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 المحتويـــات

 

 )Goal(المعنى العام للهدف 
 االهداف التربوية 

  اهمية الهدف 

  الهدف التربوي  الهدف،التعريفات 

  مستويات الهدف التربوي 

  االهداف العامة 

  الخاصة()التعليمية االهداف 

 السلوكية  االغراض 

 hing MethodsTeacطرائق التدريس 
 *المفردات

 معنى ا لتدريس وأهميته 

 مفاهيم متعلقة بالتدريس 
   التعليم Instruction 

      التعلمLearning 

 الطريقة         Method 

 األسلوب     Style 

 مهارات التدريس األساسية 

 أنواع طرائق تدريس العلوم 

 طرائق تدريس عامة 

 صناعة القصة التعليمية      /https://www.storyboardthat.com/ar  
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 أعاله مع ذكر السببحدد الوسيلة في الشكل 

 Goals lEducationa ويةالترباألهداف 

 معنى الهدف 

 يقه في حياته، تحقل هدف يسعىلنفسه غاية او مقصدًا والتي على وفقها سيحدد الوسيلة المناسبة ليتكون لديه  فرد وضعلكل  ان      

هو وضوحها وفي التربية  والذي يزيد من نجاح االنسان في الوصول إلى غايتهىلغاية معينة أو يسير لتحقيق غاية ما . طمح ك إنساني يوأن كل سلو

ن ومجتمعه إلى تحديد وتفصيل يعد هذا من االمور بالغة االهمية للعملية التربوية في شتى مستوياته، وتحتاج الغاية البعيدة المتعلقة بخير االنسا

لة الزمنية التي يمر لما يترتب عليها من أهداف ومن وظائف وواجبات تبعا لخصائص المجتمع وأصول ثقافية ومشكالت وإمكانيات ومتطلبات المرح

 وماته األساسية. بها ،كما تتصل هذه األهداف بالتصورات التي تتعلق بمكانة اإلنسان في الوجود ومواقفه في الحياة وتنظيم المجتمع ومق

 -يف الهدف لغـــــــة ً: تعر
 (   63ب ت :   الهدف في اللغة واالدب يعني المرمى.                                                          ) لسان العرب، -1

 هدفاسمى  جبٍل ومنهكثيب رمل ٍ او  أومرتفع من بناء  ءهو كل شي -2 
ُ

َرض
َ

 (692: 1981)الرازي،    . ًالع

: تعريف الهد
ً
 -ف اصطالحا

 تغيير يراد إحداثه في سلوك المتعلمين كنتيجة لعملية التعلم ". -1

 النتيجة النهائية للعملية التربوية والغاية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها".          -2

         Goal معنى الهدف 

 .هو وصف لما سيكون عليه المتعلم بعد مروره بخبرة تعليمية 

 تعلم نتيجة مروره بخبرة تعليمية أو موقف تعليمي.مسلوك ينتظر حدوثه في شخصية الهو نمط من أنماط ال 

 لإلنسان.تحقيقها الفعل اإلرادي  نتيجة متوقعة في الذهن يتركز على 

   نرغب بتحقيقه وهو نوعا من السلوك . شيءهو جملة أو أكثر تعبر عن 

 يمكن وضع معادلة ألي هدف 

  الهدف التربوي 

 

أن األفراد الذين يخضعون إلى منهج تعليمي معين يكون في سلوكهم تغيير من خالل معرفة زيدت على ما لديهم من معرفة أو تأديتهم        

وهو  ية ،لمهارات  يكونون قادرين على أدائها ، وبهذا استحق غاية ذلك النهج ،ويطلق على هذة الغاية او الهدف المحصلة النهائية للعملية التربو

غير مكتوبة ( تصف تغيرًا مقترحًا في سلوك المتعلم  أوعبارة مكتوبة ) أوواالهداف  قصد يعبر عنه بجملة  ما ينشد الوصول الى الحياة المدرسية

(، والهدف التعليمي ينبثق تعريفه من مفهوم التعليم الذ أووقد يكون الهدف قصير المدى )آنيًا( 
ً

 إلىي يهدف استراتيجيًا  بعيد المدى )غاية

 وجدانه . أوفكره  أواحداث تغييرات إيجابية معينه في سلوك الفرد ، 

 المتعلم.عبارة عن التغير المراد احداثه في سلوك  -التعليمي: وعليه يصبح الهدف      

 المتعلم.اثر العملية التعليمية في سلوك  إلىوبهذا يشير الهدف التعليمي 

القول ام داخلية مستترة، اما  أواالستجابة ظاهرية تأخذ شكل الفعل  سواًء أكانتتي تصدر عن الفرد ردا ً على منبه هو االستجابة ال -والسلوك:      

 )
ً
  )الطالب( نفسه. ًاأو داخليالمنبه فقد يكون مصدره خارجيًا )المعلم مثال

عملية  إنفي وجدانه وذلك انطالقا من المبدأ التربوي الذي يرى  وأوالسلوك المراد تغييره لدى الفرد المتعلم هو تغير ايجابي في تفكير المتعلم     

كر التعلم هي )عملية مخطط لها ومقصــــودة تتطلب من المعلم فكرًا ســــليما ًوجهداً ابداعيا ً ويتناوله المتعلم بفكره ووجدانه بقصــــد إنماء الف

                             .وتهذيب وجدانه وصقله صقال ً سليما ً

  + وسيلة = الهدفغاية 
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ـــلو على ـــف للتغيير المتوقع حدوثه في س ـــيات التالميذ " إذ إن الهدف هو " وص ـــخص ك المتعلم نتيجة أنه " التغييرات التي نتوقع حدوثها في ش

مرتبط بالســـلوك ،  إذ إن الهدفتزويده بخبرات تعليمية وتفاعله مع المواقف التعليمية المحددة " ، فالهدف والســـلوك وجهان لعملة واحدة . 

 تبع الهدف وعلى ذلك يمكن تعريف الهدف بأنه والسلوك ي

غ تصااذ بطريقة تعبر عن المردود التعليمي المستهدف ،  صياغتهاتكون األهداف واضحة ومحددة ومفهومة من قبل الجميع فهمًا واحدًا وجب لو

 في عبارات تصف أداء المتعلم الذي يمكن مالحظته أو قياسه وبالتالي تقويمه

 (Goals lEducationa( التربوية المستويات لألهداف 

النظام  وأهدافها منتشتق من األهداف الوطنية وفلسفة الدولة   .1

 التعليمي

 حلة من مراحل التعليممتعلقة بكل مر  .2

 الدراسيةاو مجال من مجاالت  من فروع تتعلق بكل فرع  .3

 دراسية الخاصة: بوحدةاألهداف التعليمية  .4

 المشكالت التي تواجه المعلمين في تحديد وصياغة األهداف 

  . القصور في تحديدها وتوضيح معانيها الدقيقة وتفسير1

 ساليب وأدوات القياس المناسبة لقياس السلوك المرغوب. صعوبة اختيار أ2

افتراض أن الطالب مستواه )للطالب . صياغة المدرس لألهداف في ضوء تقديره الكلي 3

 جيد أو ضعيف ...( وليس إلى تقويم سلوكي محدد ودقيق

 . تحديد األهداف في ضوء ما يقومون به وليس في ضوء ما سيقوم به المتعلم من سلوك. 4

 مفترض أن يكون التعليم من أجل المتعلم وليس الهدف هو النشاط الذي يقوم به المعلم.ال

 . االهتمام بالمستويات الدنيا من المعرفة على حساب المستويات أخرى5

 والمهارىمثل التحليل والتطبيق وكذلك اغفال أهداف المجال الوجداني  

 دة في الكتب الدراسيةتعيين األغراض بصورة وصف محتوى الدرس كما هو العا .5
ًا على وذكر العناوين الرئيسية على أنها تعبر عن هدف ما وهذا غير صحيح ألنه ال توجد إشارة لنمط السلوك أو األداء الذي سيكون المتعلم قادر 

 أدائه بعد المرور بالخبرة التعليمية

 تصاغ بعض األهداف بطرق يصعب فهمها من قبل المتعلم .6

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 البالنمو والتطور المعرفي والجسمي للط

 أهداف تعليمية خاصة 

 األغراض السلوكية 

 أهداف أساسية عامة

 إعداد المواطن الصالح قادر على تحمل المسؤولية

 التقويم التربوي

 (اختبارات )التحصيل ، األداء

 تعليم + تعلم

تغير وتعديل في السلوك 

 المتعلم

 التدريس

 محتوى+ طريقة

 األهداف التربوية العامة

 غايات

 األهداف التعليمية

 الخاصة

 األغراض السلوكية

 نشاط أدائي
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 Instructional Objectives لتعليمية ) الخاصة ( :ـاالهداف ا
األنشطة  محددة لسير عملية التدريس فهي تحدد أولويات استراتيجيةأهداف تعليمية متوسط المدى مرحلية تختص برسم ووضع  

اف تعلميه موجه لنشاط أهد يفترض ان تحدد في اطار عام شامل لكل درس وبالتالي هي لموضوع او وحدة دراسية والتي المعرفية واالدائية 

 االتي :ـ المدرس والمادة المعرفية وتتضمن بشكل عام من ست اهداف أساسية التي على وفقها تبنى االغراض السلوكية ، وهي

) الخلية ، السايتوبالزم( (1  إكساب الطلبة المعلومات بصورة وظيفية للمفاهيم أو المدركات االتية :ـ

) الشعور بالمشكلة ، تحديد المشكلة ، جمع البيانات، فرض الفروضتنمية مهارات التفكير العلمي و (2 ،اجراء التجربة ، النتاج ،  المتمثلة بـ

 التفسير ، التعميم (.

 تنمية مهارات حركية ، الرسم التأشير ، الكتابة ، القياس ..الخ (3

 تنمية ميول واتجاهات لدى الطلبة . (4

 ( العلمي.. الخالصدق  الموضوعية، ،استطالع )حب الطلبة،تنمية التذوق العلمية لدى  (5

 تنمية التقدير وتثمين عظمة الخالق والجهود العلمية. (6

 ا كما ياتي :ـوهنا تظهر لنا مصطلحات جديدة هي ) التنمية ، الميول ، االتجاهات ، التقدير ( مما يستوجب توضيح معنى كل منه

 ؟ Developmentماذا يقصد بكلمة تنمية :
 قديم خبرات متعددة لتعميق وتأصيل الجانب الوجداني لدي التلميذ.تأصيل التعلم هي ت1

 .إعادة التعلم هي تعليم التالميذ الجوانب العلمية بأساليب مختلفة.2

 .محو التعلم هو تغيير بعض الميول والرغبات الغير مرغوب فيها لدي التلميذ3

    Scientifically Interest Conceptمفهوم الميول العلمية : 
 النشاط.معين أو التخطيط للقيام بهذا  القيام بنشاطاالهتمام الذي يدفع الفرد نحو  هي

 قسمين:تنقسم الى  العلمية: ـأساليب تحديد الميول  .1
 مباشرة. المدرس والطالبمن خالل العالقة بين  : تحدثالمباشرةاألساليب  -أ

 ألمور، البطاقات المدرسية التالميذ، أولياء ا استبيانات، أنشطة وهي :المباشرةاألساليب غير  -ب

 هي وسائل تنمية الميول العلمية:
 الواجبات المنزلية المختلفة،األنشطة المدرسية  ،الدروس العملية وأنشطة العروض العملية

 المسابقات العلمية، الدراسات الميدانية العلمية،الجماعات  المدرسية،المشروعات 

 ميذ.. تنمية بعض االتجاهات العلمية لدي التال2

 Attitude  باالتجاه:المقصود 
o جوانب هي المكون  3من  حالة من االستعداد او التهيؤ النفسي تتكون من خالل خبرات الشخص وتحدث فيه تأثيرا في نفسية المتعلم تتكون

 .المعرفي والوجداني والفكري 

o ختلفة بطريقة تتسم لظواهر والقضايا العلمية المهي تهيؤ نفسي مكتسب من البيئة له صفة الثبات النسبي وهو الموجه للسلوك نحو ا

 بالموضوعية والبعد عن الخرافات .

 جوانب االتجاهات العلمية :
األمانة       أني في إصدار اإلحكاملتا         العقالنية          حب االستطالع      سعة االفق      لموضوعيةا            لدقة ا      

 العلمية
 بها لتنمية االتجاهات : االستعانةواالنشطة التي يمكن  الخبرات

ياس اتجاهات التالميذ مرة ق      أنشطة العلوم المختلفة      الدروس العملية      العروض العملية         بعض قصص العلماء      

 ثانية.

 تنمية بعض القيم لدي التالميذ. .3
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  Value القيم:تعريف 

ن القيمة عنصرا مرغوبا اجات اإلنسان األساسية ثم تنتقل وتتفرع لتظهر في صور متعددة باختالف البيئة الثقافية وتتضمهي ما يشتق من ح 

 االجتماعية. في المواقففيه وهو ما يعطي للقيمة فاعلية 

 أنواع القيم :
 يم علمية ق          قيم جمالية       قيم سياسية          قيم اقتصادية          قيم اجتماعية        قيم خلقية     

 القيم:أهمية 
 .توجه القيم سلوك الفرد إثناء تعامله مع البيئة بمكوناتها المختلفة1

 .تدفع القيم السائدة في مجتمع ما الفرد إلى أن يزيد من وعيه بها .2

 .تسعد القيم السائدة الفرد في تقويم سلوكه في المجتمع.3

 فهوم الذات لدى األفراد والمتعلمين..تزيد من ارتقاء م4

 .االهتمام بالقيم من خالل المناشط التربوية يزيد من تمثل الفرد لهذه القيم.5

 .يمكن معرفة النوعية السائدة من القيم لدي األفراد وبالتالي نسعى إلى تدعيم بعضها وتعدي اآلخر6

 ..تساعد الفرد على مواجهة التغيرات التي تطرأ على المجتمع7

 العدائية..تعمل على وقاية هذا المجتمع من النزعات 8

 مستقبال..تساعد بالتنبؤ بما سيكون عليه الحال في هذا المجتمع 9

 .تعتبر بمثابة نقطة البداية للقيادات التربوية لتنمية قيم االفراد .10

 Behavioral objective  ( Purpose)تعريف الغرض السلوكي 

ان هذه ن يتم إتقأ صــعبمن ال اذيحتاج إلى تدريب متواصــل من قبل المعلم  الدراســية ياغتها ســلوكيًا ألحد المقرراتوصــ االغراضإن تحديد    

 فعلى سبيل المثال : نبدأ بوضع الهدف على أساس " جوانب الخبرة " كما يأتي : المهارة في فترة قصيرة . 

 التفسير ؟( )   هل هو غرض سلوكي ام ال انظر                      .الخلية الحيوانية بشكل دقيق الطالب يعَرفان    -

ساس "        ضع على أ سابق إلى عدة أهداف " وعليه فإنه يمكننا أن نترجم الهدف التعليم المعلوماتية جوانب الخبرةيعتبر هدف تعليمي و ي ال

 كما يأتي: ( Purposes اإلغراض السلوكية سلوكية  التي تسمى ) 

  أشكالها.الخاليا حسب  بالطال ييسمان  

  الفقريات.شعبة من صفات  الطالب ثالثيعدد ان  

  بمخطط توضيحي  بين الجهاز العضلي والهيكليالطالب يربط ان   . 

   لتخصص الوظيفي للخاليا. أسباب  الطالب أربع يستنتجان 

 األجزاء التي يتكون منها الغرض السلوكي : 

سلوكي " األدائي "  ضمن الهدف ال ستغناء  ،أجزاءأربعة يت سيان ال يمكن اال سا ستغناء عن واثنان اختي عنهما،اثنان منهما أ اريان يمكن اال

 . كما أن الجزأين االختياريين أحدهما أكثر أهمية من األخر  كليهما،أحدهما أو 

:
ً
 :   (األدائي)األجزاء األساسية للغرض السلوكي  أوال

  :الفعل السلوكي " األدائي -1
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 المطلوب.الطلبة إلى األداء المحدد أو السلوك ُيعدُّ الفعل السلوكي عنصرًا مهمًا في صياغة الهدف السلوكي ألن هذا الفعل هو الذي يوّجه 

يشـــرح .... ...  إلخ األفعال التي ال تحتمل أكثر من معنى كما ينبغي أن يكون الفعل  يســـتنتج، ربط،ي يحدد، يذكر، مثل:ويمكن أن تكون األفعال من 

 مضارعًا شرط أن يكون قابل للمالحظة 
ً
  والقياس.دائمًا فعال

 

  المرجعي:المحتوى  -2
  ذلك:ومثال  التعليمي.ويقصد به محتوى الموضوع المراد مراجعته من خالل الموقف 

  المرجعي.توى المحهو  الحي "و " صفات الكائن .  " هو الفعل السلوكي يحددفالفعل " لب صفات الكائن الحي ، يحدد الطا -

 األجزاء االختيارية للهدف السلوكي " األدائي " .  ثانيًا:

لهدف مثل ثالث دقائق أو مساحة تحقيق انحدد زمنًا معينا ل كأنية الكفايشير إلى مستوى معين من        األداء:مستوى األداء أو معيار  -1

  أسطر. ثالث ألداء:اومستوى (يكتبالسلوكي: )فالفعل     أسطر. ثالث في حدود الخلية الحيوانيةيكتب الطالب تعريفًا عن  ذلك:ومثال  محددة.

ــتوى األداء يفيد المعلم  ــير بعملية والمتعلم،والحقيقة أن مس ــتطيع أن يس ــير فمن ناحية إفادته للمعلم فإنه يس ــحيحًا،ًا التقويم س ومن ناحية  ص

 المتعلم فإنه يستطيع قياس قدراته الخاصة.

ــــد بالظروف هنا الحالة التي يكون عليه الهدف،ويعني ذكر الظروف التي يتم فيها تحديد       الظروف: -2 أثناء تأديته في ا الطالب ويقص

  لظرف.ا" هنا هي  أمام زمالئهفعبارة " .  ثالثة دقائق يتحدث الطالب أمام زمالئه عن الخلية في حدود: للهدف ، كأن نقول 
      فوائد التحديد السلوكي " األدائي " لألهداف :

ن الطالب من تعلم النتائج المرغوب  -1
ّ

 إلطار العام ألي برنامج تعليمي.باعتبار أن األهداف هي ا تعلمها،يمك

 تحقيقه.ب ما هو متوقع منهم وعندما يعرف الطالب ما هو متوقع منه فإنه يسعى إلى يعّرف الطال -2

 التعلم.يدل على شكل وقدر المناهج المطلوبة إلنجاح عملية  -3

  الطالب.يزودنا بأساس واضح لتقويم  -4

 شروط صياغة الغرض السلوكي :    
يجب توافرها ، وأهم  ألن تكون غرضا سلوكيًا ، وإنما هناك شروط ومواصفات عن طريق التدريب المستمر يتبين للمعلم أنه ليس كل عبارة تصلح 

 هذه الشروط : 

 فإذا كان الهدف غامضاً أصبح تفسيره مختلفاً بين طالب وأخر ،  واضحاً،أن يكون الهدف  -1

 عن امراض الدم. مثل : ان يكتب الطالب بأسلوبه مقالة ،ونتائجهأن يمكن مالحظته في ذاته  -2
 يحتوي على فكرة واحدة فقط  ممكناً.ياسه أن يكون ق -3

  المعلم.على أساس مستوى الطالب وليس على مستوى  غرضأن يذكر ال -4

  ، والبد أن يشير إلى نوع السلوك " األداء " ومستواهعلى فعل سلوكي )أدائي( الغرض أن تحتوي عبارة -5

 .لألداءأن تحتوي عبارة الغرض على ما يسمى الحد األدنى  -6

 المعادلة      السلوكي: ـامة لصياغة الغرض القاعدة الع

 .تكملة الجملة+  +داء+ معيار األ شرط األداء تعليمي المطلوب +ال المحتوى + الطالب+ فـــعــل ســلـــوكيأن + 
 ()قابل للمالحظة والقياس            

 لمعلمين ما يأتي : ومن أكثر األخطاء شيوعًا لدى ااألخطاء الشائعة في صياغة األغراض السلوكية : 

 من نتائج التعلم وسلوك الطالب -1
ً
 .  وصف نشاط المدرس بدال

 فالمعلم يركز على نشاطه هو بدال من التركيز على سلوك الطالب ونتائج التعلم ، ويمكن التوضيح من خال ل المثال اآلتي :   

 في الدم. الجلوكوزتعريف الطلبة طريقة كيفية الكشف نسبة  –أ 

 في دم اإلنسان  . الكلوكوزشف الطالب عن وجود يك –ب  
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 من نتائج التعلم .  -2
ً
 وصف عملية التعلم بدال

 وليس على نواتج التعلم من مثل : وذلك عندما يصوغ املعلم اهلدف يف عبارة تدل على عملية التعلم
 اكتساب مهارة التحدث بلغة سليمة . -أ 

 يتحدث بلغة سليمة دون تعثر. –ب 
 فاهلدف ) أ ( يركز على عملية التعلم ، أما اهلدف )ب ( فقد ركز على نواتج التعلم .

 من نتائج التعلم .  -3
ً
 تحديد موضوعات التعلم بدال

 األهداف من مثل : ويتضح هذا اخلطأ الشائع يف صياغة
 . ملكونات اخللية النموذجية األساسيةالصفات دراسة  -أ

 . يبحث الطالب عن مفردات مكونات الدم يف اجلملة   -ب

 صياغة أغراض سلوكية مركبة.  -4
 و املقصود بالغرض السلوكي املركب هو وجود أكثر من ناتج لتعلم يف عبارة اهلدف ويتضح ذلك يف مثل 

 مشتركة بني الفقريات والالفقريات من املوضوع.يستخلص ثالث صفات  –أ  
 يستخلص ثالث فكر رئيسة من النص . -ب  

 الفصل الحاد بين مجاالت األهداف .  -5

أن عملية الفصــــل تمت لمعالجة العلمية للتدريس وتســــهيل قهم الموضــــوعات وتداخالتها فقط، والكثير من األغراض ترد بين المجال المعرفي 

 .والوجداني كما سيأتي

 استعمال أفعاال ال تصلح للصياغة السلوكية .  -6

 يستمتع  –يتذوق  –يدرك  –يعي  –يفهم  –يلم  –يعرف  يستعمل بعض المعلمين أفعاال لها أكثر من تفسير، فيصير الهدف غير دقيق وغير واضح وغير محدد مثل : 
أصتتتغر   الغرض هو  : نتفي " ستتتلوكية اهلدف "   ألنا ميكن قياستتتها أو مالهاتها ، وبذلك ت  كما يستتتتخدم بعمل املدرستتتني أفعاا

كما ان هناك كثريًا من األفعال اليت يفضل عدم استخدامها يف صياغة األهداف السلوكية     ناتج تعليمي ميكن مالهاته أو قياسه
 يقدر .... ( –حيترم  –ميتدح  –جيادل  –يرفمل  –) يتقبل   مثل :

 تصنيف األغراض السلوكية

 اف التعليمية بشكل عام إلى ثالثة مجاالت هي:تصنف األهد

:
ً
 : Cognitive Domainالمجال المعرفي -أوال

قام بلوم بتقسيم المجال المعرفي الى ستة مستويات رئيسة معتمدا في ذلك على مستوى أداء اإلدراكي بالنسبة للمتعلم ،وهى التي يكتسب        
قدرات الذهنية، ويعمل على تنميتها وتطويرها مثال ذلك القدرة على التذكر، والفهم، والتمييز، فيها المتعلم المعرفة والمهارات العقلية وال

 كما موضح في ألشكل أدناه:   والتحليل، والتفسير، والتطبيق  ... إلخ. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprehensionالفهــــم

Knowledgeالتذكــــر

Applicationالتطبيــــق

 Analysisالتحليــــل

 Synthesis التركيب

 Evaluationالتقويم

 أقل شيوعا  أ       ؟ 

 شيوعا   كثرأ     

 مستوى أعلى            

 أقل مستوى           
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 لألغراض السلوكية ضمن المجال المعرفي   Bloom( تصنيف1شكل )

 

 Bloom في لألغراض السلوكية فى ضوء تصنيف( مستويات المجال المعر7جدول )

 األفعال الدالة عليه مفهومه المستوى المعرفي

التذكر)المعرفة( 
Knowledge 

المعلمين  هو القدرة على تمييز واستدعاء المادة التعليمية واستذكارها، ويفضل
زيد من هذا المستوى من األهداف ألنه سهل الصياغة، التحقيق، سهل القياس، ي

 ينالمدرس، يريح المدرس ويقلل المتطلبات، يرضى الموجهين والمدير سلطة
 يعدد، يعّرف ، يصف، يعيد ، يسمى، يذكر...الخ

الفهم ) االستيعاب( 
Comprehension 

امتالك معنى  ويعنى القدرة على استيعاب معنى األشياء، وبالتالي قدرة الطالب على
 المادة التعليمية المتعلمة،

ي بيئته فدئ والمفاهيم العلمية بحيث يتمكن من شرح ما يالحظه أي تفسير المبا
 من أشياء وأحداث وظواهر

يشرح، يحل، يقارن، يناقش، يوضح، 
يعبر،يختار، يعين، يشير، يترجم، 

 يفسر،يعلل...إلخ

 Applicationالتطبيق 
ديدة، أو جهو القدرة على استعمال أو تطبيق المعرفة التى تم تعلمها فى مواقع 

 مسائل جديدة فى أوضاع جديدةحل 

يطبق، يختار، يعمل ، يالحظ، يجدول،  يرسم، 
يوظف، يحل يستخدم ، ينفذ، يختبر، يحسب ، 

 .يوزن ، يوازن،يقيس، يجرب 

 Analysisالتحليل 
ا بينها من مهو القدرة على تفكيك المادة العلمية إلى أجزائها المختلفة وإدراك 

 ركيبهاعالقات مما يساعد على بنيتها وت

 يحلل، يجزئ، يميز، يفرق، يربط، يعزل، يفتت،
يقارن، يستخلص يفرق، يباين، يميز، يفحص، ، 

 يمايز،...الخ

 Synthesisالتركيب
يدة، وهو هو القدرة على دمج أجزاء مختلفة مع بعضها لتكوين مركب أو مادة جد

 عكس التحليل
 يربط ، يصمم، يشكل ، يجرب، يخترع، يرتب 

 Evaluationالتقويم 
ايير هو القدرة على إعطاء حكم على قيمة المادة المتعلمة وذلك بموجب مع

 محددة واضحة
 

يقوم ،يصدر، ينتقد، يحكم، يجادل، يتنبأ، 
 يقدر، يثمن، يفند 

 
:
ً
 :  Psychomotor Purposesلمجال النفس حركي ) المهاري( ا -ثالثا

لعصبى وهى تنقسم إلى خمسة اية التى لها عالقة بالحركات العضلية وتوافقها مع الجهاز وهى التى يكتسب فيها الفرد المتعلم المهارات الحرك
 مستويات موضحة بالشكل التالى:

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precisionاألداء بدقــــــــــة ـ 3

 Manipulationالمهارة اليدويــــــــة ـ 2

 Articulationالمميـــــــز  ءـ األدا4

 أقل انتشارا        

 أكثر انتشارا   

 مستوى عال   

 مستوى منخفض  

 يالمجال المهار Anita Harrow( تقسيم  3شكل )
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PsychomotorAnita Harrow 
 

 

 

 

 

 

 : Affective Domain Purposes )المجال الوجداني )العاطفي -ثالثا :
 وهى التى يكتسب فيها المتعلم الميول واالتجاهات والقيم والرغبات واالنفعاالت اإليجابية ويعمل على تنميتها وتطويرها، وتصنف األهداف      

 -ل التالى :الوجدانية إلى خمسة مستويات وهى موضحة بالشك
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لألهداف الوجدانية Krathwol( تقسيم  2شكل)  
 

 

 

 األفعال الدالة عليه مفهومه المستوى المعرفي ت

 Imitationالتقيد/المحاكاة  1
ي يشير هذا المستوى إلى المواقف والعالقات الت

ل طبيعي إلى تقليد حركة أو مجموعة تقود بشك

 حركات بسيطة

 يردد، يعيد، يقلد، يحاكى، يعيد

 تركيب، يعيد بناء...إلخ

2 
 المهارة اليدوية 

Manipulation 

م يشير هذا المستوى إلى استعداد المتعلم للقيا

 بأداء المهارات الفنية البسيطة

 ينفذ حرفيًا، يؤدى حسب التعليمات،

 ومة،يؤدى الخطوات المرس

 يشغل جهاز، يركب جهاز،

 Precisionاألداء بدقة  3
هو إعادة أداء المهارة بدقة وتناسق وإتقان 

 بطريقة مختلفة عن األصل

 يتقن أداء، ينفذ المهارة

 بطريقته الخاصة، يكتب بخط

4 
   األداء المميز 

Articulation 

يقصد به أداء عددًا من المهارات فى سياق 

 وثبات فى الوقت نفسهمنطقي متفوق واتساق 

، يمثل
ً
 يبنًى، يصمم عمال

 دورًا فى موقف كامل...إلخ

5 
 األداء الطبيعي  

Naturalization 

أي يؤدى وينجز العمل الذي يتطلب عددًا من 

المهارات بسهولة ويسر وبأقل جهد فكرى أو 

 جسمي

ة النوتة  يقرأ، يعزف مع قراء

 دورًا معقدًا يتطلب التخصص،

 أة، يضع خطة .إلخيؤلف، يبنى منش

 Responding االستجابة  ـ 2        

 Receiving ـ االستقبال1          

 Valuingالقيــــــــــــــــم  ـ 3     

 Organizationالتنظيــــــــــم القيم ـ 4        

 Characterization القيم ا تمثيلـ 5

 أقل شيوعا           

 أكثر شيوعا           

 أعلى مستوى          

 أقل مستوى          
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 Krathwol ( مستويات األهداف الوجدانية فى ضوء تصنيف8جدول )
 األفعال الدالة عليه مفهومه المستوى المعرفي

 Receivingاالستقبال 

)الفعاليات  يعنى رغبة الطالب الدائبة لالنتباه إلى ظواهر أو حوافز معينة

 التعليمية، والكتب المدرسية، والوسائل التعليمية ... إلخ(

ل يميز، يلتفت، يصغي، يبدى اهتماما بسيطًا، يستقب

دون تركيز، يسأل، يطلب معلومات حول، يجيب عن 

 أسئلة حول، يستخدم شيئًا ...إلخ

 Respondingاالستجابة 

الرغبة االستجابة و تعنى المشاركة الفعالة من جانب المتعلم بعد قبول

 ما.ة اتخاذ مواقف حيال ذلك بطريق فيها والرضا عن نتائجها ومحاولته

يبدى اهتماما، يوافق على، يبادر، يحيى، يناقش، 

، يمضى وقتًا فى األمر، يطيع، يساعد، يمارس، يفضل

 يتحدث عن...إلخ

 Organizationالتنظيم 
ها ت الموجودة بينهو عملية ضم قيم مختلفة مع بعضها وحل التناقضا

 متماسك داخلي قيميبغرض الوصول إلى بناء 

يناقش، ينظر، يجرد، يوازن، ينظم، ينسق، يحدد 

 موقفه، يقرر العالقات، يصدر أحكامًا...إلخ

 Valuingالتقييم )إعطاء قيمة( 
يساند، يدعم، يعزز، يزيد مساهمته، يساعد،  أى القيمة التى يعطيها الطالب لشيء معين، أو سلوك محدد

 ينكر، يمنع، يحتج، يدافع عن، يهاجم...إلخ

)إعطاء سمة شخصية(  

Characterization by valu 

 يعيد النظر، يطلب موقفًا، يقاوم، يقرر، يعبر ق ني.يمثل هذا المستوى أعلى المستويات التصنيفية فى المجال الوجدا
ً
وال

، يتابع، يؤمن، يمارس ...إلخ
ً
 وفعال

 ( achingTeمفهوم التدريس  )
ت والمرادف بشكل تكثر المصطلحات والمرادفات في مجال علمي او تربوي ، ولكن كان لزاما على المختصين توضيح تلك المصطلحا 

ن البعض ي قد يظالذ،(Teaching دقيق بحث يسهل على الطالب او الباحث استخدامه في مكانه الصحيح المناسب ومنها مصطلح التدريس )

 ، المدخل  Styleأو االسلوب  ، Educationأو حتى لمصطلح التربية  Instructionأو التعليم Learningالتعلم انه مرادف مصطلح 

Approach : اال اننا سنحاول ان نوضح مفهوم التدريس قدر االمكان وكما ياتي 

ى المتلقي استيعاب ينة بحيث يسهل علهو فن استخدام القدرات والقابليات الشخصية  في عرض خبرات معرفية مع (Teachingالتدريس )   

 تلك الخبرات ضمن وقت معين باقل جهد ممكن.

 :الفرق بين الطريقة واألسلوب

 . هي وسيلة االتصال التي يستخدمها المعلم من أجل إيصال أهداف الدرس إلى طالبه: طريقة التدريس

 ة التدريس(. : فهو الكيفية التي يتناول بها المعلم الطريقة ) طريقأسلوب التدريس

 ية التدريس .إذا فالطريقة اشمل من األسلوب ولها خصائص مختلفة، كما أن هناك مفهوم أشمل من االثنين أال وهو إستراتيج    

 طبيعة أسلوب التدريس

د محددة د قواعأن أسلوب التدريس يرتبط بصورة أساسية بالصفات والخصائص والسمات الشخصية للمعلم، وهو ما يشير إلى عدم وجو  

بقى مرهونة بالمدرس تألساليب التدريس ينبغي على المعلم إتباعها أثناء قيامه بعملية التدريس، وبالتالي فإن طبيعة أسلوب التدريس 

ارج الحروف، واإلشارات وبشخصيته وذاتيته وبالتعبيرات اللغوية، والحركات الجسمية، وتعبيرات الوجه ، واالنفعاالت، ونغمة الصوت، ومخ

يره من المعلمين، ووفقًا لها غإليماءات، والتعبير عن القيم، وغيرها، تمثل في جوهرها الصفات الشخصية الفردية التي يتميز بها المعلم عن وا

 .يتميز أسلوب التدريس الذي يستخدمه وتتحدد طبيعته وأنماطه

  :-أساليب التدريس وأنواعها

تتنوع أيضًا أساليب التدريس، ولكن ينبغي أن نؤكد أن أساليب التدريس ليست محكمة  كما تتنوع إستراتيجيات التدريس وطرق التدريس  

 الخطوات، كما أنها ال تسير وفقًا لشروط أو معايير محددة، فأسلوب التدريس كما سبق أن بينا يرتبط بصورة أساسية بشخصية المعلم وسماته
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يله عما سواه من األساليب، على اعتبار أن مسألة تفضيل أسلوب تدريسي عن وخصائصه، ومع تسليمنا بأنه ال يوجد أسلوب محدد يمكن تفض

نفسه وبما يفضله هو، إال أننا نجد أن معظم الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع أساليب التدريس قد ربطت  درسغيره تظل مرهونة، بالم

  .ةالتحصيل الطلبالذي يظهر على ال يمكن الحكم عليه إال من خالل األثر ن هذه األساليب وأثرها على التحصيل، من زاوية أن أسلوب التدريس يب

دى المعلم لذا فهو يناسب لويقوم على أساس إعطاء التعميمات والمفاهيم والحقائق للطالب بشكل مباشر يعتمد على ما  األسلوب المباشر: ـ 1

 لدور األكبر فيها للمعلم. الطريقة اإللقائية وطريقة المحاضرة وغيرها من الطرق التي يكون ا

عل والنقاش كما هو في وهو أفضل من سابقه حيث أن المعلم ينطلق من قاعدة الطالب ويعطيهم حرية أكبر للتفا ـ األسلوب غير المباشر: 2

 غير المباشر.اشر و(عن هذا الجانب يوضح الفارق بين المبFlandersالطريقة االستقرائية والمناقشة وغيرها، ولعل ما ذكره)فالندرز 

ى أنهم متقاربون في وهذا األسلوب يقوم على أساس وجود عناصر مشتركة بين الطالب بحيث يتم التعامل معهم عل األسلوب الجماعي: ـ 3 

 الخصائص والصفات كطريقة المشروع.

ديا أكثر ويوضح لكل طالب ن التعليم فرعكس السابق يمايز هذا األسلوب بين خصائص الطالب وصفاتهم بحيث أنه يجعل م ـ األسلوب الفردي: 4 

 أو مجموعة صغيرة من الطالب أسلوب وطريقة مختلفة وفق حاجاتهم.

لى الصفات الفردية لكل طالب عوهذا من األساليب الخطيرة سواء مدحا أو نقدا فإذا لم يستخدم بحرص وعناية معتمدا  ـ أسلوب المدح والنقد: 5 

 ح أكثر من النقد. له ضوابط وشروط وكذلك النقد وإن كانت الدراسات أشارت إلى نجاح أسلوب المد فإنه أثره قد يكون عكسيًا فالمدح

سمح لهم بمراقبة تطورهم وهذا األسلوب يعتمد على تقويم المعلم لطالبه وإعطائهم تغذية راجعة عن أدائهم ي ـ أسلوب التغذية الراجعة: 6

 إيجابي.ومعرفة ما طرأ على مستواهم من تغير سلبي أو 

اعد وبشكل كبير على ارتفاع حيث أن حماس المعلم وتفاعله ومحاولة جعل الطالب متواصلين معه قدر اإلمكان يس ـ األسلوب الحماسي للمعلم: 7 

 نسبة التحصيل لديهم ويكون هذا الحماس أبلغ تأثيرا إذا كان متوازنا ومنضبطا وليس حماس عشوائيا.

لتكرار لع أثر إيجابي في تحصيل هنا تكرار األسئلة وتكرار األجوبة سواء من قبل العلم أو الطالب حيث أن هذا اوالمقصود  ـ أسلوب التكرار: 8 

خططا له بشكل كامل بل أن مالتالميذ ويزيد من نسبة االحتفاظ وبقاء أثر التعلم بشكل أكبر. وبشكل عام فإن أسلوب التدريس غالبا ال يكون 

لواحد له أثر إيجابي ومستوى تفاعلهم هي التي تحدد األسلوب الناسب وتنويع األساليب حتى أثناء الدرس اموضوع الدرس وخصائص الطالب 

توافق مع طبيعة المرحلة أفضل وما ذكر آنفا من أساليب هي أمثلة ألساليب عديدة ويستطيع كل معلم أن ينمي له أسلوبا خاصا في التدريس ي

 المناسب يجعل الطالب أكثر تفاعال وبالتالي زيادة بقاء أثر التعليم . وخصائص الطالب حيث أن انتقاء األسلوب

 الجامعيأسلوب التدريس 

من  هوده ليصل إلى ما ينشدهجيدفع بالطالب إلى بذل  الذيالدافع الباطن ويولد االهتمام  يعتمد أسلوب التدريس الجامعي الحديث على تحريك  

 هنا تتعدد وسائل تحريك الدافع أهداف .

 :استراتيجيات التدريس

والمدرس اهتمام المعلم  ويأتي التعرف على استراتيجيات التدريس ، وطبيعة كل منها ، وكيفية استخدامها وحدود هذا االستخدام في إطار  

المطلوبة عن هذا إلجابة امن المهتمين بالتعليم والتعلم بتوفير إجابة عن سؤال مركزي ومهم وإجباري أيضا هو كيف يدرس ؟ وتعتمد  هموغير

ا ندرس ؟ ثم فى أي سياق تقع وماذ ......ومن نعلم ؟ ..... لماذا ندرس ؟ . السؤال على اإلجابة بداية عن جملة من األسئلة األخرى من أبرزها

 ممارساتها التدريسية... قيما ومعتقدات وإمكانات متاحة ؟

مع طالبنا على أن  ستخدمت اختيار إستراتيجية أو استراتيجيات التدريس التى وتؤكد هذه النظرة الشمولية للعوامل المختلفة المحددة ا حول

فى هذا القرار، فمنها تتحدد األهداف  Factor المؤسسة التعليمية والفلسفة التربوية التى تتبناها هي عامل حاسم أو رئيسي Vision رؤية

لي أهداف وبالتا , Goals تربوية العامةمنه األهداف ال Masterالتى هي بمثابة مرجع نشتق  , Aims التعليمية العامة للمؤسسة

 .Objectives التدريس
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  Methods of Teachingطرائق التدريس
ى أهمّيتها في التأثير المتبادل بينها ، وبي    

ّ
ًا من مكّونات المنهج ، وتتجل ل طرائق التدريس مكّونًا هامّ

ّ
 من مكّونات المنهج األخرى ؛ تشــــك

ّ
ن كل

 
ّ

على المدّرس أن يكون على  موضــوع طرائقه المناســبة ألهدافه ، ومحتواه ، ومواّده التعليمّية ، وأنشــطته ، وأســاليب تقويمه ؛ ولذلك ينبغي فلكل

ن نفسه على امتالك مختلف طرائق التدريس ،
ّ

ن من صوغ أهداف درسه ، ويوط
ّ

حديثها تقليدّيها و دراية ووعي بأهداف المنهج ومحتواه ؛ ليتمك

مين من استيعاب المعارف ، واكتساب المهارات ، وتشّرب القيم التي ين، و
ّ

طوي عليها محتوى المنهج ، يختار  أنسبها ، وأجداها ؛ لتمكين المتعل

 وبالتالي تحقيق أهدافه .

 :Teaching Method Conceptمفهوم طريقة التدريس  -1

ساليب في المراجع العربّية كالمتر صطلحا الطرائق واأل ستعمل م شمولّية أادفين ، دون تمييز في كثير من األحوال ،" لكن يبدو ي ّن الطرائق أكثر 

م ، وتنظيم المحتوى ، واستغالل الوسائل التعليمّية.... أي عناصر 
ّ

حقيق األهداف ، أّما األساليب تمن األساليب ، إذ تتضّمن عناصر التعليم والتعل

م
ّ

 األسلوب هو جزء من الطريقةفقط، أي أّن  أو المدرس فهي ما يقوم به المعل

ق بمفاهيم: أســـلوب التدريس 
ّ

في مدخل أو ، وال Method، وطريقة التدريس Styleويبدو أّن التربويين منقســـمون على أنفســـهم فيما يتعل

ها مرادفات لمفهوم واحد هو طريقة التدريس .Strategy،وإستراتيجّية التدريس  Approachالتدريس 
ّ
 ، فبعضهم يرى أن

 خر يرى أّن هناك اختالفات بين تلك المفاهيم ،  تضيق أو تتسع . وقسم آ

م من خطوات متسلسلة متتالية ومترابطة لتحقيق هدف أو مجموعة من أهداف تعليم
ّ

بعه المعل
ّ

 ّية محّددة ".فطريقة التدريس هي " ما يت

  :أسباب اختالف طرائق التدريس 

  :-الغرض من التعليم - 1
 كون موضوع في العلوم العامة لتالميذ المرحلة االبتدائية يختلف عنه في المرحلة الثانوية ، وقد ي والغرض من درس       

  :- طبيعة المادة - 2
النماذج واألجهزة ، ومنها ما يمكن فمن المواد ما هو نظري ، ومنها ما هو عملي ، ومن المواد ما يستلزم استخدام الوسائل المعينة ، كالصور و    

 . ه عنها ، ولهذا كله أثر في اختالف الطريقةاستغناؤ

واإللقاء في أكثر  فمن الموضوعات ما يحتمل اشتراك الطالب في المناقشة ، وكشف غموضه بصورة مستمرة ، ومنها ما يستوجب العرض    

 . األحيان

  طبيعة الطلبة :ـ  ـ 3
 . كل نوع من الطالبيكون لها أثر في اختيار الطريقة المالئمة لفالشك أن بين الطالب في الفصل الواحد فروقًا فردية ، فينبغي أن 

  :-مراحل التعليم  -4

 .  الختالف مراحل التعليمفالطريقة التي تناسب صغار الطالب ال تناسب كبارهم ، ولهذا تعالج فروع اللغة العربية بطرق مختلفة ، تبعًا   

  :- إمكانيات المدرسة - 5
 . اسيةور والنماذج ونحو ذلك في مدرسة ما يشجع على اتباع طرق معينة ، في عالج المناهج الدرفتوافر األجهزة والص   

  :-المعلم وسعه أفقه - 6
 . ة ونحوهاأن اختالف المدرسين في طرائق التدريس يرجع إلى ما بينهم من فروق في االطالع واالنتفاع بالتجارب التربوي   

برات و معامل العلوم للبحث عن اإلنسانية نموا و ضبطا بعد القرآن و السنة. و من هنا جاءت الحاجة إلى مختو القياس و األرقام أرقى المعارف 

 التشابهات الدقيقة والنظم العجيبة في مخلوقات الله وهي التي نطلق عليها القوانين.

 و مع تطور تدريس العلوم أصبح للمختبر وظيفتان رئيستان:

 التحقق من معارف سابقة؛ -1
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 اكتشاف معارف جديدة. -2

القوي بين المحتوى و الطريقة  و توثقت الصلة بين المحتوى المعرفي و الطريقة أو العمليات المعرفية، من أجل ذلك نادى المربون بضرورة الربط

 في تدريس العلوم. و تدريس الطريقة يعني الحاجة إلى المختبر و إلى التجريب في تدريس العلوم.

ن صحة القوانين و الفرضيات بأن معمل العلوم هو ذلك الجزء من المدرسة المخصص إلجراء التجارب والعروض العلمية، و التحقق مو يمكن القول 

 النظرية عمليا.

 تصنيفات طرائق التدريس :
م

ّ
م والمتعل

ّ
 من المعل

ّ
سس ، كدور كل صنيفات عديدة اعتمادًا على جملة من األ ف التربوّيون طرائق التدريس ت

ّ
مين ، وطبيعة ، وأع صن

ّ
داد المتعل

مين ، وطبيعة النشاط الفكرّي الحاصل ، والصالحّية للمواّد الدراسّية ، وهذه التصني
ّ

م والمتعل
ّ

 فات هي : التفاعل بين المعل

@- 
ّ

م والمتعل
ّ

 من  المعل
ّ

 م : التصنيف على أساس دور كل
م، نقسم طر

ّ
م والمتعل

ّ
 ائق التدريس إلى ما يأتي:وفي ضوء هذا المعيار، معيار دور المعل

محسب طرائق  -أ
ّ

 كطرائق المحاضرة واإللقاء والعرض . :ـ  الدور الفاعل للمعل

ــــب طرائق  -ب  م  حس
ّ

ـــــــ الدور الفاعل للمتعل م الذاتيّ   :ـ
ّ

م على التوجيه ، كطرائق التعل
ّ

 )التعليم المبرمج ، والحقائب ويقتصــــر دور المعل

 ها ( .التعليمّية، والبرامج المحوسبة ، وغير

م -ج   
ّ

م والمتعل
ّ

 كما هي الحال في المناقشة.  :ـطرائق تجمع بين دور المعل

ف هنا ضمن فئتين : و :ـالتصنيف على أساس عدد الطلبة  -*
ّ
 تصن

م التعاونّي .ط-أ
ّ

 المشكالت ، والتعل
ّ

 رائق التدريس الجمعّي ، كالمحاضرة ، والمناقشة ،وحل

 رمج ، والتعليم الحاسوبّي .تعليم المبطرائق في التدريس الفردّي  ، كال-ب

م  ا-*
ّ
م والمتعل

ّ
 :ـلتصنيف على أساس طبيعة التفاعل بين المعل

م مباشرة ، كاإللقاء والمناقشة ، والعصف الذهنّي . -أ
ّ

م والمتعل
ّ

 طرائق يتّم فيها التفاعل بين المعل

م ب -ب
ّ

م والمتعل
ّ

 ر المغلقة أو المفتوحة صورة غير مباشرة ، كالتدريس التلفزيونّي عن طريق الدوائطرائق يتّم فيها التفاعل بين المعل

ف ضمن فئتين : -*
ّ
 , وتصن

ّ
 التصنيف على أساس النشاط الفكري

 طرائق ينتقل فيها الفكر من العامّ إلى الخاصّ ، ومن القاعدة إلى األمثلة كالطريقة االستنتاجّية . -أ

 صّ إلى العامّ ، كالطريقة االستقرائّية .من الخا الفكرطرائق ينتقل فيها  -ب
ة , ا -*

ّ
 الدراسي

ّ
ة للمواد

ّ
 : وتصنّف الطرائق ضمن فئتنيلتصنيف على أساس الصالحي

 تصلح لمختلف المواد ، كالمحاضرة ، والمناقشة .General Methods طرائق تدريس عاّمة  -أ

ة -ب     للغة العربّية ، أو طرائق اتصـــلح لماّدة بعينها ، كطرائق تدريس Methods   Special)نوعية(طرائق تدريس خاصـــّ

 تدريس االجتماعّيات أو العلوم ، أو غيرها من المواّد 
 :Lectureطريقة المحاضرة أو اإللقاء  ##

م مرســل و التل
ّ

م ؛ لتحقيق األهداف، فالمعل
ّ

فظي للمعل
ّ

صــف بالســلوك الل
ّ

ذ مســتقبل ، فهي " تعتمد ميتعّد هذه الطريقة من أبرز الطرائق التي تت

ب مع اســتخدام الســبورة أحيانًا في تنظيم بعض األفكار و تبســيطها، في
ّ
م بإلقاء المعلومات على الطال

ّ
حين يجلس الطفل هادئًا  على قيام المعل

م ."
ّ

م لترديد بعض ما سمعه من المعل
ّ

بًا دعوة المعل
ّ

 هما : أسلوبينوتتضمن طريقة المحاضرة   مستمتعًا مترق

 : أسلوب الوصف -1

سواء والوصف الحسي يقوي كثيرا من تالميذ المرحلة االبتدائية ويكون مجديًا في غياب الوسائل التعليمية وفي حضورها على ال يالءمإن األسلوب الوصفي 

  إلى تفاصيل األشياء ويلفتهالمالحظة لدى الطالب  

 . يمكن أثناء الوصف إشراك الطالب وتصحيح الخطأ -
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 : لوب القصةأس -2

القصة باب واسع من أبواب التعليم في المدرسة االبتدائية 

تصلح لكثير من المجاالت والمواقف التعليمية وتستخدم في 

كثير من المواد والدروس التي يراد منها التوصل إلى حقائق 

وأهداف سلوكية أخالقية . ويجب ربط القصة بالهدف الذي 

 . نوردها من أجل تحقيقه

 

 : ) المحاضرة(اإللقائية لطريقة مزايا ا
 االقتصاد في الوقت. -1

 االقتصاد في التجهيزات الخاّصة.   -2

ب في وقت محدود.  -3
ّ
 تدريس مجموعات كبيرة من الطال

 توفير جّو من الهدوء داخل حجّرة الدراسة. -4

 النقد الموّجه إلى هذه الطريقة فهو :
 اعلّية الالزمة لنمو خبراته .تجعل الطالب سلبّيًا ، و تهمل حاجته إلى النشاط و الف -1

ب ذهنّيًا بسبب الملل الذي تحدثه هذه الطريقة لديهم. -2
ّ
 تؤّدي إلى شرود الطال

م اآلخر -3
ّ

ر( و تهمل المســتويات األخرى، إضــافة إلى إهمالها مجالّي التعل
ّ

م المعرفي ، وعلى المســتوى البســيط منه) التذك
ّ

ز على التعل
ّ

ين: المجال ترك

 لوجدانّي .المهارّي و المجال ا

ز على العرض اللفظّي ، و تهمل استخدام الوسائل الحسّية ، كالنماذج و المجّسمات و الصور ، و يمكن تحسين المحاضرة من خالل :   -4
ّ

 ترك

 .اإلعداد الجّيد 

 .ترتيب عناصرها و فكرها 

 .استخدام بعض الوسائل اإليضاحّية 

 .الربط بين فكرها 

 ين لطرح األسئ
ّ

 لة ، و اإلجابة عن استفسارا تهم.إتاحة المجال للمتلق

Discussion iالمناقشة أو الحوار   ##  

م بإدارة حوار شــــفوي حول الموقف التدريســــّي ؛ بهدف الوصــــول إلى معطيات أو معلومات 
ّ

"وهي طريقة التدريس التي تعتمد على قيام المعل

 
ّ

ها توف
ّ
الة في جديدة ، و تختلف هذه الطريقة عن طريقة المحاضــرة أو اإللقاء بأن

ّ
ر جّوًا من النشــاط في أثناء الدرس ، و تتيح مشــاركة الطالب الفع

م.
ّ

 من أن ينفرد بها المعل
ً
م بدال

ّ
 عملية التعل

 خطوات طريقة المناقشة:

  . اختيار الموضوع المناسب ، بالتنسيق مع الطلبة 

  : التخطيط للمناقشة ، ويشمل 

 تحديد محاور الموضوع المناقش .  -

 مجموعة البحث في واحد من تلك المحاور  .تقسيم الطلبة   -
ّ

 إلى مجموعات ، وتكليف كل

قة بالموضوع .  -
ّ

 إرشاد الطلبة إلى مصادر المعلومات المتعل

 تحديد مكان المناقشة وزمانها .  -

 ي مشــــاركة الطلبة جميعهم فيها ، مع المحافظة على آداب الحوار ، واحترام اآلراء ، وعلمّية
ّ

الطرح ، ودعمه بالحجج  تنفيذ المناقشــــة ، وتوخ

ة ، وتدوين النتائج المستخلصة .
ّ

 واألدل

 . ع استفتاءات تقيس مدى التقّدم الحاصل بعد المناقشة
ّ
 التقويم ، حيث تطرح مجموعة من األسئلة حول محاور الموضوع ، أو توز
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 أبرز مميزات هذه الطريقة هي :
ّ

 و لعل

 الة ف
ّ

 ي الحصول على المعرفة .تزيد من إيجابّية التلميذ و مشاركته الفع

 . ها تعّوده الحديث و اإلصغاء و آداب الحوار و المناقشة
ّ
م مهارات اجتماعّية ؛ألن

ّ
 تنّمي لدى المتعل

 . ه قادر على المناقشة والمشاركة والتفاعل
ّ
م مفهوم الذات ؛ عندما يحّس بأن

ّ
 تنّمي لدى المتعل

 التقليدّي العاد 
ّ

ها ال تحتاج إلى تجهيزات إضافّية .يمكن استخدام هذه الطريقة في الصف
ّ
 ّي ،؛ أي أن

 غير أّن هناك بعض االنتقادات التي توّجه إلى هذه الطريقة ، منها :

 ، وإدارة الحوار . -1
ّ

مين مهرة في ضبط الصف
ّ

ب معل
ّ

 تتطل

 ة .صوغ األسئلة ، وطريقة توجيهها ، بحيث تراعي الفروق الفردّية ، وتتناول المستويات المعرفّية المختلف -2

م بالخبرة المب -3
ّ

 اشرة .غالبًا ما تستبعد هذه الطريقة المواّد الحسّية ، واألجهزة التعليمّية ؛ مّما يحرم التلميذ التعل

م تكليف التالميذ تحضـــير الدرس في البيت ؛ لمناقشـــت -4
ّ

ة إذا اعتاد المعل
ّ

هم بمضـــامينه الحقًا في قد تتحّول هذه الطريقة إلى طريقة رتيبة ممل

. 
ّ

 الصف

م إلى ما يأتي :و
ّ

 يمكن تحسين هذه الطريقة ، وتالفي عيوبها بلجوء المعل

 عنصر قبل المناقشة .تحديد عناصر الموضوع الذي سيناقشه ، وأبع -
ّ

 اد كل

مة تغطي جوانب الموضوع كافة .     -
ّ

 إعداد أسئلة منظ

 . بات الطلبة ، وبلورتها ، وتعزيزهاالتزام قواعد طرح السؤال ، وتنقيح إجا -

 ئق المتصلة بموضوع المناقشة . إرشاد الطلبة إلى سبل الوصول إلى  الحقا -

 حفز الطالب على االشتراك في المناقشة .  -

 واحدًا ذا معنى . -
ًّ
 ربط عناصر الموضوع بحيث تغدو كال

 الذي تتمحور حوله المناقشة .  تذكير الطلبة بين آن وآخر بجوهر الموضوع -

 خر لما تّم التوّصل إليه من نتائج حول موضوع المناقشة . التلخيص بين آن وآ -

 األهداف المتفق عليها بشكل متتال .  المحافظة على سير اتجاه المناقشة نحو -

 يم ، وخاّصة التقويم الذاتي الذي يرصد مدى تقّدم الطلبة. استخدام مختلف أنواع التقو -

وعلى الرغم من حضور الطرائق   ؛ من خالل عدم تكليف الطلبة إعداد الموضوع في البيت بشكل دائم " .إبقاء الموقف التدريسّي حّيًا ومثيرًا وجديدًا -

ها طرائق تقليدّية ، حيث ظهرت أساليب وإستراتيجّيات وطرائق حديثة فرضتها المتغّيرا
ّ
ف على أن

ّ
ت الثالث السابقة وفاعلّيتها ، فهي  تصن

ياد االهتمام بمخرجات التعليم ، والتركيز على مراعاة معايير الجودة الشاملة في المناهج والطرائق والوسائل الجديدة في التربية وعلم النفس ، وازد

 طرائق تدريس حديثة ) نوعية ( والتقنيات واألنشطة ، ومن تلك الطرائق :

م باإلتقان   ##
ّ

 : Mastery Learning التعل
ه حصــول أكثر من 

ّ
م بأن

ّ
ب على أكثر  80عّرف بعضــهم إتقان التعل

ّ
% من الطال

م إلى  80من 
ّ

م يتعل
ّ

عل المتعل لدرجات ، وتقوم هذه الطريقة على ج % من ا

ل 
ّ

أقصــــى درجة ممكنة تشــــعره بالتفّوق في اإلنجاز ، هذا التفّوق الذي يشــــك

 نشاط وفاعلّية ، وتمّر هذه الطريقة بثالث 
ّ

م بكل
ّ

دافعًا له لالستمرار في التعل

 مراحل أساسّية ، هي :  

 مرحلة اإلعداد :  -1

م بتحليل الدرس إلى حقائقه األولّية ، أو وحداته 
ّ

وفي هذه المرحلة يقوم المعل

صوغة  سّية م ضع أهداف تدري مين ، وو
ّ

صالها إلى المتعل الفكرّية التي يريد إي

م ، 
ّ

ب قبل التعل
ّ
 بشكل دقيق وواضح وقابل للمالحظة والقياس ، وقياس مستوى الطال

م ، وتحديد إجراءاته التدريسّية ، والوسائل  المناسبة المؤّدية إلى تحقيق األهداف. وتشخيص نقاط ضعفه
ّ

 م ؛ لتحديد نقطة البداية في التعل
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م الفعلّي :  -2
ّ

 مرحلة التعل

م الفعلّي لحقائق الدرس ووحداته التي حّددت في مرحلة اإلعداد ، وا 
ّ

ل هذه المرحلة قيام الطلبة بالتعل
ّ
حيث ال يتّم ســــتيعابها ، بوتمث

 بعد إتقان النقطة الســــابقة ، وتنفيذ كل النشــــاطا
ّ

ت والمهام المطلوبة ، وإجراء االنتقال من نقطة  إلى النقطة التالية من نقاط الدرس وحقائقه إال

د من االستيعاب ال
ّ

م ، والتأك
ّ

م ؛بهدف تحديد التوجيه الصحيح للتعل
ّ

م الجديد . التقويم التكوينّي أو البنائّي في أثناء التعل
ّ

 فكرة قبل التعل
ّ

 دقيق لكل

ق من إتقان  -3
ّ

م:مرحلة التحق
ّ

  التعل

 بدرجة من   
ً
 نقطة من  وتتضــــّمن إجراء التقويم اإلتقان،وتهدف هذه المرحلة إلى التأكد من تحقيق األهداف المحددة للدرس كامال

ّ
الختامّي  لكل

ـــحيح االختبار فورّيًا ، ويخط م االنقاط الدرس ،  ويتّم تص
ّ

م بنتائج أدائه في الحال  ، فإذا اجتاز المتعل
ّ

م ، ر المتعل
ّ

 له متابعة التعل
ّ

ختبار بنجاح ، يحق

 واالنتقال إلى الدرس التالي من دروس المقّرر ، وهكذا . 

م المبرمج بوساطة 
ّ

 الحاسوب.وغالبًا ما تستخدم هذه الطريقة في التعل

 المشكالت   ##
ّ

 : Problems Solvingحل

سا  شكالت في التعليم : هو منهج علمّي يبدأ با  الم
ّ

سلوب حل ب تجاوزها إعمال الفكر ، وأ
ّ

صعوبة يتطل شكلة هي  تثارة تفكير الطالب لم

  وفق خطوات علمّية  محّددة ، ومن خالل ممارسة عدد من النشاطات 
ّ

 التفكير ، والبحث عن حل
ّ

 لتعليمّية . ابوجود مشكلة ما تستحق

 ها :سلوب في المواقف التعليمّية ال بّد من توافر جملة من الشروط في الموقف التعليمّي المشكل ، منولكي ينجح هذا األ

 المشكل -
ّ

ق حل
ّ

مين ومهاراتهم .أن يحق
ّ

 ة جملة من األهداف التربوّية التي تنّمي تفكير المتعل

م الدافعّية ل -
ّ

 صعوبات .تحقيق األهداف ، واإلصرار على تجاوز الأن تتوافر لدى المتعل

ها . أن تكون المشكلة على درجة من -
ّ

م ، بحيث تستثيره للعمل على حل
ّ

 األهمّية للمتعل

د لديه اإلحباط ، أو تفقده الثقةأ -
ّ

م من جهة ، وال تول
ّ

بنفسه من جهة  ن تكون المشكلة على درجة مناسبة من الصعوبة بحيث تتحّدى قدرات المتعل

 ثانية .

ل بـ :أّما خطوات هذا األسلوب ا
ّ
 لتعليمّي فتتمث

o  بالمشكلة.اإلحساس أو الشعور 

o   تحديد المشكلة 

o  المشكلة.جمع المعلومات عن  

o  الفروض .وضع  

o ق من الفروض
ّ

  التجربة . التحق

o  
ّ

د من صّحته . األمثل،الوصول إلى الحل
ّ

 والتأك

o . 
ّ

 تعميم الحل

 :  Brainstormingالعصف الذهني ) تداعي األفكار (طريقة   ##
مين من خالل الســماح لهم بإطالق العنان للتفكير هت 

ّ
دف إلى توســيع خيال المتعل

ــــألة ، أو مشــــكلة ما ؛ بحثًا عن أكبر عدد من الحلول الممكنة ، واختيار  ة في مس بحرّية تامّ

  ا بعد مرحلة فرز وتقويم جماعّية المناسب منه

استخدامه ، ال بّد من مراعاة ولكي يكون هذا األسلوب ناجحًا في تحقيق األهداف المرجّوة من 

 بعض األسس والقواعد في جلسة العصف الذهني ، منها : 

ــعيفة ، أو تافهة ، ما  - ــة مهما بدت ض ــاركين في الجلس ــادرة عن المش ــجيع األفكار الص تش

 باألخالق العاّمة ، والمبادئ والمعتقدات الدينّية ، 
ّ

دامت مرتبطة بموضــوع الجلســة ، وال تخل

 التحامل الشخصّي . أو تنطوي على 

 إتاحة الفرصة إلعطاء  أكبر عدد ممكن من األفكار .  -

 التركيز على الكم المتولد من األفكار .  -
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 األفكار المطروحة ملك للجميع . -

 ها .ادة صوغمكن تحسين األفكار المتشابهة بالدمج بين أكثر من فكرة ، أو حذف بعض أجزاء الفكرة الواحدة أو اإلضافة إليها ، أو إعي -

 أّما خطوات تطبيق جلسة العصف الذهنّي في الموقف التعليمي ، فهي : 

 . تهيئة المتعلمين 

  . اختيار أحد الطلبة لتدوين األفكار 

  . تمهيد عن المشكلة للتأكد من استيعاب الطالب لها 

  . تحديد المشكلة المطروحة للنقاش 

  . تحديد الوسائل المصاحبة 

 مبادئ الالزمة لتطبيق األسلوب . تذكير بالقواعد وال 

 . البدء بطرح األسئلة ، وتدوين اإلجابات 

 . تحسين اإلجابات بالحذف أو اإلضافة أو الدمج 

 . تدوين األفكار الجديدة الناتجة عن جلسة العصف الذهنّي 

 : Discoveryالتعلم باالكتشاف  طريقة ##
م الــذي يحــدث نتيجــة  

ّ
م بــاالكتشـــــاف هو " التعل

ّ
م المعلومــات ، التعل

ّ
لمعــالجــة المتعل

مّي ال يعطى 
ّ

ــــل إلى معلومات جديدة ، وهو عند أوزبل : موقف تعل ى يص
ّ

وتركيبها ، وتحويلها ؛ حت

له 
ّ
مه إلى التلميذ ، أي تلقينه إّياه، بل عليه أن يكتشـــف بنفســـه قبل أن يتمث

ّ
فيه المفهوم المراد تعل

ــا ــهم أّن عملّية االكتش ــاف ذهنّيًا ، بينما يرى بعض ــتخدام العملّيات العقلّية ؛ الكتش ف يتّم فيها اس

بعض المعلومات مثل المفاهيم والعالقات والحقائق ، وتضــــّم هذه العملّيات المالحظة والتصــــنيف 

 .ياس والتنّبؤ والوصف واالستنتاج والق

م باالكتشــاف هو       
ّ

م من خالله التفاعل مع بيئته ، واســتثمار  اذ ،أّن التعل
ّ

يســتطيع المتعل

نه من اإلجابة مقدراته العقلّية ، ومناقشة األمور ،  وإجراء التجارب العلمّية المختلفة ، بهدف الوصول إلى الحقائق والقواعد والنتائج بشكل مباشر ي
ّ

ك

م باالكتشاف نوعان :على التساؤالت .
ّ

 وللتعل

م بتوجيه العملّية التعليمّية بطريقة تؤّدي إلى اكتشاف الطلبة لحقائق الدرس  -
ّ

حيث يقوم المعل

 ، ومعلوماته ، وبالتالي إلى تحقيق الهدف من الدرس . 

ل أو توج -
ّ

 دون تدخ
ّ

م بشـــكل : ويعمل الطلبة في هذا النوع من االكتشـــاف بشـــكل مســـتقل
ّ

يه من  المعل

مها .
ّ

نهم من اكتشاف الحقائق المراد تعل
ّ

 يمك

 :Roles Playingأو لعب األدوار   Roles Representingتمثيل األدوار  -ج
ص في 

ّ
مّية ، ويتلخ

ّ
م في العملّية التعليمّية التعل

ّ
ل هذا األسلوب إلى حّد كبير الدور الفاعل للمتعل

ّ
المواقف ،  " قيام الطلبة بتمثيل بعض1ويمث

 وتقّمص الشخصّيات ؛ من أجل اكتساب الخبرة ، وخطوات هذا األسلوب :

 .  ) اختيار الموضوع )صالح للتطبيق ،مرتبط بواقع الطالب 

 ·.)اعتماد مبادئ ) التطّوع ، الحرّية ، التزام الموضوع ، الشمولّية ، الوقت المحّدد ، تعّدد وجهات النظر 

 · ، واستخالص األفكار المشتركة " . عقد جلسة لتقويم النتائج 

  :الطريقة االستنباطية -1
 . معنى االستنباط لغويًا : استخراج المعلومات واستخدامها -

                                                           
 

 



71 
 

 . معناه في االصطالح التربوي : الوصول إلى المعلومات الجديدة لدرس ما عن طريق استجواب الطالب واالستعانة بخبراتهم السابقة -

  :طريقتانتقوم على االستنباط  -

 (االستنتاجية)ريقة القياسية الط -ب                    الطريقة االستقرائية . - أ

   :الطريقة االستقرائية## 

 . معنى االستقراء : التتبع ، والتحري ، والتفحص

فهذه الطريقة  . درسنها خالصة الوسميت هذه الطريقة كذلك ألنها تتبع أجزاء الدرس وأمثلته وتفاصيل المعلومات التي يحتويها ، لتستخرج م

مجهول هو : القاعدة أما الكل ال ،تبدأ من الجزء وتنتهي إلى الكل ، ومن المعلوم إلى المجهول فالجزء المعلوم هو : األمثلة المبنية على خبرات سابقة 

 . احلالعامة التي يراد التوصيل إليها وبيان ذلك أن الدرس الذي يعطي بهذه الطريقة يمر بثالث مر

 . : إعداد األمثلة ، وعرضها ، وبيان الشاهد فيها المرحلة األولى

 . : دراسة األمثلة ومناقشتها والموازنة بين حاالتها المختلفة وهي مرحلة الشرح واالستقصاء المرحلة الثانية

 . لطالب مشاركة فعالة: استنتاج القاعدة وصياغتها بدقة وفي وضوح ، ويشترط في كل أولئك مشاركة ا المرحلة الثالثة

  :- الطريقة القياسية## 
 ، ثم إيراد أمثلة مناسبة لها فهي تبدأ بالكل وهو القاعدة وتنتهي بالجزء 

ً
هو المثال ، وتنتقل من المجهول وتعتمد على ذكر القاعدة أو الخالصة أوال

 . ة التي يراد تطبيق القاعدة عليهابالنسبة إلى الطالب  وهو القاعدة الجديدة ، إلى المعلوم وهو األمثلة الجزئي

 : ومن ذلك القول إن خطوات هذه الطريقة ثالث

  .وهي القاعدة الكلية األساسية المراد تقديمها للتالميذ المقدمة الكبرى: -

  . وهي األمثلة الجزئية التي توضح القاعدة المقدمة الصغرى : -

 . على الكبرى أي التحقق من مالءمة المثال للقاعدة األساسيةوهي معرفة مدى انطباق المقدمة الصغرى  النتيجة : -

   :الطريقة الحوارية ## 

متحاورين ) المعلم  وهي من الطرائق التي تعتمد على المشاركة بين المعلم والطالب ،فهي تستند إلى الحوار الذي البد له من طرفين

  . ( والطالب 

  : روس التي تعطي بهذه الطريقة فيمر بثالث مراحلأما أسلوب الحوار الذي يأخذ مجراه في الد -

  .الخاطئةمرحلة قبول إجابات  -1

 . وفيها يترك المعلم تالميذه يسترسلون في اإلجابة عن أسئلته بمقدار ما تحيط به معارفهم ، ولو كانت خاطئة

  :الشكمرحلة   -2

  الطالب عن طريق المناقشة بتلك األخطاء.وفيها يحاول المعلم بيان أوجه الخطأ في تلك اإلجابات وإقناع 

  :الشكمرحلة اليقين بعد  -3

هذه الطريقة كما ترى و . وهو اليقين المبنى على المعلومات الصحيحة والمستند إلى توضيح الحقيقة . وفيها يصحح المعلم المعلومات المطلوبة

 إلى المجهولتعتمد على تصحيح معلومات الطالب السابقة فهي تنتقل من المعلوم 

 :شروطها
 .للمناقشةاختيار الموضوع الذي يصلح  -

  .الموضوعتنبيه الطالب بالقراءة حول هذا  -

  .المناقشةتخصيص جزء من المناقشة لتوضيح موضوعها وأفكارها الرئيسية وأهداف  -

  .والحوارمحاولة اشتراك الجميع في النقاش  -

 .المناسبةتوضيح الضوابط  غيرهم، وإنمالحوار والمناقشة دون أن ال يستأثر مجموعة من الطالب با -

 .نفوسهمتشجيع الطالب غير المشتركين ومحاولة جذبهم للمناقشة وإزالة عامل الخوف والرهبة من  -
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 . اليقظة التامة حتى ال يخرج الطالب عن موضوع المناقشة -

 . محاولة تحقيق األهداف التي رسمها المعلم للمناقشة -

 . تصحيح األخطاء حتى ال تستقر في األذهان -

 . تلخيص كل فترة بما وصلت إليها المناقشة -

 . ترك الفرصة للتالميذ ليتمرسوا على الحوار ويستفيدوا منه -

 . في النهاية تربط جميع الخطوط التي دارت حولها المناقشة لتظهر في وحدة متماسكة -

  . وقعة منهاعدم تسجيل األفكار يضيع الفائدة المت -

 -: طرق تقوم على جهود المدرس وحدة

  :طريقة الزيارات الميدانية## 

المتمثل  الفعالة في مجال المواد االجتماعية، وذلك لكونها تنقل التلميذ من المحيط الضيق قائتعتبر طريقة التدريس الزيارات الميدانية من الطر

إلى ربط المؤسسة التعليمية بالبيئة بمختلف جوانبها، والعمل على  نتاج، وتهدف هذه الطريقةفي الورشة أو الفصل الدراسي إلى مواقع العمل واإل

والنظريات إلى حلول علمية لمواجهة  المشكالت التي تواجهها، وتنمية الحساسية االجتماعية لدى التالميذ، وترجمة المبادئ تطور البيئة وتحديد

من التخطيط  بصورة ألحد المصانع أو المزارع أو المتاحف، فإنه لكي تكون هذه الطريقة فعالة البد انية لهامشكالت البيئة. وسواء كانت الزيارة الميد

 من كونها طريقة ترفيهية كما هو جاري حاليا لها بصورة كبيرًا بالبرنامج التعليمي حتى تؤدي الغرض منها، كطريقة تعليم
ً
  .بدال

 :في التدريس الميدانية خطوات استخدام طريقة الزيارات
  : الخطوات اآلتية الستخدام هذه الطريقة في التدريس فإن على المعلم أن يتبع

  .ـ تحديد أهداف الزيارة ومكانها1

  . التقارير عن الزيارة وتحديد جوانب االستفادة من هذه الزيارة ـ تقديم 2

  .أثناء الزيارة ـ تحديد المشكالت التي تمت مالحظتها 3

  .والعاملين في موقع الزيارة ئج الزيارة من قبل التالميذ والمعلمـ تقويم نتا 4

  : طريقة التدريب العلمي ## 

لتدريس المواد االجتماعية خاصة الخرائط واآلثار. ذلك ألن التدريب  يعد التدريس عن طريق التدريب العلمي من أفضل األساليب التي تستخدم

المهاري والجانب المعرفي في عملية التعليم. وتعتبر  كما أنه يظهر بطريقة كبيرة عالقة التكامل بين الجانبارتباطًا بحاجات التالميذ،  العلمي أكثر

المهارة المطلوبة، بكل  الحرفي والمهني. ولكي نعلم التالميذ بهذه الطريقة ينبغي أن تكون البيئة مهيأة لتعلم هذه الطريقة األساسية للتعليم

  :وهذه العناصر هي ، هذه العناصر في متناول اليد رس فيها وأن تعززها، على أن تكونالعناصر التي يمكن أن تما

 .تعلمه أيسر بكثير إذا أوتي فهمًا باألساليب التي من أجلها يتعلم ما هو مقبلعليه ـ أن المتعلم يجد1

 .قنها ويتمكن منها، وعلى ذلك يجب أن تعرض عليه بوضوحالمتعلم أن يت ـ أن هناك قدرًا كبيرًا من المعلومات مما يرتبط بالمهارة نفسها وعلى 2

 . التمرين على المهارة في ظروف فعلية وفي وضعها الفعلي ـ أن يمارس 3

المشكلة من أولها إلى آخرها، تعززه فيها قوة  االطالع على مجمل المهارة العلمية، حيث أنه متى تمكن المتعلم من اإلحاطة بكل ـ أن يتاح للتلميذ 4

  .دوافع التي بدأ بهاال

  : خطوات التدريس بطريقة التدريب العلمي

  : تسير عملية التدريس في طريقة التدريب العلمي على النحو اآلتي

  .تحديد الهدف من التدريب ـ 1

  .ـ تحديد موضوع التدريب بدقة  2

  .نامجالموضوع مبينًا أهميته وعالقته بباقي موضوعات البر ـ إعطاء صورة أولية عن 3 

  .األجزاء المختلفة البدء بعرض موضوع التدريب وعرض ـ 4 

  .ـ متابعة أسماء هذه األجزاء وعالقتها بالنص 5
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وأخيرًا فإن تحقيق أي  .العالقات والخطوات المتتابعة لذلك استخدام الجوانب العضلية في تشغيل وفك وتركيب األجزاء المختلفة ، مع شرحـ  6

  :لسابق ذكرها البد من معرفة المعلم للمعايير التاليةا طريقة من هذه الطرق

 .ـ الهدف التعليمي1

  .ـ طبيعة المتعلم2

  . ـ طبيعة المادة3

  ( خبرة المعلم ) نظرة المعلم إلى التعليم ـ4

 :Presentation Methodطريقة العرض أو البيان العملّي ## 

م وفق هذه الطريقة بأداء المهارات أو ال
ّ

م األديقوم المعل
ّ

م أمام التالميذ ، وقد يكّرر المعل
ّ

اء ، ويكّرر الطلبة النابهون أداء حركات موضــــوع التعل

ى إتقانه .
ّ

 ، ثّم يقوم باقي التالميذ بتكرار األداء حت
ً
 المهارة المقّررة بعده وتحت إشرافه أّوال

ــكله النم ــجيالت التي تعرض األداء يش م بعض األفالم أو التس
ّ

ــتخدم المعل ــيدة ، قراءة درس ، إنوقد يس ــيد ، أداء حركة وذجّي ) إلقاء قص ــاد نش ش

 ....إلخ ؛ ولنجاح طريقة العرض ، ال بّد من توافر الشروط اآلتية :

 ة مشّوقة ؛ لضمان انتباه التالميذ لعرض المهارة أو المهارات المقّررة .التقديم للعرض بصور -

م على العرض ؛ لزيادة فاعلّيتهم .      م في مساعدة اإشراك التالميذ في أداء المهارة ، وكذلك إشراكه -
ّ

 لمعل

 منهم رؤية المهارات المعروضة أو سماعها . متنظيم التالميذ في  -
ّ

 كان العرض ، بحيث يسمح لكل

 إّن طرائق التدريس العاّمة السابقة ) المحاضرة ، المناقشة ، البيان العملّي ( طرائق أساسّية ال يستغني عنها الم
ّ

م في تدريس أجزاء من ماّدة عل

 تخّصصه ، أّيًا كان هذا التخّصص ، وهي تناسب التدريس الجمعّي السائد في مدارسنا . 

 : مميزات الطريقة الجيدة في التدريس

  .ـ تراعي المتعلم ومراحل نموه وميوله1

  .ـ نستند على نظريات التعلم وقوانينه2

  .والعقليةالجسمية  ـ تراعي خصائص النمو للمتعلمين3

  .المتعلم ـ تراعي األهداف التربوية التي نرجوها من4

  .ـ تراعي طبيعة المادة الدراسية وموضوعاته5

عية مع اإلشارة أنه ال وطرق جما وهي طرق فردي التدريس .ومما سبق يتضح أن هناك طرقًا عديدة يمكن استخدامها لتسهيل عملية التعلم وفي ضوء أهمية طرق

المحتوى الذي يدرسه اإلمكانات  ونوعية المدرس باختيار وتنويع الطريقة المناسبة وفقًا ألهداف الدرس ومستويات التالميذ ثلى للتدريس وربما يقومتوجد طريقة م

 .المادية والبشرية المتاحة

 مفهوم التعلم التعاوني طريقة التعلم التعاوني :## 

داخل مجموعات   م البعضعلمين ال تقل عن أثنين وال تزيد عن سبعة بالتعليم من بعضهنوع من التعليم يتيح الفرصة لمجموعة من المت /هو

   رس . يتعلمون من خاللها بطريقة اجتماعية أهدافًا وخبرات تعليمية تؤدي بهم في النهاية إلى بلوغ الهدف من الد

مساعدة بعضهم البعض لرفع و  سويًا وبفاعلية، طالب( بحيث يسمح للطالب بالعمل 6-2التعلم ضمن مجموعات صغيرة من الطالب ) /هو

 مستوى كل فرد منهم وتحقيق الهدف التعليمي المشترك. 

وتتميز المجموعات  ليهم. ويقوم أداء الطالب بمقارنته بمحكات معدة مسبقًا لقياس مدى تقدم افراد المجموعة في أداء المهمات الموكلة ا

فليس كل مجموعة هي مجموعة تعاونية،  لمجموعات بسمات وعناصر أساسية نناقشها فيما يلي، التعلمية التعاونية عن غيرها من أنواع ا

 فمجرد وضع الطالب في مجموعة ليعملوا معًا ال يجعل منهم مجموعة تعاونية 

 ميزات التعلم التعاوني 
 ات إلى أن التعلم التعاوني يساعد على التالي: أثبتت الدراسات واالبحاث النظرية والعملية فاعلية التعلم التعاوني. وأشارت تلك الدراس

 رفع التحصيل األكاديمي  .1

 التذكر لفترة أطول  .2

 مساندة اجتماعية أكبر  .3
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 وزيادة السلوكيات التي تركز على العملزيادة التوافق النفسي اإليجابي  .4

 اكتساب مهارات تعاونية أكثر   .5

 ومساهمته الفعلية في الدرس .  تهظرًا لمشاركن –زيادة دافعية المتعلم لتعليم العلوم  .6

 شعور المتعلم باإلنجاز الذاتي .   .7

 لتالميذ كمجموعات وليس كأفراد . تنمية الروح التنافسية بين ا .8

 يح لهم فرصة المناقشة والحوار . يت  .9

  –ة تهذب سلوك المتعلمين وبناء أخالق اجتماعية مرغوب .10

 اإلمكانات واألجهزة المعملية .  تعوض عن نقص .11

 القدوة على االتصال والحديث وإبداء الرأي .ك –االجتماعي للمتعلم  النمو .12

 عيوب التعليم التعاوني : 
 ال يتعمق في المادة العلمية .  -1

 ألن التالميذ قد يكثرون من األسئلة .  –قد يكون سببًا لضياع الوقت   -2

 في اإلجابة .  طالب شتراك أكثر منال –قد يكون سببًا لتقطيع المعلومات وبعثرتها  -3

  و الخروج عن الموضوع المقرر . أفي اإلجابة  درسإلطالة الم –ة بالدرس قد يكون سببًا لعدم تحقيق األهداف الخاص -4

 يحتاج معلمين ذوي مهارات عالية في ضبط الفصل .  -5

 خطوات تنفيذ التعليم التعاوني : 
 لكل مجموعة  رئيسايقوم المعلم بتقسيم الفصل إلى مجموعات صغير ويعيين    -1

ويجزء موضوع أقد يكون الموضوع لجميع المجموعات موحدًا  قدم المعلم مقدمة بسيطة عن موضوع الدرس والمهام المناطة بكل مجموعةي   -2

   الدرس بين المجموعات

 تقوم كل مجموعة بتقسيم العمل ) الدرس ( على أفرادها .   -3

 وبة ويقدمها رئيس المجموعة للمعلم . خلص كل مجموعة إلى النتائج المطلت  -4

   لتي توصلت إليها كل مجموعة عبارة عن ملخص الدرس . ايقدم المعلم ملخصًا للنتائج   -5

 العناصر األساسية للتعلم التعاوني
 االعتماد المتبادل االيجابي  

قية زمالئه وليدرك أن نجاحه أو في المجموعة أنه بحاجة إلى بفمن المفترض أن يشعر كل طالب  .يعتبر هذا العنصر من أهم عناصر التعلم التعاوني

 .يعتمد على الجهد المبذول من كل فرد في المجموعة فأما ان ينجحوا سويًا أو يفشلوا سويًا  فشله

 المسؤولية الفردية والمسؤولية الزمرية  

له الحق بالتطفل على عمل  ية افراد المجموعة بايجابية، وليسفي العمل والتفاعل مع بق بنصيبه باإلسهامكل عضو من أعضاء المجموعة مسؤول 

 اآلخرين

 التفاعل المعزز وجهًا لوجه  

  .يلتزم كل فرد في المجموعة بتقديم المساعدة والتفاعل االيجابي وجهًا لوجه مع زميل آخر في نفس المجموعة

 واالشتراك في استخدام مصادر التعلم وتشجيع كل فرد لألخر وتقديم ال
ً
  معززًا وجهًا لوجه مساعدة والدعم لبعضهم البعض يعتبر تفاعال

 المهارات البينشخصية والزمرية  

وبناء الثقة   الى جانب المهارات االجتماعية الالزمة للتعاون مثل مهارات القيادة واتخاذ القرار األكاديميةفي التعلم التعاوني المهام يتعلم الطالب 

 لم هذه المهارات ذو أهمية بالغة لنجاح مجموعات التعلم التعاوني وإدارة الصراع. ويعتبر تع

 معالجة عمل المجموعة  

 هماتهم ميناقش ويحلل افراد المجموعة مدى نجاحهم في تحقيق اهدافهم ومدى محافظتهم على العالقات الفاعلة بينهم ألداء 
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 أنواع التعلم التعاوني 
 المجموعات التعلمية التعاونية الرسمية  

 المجموعات التعلمية التعاونية الرسمية هي "مجموعات قد تدوم من حصة صفية واحدة إلى عدة اسابيع 

وأي مهمة تعلمية في أي مادة يهم بنجاح المهمة التعلمية التي أسندت إل أنموويعمل الطالب فيها معًا للتأكد من أنهم وزمالءهم في المجموعة قد 

 شكل تعاوني.دراسية ألي منهاج يمكن أن تبنى ب

 المجموعات التعلمية التعاونية غير الرسمية  
ويستخدم  ،فية واحدةذات غرض خاص قد تدوم من بضع دقائق إلى حصه ص مجموعاتالمجموعات التعلمية التعاونية غي الرسمية تعرف "بأنها 

هدف توجيه انتباه برض، أو عرض شريط فيديو هذا النوع من المجموعات أثناء التعليم المباشر الذي يشمل أنشطة مثل محاضرة، تقديم ع

بشأن ما سيتم دراسته   قعاتالطالب إلى المادة التي سيتم تعلمها، وتهيئة الطالب نفسيًا على نحو يساعد على التعلم، والمساعدة في وضع تو

 في الحصة، والتأكد من معالجة الطالب للمادة فكريًا وتقديم غلق للحصة

 تعاونية األساسية المجموعات التعلمية ال 
الدائمة، وطويلة األجل وهي "مجموعات طويلة األجل وغير متجانسة وذات عضوية ثابتة وغرضها الرئيس إن تزود الطالب بالعالقات الملتزمة 

 على األقل وربما تدوم حتى يتخرج جميع أعضاء المجموعة  والتي تدوم سنة

 دور المعلم في التعلم التعاوني
التعلمية وتشكيل المجموعات  وعلى المعلم ان يتخذ القرار بتحديد األهداف  تعلم التعاوني هو دور الموجه ال دور الملقندور المعلم في ال

 التعلمية كما أن عليه شرح المفاهيم واالستراتيجيات األساسية

 ومن ثم تفقد عمل المجموعات التعليمية وتعليم الطالب مهارات العمل في المجموعات الصغيرة 

 ليه أيضًا تقييم تعلم الطالب المجموعة باستخدام أسلوب تقييم محكي المرجعوع

 :ويشتمل دور المعلم في المجموعات التعلمية التعاونية الرسمية على خمسة أجزاء وهي  

 :اتخاذ القرارات  .1

  تشكيل المجموعات .2

 إعداد الدروس  .3

 التفقد والتدخل .4

 التقييم والمعالجة   .5

 Scientific Laboratoryالمختبرات العلمية 
 أهداف مختبر العلوم:

 يمكن إجمال أهداف معمل العلوم فيما يلي:
 وصل المعرفة باالعتقاد الشرعي الصحيح؛ -1

 ؛….(تحقيق العديد من أهداف تدريس العلوم )إكساب المهارات، فهم أعمق، تمثيل الواقع، تدريس المحسوس   -2

 تحقيق وسائل السالمة و األمان؛   -3

 ع الصعبة و الغامضة؛تدريس المواضي  -4

 ( للمتعلم؛Critical Thinkingتنمية التفكير المنطقي )  -5

 ( المضبوطة أو الموجهة؛Observingتنمية القدرة على المالحظة )  -6

 زيادة التفهم ألعمال العلماء و دور المختبر و التجريب في االختراع و الصناعة؛  -7

 ما.زيادة اتجاهات التالميذ نحو المختبر و العلوم عمو  -8
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 شروط و مواصفات المعمل الصحية:
اخل المعمل، وأهم هذه دلمعامل العلوم شروط ومواصفات خاصة ضرورية للحفاظ على سالمة المتعلمين الذين عادة ما يجتمعون بأعداد كبيرة 

 الشروط:

 تجهيز كامل؛ -1

 كاف ألعداد المتعلمين؛   -2

 توفر وسائل السالمة؛  -3

 وجود محضر معمل متخصص؛  -4

 وات الضرورية.توفر األد  -5

 واقع مختبرات العلوم:
و محاولة تحسينه. والواقع يرينا ثالثة مع الواقع كما هو أ وينبغي التعاملالعلوم في المدارس عن المثاليات المذكورة آنفا،  ختبريختلف واقع م      

 :المختبرات في المدارسأنواع من 

 انواع المختبرات العلمية
 المختبرات النموذجية:-1

جهزة الخاصة بالتجارب وفي الغالب تحوي معامل مجهزة تجهيزا جيدا وفيها مواصفات صحية وسالمة كافية، إال أنه ينقصها األدوات واأل   

 ن يستفيد من صناعة أجهزة من خامات البيئة بالتعاون مع المتعلمين.أ -كحل لهذه المشكلة–اليومية، ويمكن لمعلم العلوم 

 المختبرات العادية: -2

المعمل التعليمية، وهذه المعامل ال  ويكون هذا المعمل عادة صغير وال يتوفر به االحتياطات األمنية والصحية، إال أنه يؤدي الكثير من أغراض      

 تختلف كثيرا عن سابقتها من حيث التجهيز و ما ينبغي عمله، و ينبغي االهتمام بتنظيم التالميذ لصغر المعمل.

 )المستحدثة(: المختبرات المحورة -3

مباني صغيرة مكتظة بالتالميذ ووبالرغم من الجهود لتوفير معامل العلوم في كل مدرسة، إال أن هناك مدارس في مناطق نائية وقرى بعيدة        

العروض إلى الفصل مع  حضار بعضإوال يتوفر فيها معمل للعلوم، وفي هذه الحالة يحاول معلم العلوم إنشاء معمل بالتعاون مع إدارة المدرسة، أو 

 مالحظة شروط السالمة واألمان، أو حمل معمل مصغر.

 أنواع المختبرات حسب االستخدام 
                             Research Laboratoryالمختبرات البحثية ) المعامل البحثية (  .1

         Instructional Laboratoryمختبرات التجارب التعليمية )فردية ، جماعية ( .2

           Investigational Laboratory) التحقيقية ( العرض التأكيديةمختبرات  .3

                             Virtual Laboratoryاالفتراضية(   )المختبراتالمختبرات الجافة  .4

  دور المدرس في المختبر:

 دوره قبل الدرس: وبعده، وهي: اءوأثنمعلم العلوم أدوار عليه أن يقوم بها في المعمل وذلك قبل الدرس 

 اإلعداد و التنسيق مع محضر المختبر و الزمالء )مدرسي العلوم( في المدرسة. -1

 التأكد من توفر األدوات الالزمة.  -2

 التأكد من سالمة المختبر و خلوه من المواد الخطرة أو السامة قبل دخول الطلبة.  -3

 إجراء التجارب بنفسه قبل الدرس.   -4

 لدرس:دوره أثناء ا
 والطلبة.المدرس التركيز على سالمة  -1

 . الطلبةجميع مراقبة   -2
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ــع الت  -3 ــب تجمي ــل فيج ــقف المعم ــاع س ــبب ارتف ــمع بس ــم ال يس ــوت المعل ــان ص ــبا، و إذا ك ــا مناس ــة توزيع ــع الطلب ــاتوزي ــذ قريب ــن  المي م

 المعلم والعرض، أما في حالة التجارب المنفردة فيمر المعلم كثيرا على جميع التالميذ.

 التأكد من أن جميع التالميذ يشاهدون العرض.  -4

 التأكد من عدم خطورة ما يعمله المدرس للطلبة.  -5

 دوره بعد االنتهاء من الدرس:
 التأكد من انتهاء جميع الطلبة من العمل المطلوب )تحقق أهداف الدرس(. -1

 التأكد من فهم التالميذ.  -2

 تقويم التجربة أو العرض.  -3

 قا لزميله و إرجاع جميع األدوات إلى مكانها.ترك المختبر نظيفا الئ  -4

 وسائل السالمة و األمان في مختبرات العلوم:
م نفسه بالرغم من دور مختبر العلوم في تعلمها إال أنها ال تكون نافعة دون أن يراعي معلم العلوم الوسائل التي تضمن سالمة المتعلمين والمعل

2والمعمل، ومن هذه الوسائل : 

 اسبة المكان لعدد المتعلمين.التأكد من من -1

 التأكيد على التالميذ بعدم لمس أي جهاز أو تيار إال بعد استشارة المعلم.  -2

 التأكد من عدم وجود أنابيب غاز في أو مواد مشتعلة في المعمل.  -3

 عدم وضع الكحول مع اللهب.  -4

 عدم شم أو تذوق بعض المواد الكيميائية الصلبة.  -5

ــتخدام  -6 ــام عنــد اس ــرص الت ــف قطــرة  الح ــف األحمــاض تخف ــز، و عنــد تخفي ــامض الكبريتيــك المرك ــا ح ــا ومــن أخطره األحمــاض عموم

 تلو قطرة على جدار األنبوبة التي بها ماء و ليس العكس.

ــم البلعــوم   -7 ــن ث ــم و م ــى الف ــدخولها إل ــة تجنبــا ل ــيس الماص ــدرج ول ــار الم ــتخدام المخب ــن طريــق اس ــاض ع ــات و األحم ــل القلوي ــب نق يج

 في الغشاء المخاطي للبلعوم و احتراق أجزاء من الفم. فيحدث التصاقات

 استخدام الماسك دائما.  -8

 عدم جعل فم األنبوبة تجاه  الوجه، و خصوصا عند استخدام مواد كيميائية.  -9

 يجب أن ال يستخدم المدرس يده في نقل المواد كي ال يقتدي به طلبته.  -10

 ره وآثاره الحرارية.عدم إشعال كمية كبيرة من الهيدروجين تجنبا النفجا  -11

 عدم لمس الصوديوم باليد.  -12

 عدم لمس الزئبق باليد أو استنشاقه، ألنه سام جدا.  -13

 عدم لمس المغنيسيوم لشدة حرارته، و عدم النظر إليه مباشرة.  -14

 جعل اليد دائما جافة، وخصوصا عند إجراء تجارب الكهرباء.  -15

ــد  -16 ــيانيد و كلوري ــل الس ــامة مث ــف الس ــتخدام الكواش ــدم اس ــد )ال ع ــي الي ــروح ف ــود ج ــع وج ــك م ــة الزئبقي ــدرسأو طلب ــل  الم ــى ال تص حت

 هذه المواد إلى الجهاز الدوري في اإلنسان فتسبب الوفاة فورا

 

                                                           
 

                                                           

 


