكاء عاطفي ) ح( 
إن من يتمتع بهذا الذكاء يتصف بعمق فهمه لمشاعره وأحاسيسه، ويحسن استخدام هذا الفهم في رغباتـه،  

تصرف عند الغضب، أو تحت ضغوط خارجية، وهو شخص متفائل متحمس، مثابر، دؤوب وفي حسن ال

لتحقيق أهدافه، وذلك جنباً إلى جنب مع مراعاته لمشاعر وأحاسيس اآلخرين؛ ولذا فهو محبوب اجتماعياً، 

  .يكون عالقات قوية مع المحيطين به

لى ما يجب أن يقوم به المعلم الناجح فـي  يمكننا القول بأن نظرية الذكاءات المتعددة تؤكد ع.. وباختصار

 وكل ما هو مطلوب هنا أن يدرك المعلم. للمتعلمينالفصل من حيث تنوع طرق وأساليب تقديم الخبرات 

وقـف التعليمـي،   ميفكر عند تخطيط تدريسه، ويحاول أن يحقق أكبر قدر من هذه البدائل بحيث يثرى الو

  .وفقاً ألنواع الذكاءات التي يتمتع بها لنمط تعلمه، وبمعنى آخر ؛ وفقاًأن يتعلم متعلمويعطي الفرصة لكل 
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