
 ةلثالمحاضرة الثا

 بعض طرائق التدريس

 اوالً / طريقة االلقاء :

وهً من الطرائق الشائعة فً التدرٌس وٌبدو فٌها جهد المعلم هو الغالب فً     

اثناء التدرٌس وتعنً ان ٌنقل المعلم المعلومات الى تالمٌذه بصورة شفوٌة, فهو 

وٌكون صوته هو المسموع اكثر من غٌره وٌأخذ  الذي ٌعرض حقائق الموضوع

على عاتقه مسؤولٌة تقدٌم موضوع الدرس الى التالمٌذ بشكل مباشر ودور التلمٌذ 

االستماع, وان مثل هذه الطرٌقة ٌمكن اتباعها فً بداٌة تدرٌس المواد وال ٌمكن 

اك هناتباعها فً كل الدروس والموضوعات .ولكن هناك بعض المواقف التعلٌمٌة 

مجاالت ٌرى المعلم من الضروري فٌها ان ٌقوم بالشرح حٌث من المرغوب فٌه ان 

ٌقدم المعلم المعلومات وٌشرحها, واذا كان الهدف تزوٌد المتعلم باكبر كمٌة من 

المعلومات فانها بال شك تكون مجدٌة وعندما ٌكون االلقاء بصدد االجابة على اسئلة 

ا, وقد ٌكون االلقاء لتأكٌد نقطة مهمة ٌلقً المعلم التالمٌذ فتكون الفائدة كثٌرة جد

الضوء علٌها لٌزٌد من فهم التالمٌذ لها او اضافة ٌقدمها المعلم فتخلق فً التالمٌذ 

شوقاً واجتهاد نحو الدراسة خاصة اذا قدمت بمهارة من خالل مصاحبتها اسالٌب 

المعنٌات البصرٌة التعبٌر عن المعنى باالشارة والصوت وحصر االنتباه واستخدام 

 والسمعٌة لتوكٌد المعانً المهمة 

 

 صور الطريقة االلقائية

 تأخذ طرٌقٌة االلقاء صوراً متعددة هً :   

وٌقصد بالمحاضرة العرض الشفوي للموضوع من غٌر مناقشة  / المحاضرةأ /    

 اشراك التالمٌذ مع المحاضر اال فً االستماع والفهم وتدوٌن المالحظات, وفٌهاو 

ٌقدم المعلم او المحاضر المعلومات والحقائق على شكل محاضرة متسلسلة االحداث 

منطقٌة العرض واالفكار ٌعتمد فً تهٌئتها على الكتاب المدرسً او على مصادره 

الخاصة وٌكون المعلم هو العنصر االساس الحٌوي الفعال فً عملٌة التدرٌس وال 

 اء من عرض الموضوع.ٌسمح للتلمٌذ باالستفسار اال بعد االنته

ان هذا االسلوب من االلقاء ال ٌناسب اال الكبار, اما مع الصغار فانه اسلوب عدٌم    

الجدوى فً اغلب االحٌان لضعف قدرتهم على التركٌز والفهم واستٌعاب الحقائق 



المتعلقة بالموضوع وجمعها وترتٌبها من خالل العرض الشفوي المباشر. وهذا ال 

مما ٌكسبون المعلومات خاللها, وعلٌه فال ٌصح االعتماد كلٌاً على  ٌضمن استفادتهم

هذا االسلوب فً المرحلة االبتدائٌة, ولكن ٌمكن االستفاده منه فً بعض النشاطات 

 والتً منها : 

عند تقدٌم موضوع جٌدي او وحدة تعلٌمٌة جدٌدة او لٌثٌر الشوق فً تالمٌذه   -1

سالة التً ستحل بواسطة هذا لدرس وٌحفزهم الى العمل الجدٌد بأثارة اال

 الجدٌد .

 عند ما ٌقوم المعلم فً تلخٌص الدرس بعد االنهاء من تدرٌسه له .  -2

 عندما ٌرغب المعلم ان ٌجٌب بعض االسالة التً اثٌرت اثناء الدرس .  -3

عندما ٌرٌد المعلم ان ٌقدم موضوعات اضافٌة ضرورٌة على ان تكون   -4

المقررة , وكذاللك اذا كانت هذه موجودة وغٌر موجودة فً الكتب 

المعلومات نتٌجة خبرة المعلم الشخصٌة او عندما ٌكون الغرض منها تفسٌر 

 بعض الوسائل التعلٌمٌة كالرسم والصور والنماذج .. الخ

عندما ٌروم المعلم التاثٌر على شعور تالمٌذه واثارة الحماس فٌهم وبخاصة   -5

 فً دروس التارٌخ والتربٌة الوطنٌة 

/ وهو توضٌح ما غمض على التالمٌذ فهمه اذ ٌقوم المعلم فً تفسٌر  الشرح/    

حقائق الدرس االساسٌة والتً ٌرٌد ان ٌوصلها الى تالمٌذه فٌتولى تفسٌر كل حقٌقة 

من حقائق الدرس مركزا على مراكزه االساسٌة مدومنا لها على السبورة وٌتوقف 

 الشرح الجٌد على ما ٌأتً :

م المعلم االلفاض والتعبٌرات التً ٌسهل على التالمٌذ فهمها اوال ان ٌستخد

 وباستخدام الوسٌلة المعبرة ولوسٌلة التعلٌمٌة

ان ال ٌكون الشرح مجرد كالم ٌلقى دون بٌان للحقائق االساسٌة والنقاط البارزة  ثانٌا

 فً الموضوع وتأكٌدها وٌراعً فً هذه الحالة مبداء التدرج فً هذه الحالة 

/ وهو من وسائل التعلٌم اللفضً ٌستخدم فً حالة تعذر وسٌلة حٌة  الوصفجـ / 

هر ذللك بوضوح اثناء عرض حقائق ظتقرب الحقائق المراد تدرٌسها للتالمٌذ وٌ

تارٌخٌة لوصف معركه مثال كما ٌمكن استخدام الوصف فً دروس العلوم عند 

لتالمٌذ فمثال عند تدرٌس استخدام االجهزة واالدوات لتنمٌة المالحظة الدقٌقة عند ا

تجربة اثر الضغط الجوي على االجسام ٌبداء المعلم بوصف االجهزة المستخدمة 

 باسلوب ابسط وٌصف كذلك النتائج التً سٌحصل علٌها من تلك التجربة .



وٌتوقف الوصف الجٌد على مدى علم المعلم بما ٌصف وكذلك للغته واسلوبه 

 ته .ومستوا تالمٌذه  ومراعاته لمعلوما

د / القصص / ان اسلوب القصص فً االسالٌب المجدٌة فً عرض بعض 

الموضوعات , والقصص تركٌب ٌختلف فً تكوٌنه وصٌاغته عن المحاضرة 

وصٌاغتها وهٌه بتركٌبها ذات جاذبٌه لكل انسان وبخاصة الصفات والناس عموما 

خصٌات بطبٌعتهم ٌمٌلون لسماع الحكاٌات وٌستمتعون بها الن القصة تعرض ش

انسانٌة متحركة ال افكار خٌالٌة ومجردة وبخاصة القصص التارٌخٌة والتً تعد ذات 

تاثٌر قوي فً تدرٌس مادة التارٌخ , وهٌه تساعد على توفٌر عنصر اساس من 

عناصر تعلم وهو االنتباه وال تحقق القصة اهدافها ما لم ٌتوافر لساردها القدرة 

 : ثارة . ان للقصص فوائد كثٌره منها الكاملة على التشوٌق والتوضٌح واال

انها تثٌر اهتمام التالمٌذ وترضً مٌلهم الطبٌعً الى القصص وتدخل   -1

السرور الى نفوسهم وتمتعهم وتركز انتباههم وتحمل الٌهم ما ٌراد من 

 المعلومات واالفكار والقٌم واالتجاهات . 

فً اعطاء  انها تساعد المعلم على عرض الحقائق بطرٌقة شٌقة تساعد  -2

الدرس حٌوٌة ونشاط من خالل تسٌرها السبل للمعلم فً اٌضاح بعض 

الحقائق العلمٌة وٌزادة خبرات التالمٌذ وتمكٌنهم من بعض الحقائق المعرفٌه 

فً انماط سلوكٌة واعٌه , وهذا مبدء مهم تحرص التربٌه الحدٌثة على 

 تحقٌقه . 

 توقد خٌال التالمٌذ .   -3

لالحداث عن طرٌق وضعها وتلومٌنها من ما ٌثبت تقدم تفصٌالت   -4

 المعلومات وٌعطٌها طابع الحٌاة الشخصٌة 

تولد انفعاالت خٌره تستغل فً تكوٌن االتجاهات السلٌمة كل اقتداء   -5

 بالشخصٌات والمفكرٌن والمصلٌحن

وللقصص فوائد مزدوجة اذ ٌمكن عن طرٌقها تقلٌد الشخصٌات الجٌدة   -6

 السٌئة  واالبتعاد عن الشخصٌة

 

 

 

 



 اسباب تفضيل بعض المعلمين لطريقة المحاضرة "االلقاء" :

 ٌفضل بعض المعلٌمٌن هذا االسلوب فً التدرٌس لعدد من االسباب منها :

انها تساعد المعلم على تقدٌم الكثٌر من المعلومات بوقت قصٌر , وبذلك ٌتمكن  -1

 المطولة  من تخطٌة جزء كبٌر من المنهج وبخاصة فً حالة المناهج

انها توفر لجمٌع التالمٌذ حدا ادنى من المعلومات فالمعلم باستخدامه لهذا  -2

 االسلوب ٌضمن تلقٌن جمٌع التالمٌذ قدرا معٌنا من المادة العلمٌة وبترتٌب معٌن 

انها طرٌقة سهلة فً التدرٌس حٌث توفر للمعلم الكثٌر من الوقت والجهد ,  -3

رٌقة ال ٌحتاج الى الوسائل التعلٌمٌة واعداد التجارب فالمعلم الذي ٌعتبع هذه الط

 والٌحتاج الى خطة معٌنة تقوم على مناقشة التالمٌذ 

تستخدم هذه الطرٌقة فً حالة عدم توافر االجهزة واالدوات والوسائل التعلٌمٌة  -4

 االخرى فً الكثر من المادرس

ناء المحاضرة ال ٌقومون انها قد توفر الهدوء والنضام داخل الصف فالتالمٌذ اث -5

بأي نشاط وال ٌوجهون أي اسأله والصوت الوحٌد الذي ٌسمع داخل الصف هو 

 صوت المعلم 

 / طريقة المناقشة الجماعيه : ثانيا 

طرٌقة تعتدمد النقاش والحوار الهادف اسلوبا للوصول الى نتائج معٌنة تكتسب 

للتالمٌذ وتحت اشارف معلمهم  رضى المناقشٌن وعمداها المشاركة الفعلٌة المنضمه

وتوجٌهه وقد ٌتولى المعلم المناقشة او ٌكلف المتمٌز من التالمٌذ او مجموعه معهم 

فً الدارتها وفق خطة ٌضعها على ان ٌبقا وفً جمٌع االحوال مصدرا للتوجٌه 

واالرشاد واالشراف والتنضٌم وتاخذ طرٌقة المناقشة اسالٌب متعددة تختلف حسب 

 مكانات المتوافرة , ومن هذه االسالٌب الضروف واال

الندوى / ٌتعاون فً هذا االسلوب عدد من التالمٌذ ال ٌزٌد عن ستة ومن  -1

بٌنهم مقرر وٌجلسون على هٌئه نصف دائرة لٌناقشو جوانب الموضوع , 

وٌتولى المقرر توجٌه مساهمة المشاركٌن فٌوزع االسئله علٌهم لالجابه عنها 

ن التالمٌذ الحضور توجٌه االسئله وبعد ذلك تلخص وٌعد االنهاء ٌطلب  م

النتائج النهائٌة , وٌجب على المعلم ان ٌتابع سٌر الندوى موجهاً وقادراً على 

 التدخل فً أي وقت ٌرا ضرورة لذالك 



حلقة المناقشة / وٌتم هذا االسلوب من خالل ثالثة او أربعه تالمٌذ ٌوكل لكل  -2

ٌتولى مقرر الحلقة توزٌع االدوار حسب منهم اعدادا جزء من الموضوع , و

خطة مسبقة اعدت فً حضور المعلم ومساهمته المباشره وبعد االنهاء من 

عرض الموضوع ٌفسح لمجال لتالمٌذ الحضور لتوجٌه االسئله الى اعضاء 

الحلقة , بعد ذلك ٌلخص المقرر الحقائق االساسٌة التً تضمنتها المناقشة 

 لٌها والنتائج التً تم التوصل ا

المناقشة الثنائٌة / ٌعتمد هذا االسلوب على تلمٌذٌن , ٌقوم احدهما بدور  -3

 السائل وٌقوم االخر بدور المجٌب 

واٌاً كان اسلوب المناقشة فعلى المعلم ان ٌعمل ببصره وهتمام فً تهٌئه الجو 

الذي ٌمكن التالمٌذ من المشاركة فً المناقشة الن نجاح هذه الطرٌقة تعتمد 

ى مساهمة التالمٌذ فٌها , لذلك ٌتوجب على المعلم ان ٌالحض اساس عل

العوامل التً تساهم على سٌر المناقشة مثل جلسة التالمٌذ المرٌحة وتوفٌر 

 جو من الحرٌة ومحافضة على الهدوء ...الخ

 

 مزايا طريقة المناقشة :
 تثٌر االنتباه لدى التالمٌذ وتجذبهم الى المشاركة اثناء الدرس  -1

تساعد فً تحقٌق الكثٌر من االهداف فعن طرٌقها ٌمكن ان ٌكتسب  -2

التالمٌذ المعلومات والقدرة على التفكٌر والمٌول واالتجاهات والمهارات 

 والتقدٌر للمعلم 

تمكن المعلم من معرفه تالمٌذه واحتٌاجاتهم النفسٌة واالجتماعٌه والعلمٌة  -3

د على تقوٌم التالمٌذ ونمو وٌسعى الى تحقٌقها لهم وانه هذه المعرفه تساع

 شخصٌاتهم 

 تساعد فً تقوٌة الروابك وصلة بٌن التالمٌذ وبٌنهم وبٌن المعلم  -4

تنمً عند التالمٌذ المهارات االجتماعٌه مثل القدرة على المنقاقشة  -5

والتعبٌر عن الرأٌه الشخصً والقدرة على التكٌف واالستماع الراء 

 ماالخرٌن وتنمٌة القدرة القٌادٌة لدٌه

انها خٌر وسٌلة لتدرٌب التالمٌذ على الكالم والماحدثة , فالسوال  -6

والجواب واالخذ والرد ٌعود التالمٌذ على ان ٌجٌدو التعبٌر عن ارائهم 

وافكارهم عن طرٌق الماحدثة . الننا نحتاج فً حٌاتنا الٌومٌة عن التعبٌر 

 الشفوي اكثر من احتٌاجتنا الى التعبٌر التحرٌري 

لم على تكٌف العمل على وفق الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ بأن تساعد المع -7

 الواجباتٌعٌن كل واحد منهم ما ٌناسبه من 



 عيوب طريقة المناقشة "الصعوبات التي تواجه طريقة المناقشة"

ان استخدام هذه الطرٌقة تواجه صعوبات وبخاصة فً مرحلة التعلٌم 

 االبتدائً فً مقدمتها :

غٌر متٌسر  التالمٌذ بالموضوع مدار النقاش وهو امرتتطلب المام  -1

 لتالمٌذ هذه المرحله 

ضعف قدرة التالمٌذ المرحلة االبتدائٌة على ضمان النضام  -2

 واالنضباط والتً تعد من الشروط الضرورٌة لنجاحهم 

اشتراك عدد محدود من التالمٌذ بالدرس وغالباً ما ٌكونوا المتمٌزٌن  -3

 دٌة وبذلك تخفل الفروق الفر

احتدام النقاش واثاره االنفعاالت من ما ٌؤدي الى الخروح عن جوهر  -4

 الموضوع وضٌاع وقت الدرس 

تستغرق وقتاً طوٌال من خالل المناقشات التً تدور بٌن التالمٌذ بٌنهم  -5

 فروق فردٌة مما تعٌق اتمام المنهج وبخاصة اذا كان مطوالً 

تصلح فً تستخدم هذه الطرٌقة فً دروس كسب المعرفة وال  -6

الدروس التً تؤدي الى كسب مهارت معٌنة وبخاصة الدروس 

العملٌة . النها تعتمد على الناحٌة اللفضٌة اكثر من اعتمادها على 

 الناخٌة العملٌة

 

 

 

 المحاضرة الرابعة ) طريقة االستقراء والقياس وطريقة االستجواب الحي (

 ثالثاً / طريقة االستقراء والقياس

تعكس هذه الطرٌقة مظهرٌٌن عقلٌٌن اساسٌٌن فً تفكٌر االنسان االول هو    

االستقراء حٌث ٌمٌل العقل الى معرفة العام من الخاص ونعنً به هو انتقال العقل 

فً اثناء التفكٌر من الحوادث واالمثال الجزئٌة الى القواعد والقوانٌن أي من الجزء 

 بالقاعدةالى الكل او تبدأ باالمثلة وتنتهً 

اما المظهر الثانً هو القٌاس " االستنتاج " حٌث ٌمٌل عقل االنسان الى معرفة    

" اذ ٌرى اصحاب هذه النظرٌة ان  –حسب نظرٌة الجشتالت  –الخاص من العام 

العقل ال ٌدرك المواقف الحسٌة مفككة وانما ٌدركها ككلٌات ثم ٌنتقل بعد ذلك الى 



الن من ٌطبقها ادراك الجزاء تدرٌجٌاً " وهذه الطرٌقة تخالف الطرٌة االستقرائٌة 

ٌبدأ بالقاعدة او القانون ثم ٌذكر االمثلة والشواهد التً تفسر تلك القاعدة وتؤدٌها 

فهً تنتقل من القاعدة الى االمثلة الجزئٌة وغالبا ما ٌدون المعلم القاعدة العامة او 

 ثم ٌدون االمثلة التً تنطبق علٌها تلك القاعدة او القانون. القانون على السبورة

 طريقة االستقراء : -1

عند تطبٌق مبدأ االستقراء فً التعلٌم نحصل على ما نسمٌه بطرٌقة " االستقرائٌة    

" التً تستطٌع ان نستخدمها فً كثٌر من الدروس سٌما دروس الجغرافٌة والعلوم 

 والرٌاضٌات واللغات ...

 ت الطريقة :خطوا

 من اجل ان تكون هذه الطرٌقة نافعة ومجدٌة ٌجب ان تتمثل بالخطوات التالٌة :

ٌجب ان ٌمهد المعلم للدرس الجدٌد تمهٌداً مناسباً ٌثٌر معلومات  -التمهٌد  - أ

لٌجعلها اساساً له. ثم التالمٌذ السابقة التً لها ارتباط  بموضوع الدرس الجدٌد 

 لدرسوكتابة عنوانه على السبورة.ٌلفت انتباههم الى موضوع ا

ونعنً به عرض االمثلة التً توضح القاعدة وتٌسر ادراكها او   -العرض   - ب

القطعة التً توضح القاعدة وان تكون هذه االمثلة او القطعة ترتبط ارتباطاً 

 منطقٌاً الى النتٌجة المراد الوصول الٌها.

نقاشاً ٌرمً الى معرفة  وهً ان ٌناقش المعلم االمثلة او النص  -المناقشة  - ج

 خصائص كل مثال لٌتسنى للتالمٌذ فرصة الوصول الى الحقائق بأنفسهم.

وبعد ان ٌتم المعلم ذلك ٌعاون التالمٌذ على استقراء القاعدة  -االستنباط  - د

 وصٌاغتها وكتابتها على السبورة بخط واضح 

ذ للدرس وتاتً هنا مرحلة التطبٌق لمعرفى مدى فهم التالمٌ -التطبٌق  -هـ

وتمرٌنهم على تطبٌق القاعدة على االمثلة وجزئٌات اخرى الن التطبٌق ٌساعد 

 على ترسٌخ القاعدة او القانون فً اذهان التالمٌذ.

 

 

 

 



 مزايا الطريقة االستقرائية :

 لعل من ابرز محاسن هذه الطرٌقة ماٌأتً :

 تجعل الدرس اكثر حٌوٌة ونشاطاً وتحببه الى التالمٌذ. -1

المالحظة وتعود على التفكٌر الدقٌق واالستنتاج وربط المقدمات  تنمً قوة -2

 بالنتائج.

 تشعر التالمٌذ بقدرتهم على الفهم وتمتعهم بنتائج عملهم. -3

 تقوي فٌهم االعتماد على النفس وتبعد عنهم فكرة االتكال. -4

تساعدهم على التذكر وذلك بتثبٌت المعلومات فً اذهانهم مدة اطول الن ما  -5

 عن طرٌقها انما هو نتٌجة جهده وده.لمٌذ ٌتعلمه الت

تنمٌة عادات واتجاهات نفسٌة وعقلٌة سلٌمة كالصبر والقدرة على مواجهة  -6

المشكالت والتشوق فً اكتشاف الحقائق وعدم التسرع فً تكوٌن االحكام او 

 النتائج العامة.

 مآخذ هذه الطريقة :

 انها طرٌقة تحتاج الى وقت كثٌر. -1

ارة وقابلٌة فً اختٌار االمثلة وكذلك عند االنتقال من تتطلب من المعلم مه -2

 االمثلة الى القاعدة.

تقدم المادة على انها جزئٌات ٌضم بعضها الى البعض  والتً ٌحاول المعلم  -3

 الربط بٌن تلك االجزاء.

 طريقة القياس " االستنتاج ": -3

وهً فً سٌرها تخالف الطرٌقة االستقرائٌة حٌث ٌقوم المعلم اوالً بعرض القاعدة او 

القانون العام للموضوع امام التالمٌذ ثم ٌبدأ بتحلٌل القاعدة الى جزٌاتها من خالل 

 تطبٌق هذه القاعدة على االمثلة.

 خطواتها :

 عرض القاعدة -2             التمهٌد        -1

 ذكر التالمٌذ االمثلة التً تنطبق على القاعدة ".التفصٌل " ٌ -3

 التطبٌق " فحص القاعدة فً ضوء االمثلة ". -4

 



 محاسنها :

ال تحتاج الى كثٌر من الوقت الن ذكر القاعدة او القانون ومن ثم االتٌان  -1

 بامثلة توضٌحٌة عمل ٌقوم به المعلم فال ٌحتاج الى وقت كثٌر.

ٌقة النهم ٌرٌدون ان ٌفهموا القاعدة اوالً بعض التالمٌذ ٌرغبون فً هذه الطر -2

ومن ثم االمثلة وبخاصة اولئك الذٌن ٌصعب علٌهم استنتاج القاعدة او 

 القانون من امثلة متعددة.

 عيوبها :

انها تتضمن حالة من الصعوبة تكمن فً اننا ال نطمئن الى استٌعاب التالمٌذ  -1

المرحلة االبتدائٌة  للقاعدة او القانون عند عرضه علٌهم وبخاصه تالمٌذ

 وذلك لقصور تفكٌرهم وقلة خبرتهم واعتمادهم على المعلم.

ٌقول البعض ان هذه الطرٌقة ال تجاري طبٌعة العقل  فً التفكٌر عندما ٌرٌد  -2

 االنسان ان ٌتعلم والن العقل ٌجمع الشواهد ثم ٌستنتج

 ن الفصل بٌنهما,واخٌراً فأن االستقراء والقٌاس عملٌتان عقلٌتان متداخلتان ال ٌمك

فأذا بدأنا باالستقراء اوالً نجد انفسنا ننتهً بالقٌاس عندما نبدأ بتطبٌق القاعدة على 

 االمثلة والتمارٌن واالعكس صحٌح اٌضاً.

 رابعاً / طريقة االستجواب الحي

الطرٌقة التدرٌسٌة التً تتم على شكل اسئلة واجوبة تسمى باالستجواب, وتتعد    

االسئلة الجوهر االساس فً طرٌقة تدرٌس المعلم اذا كان الهدف فً التدرٌس 

اشراك التالمٌذ فً هذه العملٌة, وان كفاٌة المعلم تظهر بصورة جلٌة بأستخدام 

كٌفٌة اثارة التالمٌذ لتلقٌنها وفهمها االسئلة الصفٌة, وبحسن توجٌهها وصٌاغتها و

الستجواب ٌعد من االسالٌب التً تمثل موقعاً غاٌة فً االهمٌة فً واالجابة عنها, وا

التدرٌس المناهج وذلك السباب عدة تأتً فً مقدمتها انها تعٌر التلمٌذ اهتماماً 

واهداف وتمنحه الفرصة للمشاركة فً الدرس بنشاط وفاعلٌة وهذا االهتمام ٌنسجم 

 التربٌة الحدٌثة.

وٌستخدم االستجواب الجٌد فً جمٌع مٌادٌن التعلم كالمناقشة والتجارب المختبرٌة    

 وتجارب العرض واستخدام الوسائل التعلٌمٌة التقوٌم.

 



وتحتل االسئلة واالجوبة موقع مهماً واساساً فً هذه الطرٌقة فال بد لنا من بٌان ما    

ان االستجواب نشاط تربوي منظم ٌتناوب فٌه المعلم  المقصود بفن االستجواب.

والتالمٌذ اسئلة واجوبة تدور حول اهداف الدرس. والمعلم بأستخدامه هذا االسلوب 

 ٌصل الى اغراض منها :

 حث التالمٌذ على االشتراك فً التعلٌم الصفً ونشاطاته. -1

تالمٌذ وتلك اختبار معلومات التالمٌذ وذلك من معرفة الحقائق التً ٌعرفها ال -2

 التً فهمها واستٌعابها.

 ربط خبرات التالمٌذ بالدرس الجدٌد -3

 جذب انتباه التالمٌذ وتشجٌعهم وحثهم على المنافسة. -4

 تشجٌع التالمٌذ على االجابة الصحٌحة وتوجٌههم الٌها. -5

 اثارة الولع وحب االستطالع عند التالمٌذ  لزٌادة الدافعٌة للتعلم. -6

 راراً جٌداً لحقائق سبق ان درسها او قرأها.ان توجٌه االسئلة ٌحقق تك -7

 اثارة التفكٌر عند التالمٌذ وتعوٌدهم على مواجهة المشكالت باقتدار عال. -8

 االستفسار عن اعمال التالمٌذ الغائبٌن والمقصرٌن فً واجباتهم. -9

 انواع االسئلة الصفية :

وهً االسئلة المستخدمة فً نهاٌة التدرٌس الختبار معلومات  – أ / اسئلة اختبارية

ما عند التالمٌذ  التالمٌذ عن المادة التً درسوها, والتً تهدف الى الكشف عن مقدار

 من معلومات ولالسئلة االختبارٌة او التقوٌمٌة خصائص منها :

 انها تستعمل فً نهاٌة التعلٌم, لقٌاس مدى ما تحقق من اهداف وقدرات. -1

انها تتخذ صٌغة واحدة, وهً فً الغالب واحدة لجمٌع التالمٌذ فً التعلٌم  -2

 الجماعً.

 انها ترمً الى التحقق من تعلم المبادىء والحقائق لدى التالمٌذ. -3

انها تساعد المعلم على معرفة مجموعة االخطاء لدى التالمٌذ  لتقرٌر  -4

 قدراتهم ومعدلهم العام.


