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 مقدمـة :
د  و هعل نلللسدعالمحمود جل جالله والمصلللعل هعسه نلللسدد  محمد واله م الع و صلللعل ونللل

محمد صلللللعل اه هعسه ونلللللعو وهعل اله وصلللللحهه ال،سهسغ ال، حجسغ م ال ج المحجعسغ صلللللال  
   .ونالم  دائمسغ إلل أغ سجث اه األجض ومغ هعس 
 أما بعد ،

د  لاعل خع  هيسو    فقد خ ،ب المولل نلهح ده وعا لل جنوله الرجسو حسث ا ل     وان
( . رم  ا ل عا لل     رودوا جه دسسغ هم  ردعو عاعموغ الرع ب وهم  ردعو 4نلللللللللوج  لقم غ ا س   

 . 97عدجنوغ   نوج  ال همجاغ ا س  
جا اثدل مادف  م ولرغ هاثدل ماعم  مسنللللوا ل صللللعل اه هعسه ونللللعو    ... إغ اه لو سه

. " ... 
ومغ حذا سعضللأ أغ الجنللول الرجسو صللعل اه هعسه ونللعو ر غ المثل األهعل الذ  سجب 
أغ سقعد  م وصللللللل حب األخال  الرجسم  والخصللللللل ل المحمود  واألفا ل القوسم  العل سجب أغ 

وغ ل،سه  فقد ر دوا سعمنلللللعحعذ  م مم  جال أصلللللح هه سعحدثوغ هغ القدو  الحنلللللد  واألفا ل ا
فسله المثلل األهعل لعماعو م فاغ مال وس  هغ الحرو النللللللللللللللعمل ا ل   " ... فه هل حو وأملم م  

 جأست ماعم  اهعه وال هاده أحنغ عاعسم  مده " .
وحرذا فإغ الرثسج مغ ا س ت القجادس  واألح دسث الدهوس  عوضلللللللللللأ أحمس  دوج الماعو وم  

 ت دهسع  وخص ل رجسم  .سده ل أغ سروغ هعسه مغ صف 
ذا ر غ الماعو حو المدفذ رم  سصلللفه الخهجاى فل المد ح  . فسده ل إهداد الماعو إهدادا  وان

سج هس ت ونعهس   ،جسق  . م رل تعجهوس  سوضأ ل و م  سده ل انعخدامه مغ ،ج  عدجسس وان
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 لطرق التدريس التاريخيالتطور 
نللللواى مج ل العجهس  م و  ف  اإلدنلللل د  د عادل ،ج  العدجسس وع عو ه لمالمأ الا م  لعج

ر غ العن ؤل همغ نوف سعاعو م وم  حو ال دف مغ الامعس  العجهوس  م فإغ األحو مغ رل حذا 
ججاىات  م  ،جسق  العدجسس ؟؟ ونللللوف دعد ول عاجسف م وع جسو م ومج الت ،ج  العدجسس م وان

ج  النلللللللللللللل ئلد  الماعجف ه   ال، االهعهل ج ف رلل ،جسقل  وممستات ال،جسقل  وهسوه ل  مخ األخلذ 
الفصللل مثل أنللعوب المح ضللج  م وأنللعوب المد اقلل  م و،ج   ف ،ج  العدجسس  ف والمعمثع  

 االنعرق ف .
 ولقد اهتم العديد من الباحثين بالبحث فى طرق التدريس ومنهم :

عوصللللللللللللللل إلل دموذ  ه و  والذي 3791 (Wallen and Travers) توعجا فج والسغ 
 والذي Mak eachie 3799 ل  إسقللللللللل سل ،ج  العدجسس ومد و رذل  ملععاعسو مجعه، هعحع

س ول و لوس ثسم ورللذللل  و  الالل ل ادصللللللللللللللب احعملل ملله هعل ،ج  العللدجسس فل مجحعلل  العاعسو 
Withal and Lewis 3791 داخل الفصلللللللللللللل  االجعم ه جرت هعل همعس  العف هل  والذي

مجحع  الحضللللللل د   ف عدجسس واد احعو ه ل Gage 3791 ح جسهم ورذل  فإغ مد و  الدجانللللللل 
الادسد مغ الموضللللللللوه ت مثل القجاى م الدجانلللللللل ت االجعم هس  م  ف والمجحع  الج ماس  ورذل  

 الفدوغ . ف المجحع  الث دوس  م الع  ت م الاعوو ورذل   ف األدب م الجس ضس ت 
 

 Definitionالتعريف 
جج  وا هع  ج  ومعرعاعهج ،ج  العدجسس دم، وأنعوب لعصجف ونعو  المدجس وحل معواع

لالنلللللللللللعام ل والع،هس  هوانللللللللللل،  أرثج مغ مدجس وموائم  لعامعس  العاعسمس    وهد ى هعل حذا 
العاجسف فإغ ،ج  العدجسس ع عو ه لمدجس رإدنللللللللل غ ولرد   عاعهج أسضللللللللل ل مغ الده ئو المرمع  

خل اإلدنلللللللل غ دال سع الع ال،ج   أيعقللللللللمل األج ت  العجهوس  والعاعسمس  "  الع لع،ج  العجهوس  
 فس   هصوج  أن نس  " .
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العدجسس م الرعب الدجانس  المقجج  م أنعوب المح ر   م  ف ا الت المن هد   ف وععمثل 
 عحدث الع  س توم  قلللل هه ذل  . وأغ دم، نللللعورس ت المدجس هه ج  هغ مجموه  مغ النللللعور

موضللو  ل ذا ال نلل نلل األ لالعدجسنللوات واحد م وه لعع هخ وفل ،جسق  موحد  م وأغ الدم،  ف 
مد  انللعج ه     ع  هدسد والع عالمسذهم  ف  وع ثسجه اإلاد  هعل  ادج  الماعوسقوو أنلل نلل ل هعل 

ال،عهل  ل،جسقعله م حلذه النللللللللللللللعنللللللللللللللعل  والجاه،ل  هسغ الملدجس وال،ل لب سدع  هد   جد الفال هدد 
هه م ل،ال عقدسو المدجس األنلللللللللللئع  ف المدجس م وهعل ذل  فإغ مرود ت حذا النلللللللللللعو  ععمثل 

وانعج ه  ال،الب ل ذه األنئع  م وعف هل وعقدسج المدجس ل ذه االنعج ه  ومداح  م وأغ حدوث 
نلللعنلللع  ماسد  عمثل دم،م وأغ عرجاج الدم، سمثل ،جسق  العدجسس م والمقصلللود  ف حذه الامعس  

 ئ  اه لعرجاج أو العد وب حو عرجاج دم، وأنعوب نعو  المدجس خالل مد  تمدس  نواى ر دت د
ه ت وعرجاج المد نللللللل النلللللللعور .. أو أنللللللل هسخ م وأغ عع  الفعج  عاعمد هعل همعس  دوجاغ الدم، 

سنللللللللللللللعخللدو فس لل  م حسللث حدلل   مغ األدملل ، ملل  سعرجج رللل هللد  دالل ئ  أو هللد   الع واليجوف 
سعرجج أحس د ل وسنلللعخدو هعل فعجات هاسد  مج  واحد   الذينللل ه ت م وحد   الدم، ذو الدموذ  

 هدد انعخداو ،ج  ماسد  لععدجسس . فل الند 
إغ ،جسق  العدجسس ا هع  لعع،هس  هعل أرثج مغ موضللللللو  وعصللللللعأ ألرثج مغ  جض م 
وفل هاض الحل الت الخ صلللللللللللللل  فإغ ،جسق  عدجسس ماسد  ومحدد  سمرغ ع،هسق   وانللللللللللللللعخداو 

،  " المجعه  فسث  وجنللللعدجسس ديجس   ف موضللللو  هاسده مثل عقدسو و،جد الدلسل هعل المقدج  
هملذحلب الدعل ئ  " وع،هس  ،جسقل  العلدجسس الال مل  هعل جمسخ مجل الت الدجانلللللللللللللل  مثل ال،ج  

المداجس الث دوس  م جس ضللللللللس ت المجحع  الث دوس  م مح ضللللللللجات هعو الدفس  ف االنللللللللعرقلللللللل فس  
 ى " أو قإللا. وهمادل أقللللللللمل فإغ ،جسق  العدجسس المعمثع  فل ،جسق  المح ضللللللللج  "  العم سدي

 ع،هسق   هعل جمسخ الموضوه ت . المد اق  سمرغ
ونللللوف دعد ول ،ج  العدجسس الا م  . أ  ،ج  العدجسس المد نلللله  والمالئم  لموضللللو  

 م الج ما ( الث دويم  اإلهداديم  االهعدائ ماسغ مثل   دجان هاسده أو لمنعو  
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وللللذا فاعل القلللل جر أغ سللللدجس وسفحق مخععف المقلللل الت فل حلللذا المجلللل ل والمجعه،لللل  ه للللذه 
وضللللوه ت أو المنللللعوس ت العاعسمس  م و،ج  ووي ئف أو هس د ت حذه الموضللللوه ت نللللوف الم

  إرنلللللللللللللل ب المف حسو وعدمس ف دجد هاض الما لج ت ل،ج  العدجسس المجعه،  ه حداف محدد  
 الم  جات .

دجس ح ل  أرثج مغ م ف إغ ،جسق  العدجسس سجب أغ عروغ ا هع  لالنلللللللعخداو والع،هس  
معفجدال ومقصوجال هعل دم، واحد مغ المدجنسغ و سج ا هل لععا مل ماه  واحد م ولو ر غ الدم،

هوانللللل،  " س " مغ المدجنلللللسغ لنلللللهب أو  خج فإده ال ساعهج مغ ،ج  العدجسس . وهعل حذا 
سج  هعم ى الدفس وهعم ى االجعم   ه غ ،جسق  العدجسس سمرغ مق جدع   أو عقللللللللللهس    ه لدوج م 

  النلعورس ت المعواا  مغ أقخ ق سق عوغ مجرت ماسغ وحذا سقلمل دم، معد نل  مغ مجموه
 مثل المح ضج أو مدن  المد اق ت .
 د،   ،جسق  العدجسس سججخ إلل قخصس  المدجس . ف إغ عدو  واخعالف النعورس ت 

رم  أغ مصلللل،عأ ،ج  العدجسس أحس د ل ال سقللللسج إلل أدم ، النللللعو  لعمدجس فق، ولرغ 
م وأحس د ل فإغ انلللعخداو حذا المصللل،عأ سارس هدو الوضلللود  أسضللل ل إلل مد ح  المواد الدجانلللس 

و،ج  العدجسس م وسقللللللسج حذا المصلللللل،عأ إلل م  سدجس  الدجانلللللل لعحد الف صللللللل هسغ المد   
 ال سمرغ الفصل هسد م  وذل  لم  هسد م  مغ عف هل واجعه ، . والع ورسفس  عدجسنه 

 Brownell)ومونللللللللللللللج  لود جهال و هه  واللذيوهعل حلذا فلإغ الهحلث فل حلذا المجل ل 

and Moser) 3747    م أو ،جسقلل  عللدجسس ل للذا  دجانلللللللللللللل سمرغ الديج إلسلله هعل أدلله مد
 المد   .

وهدلل ى هعل حللذا فللإغ مف وو ،جسقلل  العللدجسس سقللللللللللللللمللل فل أحسلل غ رثسج  عللدجسس الحجوف 
ال ج ئس  الجنللللللللللو م الرسمس ى م والعذو  المونللللللللللسقل م ولرغ حد  ال دعد ول ،جسق  العدجسس ه ذا 

لمادل ه لج و مغ مد  ع ثسجحو وهالاع و هنلللللللللللعورس ت المدجس م وه لدنللللللللللله  ل ذا الموضلللللللللللو  ا
 ومالمأ حذا الع ثسج سمرغ الججو  إلل المد ح  الدجانس  .
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وسج  هاض الرعل ب أغ ،جسقل  العلدجسس ال عل خذ فل االهعه ج االخعالف ت الجوحجس  فل همعس  
عوصللللال ه ده  Wallen and Travers 3791 ع جسو الامعس  العاعسمس  م وهد ى هعل ذل  فإغ

ال سوجد اخعالف معحوي هسغ ،ج  العدجسس وال سوجد مهجج واضلللأ لعفضلللسل ،جسق  هغ أخج  
هددم  عوصللللال هقللللرل ه و هق هعس   Siegel and Siegel 3799م ورذل  نللللسج ل ونللللسج ل 

جضللللللللل  لهسئ  هوانلللللللللعسا ب ال،عه  لععاعسو هددم  سعاجضلللللللللوغ لهسئ  عاعسمس  أرثج مغ أغ سرودوا 
عمجاجس  عع،عب أحس د ل ه لجا ه  االنلل والع عاعسمس  أخج  م ولذل  فإغ هدو وجود الفجو  الفجدس  

 المدعيم  الجوعسدس  .
إده مغ الد حس  الامعس  ال سوجد ج  ت  إلل Stephens 3799 غنللللللللعسف ولقد عوصللللللللل 

جن  إال هاد مست هه المدععسم  ،ج  العدجسس لند القدج  هعل إحداث فجو  رثسج  فسادل ه إداجي
 المدتل ف الهسئلللل  م  ف االهعهلللل ج الاللللدسللللد مغ الاوامللللل المؤثج  مثللللل االعجلللل حلللل ت  ف األخللللذ 

والمجعمخ م ورللذللل  المسول الععقلل ئسلل  لرللل مغ الللداجس والمللدجس لملل  ل لل  مغ علل ثسج حلل و م ولقللد 
 غ ،ج  ه الافويأو  الععق ئ العاعسو  ف أنلللللللللللل س لديجس   إللحذا المج ل  ف عوصللللللللللللل رذل  
أحداف   فالاوامل المؤثج   هه ا الامعس  العاعسمس  إذا اوجدت واسنللللللللللللللت  ف العلدجسس ل ل  دوج 
 الامعس  العاعسمس  .

 اهعه جد  هاض األنللئع  المحدد  ف وحذا العامسو هعل د،   وانللخ سحع   إلل أغ دضللخ 
 ت المخععف  ،هسقالامعسل  العاعسمس  ردعسج  لعع ف عهلدو واضللللللللللللللحل   الع هعل الج و مغ الفجو  

 ل،ج  العدجسس .
 : بداايت طرق التدريس

نلللللللللللوف دعد ول ع جسو وهداس ت ،ج  العدجسس ه إلضللللللللللل ف  إلل عع  الهحوث الما صلللللللللللج  
الذ  ا و هدجانللللللللل   Hedgard 3799لعنللللللللل هقسغ مغ اله حثسغ فل حذا المج ل ومد و حعج جد 

 الع،وج الع جسخل لمرود ت ومحعوس ت الديجس ت العاعسمس  .
 ك فى تسع مجاالت :وذل
 هد ى الامعس  العاعسمس  . -3
 الدموذ  والعاجسف . -2
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 لمدجس .نعو  الداجس مق هل ا -1
 الثواب والاق ب . -4
 . األخالا الدمو  -5
 الدوافخ العاعسمس  . -9
 الاالا  هسغ الهست والمدجن  . -9
 العرسف رقسم  عثقسفس  . -8
 ع،وج الذات رقسم  عثقسفس  . -7

 )   مدعنلللللللللوج  ورذل  ديجس ت لادسد مغ الديجس ت رديجس ت اإل جس  القدم ىوحد   ا

Montessori  توحج هللللللل ج  Herbert, )  م جسمس دسوJames Dewey  م  فجوهلللللللل
Froebel . 

هغ هاض العصللللللوجات رخعفس  لوصللللللف وع،وج  Saettler) 3798 نلللللل ععج ولقد ههج 
وغ ماس  والهصللللللللجس  م الجادسو والععسفتسالمع حف المدجنللللللللس  م األفالو العاعسمس  م الحجر ت النلللللللل

 م العاعو المهجم  م ومداخل الديو. العاعسم 
م جوغ دسو   Helen Parkhwslجنللللللللللللللت  ودعدلل ول رللذللل  ،ج  رللل مغ حسعسغ هلل جر

John Dewey  م نللللللللردجB.F., Skiner  م روجت لسفسغKurt levin  وذل  فل أنللللللللعوب
 اصق ع جسخل .

لعلل ثسج ديجسلل ت العاعو هعل العجهسلل  مخ  McDonald 3794ولقللد عاجض ملل رللدودلل لللد 
م جوغ دسو   William Jamesالعجرست هعل ا ثلل ج العل أحللدثع لل  دجانلللللللللللللل ت ولسلل و جسمس 

John Deuery  الويسفس  لعامعس  العاعسمس  ورذل  فل والدواح والجقلللل،عت ودجانلللل ت فجوسد 
 Braudy & Palmerم وه لمج  هجوديا و  والع مث ل واضللللللللأ  33حذا المج ل وممثع  فل 

ه لل  والعل  ،للت علل جسو ،ج  العللدجسس هللداسلل  مغ اإل جس  القللدملل ى وحعل المللدجنلللللللللللللل   3795
 العقدمس  العل وصعت هعل سد جوغ دسو  .
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 وفيما يلى تسلسل هذه البدايات تاريخيًا :
 انعخداو هعم ى الهس غ ،جسق  العقعسد المديو لعاعسو قه ب أثسد  الرالو هف هعس  . -3
همعس  فصللل ودقد 0  والدصلأ إل جاى الداجنللسغ حعل س عموا هرل م  ايقجا، الانلعخداو نلل -2

م وسنللللللللللعخدو رذل  دو  مغ القللللللللللج، لععحرو فل ال سئ  م وانللللللللللعخدمت ،جسقعه فل  ألذات
عللدجسهلل ت الللذرلل ى هغ ،جس  الجللدل وحسثملل  عوجللد الاالالل ت االنللللللللللللللعدعلل جسلل  م وساعقللد هلل غ 

عم و لد  الداجنسغ ه لماجف  والماعوم ت ععمثل فل خع  االح الع صل حب الخ،و  األولل 
وذل  سع،عب أرثج مغ المدجس وخ ص  ادجعه هعل الجه، هسغ مخععف الجوادب الم ن وس  

 م الرومسدس  م والمد،قس  ورذل  الجوادب الخجافس  .
ه لللدف ،هخ العاعسو هللل لع للل  الالعسدسللل  وذلللل  فل القجغ الثللل مغ هالللد  Alcuinاللل و ألروسغ  -1

د انللعف د رثسجال مغ األل  ت والقصلل ئد والعمح ت الذرس  م وفل دفس الوات أرد المسالد م ولق
 وجرت هعل المح دث  والعرجاج .

فل القجغ الث مغ هقلللللللج إلل انلللللللعخداو ،جسق  المح ضلللللللج  واإللق ى  Aberlardأهسالجد  لج   -4
لجوادب ا  لألقس ى م وديج إلل القض س  الفعنفس  هغ ،جس  العوفس  هسغ سوالعجرسه  المد،ق

النلللللللللعهس  واإلسج هس  لعمقلللللللللرع  أو العنللللللللل ؤل م ولرغ مثل حذا العوفس  سحع   إلل فصلللللللللل 
المحعو  وحلللذف هاض األخ،للل ى فل الدق والعوصللللللللللللللللل إلل المادل الحقسقل لعدق م 
والع رد مغ هدو وجود حذف فل الدق . والعوصللل إلل اليجوف العل أدت إلل العوصللل 

إلل انللللعخداو أنللللعوب اإللق ى فقد أنللللعوب المد اقلللل  إلل اجاج أو عقللللجسخ م  م وه إلضلللل ف  
خ صللللللللل  مخ أصلللللللللح ب المذاحب الاق ئدس  وذل  رامعس  عدجسهس  لعمدجنلللللللللسغ ؟ ولقد ،وج 

هم،لل لهلل   المد،ق ،جسقلل  اإلادلل   والعوضللللللللللللللسأ  st.Thomas Aquinesعوملل س روسغ 
سو دالمح ضللللللللج ه غ سقوو هعجنللللللللسد أنللللللللئععه م وهدو اإلحم ل الق ئمسغ هعل النللللللللع،  م وعق

 الحعول مخ عفدسد المد اق ت المض د  .
وال،عه  الداجنللللوغ سعخذوغ مدجنلللل و ردموذ  ل و والمد اقلللل  والمج دل  ردو  مغ المد اقلللل  
المد،قس  ف لمعد فنلللل غ سنللللعخدم غ ذر ىحو وم  جع و فل هعمس ت االنللللعدع   م واالنللللعقجاى 

 والهجح غ .
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ه،جسق  العدجسس  اإل جسق األدب هعدجسس  Aschamفل القجغ النلل دس هقللج ا و أنللر و  -5
لل "  عدجسس  ف همادل أغ لرلل ،ل للب ملدجس ورلذلل  انللللللللللللللعخداو ،جسق  العججم  " مغ وان

سقوو هعل همعسل  العقعسلد هدلدمل  ا و رل مد و هامعس   المد ج الع ل ت م ورل غ األنلللللللللللللل س 
س  إلل دنللللهقه م وفل الهداس  سقوو ال، لب ه لعججم  مغ الالعس الذيالعدجسس هعقعسد الدموذ  

اإلدجعستسل  وهالد فعج  سقوو همحل ولل  العججمل  مغ اإلدجعستس  إلل الع   الالعسدس  األصللللللللللللللعس  
    هغ ،جس  عقعسد ره ج الرع ب ؟عموهعل حذا فإغ الجمل والفقجات الع وس  سعو عا

عمعخ س الع ولللذا فللإغ المللدجس و،جسقعلله فل المللدد ومللد  حهلله للخجسغ واألخال  الحمسللد  
إهق ى وانلللعمجاجس  الدي وم ورذل  سجب وضللللخ الفجو  الفجدس   ف له أثج رهسج ه   رل حذا 

األ،ف ل ذو  الذر ى المعونلللل، أو الضللللاسف وا هعسع و لععرسف والمد اقلللل   ف االهعه ج  ف 
وسجللب االحعملل و ه و حعل سصللللللللللللللهحوا مغ دواع  الامعسلل  العاعسمسلل  اإلسجلل هسلل  هعل المللد  

  أل،ف ل ذو  الذر ى المعمست .الهاسد م وذل  أرثج مغ االحعم و ه
القجغ النلللللل دس هقللللللج أاجوا دي و ال،ج  الم دس  م وأسضللللللل  عدجسب  ف هصللللللج الد ضلللللل   -9

ججاىات لععحضسج م و،جسق  الاجض م العدجسب م  لر المدجنسغ  سضسفوا مقس ن ل ودي م ل وان
سح ول  ثاالخعس جات وسعو انلللللعخداو ال،جسق  الفجدس  والعد فنلللللس  لعحفست وعاعسو ال،الب حس

المد فس عصللللللللللسد أ  أخ، ى ومح ول  عصللللللللللحسح   م واألرثج مغ ذل  حو موافق  أو هدو 
هغ  لالجنلللللللللم دموافق  المدجس هعل م  سحدث هسغ المعد فنلللللللللسغ م رم  سعو إدتال الاق ب 

 ،جس  المصحأ ولسس المدجس مخ وجوب عالفل هاض األهم ل النسئ  رعم  أمرغ ذل  
لملدجس هل نللللللللللللللعخلداو الخ،ل هل  والعل رلد مغ مجاجال  وع، ه  وس لدف عقوسو مل د  مل  سقوو ا

م المد    األنللللللللللللللهوه همعسل  مجاجال  رلل جتئسل  مغ العاعسو م المحل ضللللللللللللللج  السومس م الواجب 
م أم   الجتئس غم والهد أغ سعو ذل  هغ ،جس  الد  س  لرل جتئس  مغ حذه  الدجانللللللللل والفصلللللللللل 

،  مدعيم  والعل سعو عصللللللللللللللحسح   هوانللللللللللللللالواجهل ت المرعوه  والعل سعو العف هل ما   ه،جسق  
 المدجس ورذل  تمالى ال، لب م أو هغ ،جس  ال، لب دفنه .
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القجغ النلللل هخ هقللللج فقد عحول مغ مهدأ الا لمس  أو الامومس ت إلل  ف  Comeniusأم   -9
 ،سع   همنعو  سعو ع الع عاعهج أرثج عفصلسالل ه لدنله  لعموضوه ت  والع الخصلوصلس ت 

  مغ مجاحل ع،وج الداجنللللسغ ؟ ورذل  قللللجخ وحث هعل همعس  الف و ماسغ فل رل مجحع
أرثج مغ همعسل  الحفي م ه إلضلللللللللللللل ف  إلل الحث فل همعس  قللللللللللللللجد ال جض وال دف مغ 
عرعسف ال،الب هل لواجهل ت والعاعو هغ ،جس  علدجسس ا خجسغ م واالجعهل ، هاالا  مدعيم  

ب الج د  م وفل عدجسس الفدوغ سجهسغ المفجدات ودالالع   م والجه، هسغ المجد والدجانللللللللللل  
 أغ ععو همعس  عقعسد الدموذ  ورذل  العوصل إلل همعس  العصحسأ الواعل .

فقلد ا و ه لع رسد هعل أحمس  أغ سقللللللللللللللاج  Pestalozzi 3949-3829أمل  هنللللللللللللللعل لوت   -8
ال،الب هلل د و محهوهسغ ومعللنلفسغ ورللذللل  أه،لل حو حجسع و فل العحج  هصللللللللللللللوج  ،هساسلل  

عم م ع و وادجاع و م وهعل الموضللللللللللللوه ت أغ عروغ معوافق  مخ القدجات م واحعجو رذل  اح
واللذرل ئل وسجب أغ سعو ع،وجح  مغ  اللذحد وهمعسل  العلدجسس سجلب أغ عادل هل لعصللللللللللللللوج 

الهنللللس، إلل الماقد م ومغ الم دس  إلل المادوس  ومغ الخصللللوصللللس  إلل الا مس  م وسجب 
 الع و ات عحعسعس  هصللللللوج  م دس  هنللللللس،  أغ عنللللللعخدو األجا و م واألقللللللر ل والع   فل وحد

عع،وج فل الد ل سل  إلل وحلدات ديجس  ماقد  م حسث سعف هل ال، لب مخ صللللللللللللللوج العخسل 
واألقللر ل وماس ج األدم ، المحهه  والمج وه  لالنللعج ه  م وه لدنلله  لعدجوس الموضللوهس  

ت  سجب مد اقلللللللل  موضللللللللوه ت حقسقس  فل ضللللللللوى العقدو مغ الفرج  الحنللللللللس  إلل العاجسف
 القرعس  همادل الونسع  االنعقجائس  لعروسغ المف وو .

فقللللد اخعق همجحعلللل  جسلللل ض األ،فلللل ل والعل عاعهج مغ  Froebel 3982-3852أملللل   -7
ضللللللمغ االحعم م ت المجعه،  ه لع،وج الهقللللللج  م وأغ ا دوغ الع ثسج المضلللللل د أسدم  سهحث 

، ى م همادل األخذ والادفس الوات وذل   ف اإلدنلل غ هغ األنلله ب والعل عخععف جذجس ل 
جب أغ م ورل الامعس  س والنللللللللللعه  واإلسج ه والعوحسد والعفجا م والعوصللللللللللسف والمع ها  م 

م وخالص  ديجس  الع،وج حل  والمث ل سقلجف هعس   ه مل ث لث وحو الجسد م والحنلغ م 
أغ الفجد سع،وج خالل مجاحل ماسد  وذل  همججد مجوج التمغم وفل الحض د  فإغ المد   

 ؤرد هعل الجنوم والمونسقل م وما لج  المواد والعاب .س
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فقللد عهدل مجموهلل  أفرلل ج صلللللللللللللل   لل  تمالؤه فل  Herbart 3999-3843 تحج هلل ج  -30
مح ول  مد و لععاجسف هخ،وات العدجسس وحل   العحضللللللسج م الجه، م العف حو م الع،هس  

الج ه  م وأغ م و،هق ل لوج   ديجه فإغ الماجف  ضلللللللللجوجس  وأنللللللللل نلللللللللس  لرل مغ الحس و 
العججه  األنلللللل نللللللس  عججخ إلل م  سعاجض له اإلدنلللللل غ خالل مجاحل دموه م وأغ عج جب 

مغ الاوامللل الجئسنللللللللللللللسلل  هعل عتوسللده هلل ألفرلل ج م ورللذللل   االجعملل ه ال،فللل وعفلل هعلله 
 مغ العلللل جسخ  لعوه سحس ه لللل  م وأغ العاعو ملللل  حو إال همعسلللل  هدلللل ى  الع الاوا،ف 

 مجموه  مغ األفر ج .
 لدنللله  وه وخ جج  داخع م وه لدنلله  لعدوافخ ل   أنلل س  وماجف  دافا  عداد له وجهان :واإل

لعحصللللللللول هعل الماجف  عقللللللللمل انللللللللعا د  المواد النلللللللل هق  والمد يج  والمضلللللللل د  الد عج  
والمد نللله  لعامعس  العاعسمس  م وفل ح ل  أغ األفر ج  سج ر فس  فإغ هعل المدجس أغ سقوو 

أغ سعو إهداد الدجس اهل الامعس  العاعسمس   الضللللللللجوجيجسفم ومغ هامعس  العوضللللللللسأ والعا
واهل مقللل جر  ال،الب فل الدجوس م وجهم  عروغ االحعم م ت الداخعس  لد  ال،الب  سج 

جخ حد ذاع   ه مل مقلللللللللللل ف مد نلللللللللللله  و سج معوائم  ولرغ همعس  عقسسو الامعس  العاعسمس  
مس  م وع دف همعس  العحضللسج والاجض وعخع  احعم م ت جدسد  مم  سنلل ل الامعس  العاعس

لد  ال،الب ه حمس  الموضلللللللللو  أو الوحد  الدجانلللللللللس  م ولرغ الهد أغ  الوه إلل إحداث 
م ومقدج  ال، لب هعل  العفي عروغ حد   هوامل منلللل هد  أخج  مثل الوضللللود م العقدسو 

ع  ثعقلللللرسل هاض األنلللللس المد نللللله  لموضلللللو  الدجس وهمعس  الجه، أو المق جد  هسغ األم
عؤنلس المف حسو م وهمعس  الديو عروغ الحق ئ  والامومس ت نوس ل فل مجموه ت مد نه  م 
وس دف العاعسو إلل إسج د الونلل ئل لعروسغ األفر ج ورذل  الونللسع  النلللعا دع و هدد العتوو 
م وأغ دي و الذر ى سؤد  إلل عصللللللدسف األفر ج م وفل الد  س  فإغ الع،هس  سخعهج الامعس  

الحللدسثلل  م مللد  اوع لل  م مللد  اجعهلل ، لل  هلل الحعملل ملل ت م ورللذللل  الل هعسع لل  لععاعسو  العاعسمسلل 
 والق هعس  لععحول والعا مل مخ المواد الجدسد  . المنعقهع 
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 Johnوالللد رللل غ مغ أعهللل   جوغ دسو   Kilpatrick 3893-3795 رهللل عجسللل واللل و  -33

Deuery   س ل فل   ال،عه  نو هعهدل دوافخ ال،جسق  الموضوهس  م وهعل المدجس أغ سقج
دق ، محهب إلس و ه دف حل هاض المق رل الحقسق  والدافاس  لعداجس ومجعه،  واجسه  
مغ احعم م ع و الحقسقس  م وفل ح ل  مق جر  ال،الب مخ هاض و الهاض هعل المدجس 

عا معوغ ما   س الع أغ سنللل هدحو هعل العخ،س، والعدفسذ وعقسسو همع و ه لدنللله  لعمقلللرع  
مد  المجعه  الث دس  وذل  ه لدنلللله  ل ف المدجس هعقسسو أدم ، الذر ى نللللوف ع عل م واس و 

ع ثسج هالا عه المقللللللللللللعجر  والمعداخع  وم  جاعه مخ ال،الب م وهعل نللللللللللللهسل المث ل فإده 
سمرغ العدجسب هعل الادسد مغ األهم ل ه لعحضللللسج واألدقلللل،  مث ل ذل  عحضللللسج رمس  

 األوجا  الالتم  لامل األجددات .
لعامعس  العاعسمس  حد   هاض العصللللللوجات واألفر ج الحدسث   الع جسخ فل د  س  الاجض و 
 ععضأ فسم  سعل   الع 

 أدوا  الدوافخ . -  ديجس ت ع،وج الماجف  . -
 . االجعم ه العديسو  -  عصدسف ت األحداف العاعسمس  . -
 اض س  الماجف  . -
 والمج دل  إلل المد فن  واإللق ى . العدج  مغ الدجان  المنعقع  هغ ،جس  العدجسس -
 العف هل هسغ ،ج  العدجسس وقخصس  الداجس . -

ولذل  فإغ هاض األحداف المججو  سمرغ عحقسق   هغ ،جس  الامعس  الفجدس  وهغ ،جس  
دم،سل  المواد وعقدسغ الخهجات م ورلل ععل  األفرل ج ل ل  ديسج فل همعس ت الهحث والع،وج العل 

 . 3790عمت فل ه و 
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 : The Objectives Methodsهداف الطرق أ
 ألمثلا  حإال ونللللللسع  ل  س  عجهوس  عاعسمس  م وال عوجد ،جسق   ح إغ ،ج  العدجسس م  

حلد ذاع ل  دوغ هقسل  ال،ج  م ألغ اسمل  ال،جسقل  عي ج همل  سحققله الداجس مغ انللللللللللللللعسا ب  ف 
نعحنغ وهعل حذا س ،جسق  لععدجسس سجعه، ه دف أو  جض م  م أيموضو  أو أرثج م وعقسسو 

سمثل ف س  الصف األحداف والموضوه ت المخععف   والع أغ دعصلوج مصفوف  ألحداف ال،ج  
م والامود سمثللل ،ج  العللدجسس المخععفلل  م وفل خالسلل  حللذه المصللللللللللللللفوفلل  الهللد أغ سروغ حدلل   
مقس س لمالىم  ومد نلللللللللللللله  ال،جسق  مخ عحقس  ال جض أو ال دف م وهعل أنلللللللللللللل س العاجض 

عد ول   م نوف س الع مح ضلج  واإللق ى فاعل القخق أغ سقوو هعاجسف الموضوه ت ل،جسق  ال
أقللللللللل ج إلل أغ دي و المح ضلللللللللج  سجب أغ  Buseton 3759وهخصلللللللللوق حذه الدق،  فإغ 

سخععف هغ م د  القجاى  أو مججد العرجاج م وسجب أال سدعقد م د  المح ضلللج  وهعسه أغ سؤرد م  
 ا و ال،الب هقجاىعه .
 3799هلللل و  ف  Walker and Mackeache  ديج أخج  اللللدم لللل  وحدلللل   وج لللل

"مصللللللللللفوف  األدوات واألحداف" وحل أغ المح ضللللللللللج  سجب أغ عنللللللللللعخدو أوالل لعقدسو األقللللللللللس ى 
دو ث دس ل ه لموضو  م وعنعخ والداخع  الخ جج األن نس  لعموضو  وفل عوصسل ودقل االحعم و 

عماجف  م وهعل حذا فإغ المح ضللللللللللللللج  ال فل عقلدسو المجل ل رل مالل لعموضللللللللللللللو  وعقلدسو دموذ  ل
عقعصللللج فق، هعل عقدسو وعوصللللسل األفر ج األنلللل نللللس  م وعقدسو الحق ئ  وعوصللللسل الحق ئ  أو 

 أو ع،وسج الم  جات . اإلجق دقجح   والقس و هامعس  
وعحع   المصفوف  إلل أها د إض فس  إذا ر غ حد   مؤقجات أخج  م وهعل نهسل المث ل 

معاعو فل االهعه ج م فإذا ر غ هاض ال،ج  األفضلللل واألحنلللغ لهاض إذا أخذت قلللخصلللس  ال
األحداف لد  هاض ال،الب ذو  المسول المادس  فإده سجب أغ سضللللللل ف إلل المصلللللللفوف  هاد 
ثل للث سنللللللللللللللعدلد إلل مسول ال،عه  م وفل المق هل إذا ر غ حد   ح ج  إلل عاجسف داس  لهاض 

 ت مثل القجاى  والجس ضللللس ت م ومثل الموضللللوه ت فسجب إضلللل ف  هاد جاهخ خ ق ه لموضللللوه
فهجلل دللب المع سجات المعاعقلل   Siegel 3799حللذا الدموذ  المع سج اللد عاجض للله نللللللللللللللسجلل ل 

 ه لمدجس حد   مع سجات أخج   
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 الهسئ  العاعسمس  م المعاعو م المد   . * متغيرات مستقلة :
صللللللللللللللجفلل ت خلل ج  إدجلل ت الحقلل ئ  والمفلل حسو م الفرج م الموااف م ع * متغيرات تــابعــة :

 الفصل .
وحذه المقدم  ال عجرت هعل مثل حذه المع سجات ولرغ عجرت فق، هعل ،ج  العدجسس لم  
ل   مغ ع ثسج رهسج هعل د ع  الامعس  العاعسمس  م وعقللللللللمل دواع  الامعس  العاعسمس  قللللللللخصللللللللس  

سق  ج الداجس معمثع  فل دواع  ذر ئه م الدوافخ م خصل ئق الموضلوه ت الدجانس  معمثع  فل ،
عدجسنلل   م محعواح  ومنللعواح  ه لدنلله  ألهداد ال،عه  م وهعل حذا األنلل س فإغ حذه المع سجات 

 ومد  عداخع و وعف هع و مخ ،ج  العدجسس لسنت مغ األحمس  ه لدنه  ل ذه المقدم  .
أضللللللللللللللف إلل ذلل  أغ اخعسل ج ،جسقلل  العلدجسس سعلل ثج رثسجال هل لاللدسلد مغ الاواملل اإلداجسلل  

سخ المدجس العحرو فس   والنلللللس،ج  هعس   مثل حجو المجموه  الداجنللللل  م حجو ال سنلللللع، والع 
م الوات المع د لععدجسس م المق هد والعج ستات الم دس  م الونللللل ئل النلللللماس   الدجانللللل الفصلللللل 

 والهصجس  المع ح   ه جض األفالو م المنجالت ... ( .

 : Classroom Discourseمعالجة موضوع التدريس فى الفصل 
 ف ل  المدجس ؤاسث أغ جمسخ الج ود والدجانللللل ت اد عمحوجت حول د،   ومج ل نلللللح

الفصل   فحذا الد،   م وعاعهج ،جسق  العدجسس  ف الفصل ونوف سعو ما لج  حذا الموضو  
هه ج  هغ  ععروغ مغ خعس، ف  عد ول   الرثسج ه لعاجسف والقلللللجد م  والع مغ ال،ج  القللللل ئا  

ه فس   المدجس األنلللللللئع  إلل ،الهه ماعمدال هعل واجب القجاى  وعع  سوج والع اإللق ى والنلللللللجد 
 لع اال،جسق  ععدو  مغ مدجس إلل اخج عها ل ل،جسق  القللجد م المد اقلل  الحج  م عوجسه األنللئع  

عحفت وعثسج ال، لب حعل ساهج هغ اجائه م وه لج و مغ قللللسو  حذه ال،جسق  فإده لو ساعجف ه   
 د مجت ه لادسد مغ الوصف والعحعسل خالل الاقجسغ ند  الم ضس .ولو عقج ر،جسق  ول ذا فق
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 : Logical Approachesالمداخل المنطقية 
فإغ حذا سحع   إلل الادسد مغ  الدجانلللللللللللللل داجف مجل الت وأها د ،جسق  الفصللللللللللللللل  لر 

ح  هغ عو ع،وسج  والع عحعسل الم  جات الم دس   المد،ق المداخل المد،قس  م وسقللللللللللمل المدخل 
عدجسس هسد   ف وععمثل  Bush 3798نللللللللللللللعخلداو ،جسقل  العدجسس المصلللللللللللللل ج هو  ،جس  ا

مد  خمس أو هقللللللج دا ئ  وفل فصللللللل اوامه خمس ،الب وذل  لععدجسب هعل  ف مصلللللل ج  
م ل ج  فدسل  ماسدل  ولعاجسف ععل  الم  ج  سع،عب ذل  عحعسل العدجسس وعججخ الم  ج  إلل المقدج  

اقلللللل  والعاتست م وهعل ذل  األنلللللل س حد   خمس هعل صللللللس    األنللللللئع  لعوجسه همعس  المد 
م  عاتستمجموهل ت رلل واحلد  مد ل  عقللللللللللللللملل الادسد مغ الم  جات وحل المه دج  م الاجض م ال

 المجااه  م العقوسو .
 Simonمالحي  داخل الفصلللللل ا و ه    29 ف سعمثل  الث د  المد،ق * أم  المدخل 

and Bayer 3799 ج ععمحو  والع لمجموه  مغ المج الت  عه ه ل ،هق ل  األديم قاب  والذي
 حول  
 الع ثسج لماجف  ،جسق  الامل م األحداث النعورس  . -3
 أو رالحم  . والحجر  العفي النعو   -2
 المدجس م ال، لب م ورالحم  . -1

إلل  عه والنلللل اإلسج ه وأرثج مغ ذل  فقد صللللدفوا العقنللللسم ت المؤثج  أو عف هل المدجس 
ل مخ أفرللل ج ال،للل للللب ودللل ع  الماجفللل  م ودواع  مقللللللللللللللل هجه وهوا،فللله م أجهاللل  مجللل الت ععاللل مللل

 الماجف م والدي و  الحجر ومح والت عديسو اإلججاىات الدجانلللللللللس  ومجموه  الديو والنلللللللللعو  
 العقسسو. –ما لج  الهس د ت  –االنعجج    –سصدف ،هق ل لاد  همعس ت مثل   الهس د ت 

 م االاعه س م االنعسا ب.   القجد ف ععمثل  العفي عقنسم ت النعو  
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 : Empirical Approachesالمداخل التجريبية 
غ نلللللعورس ت المدجس عق س ه لادسد  إغ العحعسل ه و ح و مغ هوامل المداخل العججسهس  وان

م  Smith 3799م  Flanders 3794عحلللددت مالمح للل  هوانلللللللللللللل،للل   والع مغ المع سجات 
Spaulding 3795 معه دل  هسغ األحداف ل ذه المع سجات سجب م وهعل حلذا فإغ الاالا ت ال

 أغ عخضخ لامعس  العحعسل .
وهعل حذا فإغ الاوامل الد عج  نللللللوف عاجف المج ل والد،   فل إ، ج هنللللللس، إلل حد 

م ه غ  Meux 3799م  ولرغ حد   هقه ت ه لدنللللله  ل ذا المدخل وحذا م  ههج هده مرنلللللل 
نللللسغ اس نلللل   مم  أد  إلل هدو االاعد   هجدو  أهداد المع سجات رثسج  مم  ال سقدج هعل المدج 

 همعس  العحعسل .
خلل ق همقللللللللللللللرعلل  األهالل د وذللل  هغ ،جس   Miller 3795وحدلل   مللدخللل اخج عهدلل ه 

 ت م مخ عصدسف حذه األفا ل إلل عقنسم الدجان عوصلسف األفا ل والنلعورس ت داخل الفصلل 
ب الامعسلل  العاعسمسلل  م جلل دللب مغ جوادلل أليرللل عصللللللللللللللدسف اخج هدللد عدلل وللله  ف سؤثج  والللذي

والمنللللللععج ل ذه  والر مغ الحقسق لعحدسد العروسغ  العحعسع وهددئذ سعو ع،هس  ه مل العصللللللدسف 
غ حذا الدو  مغ الاوامل العحعسعس  هدأ همصلللللفوف  عقلللللسج خالس ح  إلل الهاد  العقنلللللسم ت  لذياوان

مسل رل ف  عحسدع  هد   مصلللللللللفو  والع هدده جتى مغ النلللللللللعو  أو األفا ل فل دفس العقنلللللللللسو 
 سمثل مف حسو وأها د الامعس  العدجسهس  . والذيحدث 

 Muller وا  المجحع  االهعدائس  ف وفل دجانلللللعه لعهس د ت الخ صللللل  هنلللللعورس ت المدجس 
   سع ا موا هعهوسب العقنسم ت الد عج  رم   3795
 المح في  واإلهق ى هعل االدضه ، واألوامج . -
 ععاعسو .المح في  هعل الجو والمد خ ل -
 انعث ج  الج ه  فل العاعو . -
 انعخداو المص دج الحقسقس  والعوجسه . -
 مد  انعقه ل ال، لب لعماعوم ت . -
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دجاره . -  مد  إلم و ال، لب وان
 ماجف  ال،الب والفجو  الفجدس  هسغ ال،الب . -
 فغ العدجسس . -

ذه ال،جسق  ع،هس  ح المد   ولرغ ال ع ثسج هعسه م وسمرغ ف وحذه العقنلللللللسم ت ال عرمغ 
 واألنعوب هعل المدجنسغ هغ ،جس  المالحي  داخل الفصل .

 مشاكل المفهوم :
هج دب منللللل حم ت المداخل المد،قس  والعججسهس  ي جت مقللللل رل المف وو الديجس  م وفل 

إلل نعو  المدجس همجموه  مغ الصف ت  اإلق ج العا مل مخ حذه المقرع  دعاجض حل سجب 
 ف  Biddle 3799  م ومجموه  مغ المؤثجات م ولقد أرد هسدسل القللللللللخصللللللللس  الموضللللللللوهس

عحعسالعه هعل إه، ى األحمس  لعصف ت القخصس  الموضوهس  م وحد   مقرع  أخج  أال وحل 
العقنلللسم ت المجعه،  هنلللعورس ت المدجس العه دلس  ومد  قلللمولسع   ه لدنللله  لعامعس  العاعسمس  م 

ملدخالل ل لذه المقللللللللللللللرعل  ال ئالل ه غ المع سجات سمرغ  Biddle 3799والد ااعجد عحعسلل هسلدسلل 
 عاجسف   عها ل لاد صج عرود   .

ملل  حو إال  الخلل جج هلل غ المي ج أو القللللللللللللللرللل  Guttman 3754واللد دلل د  جوعملل غ 
الادسد مغ الاد صللللللللللللج م وهعل حذا فإغ قللللللللللللرل ماسغ لعفصللللللللللللل اد سروغ المدجس أو ال، لب 

ثسج م والمي ج الث لث حو ع  لفي أو  حجر  غ اد سروغ قرل النعو  نواى ر الث د والمي ج 
 لعاوا،ف  . اإلسج ه أو  النعه النعو  وذل  همادل العاهسج 

اث مع سجات لألحد ثم د وفل ح ل  الجه، هسغ حذه المي حج الثالث  نلللللللوف دصلللللللل إلل 
ه ج  هغ ه ح وذل  عقللللللللهس  ل ه لمذحب الدسر جعل همادل أغ المع سجات  الدجانلللللللل الفصللللللللل  ف 

ت المدجس اإلسج هس  العفيس  م ونللللللعورس ت المدجس النللللللعهس   سج العفيس  ونللللللعورس ت نللللللعورس 
 ال، لب اإلسج هس   سج العفيس  م ونعورس ت ال، لب النعهس   سج العفيس  م 
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ا و هع،وسج جدول  الذي Fowler 3799ل حلذا المقللللللللللللللجو  الد عو ع،وسجه هعل سد فولج ثلوم
 –والمع،وج  فل الادسد مغ األدقلل،  مثل   الضس   عقنلسم ت الثم د معضلمد ل   الاداى/الا ،ف

 المدسأ . –االهعن م   –ال ضب 
غ عصللمسو القللرل أو المي ج سنلل هد رثسجال هعل وضللخ دي و لعمج ل والهاد لعنللعورس ت  وان

 لدجان ا. ولرد   لغ عحدد أ  قرل سمرغ انعخدامه داخل الفصل  الدجانل داخل الفصلل  ف 
وهالو  هعل عقلللللرسل  Foa 3795قلللللرع  مد جس  وحذا م  ههج هده لروده وااا ل ر ئد ل ولسس م

وعروسغ عاجسف المع سجات فلإغ عحعسلل المي ج سقعجد هملل جلداول عججسهس  اخعس جس  فجضللللللللللللللس  
 ج أو ل   أرثج مغ مي الع خ صللللللل  ه لاالا  هسغ المع سجات م وهد ى هعل ذل  فإغ المع سجات 

 اه، فسم  هسد   .مي حج ح م  فمغ األحمس  همر غ أغ سعو العج 
غ وحو عوضسأ ال جض م الدجان وحد   ،جس  اخج هاسد هغ النعورس ت داخل الفصل 

 اخعس ج ،جس  ماسغ أو اخعس ج مج ل ماسغ .
جح  ال سمرغ حص والع عحدث الرثسج مغ األقس ى واألحداث  الدجانل داخل الفصلل  فف 

   االحعم و ؟عنعح الع عع  األحداث  ح وذل  هعل مداج الا و م ولرغ م  
اإلج ه  ه ل،هخ عاعمد هعل األ جاض واألحداف القللللخصللللس  م فعو ر غ ال جض عحنللللسغ 

 فإده هددئذ عروغ مجموه  األحداث أرثج عد نق ل . الماجف العحصسل 
ولو ر غ اعج ه القخق موجه إلل ف هعس  المؤثجات فإغ ذل  سع،عب الع،عخ إلل أحداث 

ذات اضللللللل س  ماسد  رعم  انلللللللعدهل ذل  العا مل مخ  أخج  م ورعم  ر غ حد   أ جاض محدد 
 الرثسج مغ المي حج واألقر ل .

 والمع سج المنعقل فإغ االخعس ج فسم  هسغ المج الت األن ن وهددم  سعو عاجسف الماس ج 
نلللللللللوف سعو هد ى هعل مد  م، هقع   لع دف م ولعحدسد مثل حذه المالىم  أصلللللللللهأ حدف حذه 

ود ع   لعاجف المدجس النلللعو  مي حج سد العع هخ والعرجاج هسغإلل عحد الدجانللل ت حو الوصلللول
 الامعس  العاعسمس  .
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وهموم ل فإغ العجاه،  سج المنلللللعقج و سج المنلللللعمج سجال الرثسج مغ الرع ب سجنلللللموغ صلللللوج  
 سج واضلللللللللح  ل،ج  العدجسس . وحدسث ل عو العوصلللللللللل إلل دع ئ  عحمل العف ؤل فل العجاه، هسغ 

 ،ج  العدجسس والدع ئ  العجهوس  . العجاه، والعع هخ هسغ
هللل غ حدللل   الرثسج مغ الدعللل ئ  اإلسجللل هسللل  ل،ج   Gageجأ  جللل جسللله  3798هللل و  ف 
عو اس نلللللللل   ه،ج  هدسد  وذل  لم، هقع   لمواف ال،الب مغ الادسد مغ المواد  والع العدجسس 

 إلل حقسق  اس س مد  افقد أقللللللللللل ج  3799ه و  Boyer & Simonم أم  نلللللللللللسموغ م وه سج 
انعج ه  المدجس النعج ه  ال،الب فل إحداث الدع ئ  الماجفس  لد  ال،الب وعحقسق و الدع ئ  

 ال،سه  فل هاض الموضوه ت .
اد أقلللللل ج إلل دع ئ  الاالا ت اإلسج هس  هسغ الجه،  Flandersوفل الد  س  فإغ فالددجت 

 هسغ أفر ج ومق هج ال،الب الن هق  وهسغ الموااف العل سعو اعخ ذح  .
 Biddleسعو عد ول   ه نللللللللعوب إنلللللللل  ب فل الدجانلللللللل  العل ا و ه    الع وأغ الخ صللللللللس  

عوصلللللللللل إلل هد ى الدجانللللللللل ت الحدسث  المعاعق  ه لفصلللللللللول الدجانلللللللللس  اد عد ولت  الذي 3799
إدج تات المدجس  األفا ل م النلللللعورس ت م القلللللخصلللللس  م المجااه  م ال دف م العف هل م الهسئ  

الدجس والعديسم ت اإلداجس  وحد   الهسئ  الداخعس  هعل  وضللللللللللللللوه غمالخل ججسل ( وحدل   رلذل  
مست  م م األدواج المع المر د الاالا ت م الدقلللللللللللللل ، م العجعسب   هعجرسم  االدفا لمث ل   ،جسق  

 . االجعم هس والوي ئف 
ه غ دي و المي حج واألوجه المعادد  لمالحي  الفصللللللل  Meuxااعجد  3799وفل ه و 

سقللمل وحدات لعموضللوه ت الجئسنللس  أدم ، وأقللر ل عثقسفس  هم  فسه العحفست سجب أغ  الدجانلل 
 والما لج  لعمجموه ت والارس .

ومثل حذه المداخل المعاعق  ه،ج  العدجسس وم  سعو داخل الفصلول الدجانلس  عوضأ ه غ 
هاض االاعجاحل ت واالفعجاضلللللللللللللل ت سمرغ عدفسذح  وذل  لمالىمع   ووضللللللللللللللوح   م وأغ المدخل 

 حو الذ  سعو اخعس جه مغ الادسد مغ المج الت المد نه  ل جض ماسغ .المؤثج 
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عحدسد واخعس ج المج ل المد نللب حسث نلله  لرل مغ  ف وحد   مغ المح والت أثمجت دع ئج   
Allen and Richard  لهحللث وع،وسج العللدجسس  الهلل حثسغ ا خجسغ فل  دفوج دنللللللللللللللعلل   مجرت

ل مغ حفي وانللعجج   الهس د ت الخ صلل  هر ف عج العوصللل لامعس  العصللدسف وانللعخداو الرمهسو 
هس غ أمرغ ،ه هع   وانللللللللللللللعجج ه   هغ  3000المدجس وال، لب . حسث سعو عختسغ أرثج مغ 

 معد ول اله حثسغ والمحععسغ . ف ،جس  الرمهسوعج ه،جسق  عجاع   
 لع اوالهسل غ الم،عوب انللللللللللللللعججلل هله سمرغ عحللدسلده ،هقل ل لمجل الت مخععفل  وأغ الهسل دل ت 

ود   المحععوغ سمرغ عختسد   مخ الهس د ت األصللعس  م وهذل  سمرغ عجمسخ الهس د ت األنلل نللس  سد
ومالحيل ت اللداجنللللللللللللللسغ والقل ئمسغ هعل همعسل  العحعسلل م ورل حذا العا مل ه،جسق  جم هس  م 

القلل ئخ سمرغ الحصللول هعسه هغ ،جس  الرمهسوعج وذل  رم  ا و  المث ل ولذل  فإغ العصللدسف 
دفوجد لع،وسج العدجسس م ولذل  فإغ مقلللللل رل المج الت ووصللللللف ،ج  العدجسس هه مجرت نللللللع 

 نوف عروغ أرثج عديسم ل .
ومغ مقل رل المج الت فإغ رمس  االنلعدع ج ت العل س عو ه   الداجس ل ذا الموضو  ل   

  تحجروعأنلللل س مغ الوااخ م وعحع   حذه الوا ئخ لامعس  انللللعدالل مهنلللل،  مثل اواهد الدي و 
ه م حسث سروغ االنعدع   الهنس، ل الدجان الفصل  ف وذل  هجؤس  ونم   م  سحدث المدجس 

دالالت رهسج  ه لدنلللللللللللللله  لع جسو الاعمس  العاعسمس  م وهغ ،جس  العاجسف فمغ النلللللللللللللل ل عججم  
وعحوسل المج الت إلل ،ج  محدد  مغ النلللللللعو  ألده سصلللللللاب عحدسد م  سجب هعل المدجس 

  ف دل  ودسمقجا،س  م وهي وج الونللل ئل النلللماس  والهصلللجس  القس و هه حعل سعصلللجف ه،جسق  ه
 نعنع  مغ االنعدع ج ت . ف مج ل العدجسس حندت إمر دس  دجان  الوا ئخ 

 Simon and Bayerدي و عو وضللللا و هوانلللل،  نللللسموغ وه سج  31حسث عو عنللللجسل 
 هإن  م ت أج ت  العنجسل فل همعس  العدجسس Biddle and Cofar 3799وأوضلأ  3799

 م وهعل حذا األن س فإغ الرثسج مغ الدجان ت اد عمت هصوج  أرثج دا  .
هعمسلل  عحعسللل الهسلل دلل ت المختدلل  ورللذللل  عحعسللل  ف واللد عو رللذللل  انللللللللللللللعخللداو الرمهسوعج 

 .Dell, Hiller 3798مضموغ المح ضجات دسل م وحسالج 
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 مفاهيم أساسية
غ وحل مؤنلللنللل  م الدوه اعو إلهداد الم الصلللح عقوو رعس ت إهداد الماعو هع سئ  الجو 

ععسأ لعماعو مغ خالل   أغ سرعنلللللللب الخهجات العاعسمس  والصلللللللف ت  الع المؤنلللللللنللللللل ت العجهوس  
القللللخصللللس  والنللللسرولوجس  وعدمل الماعقدات العجهوس  المج وب فس   مغ خالل إخضلللل   الفرج 

الجسل  ومعخصللللللللللصللللللللللسغ سورل إلس و عاعس هإهدادم ولذل   العججسه إلل الوااخ  الديجي العجهوي
ع،وسج وعقدو الجم ه  حسث أغ الماعو سعاب دوجا ح م  داخل  ف الصلللللل هد لعمنللللللل حم  الفاعس  

الفصللللللل م فه إلضلللللل ف  إلل دقل الما جف والماعوم ت فإده سدقل نللللللعوره وقللللللخصللللللسعه لعالمسذه 
دقللل سقوو ه العجهويولللذللل  فالهللد مغ إهللداد الماعو إهللداد عجهوسلل  م ذللل  حسللث أغ الماعو  سج 

م ت ج مد  م هسدم  سرعنلللللب ال، لب النلللللعو  المج وب فسه عجهوس  ه إلضللللل ف  إلل الاعوو الماعو 
مرغ أغ س الع . وعوجد هاض المصلللل،عح ت  العجهويالثق فس  والمواد المعخصللللصلللل  مغ الماعو 

 داجف   اهل هدى الامعس  العاعسمس   

 التعليم :
اللدد  ولسس مغ أملل رغ وأتملل غ مع ف عحللدث حللذه الامعسلل  هصللللللللللللللوج وأقللللللللللللللرلل ل مخععفلل   

أغ سحدث عاعسو مقصلللود أو مديو فقد سحدث العاعسو هجضللل  دعسج  هاض األحداث  الضلللجوجي
مايو الحل الت ف لعاعسو مح ول  مقصللللللللللللللود  لعع ثسج هعل المعاعو  ف أو الخهجات الافوسل  ولرغ 
 اد سقوو أرثج مغ فجد هدوج الماعو . عاعسم مواف  أيعج ه هاض األحداف وفل 
سقللللللعج  فس   رل إدنلللللل غ ه،جسق  أو ه خج  ه دف مقصللللللود أو هدوغ  وحو أسضلللللل  همعس 
 اصد واضأ أو محدد .

 التعلم :
م  لعاعسم االمواف  ف ا خج سؤدس لل  ال،جف  والع العاعو هلل ل،هخ حو الامعسلل  المقلل هعلل   

صللللللللللوج  ارعنلللللللللل ب ماعوم ت أو م  جات أو  ف سقوو ه   المعاعو م وسي ج ذل  هعسه  الع  أي
 ره هصف  ه م  معادسل فل نعو 
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و  له  م  سعو ذل  مغ خالل عف هعه مخ خهجات مقدم  إلسه م واد سحدث العاعو أسضللللللللللللل  دودم   
 والعف هل مخ خهجات الحس   . الذاع ح ج  إلل ماعو وسعو ذل  هغ ،جس  القجاى  أو االحعر   

 التدريس : 
ه مغ سقوو مق م ،جف الماعو أو ف سهذل  الذيحو الامعس  المديم  المقصود  والمج ود 

سمرغ أغ سحلللدث لألفجاد عجللل ه عحقس  هاض  اللللذيفل متاولللل  همعسللل  العاعسو هقصلللللللللللللللد العاعو 
أغ حد   مواف عدجسس سجمخ هسغ الاعمسعسغ األنلللللللللل نللللللللللسعسغ وحم   سدضللللللللللأاألحداف م وهذل  

 و وعاعو( .عس عا همعسع 
 نوع خاص من طرق التعليم ويظهر فيه :ورذل  سمرغ عاجسفه هعل أده   

نلللعو  دج ب أغ سعو حذا ال الع عاعسمه م وعحدسد القلللجو،  ف دج ب  الذيعحدسد النلللعو   (3 
 إ، جح  . ف 

لمعاعو د  س  همعس  العدجسس سنللللع،سخ ا ف عضللللمغ أده  الع هسئ  المعاعو  ف ( دجج  العحرو 2 
 القس و هنعو  ماعو سدل هعل حدوث العاعو .

عو  هصللوج  عمرغ مغ أغ سعاعو القس و هنللهمعس  معامد  لعقللرسل هسئ  الفجد  وهو أيضــا :
م وذل  عحت القللللللجو، المحدد  أو ر نللللللعج ه  ليجوف  ماسغنللللللعو   ف  االقللللللعجا محدد أو 
 محدد  .

عفلللل ى م الفغ واالد دق،ع مع،وج م وسدللللدج  عحللللت  ادعقلللل ئ  ع،هسق العللللدجسس هعو وفغ 
مغ  رل دجسموضللللللو  أنلللللل لسب العدجسس م ولذل  ر غ هعل الماعو أغ سدعقل أنللللللعوب عدجسس 

 دجونه م مغ هسغ األن لسب المعادد  الموجود  لدسه .

" دي و مغ الم  جات المقصود  الواهس  ومم  نلللللللللله  سعضللللللللللأ أغ همعس  العدجسس حل 
 " . عاعسم لعحقس  حدف 
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 النظام :
مجموه  مغ المرود ت أو الاد صلللج أو األجتاى المعقللل هر  والمعجاه،  فسم  هسد   عجاه،   

 رل مد م  فل  سجه وسع ثج هه لعحقس  ويسف  ماسد  .اوس  هحسث سؤثج 

 المهارة : 
 األداى المعقغ اإلاعص د  الق ئو هعل الف و وحنغ العصجف.

اد   الع  الم  جات الق ئم  هعل العخ،س، واإلدجا  ألها د الم  جات  المقصــــودة الواعية
 عحدث مص دف  أو دوغ عفرسج وعؤد  إلل عاعو .

 سامل المدجس الذيالنللللللللعو   أي" النللللللللعو  المج وب فسه "  سم العاعودقصللللللللد ه ل دف 
لمنلللللل هد  ،الهه هعل ارعنلللللل هه مغ خالل ذل  الدي و مغ الم  جات المقصللللللود  الواهس  م واد 

 سروغ النعو  المج وب فسه حدف  .
أ  فرجس  وهقعس  . سعاع  هحفي قئ وعذرجه أو عفنسج قئ وقجحه م أو ع،هس   معرفيا ... –أ 

 هللد  أو عحعسللل دق أو مواف م أو عجرسللب أجتاى رملل د  عاعسمسلل  أو يلل حج  م حرو أو الل
مهدل هعل العحعسللل والعجرسللب  هقع لعروغ رال جللدسللدا م أو عقوسو مقصللللللللللللللود إل،لل ج حرو 

 والف و ودجان  الاوامل المخععف  .
أ  ه ،فس  أو قللللللللللللللاوجس  م سعاع  هم  سحب أو سرجه م أو هع سئ  الدفس العخ ذ  وجـدانيا : -ب

 المسول . –مواف حس ل قخق أو اضس  أو فرج  
   فومغ ذل  سعضللللأ أغ مف وو ال،جسق  ادسم  ونللللسع  لعوصللللسل الماعوم ت هسدم  حدسث  

 سحس، ه لعاعسو فسدق، أو س سج نعوره . الذي الخ جج ونسع  لعديسو المج ل 
 ويمكن تقسيم أساليب وطرق التدريس إلى مجموعات :
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 مجموعة العرض :
عمد رعس  هعل الماعو مثل المح ضلللللللج  حسث سقوو الماعو ه لامل مدفجدا فل وحل ،ج  عا

 أ عب األحس غ أو سقعج  مخ العالمسذ فل أضس  الحدود .
 مجموعة االكتشاف :

حسلث سقوو العالمسلذ هل لاملل عحلت إقللللللللللللللجاف وعوجسله الماعو أ  عاعملد هعل العر مل هسغ 
 المقجو  . –ق ف العاعو ه الرع –حل المقرالت  –ج د الماعو واخجسغ 

 مجموعة التعليم الذاتى :
 حسث سقوو العالمسذ ه لامل وال سعدخل الماعو إال فل أضس  الحدود .

وسقللللسج األدب العجهو  إلل وجود هد  عصللللدسف ت النللللعجاعسجس ت وأنلللل لسب العدجسس وف  
 الم  ج ( الوجدادل  ارعنللللللللل ب االعج ح ت( عصلللللللللدسف هعوو لعمج الت  الماجفل الدفس حجرل 

 رم  فل الجدول الع لل  
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 اكتساب االتجاهات اكتساب المهارات المعرفة

 المح ضج   القجاى (
 المد اق 
الاصللللللللللف الذحدل  -الددو 

 دجان  الح ل 
 األنئع  واألجوه 
 الهس غ الامعل

 االرعق ف الموجه
 الجتو العاعسمس 

 الجحالت
 التس جات المسدادس 

 أنعوب حل المقرالت
 نب ا للالعاعو ه نعخداو الح 

 العاعو العا ودل
 
 
 

 
 
 
 
 

 الهس غ الامعل
 
 
 
 

 أنعوب حل المقرالت
 العاعو همن هد  الح نب ا لل

 العاعو العا ودل
 عمثسل األدواج

 الدجوس الامعس 
  العججسب المامعل(

 
 المد اق / دجان  الح ل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أنعوب حل المقرالت
 
 

 العاعو العا ودل
 

ض االنللللللللللللللعجاعسجسلل ت واألنللللللللللللللل لسللب ععمست هلل دلله سمرغ وسالحي مغ حللذا الجللدول أغ ها
 انعخدام   فل المج الت الثالث  .

سقنو الهاض انعجاعسجس ت وأن لسب العدجسس إلل انعجاعسجس ت جم هس  " مثل المد اق  " 
لل انعجاعسجس ت فجدس  مثل الجتو العاعسمس  . العا ود والعاعو   وان

م عصللللللللدسف انللللللللعجاعسجس ت العدجسس إلل  العجهوياألدب  ف ومغ العصللللللللدسف ت القلللللللل ئا  
انلللعجاعسجس ت ععمجرت حول الماعو م مثل انلللعجاعسجس  المح ضلللج  م وانلللعجاعسجس ت ععمجرت حول 

 ال، لب مثل انعجاعسجس  المد اق .
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 مدخل إلى تدريس االقتصاد المنزلى
سنللللللعخدو الماعو فل عدجسنلللللله أنلللللل لسب هدسد  قلللللل ئا  ومعدوه  م وسعواف دج د أ  مد   

ل مد  مد نلللللللللللللهعه لعمواف الذ  عنلللللللللللللعخدو فسه م همادل أده مغ الخ،  أغ دقول أغ حد   هع
،جسق  أفضللللل مغ أخج  فل عدجسس م د  دجانللللس  ماسد  م فعرل أنللللعوب خصلللل ئصلللله وممستاعه 
ولرل هسوهه ولرل ،جسق  مواضللللللخ مفضللللللل انللللللعخدام   فس   م وهعل المدجس الجسد أغ سخع ج 

مر دس ت ماسد  م وسمرغ ال،جسق  المد نللللللله  لموضلللللللو  دجنللللللله و  العل عروغ مد نللللللله  ليجوف وان
لعماعو أغ سنلللللعثمج فل الدجس إمر دس ت رل أنلللللعوب وسامل هعل عحنلللللسد   وسده ل أغ سججب 

 هدفنه حذه ال،ج  .
وال،جسق  حل الونلللسع  الفا ل  العل سعو ه   الوصلللول لع دف أو هعو ه ه اصلللج وات وأال 

ل،جسق  سروغ دج حه فل أداى جنللللللل لعه . رم  ساعهج ج د . وهحنلللللللب ادج  الماعو هعل اخعس ج ا
المدجس همث ه  حمت  الوصلللللللللللللل هسغ الععمسذ وهسغ مرود ت المد   . لذا فإده سده ل هعل الماعو 
أغ سجال دجنله مج وه  مغ ال،الب مغ خالل ،جسق  العدجسس العل سعها   ومغ خالل انعث ج  

عل ذللل  لعمرسد و مغ الخهجات المفسللد  الفلل هعسلل  عالمسللذه ودقلللللللللللللل ، و حعل سرودوا إسجلل هسسغ م و 
 سمجوا ه   لسنع،ساوا دقع   خ ج  ا ه ت الدجان  والهحث .

ومغ ذل  ععضللأ أحمس  الماعو وأده حو األنلل س م وحو الادصللج الفا ل فل عقدسو دجنلله 
دم  ،جسق  العدجسس م  حل إال ونللللللللللللسع  وأنللللللللللللعوب سعهاه الماعو لعوصللللللللللللسل  هفا لس  ودج د م وان

 ا جفه وأنعوهه إلل عالمسذه .ماعوم عه وم
وسمرغ أغ سنلللللللعخدو مدجنللللللل غ ،جسق  واحد  لعدجسس م د  دجانلللللللس  واحد  فسدجأ أحدحم  

 هسدم  سفقل ا خج فقال ذجسا  .
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 أسس اختيار طريقة التدريس :
خ فل م فهسدم  سجب أغ دضلللل المثع ال عوجد حد   ،جسق  سمرغ اهعه جح  ،جسق  العدجسس 

د أ  ،جسق  فل العدجسس سعواف هعل مجموه  مغ الاوامل المخععف  العل اهعه جد  إلل أغ دج 
 عن حو فل جود  حذه ال،جسق  مغ أحم    

عجعه، أنللل لسب العدجسس ه ألحداف اجعه ، ل وثسق ل حسث أغ  األهداف التعليمية والســلوكية : -1
العل  حدافأنلللللعوب العدجسس حو الونلللللسع  العل عحق  لد  ال  س  أو ال دف م فإذا ر دت األ

سه ل الماعو عحقسق   مغ خالل عدجسنلللللللللله لم د  عخصللللللللللصلللللللللله م ع عو هعوصللللللللللسل الما جف 
والماعوم ت فق، فإده ساعمد هعل ،جسق  المح ضللللج  أو ،جسق  المد اقلللل  وحذه عخععف هغ 
ععل  العل ع لدف إلل عدمسل  الفرج الدقللد  هدلد ال،الب وعاوسللدحو المقل جدل  وانللللللللللللللعخالق 

ذا ر غ الحج  واألدل  .حسث سجب أ غ دنلللللللعخدو ،جسق  االرعقللللللل ف أو حل المقلللللللرالت وان
ال دف إرنللللل ب ال،الب م  ج  همعس  فإده سصلللللهأ لتام  هعل الماعو أغ سنلللللعخدو الدجوس 

 الامعس  " العججسب المامعل " .
سا،ل إهداد الدجس وعحضلسجه لعماعم  فجص  جسد  فل العفرسج فل  وضـع خطة الدرس : -2

لدفنللللللس  العل سمرغ أغ عنللللللعخدم   حعل عاسغ ال، له ت هعل اخعس ج األنلللللل لسب العجهوس  وا
العاعو الجسلد . هعل أدله سده ل هعل الماعمل  أغ عروغ مجدل  منللللللللللللللعالد  لر ف  االحعم الت 

 العل اد عحدث ف لماعم  العل ععنو ه لمجود  أرثج ع ثسجا هعل ال، له ت مغ اجسدع   .
 حسث سخععف االاعصل د المدتلل هغ ا :مالئمة الطريقة لمادة االقتصاد المنزلى وطبيعته -3

 سجه مغ المواد م وضلللللللجوج  مجاه   مالئم  التمغ المخصلللللللق لرل دجس وعجعسب المقجج 
 هعل قرل وحدات أو موضوه ت سادل العديسو الجسد لعمقجج نسرولوجس  ومد،قس  .
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نب  حسث سجب هعل الماعو اخعس ج أنعوب العدجسس الذ  سعد الخبرات السابقة للتالميذ : -4
مخ منللللللعو  الخهجات النلللللل هق  لع،الب حعل سروغ العاعسو الجدسد عاعم  جسدا سنللللللعدد هعل 
أنلللللل س نللللللعسو فال عحدث فجوات عاو  همعس  االنللللللعسا ب رم  سجب مجاه   الهسئ ت العل 
ساسقللللللللللللللوغ فس ل  ف ل،جسق  العل اد عا،ل دع ئ  ،سه  مخ أهد ى المدغ اد ال عحق  ذل  مخ 

 نر غ الجسف .
ت لرل ماعو قللخصللسعه الممست  العل سعمس لمدرس ومؤهالته ونطرته التربوية :شــخصــية ا -5

ه   هغ  سجه مغ الماعمسغ ف ذا مح ضلجا معمستا معمرد  مغ م  جاعه العدجسنس  وذل  مفرجا 
مهلدهل  خالال ل سعنللللللللللللللو ه لام  فل العفرسج وادجعه هعل حل م  ساعجسه مغ هقه ت م وث لث 

ه ف و قلللللللخصلللللللس  جذاه  م رم  أغ لعمؤحالت الدجانلللللللس  سعمست ه لقهول الحنلللللللغ مغ عالمسذ
لعماعو ع ثسجا واضلللللللح ل . ف لماعو  سج العجهو  سدقل ماعوم عه لعالمسذه ج مد  . هسدم  الماعو 
العجهو  سدقللل لعالمسللذه النللللللللللللللعو  المج وب فسلله هلل إلضللللللللللللللل فلل  إلل الاعوو الثقلل فسلل  والمواد 

 ج ال،جسق  العل ععد نلللللللب مخ المعخصلللللللصللللللل  م رل ذل  سنللللللل و فل ادج  الماعو هعل اخعس
قللللللخصللللللسعه ومؤحالعه حعل ال سعاجض لعفقللللللل أو اإلحه ، م أو سقف أم و عالمسذه مواف 
المعجدد م فسفقلد عالمسلذه ثقع و هلله م وحلذه حل ال،ل ملل  الرهج  م إذ أدله مغ الصللللللللللللللالب أغ 

 سنعاسد ثقع و فسه م وحم ن و إلل العاعو مده مج  أخج  .
امعس  سروغ ل   دوجال أن نس  فل ال الخاصـة باالقتصاد المنزلى : توافر الوسـائل التعليمية -6

العاعسمس  وجفخ منلللعواح  والد وض ه   وسؤد  إلل اخعس ج ال،جسق  المد نللله  رم  أغ دقق 
 الون ئل العاعسمس  اد سؤد  إلل ضاف همل أرثج المدجنسغ عحمن  .

مدجنل نواى داخل المدجن  أو مد  اإلسم غ هضجوج  وأحمس  الدق ، ال النشاط وأهميته : -7
 خ جج   والديج  الموضوهس  ألحمس  االاعص د المدتلل .

 الفعنف  العجهوس  العل سدعمل إلس   واضال المد ح  والموج وغ التوجيه واإلشـراف الفنى : -8
لعم د  وع ثسجحو القو  هعل الماعم  سؤثج فل الماعم  وعقللللللجسا   هعل االجع  د فل الامل 

 م  سجاع   عخع ج األن لسب العل عؤد  لعحقس  األحداف العجهوس  .واالهعر ج م
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 مواصفات طريقة التدريس الناجحة :
لعماعو حجس  اخعس ج ،جسق  العدجسس حنللب جؤسعه وعقدسجه لعمواف حرية اختيار الطريقة :  -1

 العجهو  الللذ  سجسللد ل،الهلله الد وض هلله وهعل الماعو الدلل جأ اخعسلل ج ال،جسقلل  العل عحق 
 ال دف فل ضوى ثالث  أها د أن نس  ال س فل أحدحم  .

سعاع  ه إلمر دس ت الذاعس  مغ حسث انع، هعه ع،هس  وعدفسذ ال،جسق  العل  البعد األول :
 ا و ه دعق ئ   .

سعاع  هلل ل،الب الللذسغ سللدجس ل و م وحللل عدلل نلللللللللللللله و حللذه ال،جسقلل  أو ال  البعــد الثــانى :
 جس  صللل جم  ال عنلللمأ ه لحجر  الحج  وال ه الهعر ج ال عد نللله وف لعالمسذ المعواجدوغ فل هسئ  إدا

 ،جسق  الخهج  أو المقجو  .
 سعاع  هفج  الم د  الدجانس  العل سقوو الماعو هعدجسن  . البعد الثالث :

 أن تتمشى طريقة التدريس مع نتائج البحوث التربوية وعلم النفس والتى تؤكد على : -2
سلل  ،وال مجاحللل الللدجس لللذا فللإدلله سجللب إثلل ج  عفرسج الععمسللذ أغ سروغ الععمسللذ إسجلل ه –أ 

وعدمسلل  مسوللله واللدجاعلله هحسللث عاعو الععمسللذ رسف سفرج؟ ورسف سنللللللللللللللعفسللد مغ ،جسقلل  
عفرسجه فل الحسلللل   ؟ ولسس ه جض حفي الماعوملللل ت مغ أجللللل االمعحلللل غ م ولرغ 

سجح   ه دف إسج د الععمسذ المهعرج والموحوب . وسعو ذل  هعل ،جس  األنلللللللللللللئع  أو 
 مغ ون ئل الدق ، المخععف  رم  سمرغ ذل  ههاث النجوج داخل حجج  الدجان  .

أغ سعو العاعو ه،جسق  العا وغ هسغ العالمسذ ومخ ا خجسغ خ ج  المدجنللللللللل  ه هعه جحو  -ب
مصلللللللللل دج الماجف  األنلللللللللل نللللللللللس  لع، لب . وهذل  ععو عدمس  االعج ح ت النللللللللللعسم  

 خجسغ .واألن لسب الدسمواجا،س  واحعجاو ا 
إحعجاو قللللخصللللس  العالمسذ وعدمس  القللللخصللللس  المهعرج  الق دج  هعل حل المقللللرالت  -جـ

وهذل  ععو مقلللل جر  الععمسذ فل الدقلللل ، فل الفصلللللم وهعل ضللللجوج  احعم و الماعو 
 ه نعج هع و مخ هدو عخوسف و أو ع دسدحو وانعحن غ همع و ومدح و .
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عل عخللدو المجعمخ ورللذللل  أحللداف الملل د  أغ ععمقللللللللللللللل ال،جسقلل  مخ األحللداف العجهوسلل  ال -1
 الدجانس  العل سقوو الماعو هعدجسن   .

مجاه   منعو  دمو العالمسذ م ودجج  وهس و م وأدوا  الخهجات العاعسمس  العل مجوا ه   مغ  -4
اهل م خ صلللللللل  إذا ر غ حذا الماعو اد دجس ل و مغ اهل م وذل  عجده  لععرجاج فل ال،ج  

 وعجده  لعمعل .
جاه   الفجو  الفجدس  هسغ ال،الب وعوفسج فجق العاعسو العل عد نلللللب دموحو ومد  جاس و م -5

الاقعل ه نلللعخداو أرثج مغ ،جسق  فل الدجس الواحدم هحسث عالئو رل ،جسق  مجموه  مغ 
ال،الب وذل  دوغ إفجا،م ف و اد سنلللللع،سخ أغ سنلللللعخدو ،جسق  المح ضلللللج  ثو سدعقل مد   

ئع  هحسث سنللعفسد جمسخ ال،الب مغ الدجس أو أرهج هدد مد و إلل ،جسق  الحواج أو األنلل
 هعل األال .

أغ ع خذ ال،جسق  ه لقواهد األن نس  العل عهدل هعس   ،ج  العدجسس وحل العجعسب المد،قل  -9
فل هجض الم د  مثل العدج  مغ الماعوو إلل المج ول ومغ النللللللل ل إلل الصلللللللاب ومغ 

  سج المه قج . الهنس، إلل المجرب ومغ المه قج إلل
أغ ع عو هل لعجعسلب النللللللللللللللسرولوجل فل هجض المل د  عهال ل لمسول وج هل ت العالمسذ وادجاع و  -9

 وانعاداداع و .
 االحعم و ه لاد صج الع لس  العل عحرو الاد صج العاعسمس    -8

أ  الوات المخصللللللق ل ذا الدجس مغ السوو المدجنللللللل فرم  حو  عنصــــر الوقت : –أ 
سرودوغ أرثج دقللللللللللللل ،  فل الدجوس المهرجه م هعل هرس ذل  ماجوف أغ ال،الب 

فل د  س  السوو الدجانلللللللللللل الذ  سوجب هعل الماعو إث ج  دقللللللللللل ، ،الهه وأغ سهاث و 
 هعل العسقي خ ص  رعم  ااعجب مغ د  س  السوو .
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تس د  أهداد ال،الب الذسغ سضللم و الفصللل الذ  سدجس فسه م حسث أده  العنصـر الثانى : -ب
د ال،الب ر غ مغ الممرغ لعماعو أغ سنلعخدو أنلعوب الحواج والمد اق  ورعم  رعم  ال هد

تادت أهداد ال،الب هاد ذل  عقل رف ى  حذه ال،جسق  وعقعصللللللللج ف ئدع   هعل هدد محدود 
  مغ ال،الب .

مجود  ال،جسق  وصللللللللالحسع   لععرسف إذا ااعضللللللللت اليجوف ع سسجح  وال عقف ج مد  م داو  -7
 سذ وسؤد  إلل عدفسذ الدجس هرف ى  ه لس  .ذل  فل ص لأ العالم

وفسم  سعل ،ج  العدجسس المخععف  العل سمرغ انلللللعخدام   فل عدجسس االاعصللللل د المدتلل 
مخ عوضللللسأ ممستات وهسوب رل ،جسق  حعل سعنللللدل لماعو االاعصلللل د المدتلل أغ سنللللعفسد مغ 

الذ   ف العاعسملحذه الحنلللد ت وأغ سعجدب المنخذ م فل ضلللوى خهجعه حو م وفل ضلللوى الموا
 سحرمه م وأسض  فل ضوى هالاعه ه ل،الب .
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 Lecture طريقة المحاضرة الشفوية
.. حل الاجض القللفو  لموضللو  م  هوانلل،  الماعو لمجموه  مغ المعاعمسغ  المحاضــرة

لعحقس  حدف عاعسمل محدود دوغ مد اقل  أو إقلجا  المعاعمسغ مخ الماعو وسدحصج دوجحو فل 
دم  هاد االنللعم   والف و  وعدوسغ المذرجات دوغ أغ سنللمأ ل و ه لنللؤال أثد ى إلق ى المح ضللج  وان
 االدع  ى مد   .

 طبيعة المحاضرة :
عنعخدو أل جاض رثسج  مد   اإلهالو واإلاد     عاعهج المح ضلج  ونلسع  اعص ل جم حسج 

غ أهل هوالوهي واإلجقللل د واد انلللعخدم   الجنلللول صلللعل اه هعسه ونلللعو حسث اعخذ داج األجاو 
األجاو مجرتا سععقل فسه ه صللللللللللح هه ومغ عهاه لساعم و مه در الدسغ اإلنللللللللللالمل الصللللللللللحسح  م 
ه إلضلللللل ف  إلل أد   ال،جسق  العقعسدس  المعها  فل مايو المداجس ومخععف المجاحل العاعسمس  م 

 ع   هوعنللعدد فل اواهدح  الجئسنللس  إلل الرعم  المد،وا  وعدهث  اسم  حذه ال،جسق  مغ أد   هعفج 
 المخععف  ا دج  هعل عحقس  هاض الدواحل الم م  فل العاعسو .

والمح ضللللج  ر نللللعوب ه عت هعسق  نللللهق   التمغ مدذ اخعجا  ال،ه ه  م وسفضللللل نلللل ول  
الحصللول هعل الرعب م هسد أده هاد أجهام ئ  نللد  مغ ا غ نللعيل المح ضللج  مقهول  م ونللسعو 

م فلل لرعلل ب لو س،جد المحلل ضللللللللللللللج  أرثج مملل  ،جد  العاعسمعهدس لل  وانللللللللللللللعاملل ل لل  فل الععسفتسوغ 
 الععسفتسوغ الرعب رالحم  لو سقصل خصمه مغ الحعه  وال اضل هعسه .

واد لج  الق ئموغ هعدجسس االاعصلل د المدتلل فل الهداس  النللعخداو ،جسق  المح ضللج  ألغ 
سغ فقد   الماعمالملداجس ر دت عفعقج إلل الما مل واألدوات واألج ت  م وألد   ،جسق  م لوف  لد

ععقوا ه   دجانل ع و الا لس  وم تالت هدو عوفج اإلمر د ت عضلل،ج ماعمل االاعصلل د المدتلل إلل 
 االرعف ى ه لقجد الديج  .

وهدد ما لج  ،جسق  المح ضلللج  ر،جسق  لعدجسس االاعصللل د المدتلل م سده ل اإلقللل ج  إلل 
ججاىاع   واالهعه جات الواجب مجاه ع   ثو عح ول وضللللللللخ حذه  أدوا  المح ضللللللللج  وقللللللللجو،   وان

 ال،جسق  فل مستاغ العقسسو مهسد  ممستاع   وهسوه   .
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 األنواع الرئيسية للمحاضرة :
 المحاضرة التفسيرية أو اإليضاحية : –أ 

وحل أرثج المح ضللللللللجات قللللللللسوه  وذل  ألد   عحدد الماعوم ت وعهجتح  وسعقللللللللهث مايو 
وغ لألنع ذ لسح ضج ،وسال فسعرعو مايو الوات ال،الب ه ذا الدو  مغ المح ضج  هددم  سنما

وال سفنأ المج ل لألنئع  م وحذه المح ضجات مخ،،  وم،وج  أرثج مغ المق الت القف س  إذا 
 م  أهدت هحذ  وم  ج  .
 وتتوقف جودتها على :

 الع   واأللف ي والعاهسجات العل سنلللللللللعامع   الماعو فرثسج مغ األلف ي العل سعخسل الماعو أد    -
 ن ع  م،جوح  لعجمسخ عروغ   مض  هدد العالمسذ أو ذات مادل  سج محدد .

أال سروغ القلللللللللجد مججد رالو سنلللللللللجد أو سعقل هل عروغ م معه إي  ج الدق ، األنللللللللل نلللللللللس    -
 واالدعق ل العدجسجل مغ دق،  إلل أخج  .

 المحاضرة المثيرة : -2
مل ماجف  ال،عه  ثو ساسقصللللللللللللد مد   إث ج  العفرسج وفس   سامل المح ضلللللللللللللج هعل عحد  

ج حدا هعل أغ س خذ ه سدس و لعروسغ عصلللللوج معر مل م وحذا الدو  سالئو موضلللللو  اإلدنللللل دس ت 
 أرثج مغ  سجه مغ المج الت .

 المحاضرة التطبيقية : -3
حسث سامل المح ضلج هعل انلعخداو هاض الون ئل لعوضسأ الموضو  من ج الدق   م 

 والفغ والاعوو .وسهدو ذل  واضح  فل مج ل المونسقل 
 المحاضر النقاش : -4

وفس   سقوو الماعو إنلللللعج ه  ألنلللللئع  ،الهه العل س،جحود   ه إلج ه  هعل رل نلللللؤال فل 
مح ضلج  اصلسج  ومه قلج  لعوضلسأ عع  القضل س  الجئسنلس  موضو  العن ؤل وفس   سقجخ الماعو 

 ق، م ،الهه هعل العاعس  والعاهسج هغ حموم و فال سرعفوغ ه،جد األنئع  ف
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وسعحدث الماعو لمد  جهخ نلل ه  عقجسه  ثو سثسج الدق   لهضللخ دا ئ  حول دق،  جئسنللس  ثو سقدو 
عوضللللللسح  مخعصللللللجا أو سجه، مالحي ت ال،عه  المخععف  م وسجب مجاه   هدو مق ،ا  الدق   
المعداخل مخ المح ضلللللللللللج  م  ج  عدف  المح ضلللللللللللج  هل سجب أغ سقلللللللللللجخ ال،عه  هعل العفرسج 

 سجج  عقدسمه م وستسد دجج  عف هع و فل الجتى الخ ق ه لمح ضج  . ه لمحعو  الذ 
 المحاضرة التالوة )التسميع( : -5

وفس   سعواف المدجس هغ إلق ى المح ضج  لس،جد أنئع  محدد  م أو عرعسف ال،عه  اجاى  
ر غ  هالم د  العل أهدوح  اجاى  ج جس  واد انللللعخدم   الجنللللول صللللعل اه هعسه ونللللعو حسث أد

عو اس ت القجاغ الرجسو رم  أدتلت هعسه مغ الوحل وسجددح  هاده المنلللللللللللللعموغ حعل سحفيود   سع
هغ ي ج اعلللب وحل أمج مغ اه نللللللللللللللهحللل دللله وعاللل لل حسلللث سقول     وأمجت أغ أروغ مغ 
المنللللللللعمسغ وأغ أععو القجاغ ( وا ل أسضلللللللل      واعل هعس و ده  الذ  اعسد ه اس عد  ف دنللللللللعو مد   

 غ مغ ال  وسغ ( . إغ أنلللللعوب المح ضلللللج  العالو  حذا حو هرس أنلللللعوب ف عهاه القلللللس، غ فر
النلؤال المح ضلج  م ف لمدجس س،جد األنلئع  وال،عه  سعق جروغ فسم  ساجفوده أو م  اد حضجوه 

 هق د   .
 المحاضرة المختبر : -6

حسث سع هخ ال،عه  مح ضجات اصسج  مغ خالل مق حداع و الخ ص  م وعج جه و أو  سج 
 أن لسب الامل المنعقل . ذل  مغ

جراءاتها :  شروط المحاضرة وا 
ععروغ المح ضللللج  الفا ل  مغ ثالث  أجتاى حل   المقدم  " الع سئ  " م معغ المح ضللللج  م 
الخ عم  م ف ل أقلهه ر ئغ هضلو  والجنلد الهقلج  مث ل جسد لوصف المح ضج  هعل ق رععه 

منللللللللللللللعقللل هغ األجتاى األخج  مخ م فسجللب أغ سروغ فس لل  مجموهلل  مغ األجتاى م رللل مد لل  
اقلللعجا، أغ عروغ حذه الاد صلللج والمرود ت رال واحدا م ودنلللع،سخ أغ دونلللخ المق جد  إلل أهاد 

 مغ المي ج الخ ججل لعهقج .
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إذ أغ هاض المح ضللللجات سجب أغ عروغ وحوقلللل  ر نللللج  هسدم  عروغ مح ضللللجات أخج  ألا ه  
حذا رعه سجب أغ عاس  المح ضلللج  هقو   جس ضلللس  جقلللسق  م وث لث  مججد خد  وأالهسب م وأحو

 وهصوج  عهاث هعل االددح  .
وسمرغ أغ عقللللللللللللللهله المحل ضللللللللللللللج  ورسفسل  هد ئ   ه لق، ج م ف لمقدم  مثل الق ،ج    ومعغ 

هد صج( مثل الاجه ت وخ عم  المح ضج  مثل مؤخج  الق، ج  5-4المح ضلج  العل عقلمل مغ 
. 

 
 
 

مجموه  مغ الم  جات العل سجب أ غ سجسدح  وسقمل رل جتى مغ األجتاى الن هق  هعل 
 الماعو م دنعاجض ل   فسم  سعل  

 أوال : المقدمة " التهيئة " :
أغ ،الهه لسنوا مق ولسغ ه لموضو  الذ  نسقوو هعدجسنه  جفهعل الماعو الواهل أغ سا

 غم م هل إغ هاضللللل و اد ال سروغ هعل هعو هم  نلللللوف سدجس هعل اإل،ال  م لذا فإغ هضلللللخ
جات الع،سف  ع ب انعقجاج فل أول الحص م لغ ع دل أهدا هغ افعع حس  خ ص  ه لمح ضج  الاه 

ععضلللمغ عقجسج الموضلللوه ت الم م  لذل  السوو أو هجضللل  لألنلللئع  الم م  العل سمرغ اإلج ه  
هد   فل عع  الحصللللللللللل  مو،ج  افعع د المح ضلللللللللللج  رثسج  عر د عروغ هادد إمر د ت هدى جمع  

ص د المدتلل سنع،سخ أغ سدخل إلل دجنه مغ وااخ ددج  هاض الخضجوات مفسد  . فماعو االاع
أو الفواره فل األنللللللللللوا  م والوااخ أغ أحمس  المدخل النللللللللللعسو لعدجس عرمغ فل أد   عحضللللللللللج 

 العالمسذ هقعس ل ودفنس ل رل سعج وهوا مخ الماعو ورل سددمجوا مخ الدجس الجدسد
  

 مقدمة                منت                  مؤخرة

 قاطرة عرابت 5 – 3
 رأس

 جسم
 أطراف
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نللللللل هق  لعجه، هسد   وهسغ م  نلللللللوف سعاعمه فسجب أغ عروغ المقدم  مقلللللللوا  وأغ عروغ حعق   
الععمسذ . ولذل  فإغ ع سئ  المعاعمسغ النللعقه ل موضللو  المح ضللج  عع،عب أجها  م  و أنلل نللس  
. سجب أغ عروغ مقلللللللللللوا  فل حد ذاع   لععالمسذ وأغ عروغ حعق  نللللللللللل هق  لعجه، هسد   وهسغ م  

عو المعع لس  لعهدى فل نللعنللع  العا نللوف سعاعمه الععمسذ وذل  ألده م  لو سرغ عالمسذ  سعقللواوغ
 فإد و نوف سدصجفوغ هد  وهغ الدجس .

 المهارات
 
 

 
 
 ( ربط موضوع المحاضرة بخبرات التالميذ :1)

سجب هعل الماعو أغ سجه، موضلللو  المح ضلللج  الجدسد  هموضلللو  م  نلللهق   أو هخهجات 
عسو وح  ومغ ثو ف هعس  العاالعالمسذ إذا ر دت المح ضللللج  األولل لضللللم غ انللللعمجاجس  الخهج  ودح

حسلث أغ ه سج أو هلدوغ إججاى همعس  الجه، عصللللللللللللللهأ الم د  العاعسمس  الجدسد   سج ذات مادل 
ه لدنلللله  لع، لب وسصلللللاب هعسه انللللعسا ه   واالنلللللعف د  مد   م رم  سده ل هعل الماعو أغ سقدو 

 فرج  ه م  هغ الموضو  وسوضأ أحمسعه .
 ( جذب انتباه الطالب :2)

عسلل  ععاع  هللإحللداث ع سجات فل دملل ذ  حللث ودفخ المعاعو وعحللدسللد ادعهلل حلله هغ وحل هم
 ،جس  ع سسج أدم ، العف هل العفيل و سج العفيل .

  

جه، موضو  
المح ضجات هخهجات 

 ال،الب

جذب ادعه ه 
 ال،الب

عوضسأ ال دف مغ 
 المح ضج 

عوضسأ اإل، ج 
العديسمل لاد صج 

 المح ضج 
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والجدسج ه لذرج أده هدوغ انللللللللللعخداو الماعو ألنلللللللللل لسب جذب االدعه ه م فإغ دج د همعس  العاعو 
دجأ عصلللل ل فإذا لو سه لدنلللله  لعداجنللللسغ عروغ موضللللخ قلللل  رهسج م ف لعدجسس أنلللل نلللل  همعس  ا

الماعو فل خع  الج ه  فل االنللللللللعقه ل لد  الداجس فعغ سروغ حد   منللللللللعقهالل لجنلللللللل ل  الماعو 
 وه لع لل لغ عحدث همعس  العاعو .

ومغ األنللل لسب الد جح  لجذب االدعه ه م أغ سهدأ الماعو مح ضلللجعه هنلللؤال هغ أمج سقخ 
  دق،  لعقدسو المف حسو الخ صللللل  هموضلللللو فل د،   احعم و المعاعمسغ م ثو سنلللللعخدو إج ه ع و ر

 المح ضج  .
 ( توضيح الهدف من المحاضرة :3)

سنلللل هد عوضللللسأ ال دف هعل ف هعس  المح ضللللج  ديجا ألده سنلللل هد المعاعو هعل إضللللف ى 
المادل المد نب هعل هد صج المحعو  واألدق،  العاعسمس  هم  سعف  مخ الوصول ل ذا ال دف 

رل نللعورل وسفضللل رع هعه فل مر غ واضللأ فل أهعل النللهوج  م وسجب صللس    ال دف فل قلل
. 
 ( توضيح اإلطار التنظيمى لعناصر المحاضرة :4)

سنللل هد حذا اإل، ج المعاعو فل عروسغ الخجس،  الذحدس  العل نلللسنلللعخدم   فل االنلللعقه ل 
 . المديو لعما جف العل نلللللللعقدم   المح ضلللللللج  وما لجع   م األمج الذ  ستسد مغ ف هعس  العاعو

وسجب وضلللخ حذا اإل، ج هعل النلللهوج  واالنلللعجقللل د هه فل االدعق ل مغ هدصلللج إلل هدصلللج 
 اخج مغ هد صج المح ضج  .

 متـن المحاضــرة :
ساجف القللللللللللجد ه ده مح ول  عتوسد ا خجسغ ه لف و هغ ،جس  عروسغ االجعه ، ت الجدسد  

 سللد المالل لو األنلللللللللللللل نللللللللللللللسلل فل هقول المعاعمسغ لألفرلل ج والحقلل ئ  لللذا سده ل هعل الماعو عحللد
لمح ضللللللجعه مخ مجاه   أغ عدنلللللل ب األفر ج فل نللللللسول  محقق  العجاه، م مخ انللللللعخداو األلف ي 

 المف وم  الواضح  مخ اإلحعم و همخ ج  األلف ي والض ، هعل د  س ت الحجوف م
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ه د  صلس    الدق ، األنلل نلس  هاه جات جدسد  لعمنلل هد    وهدو العحدث هنلجه  رهسج  وعرجاج وان
ل ف م   م ه إلضلللللللللللللل ف  إلل انللللللللللللللعخداو األمثع  الموجه  والنلللللللللللللل له  مخ إعق غ م  جات معغ هع

 المح ضج  العل سمرغ عد ول   هعل الدحو الع لل  
 متن المحاضرة مهارات

 
 
 
 

 
 
 
 

 ويتطلب تقديم متن المحاضرة المهارات اآلتية :
 العرض المسلسل : –أ 

الحقلللل ئ  العل عنللللللللللللللعخعق مد لللل  فل حللللذه الخ،و  سده ل أغ سقللللدو الماعو الجتئسلللل ت و 
العامسم ت م لذا سجب أغ عروغ األفر ج المعضلللمد  فل المح ضلللج  مديم  فل عنلللعنلللل مد،قل 
محقق  لععجاه، حسث عاعمد رل دق،  هعل م  اهع   وعم د لم  هادح  وصلوال إلل عحقس  أحداف 

 الدجس .
 اإلنتقال والربط : -ب

أغ    الهاض ه إلقللللعجا  مخ العالمسذ وسجبسقوو الماعو همق جد  الحق ئ  الجتئس  ههاضلللل 
ساعقلد الماعو هل غ حلذه الم ل ج  سجلب أغ ع عو هع سئل  العالمسلذ هدد االدعق ل مغ دق،  إلل أخج  
فل نللللللللللس   موضللللللللللو  الدجس مخ عحقس  الجه، هسغ حذه الدق ، وهعل الج و مغ هنلللللللللل ،  حذه 

لل إخجا  المح ضللللللج  هقللللللرل الم  ج  إال أغ هدو إج د  انللللللعخدام   هوانلللللل،  الماعمسغ سؤد  إ
 مقو  .

  

 االحعف ي ه دعه ه المعاعمسغ االدعق ل والجه، الاجض المنعنل
 واحعم م و

العدوسخ 
 الحجرل

عدوسخ 
 العف هل

العدوسخ فل 
انعخداو 
 الحواس

العدوسخ 
ه نعخداو 
لحي ت 
 الصمت

العدوسخ 
هع سسج 
دجج  
 العجرست

رنج حد  
 المعل

ع سج 
دجج ت 
ادفا ل 
 الماعو
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 اإلحتفاظ بانتباه المتعلمين واهتمامهم : -جـ
مغ الضللجوج  إلعم و همعس  العاعو االحعف ي ه دعه ه المعاعمسغ ،وال المح ضللج  م وال سعو 

 ذل  إال ه نعخداو أن لسب عدو  المثسجات .
مجاج عجرست ه أغ انلللعوعاعمد أنللل لسب عدوسخ المثسجات العاعسمس  هعل مهدأ دفنلللل ح و مؤدا

الفجد هعل مثسج واحد لفعج  ،وسع  سؤد  إلل ادق،   حذا االدعه ه والدا س م ولضللم غ انلللعمجاج 
ادعه ه المعاعو أثد ى هجض موضلللللو  المح ضلللللج  فالهد مغ عدوسخ المثسجات العاعسمس  هعل الدحو 

 الع لل  
 تحركات المعلم : -1

  ما،س  وج ه لعالمسذه لسعمرغ مغ الرع ه سجب أغ سقف الماعو اجسه  مغ ج دب النلللللللهوج 
هعل النللللهوج  ومع ها  العالمسذ فل دفس الوات هنلللل ول  م رم  سده ل هعل الماعو أغ س سج مغ 
وضلاه وموافه فل ا ه  الدجس هقرل معتغ م مخ مالحي  أغ مقل الماعو فل حجج  الدجان  

سلل هلل  ،وال فعج  المحلل ضللللللللللللللج  ععدلل فل مخ مف وو العدوسخ   الحجرل الم،عوب م حسللث أغذحلل هلل  وان
الحجر  حد  أصلهحت مثسجا منعمجا سؤد  أسض  إلل الجع ه  والمعل م هسد أغ المفجوض انعخداو 
الحجر  ر نلل س لععدوسخ الحجرل وذل  لرنللج المعل والجع ه  مغ انللعمجاج ادعه ه الداجنللسغ لعماعو 

ى عج ه أغ سروغ هه، وحو سعحدث فل وضخ واحد ،وال فعج  المح ضج  . لذا فإغ العحج  سجب
 ال،جسق  العل سعحج  ه   عدقل هاض الماعو اغ مجموه  صللل سج  مغ العالمسذ وسجب أغ ساجف

 الما دل لععالمسذ فقد عادل الادوادس  واد عادل المال،ف  .
 تنويع التفاعل : -2

سجب هعل الماعو أغ سنلللللللللل حو فل تس د  ادعه ه العالمسذ هغ ،جسق  انللللللللللعخداو الادسد مغ 
 –الععمسللذ ( م   الععمسللذ  –المجموهلل  ( م   الماعو  –العفلل هللل ف دلل   دموذ    الماعو  دملل ذ 

 الععمسذ ( . –الماعو ( م   الععمسذ 
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هددم  سح ضلللللللللللج الماعو فل مجموه  مغ الداجنلللللللللللسغ م سروغ العف هل حد  هسغ الماعو وجم ه  
ل دا س ال،الب الداجنلللللللللسغ م وحذا الدم، حو النللللللللل ئد فل المح ضلللللللللج  م وسؤد  انلللللللللعمجاجه إل

وادق،لل   االدعهلل ه م وهعل الماعو أغ سنللللللللللللللعخللدو األدملل ، األخج  لععفلل هللل حفلل يلل  هعل ادعهلل ه 
الداجنللللسغ م فمغ الممرغ أغ سوجه الماعو نللللؤاال إلل ، لب ماسغ لوحي هدو ادعه حه لم  سدوج 

 فل المح ضج  .
  مغ مجموه وسروغ العف هل حد  هسغ الماعو و، لب واحد . أو أغ س،جد نللللللؤاال وس،عب

سعروغ رل مد   مغ ثالث  مغ الداجنللسغ مد اقللعه والعوصللل إلل إج ه  رفجس  م وسروغ العف هل 
 حد  هسغ رل أفجاد المجموه  وحرذا .

 استخدام الوسائل المعينة : -3
سجب هعل الماعو انللللللعخداو ر ف  الونلللللل ئل العل عدهو ،جسق  المح ضللللللج  مثل انللللللعخداو 

والعوضللللللللسأ والعدوسخ فل انللللللللعخداو حواس المعاعو م والعدوسخ فل النللللللللهوج  فل الرع ه  والجنللللللللو 
انلللعخداو المثسجات العاعسمس  مثل الونللل ئل الهصلللجس  والنلللماهصلللجس  والونللل ئل اإللرعجودس  العل 
ععمثل فل النلللللللللللهوج  الماد  منلللللللللللهق ل والعل عمرغ الماعو مغ تس د  فا لس  القلللللللللللجد إذا دجأ فل 

ب وسروغ ذل  ه لعهدسل فل انللللللعخداو الحواس لعمعاعو م انللللللع الل   فل الوات المحدد والمد نلللللل
المنللعقهع  لعمثسجات أو لعجنلل ل  العاعسمس  م فديجا ل،هسا  المح ضللج  م فإغ الرثسج مغ الماعمسغ 
سجرت وسعأ هعل انلللعخداو ح نللل  النلللمخم وانلللعمجاج انلللعخداو حذه الح نللل  فق، سؤد  فل رثسج 

 عه ح و لموضو  الدجس .مغ األحوال إلل دا س الداجنسغ وادق،   اد
ولعجدب ذل  سجب هعل الماعو العدوسخ فل انلللللللللللللعخداو حواس الداجس وذل  ه لعدوسخ فل 
انلللللللعخداو المثسجات العاعسمس  مثل الونللللللل ئل الهصلللللللجس  والنلللللللماس  واإللرعجودس  والعل ععمثل فل 

عل رسفس  هالنلللهوجات الماد  منلللهق  م والعل عمع ت هتس د  ف هعس  القلللجد وساعمد دج د الونلللسع  
 انعخدام   والوات المد نب لوضا   وسمرغ انعخداو عع  الون ئل هعل الدحو الع لل  
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 وقفات المعلم )السكون( : -4

االدعق ل مغ الرالو إلل لحي ت اصسج  مغ النروغ ساعهج مغ اهسل العدوسخ فل المثسجات 
غ ثالث لمعاعمسغ وسجب أال سقل هف لعواف فج   أثد ى الحدسث سنللللللل هد هعل االحعف ي ه دعه ه ا

 ثوادل وال ستسد هغ هقجسغ ث دس  .
حسللث أغ الثالث ثوادل ال عحق  ال للدف الم،عوب وهقللللللللللللللجسغ ثلل دسلل  عاعهج فعج  ،وسعلل  
عنلللللل هد هعل ادصللللللجاف العالمسذ هغ الامعس  العاعسمس  وه لع لل ال سعحق  ال دف الم،عوب مغ 

 حذه الامعس  .
 ركيز :التنويع بتغيير درجة الت -5

وسروغ ذلللل  هغ ،جس  العحرو فل تسللل د  ادعهللل ه المعاعمسغ هغ وعسجعللله الاللل دسللل  وذلللل  
جرست ل  ه نلللعخداو األنللل لسب العفيس  و سج العفيس  لعذه لدنللله  لمثسجات ماسد  فل الدجس وسعو 

 االدعه ه .
  

 ئأالقجا الون ئل اإللرعجودس 

النهوج  الماد  
 منهق ل 

ل   رثسج مغ 
المتاس  إال أد   
عحد هقد  مغ 
 هدد ال،عه 

الصوج المعحجر   القف فس ت
 الجنوم ت المعحجر 

 أقج،  الفسدسو

عوضأ صوج 
األقس ى أو المد يج 
ال  م  والصوج 
التسعس  واألهدس  
 لعقج  والعض جسس 

 

عنعخدو هدل 
النهوج  هغ ،جس  

 دقع   هنالت
العصوسج أو الرع ه  

هعس   أثد ى 
 المح ضج  
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 كسر حدة الملل : -6
  همتح  ل م د  فر حسسنلللع،سخ الماعو العدوسخ هغ ،جس  ع سسج المثسج مغ م د  هعمس  إل

خفسف  وج د  عقجب العالمسذ مده وعتسل أثج الجو الجنلللمل م وحذه العمنللل  القلللخصلللس  سروغ ل   
فال النللللحج فل دفوس العالمسذم هعل أغ سجاهل الماعو أغ ال سعم د  فل ذل  ألده نللللالد ذو 

 حدسغ لمغ ال سمع  م  ج  انعخدام   .
 
 ال المعلم :التنويع عن طريق تغيير درجات انفع -7

وسقصللللللللللللللد هلذلل  ادفال ل الماعو مخ مل  سقدمه مغ مثسجات عاعسمس  وذل  هغ ،جس  ع سسج 
دهجات الصلللللللللوت وانلللللللللعخداو الحجر  والع    سج العفيس  " ل   الجنلللللللللو " وذل  دوغ مه ل   أو 

 م  ال  .
عدو  دهجات الصللللوت لعع عب هعل المعل فع سج الصلللللوت اجعف ه  وادخف ضلللل  سضلللللفل حسوس    -

م جفخ غحجج  اللدجانلللللللللللللل  م فالهلد مغ جهخ الصللللللللللللللوت هدلد ذرج فرج  جلدسلد  م هعم ل ه هعل 
 الصوت أرثج مغ الالتو سنهب إته   .

 انعخداو حجر ت السد أو الجأس اد عادل وعدقل ما دل ماسد  .  -
ل   الاسوغ وحجر ع   عامل هعل عروسغ هالا  عف حو والع رد مغ ف و ال، له ت م وضلللللللللللله،   -

 . حجج  الدجان 
 ثالثًا : خاتمة المحاضرة :

عع،عب م  جات الخ عم  القس و هععخسق الدق ، الجئسنللس  لعدجس وسمرغ عفنللسج أحمس  حذا 
المعخق هل رثج مغ ديجسل  أو مف وو مغ مفل حسو هعو الدفس العاعسمل ومغ هسغ حلذه الديجس ت 

وعنللللللللعخدو حذه   ى الماعوم ت أو دنلللللللس د  هقوأثجه هعل انلللللللع (interference)ديجس  العداخل 
 serial position)الديجس  فل عفنسج األثج العجعسهل لجتئس ت الم د  العل سعروغ فس   الدجس 

effect) 
  



43 

 

والذ  سالحي مده أغ م  سعو عقدسمه فل ونلللللللللللل، الدجس ال سعو عذرجه أو االحعف ي هه هقو  مثل  
هداس   عقدسمه فلمل  سقلدو فل هلداسل  اللدجس ود ل سعله م وسججخ النللللللللللللللهب فل ذل  إلل أغ م  سعو 

 Retroactive Interferenceاللدجس سعاجض لدو  واحلد مغ العلداخلل وحو العداخل الهاد  
مخ م  سعو عقدسمه فل ونلللللل، الدجس وم  سقدو فل د  س  الدجس سروغ هجضلللللل  أسضلللللل  لدو  مغ 

 مخ م  ادو فل ون، الدجس . Proactive Interferenceالعداخل وحو العداخل القهعل 
فل ونلل، الدجس فسروغ هجضلل  لعدوهسغ النلل هقسغ مغ العداخل الهاد  القهعل أم  م  ادو 

وهعل ذل  فإده سروغ أرثج هجضلللل  لعدنللللس غ إذ م  اوجغ هم  سقدو هم  فل هداس  الدجس ود  سعه 
. 

 وبناء على ما سبق :
فإغ هعل الماعو الد جأ أغ سخعو المح ضللج  همعخق لدق ،   الجئسنللس  هعل أغ سنللعاسغ 

إل، ج العديسمل لاد صلللج المح ضلللج  الذ  وضلللاه فل هداسع   وسفضلللل أغ سنلللعخدو فل ذل  ه 
الماعو مقل جر  ال،الب ه نلعخداو أنعوب األنئع  لعوصول إلل المعخق المق ج إلسه ثو سد ل 
الماعو المح ضللج  هإه، ى العرعسف ت الدجانللس  أو الواجب المدتلل الخ ق هموضللو  المح ضللج  

 وحذا إد  ى ماجفل .
ث ه  العالمسذ لعقجاس و هعل مواصع  العاعو .أم  ا  إلد  ى االجعم هل ... فسعو عاتست وان

 الصفات التى تجعل المحاضرة رديئة :
هدو وجود مقدم  لعموضللللو  وال عاجسف ألنللللعوب المح ضللللج واعج ح عه وأحدافه م واهعه ج  -3

 المح ضج  مججد حدسث سمرغ العخ،س، له همججد عصفأ الرع ب المقجج .
 فقداغ االعص ل ه لجم وج . -2
 اعخ ذ المح ضج وضا  جندس ل ث هع  سجرت فسه هعل دفعج مالحي عه وحده . -1
 اإللق ى هصوت ذ  وعسج  واحد  لسس فسه او  وال ع رسد . -4
 هدو اإلق ج  إلل أ  اجسد  ادس  أو موضوه ت أقمل . -5
 هدو احعجاو ماجف  الجم وج وال احعم م عه . -9
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 ه لعواضخ المتسف هغ دفس المح ضج م وهغ الموضو  .العي حج  -9
 اإلحن س القعسل همضل الوات واإلصجاج هعل االنعمجاج ه،جسق  جعسهه . -8
 عرجاج الحسج  والعجدد فل دجج  اجسه  جدا مغ الضس   . -7
 انعخداو لتم ت الرالو هقرل سؤد  إلل ا،خ عنعنل األفر ج .. -30
 خس  إحم الل لعموضو  الذ  عا لجه المح ضج .االدق  ل ه لخعفس  الع جس -33
 انعام ل األلف ي المع ته دوغ ديج إلل أغ الجم وج سف و ماد ح  أو ال سف و . -32
 اإلح ل  إلل المجاجخ الع جسخس  الرالنسرس  وذو  الخهج  . -31
 انعخداو االاعه ن ت المحفوي  . -34
 العصدسف التائد هغ الحد لعمص،عح ت . -35
 ق ج  إلل مواد ال ععسنج لعجم وج .اإل -39
 إث ج  الجدل فل ال واى حول دق ، خفس  . -39
جفض سج و سإحنلل س المح ضللج هضللس  هاض الجم وج مغ الوااخ واإلسح ى هضللجوج  الع  -38

 المح ضج أغ ال س سج صوعه وال نجهعه وال ع رسده .
 مخ أده أمج ع فه . اإلحعم و القدسد هموضو  سدقل إلل الن ماسغ هوصفه " خهج  " -37
االدعه ه التائد لععف صللللللللللللللسل الع ف   لعموضللللللللللللللو  أو لألجتاى العل ال ع م  رثسجا . وحذف  -20

 الموضوه ت ذات االحعم و أو األحمس  المجرتس  .
العجرست هقللللللرل مرثف هعل الخالف ت الاعمس  القللللللخصللللللس  لعمح ضللللللج مخ المخعصللللللسغ  -23

  اعسع  دوغ إي  ج رسفس  اجعه ، احعم م  ا خجسغ هقللللللللللللل غ الدق ، النلللللللللللللجس  المعاعق  هفئ
 ه لموضو  األرهج .

 هجض االاعه ن ت الاعمس  دوغ جه،   ه لمحعو  . -22
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 الشروط الواجب توافرها فى المحاضرة الجيدة :
أغ عهدأ المح ضلللللللللللج  هإث ج  احعم م ت ال،عه  لععاهسج هغ عواا ع و اإلسج هس  ومقللللللللللل جرع و  -3

 األحداف الع  أهددع  .
أغ سقوو المح ضلللج هع،هس  المخ،، الذ  أهده مخ عضللللمسغ المح ضللللج  م د  مجعجع  أو  -2 

 عوضسح ت جدسد  وسجب أغ سعصجف هافوس  وععق ئس  .
ل  -1 أغ عروغ الم د  مد نلللللللللله  لعوات وأغ عروغ حد   ،جسق  لجذب االدعه ه هحسث ال سفصلللللللللل 

مخ االهعا د هغ ا جاى  المح ضللللج أرثج مغ الالتو وال سوجد اضلللل س  م م  ه اعضلللل ب مخل
 القخصس  فل المح ضج  .

انلللللعخدو الونللللل ئل الماسد  فل المواضلللللسخ العل عنلللللمأ هذل  م واالنلللللعف د  مغ الحضلللللوج  -4
الجنللللد  والحجر  وانللللعخداو النللللهوج  و سجه مغ العجعسه ت المم ثع  لعمنلللل هد  هعل رنللللج 

 الجع ه  والمعل .
 معلل  ،سهلل  رجسملل  إذ أغ ال للدف األول أغ سحجق الماعو هعل مالل معلل  المنللللللللللللللعماسغ مالل -5

واألخسج مغ المح ضلللللج  م حو عقدسو أاصلللللل م  سمرغ مغ خدم ت عاعسمس  وعجهوس  عنللللل و 
 فل اجعق ى ودمو العالمسذ فل االعج ه المدقود.

أه، الح ضللجسغ فعجات سعدفنللوغ فس   هجاح  م وفجصلل ل سوج وغ فس   األنللئع  مخ عقللجسا و  -4
ه، ئ و أمثع    عوضسحس  رعم  أمرغ .هعل ذل  وان

أهد د  س  لرل مح ضللللج  م وأه  ل   صللللع  مخ المح ضللللج  النلللل هق  وانللللعمجاج مخ األخج   -9
 الالحق  .

العدوسخ فل دجج ت الصلوت واإلسح ى م وحجر  الجنلد العل ععد نب مخ أنعوب الماعو فل  -8
وسثهت  و الرالو والم د  العل هسغ سدسه وععف  مخ المد نلللللللللللللله  أسضلللللللللللللل م فذل  ساتت المحع

 االدعه ه م وسنعثسج الن ماسغ .
 إع ح  الفجص  لع،الب لمد اق  الماعو واالنعفن ج هم  سق ع و مغ عن ؤالت . -7
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أغ سقوو المح ضلللج هإد  ى المح ضلللج  هخالصللل  أو دعسج  عجه، م  حصلللل فل ذل  السوو  -30
 مخ م  نوف سا،ل فل الحص  الع لس  .

 مميزات طريقة المحاضرة :
 عب عدفسذ حذه ال،جسق  إمر د ت أو عج ستات  سج ه دس  .ال سع، -3
عر د عروغ حذه ال،جسق  األرثج مد نلللله  لعقدسو م د  هعمس  رهسج  حول موضللللو  الدجس فل  -2

 وات اصسج م ولذا فإد   عنعخدو فل ع ،س  المقجج الدجانل .
فق ل عقدسم   و عنلللللللللللل هد ،جسق  المح ضللللللللللللج  الماعو الم حج هعل العحرو فس   إلل حد رهسج و  -1

غ لو سرغ المقجج من سجا ل ذه األنس .  لألنس النسرولوجس  أو المد،قس  حعل وان
عاعهج ،جسق  المح ضلللللج  مد نللللله  لاجض األفر ج وعحدسد المف حسو والماعوم ت المعضلللللمد   -4

ه لرعب عاهسجا داسق  ال لهس فسه وال  موض و،جد الديجس ت و سجح  مغ أدقللللللللللللل،  العاعسو 
 الماجفل .

عاعهج ،جسق  ااعصلللل دس  حسث أد   مد نلللله  لألهداد الرهسج  واد نلللل هد هعل ذل  انللللعخداو  -5
 مرهجات الصوت .

عنلللللل حو حذه ال،جسق  فل هجض الماعو لعموضللللللو  فل عنللللللعنللللللل وهعجعسب األفر ج ه،جسق   -9
 مد،قس  م رم  عقاجه ه لنس،ج  واالمعس ت مم  سدفاه لعحنسغ م دعه و،جسق  هجضه .

داو ،جسق  المح ضللللللللللج  رماسغ لع،ج  األخج  ر ل،جسق  المامعس  والاجوض سمرغ انللللللللللعخ -9
 الامعس  م واألنئع  واألجوه  م رم  أده سمرغ ع،اسم   ه لون ئل المن هد  .

 سمرغ عدجسب ال،الب هعل اإلص  ى اإلسج هل الفا ل . -8
مل ج سمرغ عدجسب ال،الب هعل انللللللعخالق األفر ج األنلللللل نللللللس  والحق ئ  الجئسنللللللس  فل -7

 محدود  وهاد وسغ رهسج  .
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 العيوب الخاصة بطريقة المحاضرة :
 العاعسو النم هل إذا لو سدهو هون ئل أخج  ال سعج  أثجال دائم  وهمسق  لد  المعاعمسغ . -3
عقوو حلللذه ال،جسقللل  هعل أنللللللللللللللل س خللل ،ئ م مؤداه أغ الفالللل ههللل ج  هغ فجا  سمرغ معؤه  -2

س ال معصلللللللع  مغ الماجف  واد أردت هحوث هعو الدفهجتئس ت ععجاه، فسم  هسد   وعروغ رع
 هعل أغ الاقل سدج  األقس ى ررل أوال ثو ععم ست جتئس ت حذه األقس ى هاد ذل  .

ال سوجد عف هل هسغ الماعو والمعاعو حسث سعحول المعاعموغ فل المح ضللللللللج  إلل منللللللللعقهل  -1
حمل إلس و دوغ أغ لعماعوم ت ومنلللللللللعماوغ صللللللللل معوغ م ف لماجف  واالعج ح ت واألفر ج ع

 سهذلوا مج ودا فاعس  فل ارعن ه   وعديسم   م وخ ص  إذا دنل الماعو أغ سقجر و ماه .
علل خللذ الماعوملل ت جلل دهلل  م ملل  هسدملل  ال ععدلل نللللللللللللللب مخ هاض أدوا  العاعو رعاعو الم لل جات  -4

ج   الحجرس  الدفنللللللللللللس  وعاعو االعج ح ت الا ،فس  الوجدادس م ف لد س ال سعاعموغ م  ج  رم 
النللللللله ح  وم  ج  الحدسث الع و  هغ ،جس  االنلللللللعم   إلل المح ضلللللللج  رم  أغ الد س ال 
سعاعموغ القسو واالعجل حل ت رل ألمل د  والعنلللللللللللللل مأ وحب الو،غ مثال هغ ،جس  أنللللللللللللللعوب 

 المح ضج  وحذه األدوا  مغ العاعو ل   ،ج  وانعجاعسجس ت عاعسمس  .
ه قللللللجا مغ المع ها  والعاتست هغ مد  أغ ،جسق  المح ضللللللج  ال عا،ل المح ضللللللج خ،  م -5

عاعو ال،الب وانلللللللللللعف دع و مغ محعو  المح ضلللللللللللج  فد دجا م  عع د الفجق لع،الب إلث ج  
األنللئع  واإلدالى هجأس و فل منللعو  أداى المح ضللج م وه لع لل فال سنللع،سخ المح ضللج أغ 

 سقوو دفنه.
مغ العاعسو وخ صلللللل  إذا ر غ اد ال ععد نللللللب حذه ال،جسق  مخ ال،الب فل المجاحل األولل  -9

المح ضلللللج " الماعو "  سج م حج ف لم د  الاعمس  ه لرعب المدجنلللللس  عروغ ماد  هجود  واد 
 سنعخدو الماعو جمال د اص  أو ماقد  أو لو سنع،سخ أغ سجذب ادعه ه العالمسذ .

أغ ،جسقلل  المحلل ضللللللللللللللج  ال عجاهل مللد  ادعهلل ه العالمسللذ ومغ الماجوف أغ لرللل فجد ،لل الل   -9
داسق  فل العاعسو الج مال  40محلدود  هعل العجرست واالدعه ه وأغ حذه ال، ا  ال عتسد هغ 

 وعقل فل المجاحل األددل .
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 ضلللافلال عجاهل الفجو  الفجدس  هسغ ال،الب وال عفسد المع خجسغ دجانلللس  والضلللاف ى ل وس   -8
األنلللللللللعوب لعاعسالت و وععهخ الجه، المد،قل وام ادج  حؤالى هعل انلللللللللعسا ب األفر ج الجئسنلللللللللس  

عروغ فل الا د  محدود  م رم  أغ ،جسق  هجضللللللللللللل   هعل جمسخ المعاعمسغ  اد الع و  لعمدجس
هدفس النجه  وهدفس اله،ى وه لع لل فإد   ال ع خذ هاسغ االهعه ج ال،الب الضاف ى وال ععحد  

 ادجات األاوس ى .
المس ل غ همعه ج دا فرجس  ورعنهب إجح   لعماعو حسث عع،عب مغ المدجس دفنه إذا م  أعق -7

رهسجال اد ال سعمرغ مغ المح في  هعل منللعواه الحنللغ فل جمسخ الدجوس والنللسم  إذا ر غ 
 هعسه أغ سرجج عع  المح ضج  هد  مجات فل أرثج مغ فصل .

 نصائح عامـة :
 ح دث ال سج ر د  ععرعو إلسه م ععحدث ماه أرثج مغ أغ ععقل خ، ه  . -3
 صمع  وصمت المنعماسغ هعل النواى . جا  فغ النروت م -2
ادعقل مغ اإلهعم د الرعل هعل العفيس  إلل ونللللللللللسع  أخج  عجال الحدسث حس  وعوضللللللللللحه  -1

 وعاتت أثجه فل دفوس ن ماس  .
سجلللب أغ ععوفج الفوجسللل  والافوسللل  فل اإللقللل ى م رمللل  أغ األلفللل  والمود  فل الحلللدسلللث ذ   -4

ي ل عدف  األفر ج ه رثج مم  سفال أنللعوب المواهالدوهس  الجسد  عقلل ل ال،عه  وعقللجر و ف
وهعل المدجس أغ سعجدب ه   ثمغ الد م  األخالاس  الصلل جم  المجعه،  ه د  ه لمح ضللج  

 العل سعمثع   حو مق و أهعل وال سعف  مخ ا خجسغ .
 سدو  هجضه لرنج الجع ه  والمعل . هعل المح ضج أغ -5
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 خالصـــــــة :
  م حل عع  العل عع لف مغ أقلللس ى رثسج  م ف لمضللللموغ حو الذ  المح ضلللج  المثسج  فرجس

سعو اخعس جه وعديسمه هاد س  لرل سفل هحقسق  الموضللللللللللللو م وسرمل م  اد ساجض فل القجاىات م 
وسحفت ال،عه  هعل عاعو م  عهقل . ولرغ المحعو  المخ،، ه لقللللللللللرل األمثل نللللللللللسروغ له أثج 

د ولرل سعحق  رل م  عصلللللهوا إلسه المح ضلللللج م اعسل جدا هعل ال،عه  إذا لو ساجض هقلللللرل جس
سعاسغ هعل المدجس أغ سنلللللللللللعخدو عدوسا  وعواعجا فل صلللللللللللوعه وأغ سنلللللللللللعخدو الحجر ت واإلثجاى 
الهصج  مغ أجل أغ سهقل المنعماوغ مقدودسغ ومنعث جسغ ولعاتست عذرجحو لم  اد أه،ل فل 

 المح ضج  .
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 Discussionطريقة المناقشة 
 التعريف بها :

د  ،ج  العلللدجسس الم مللل  العل سعو اعهللل ه للل  مدلللذ األتل م حسلللث أغ رثسج مغ حل إحللل
الاعم ى واله حثسغ سججا   إلل الفسعنوف السود دل نقجا، حسث أده ر غ سنعخدم   فل مح وجاعه 
مخ عالمسذه م وسمرغ انللللعخداو األنللللئع  أثد ى إداج  المد اقلللل  ولرغ سده ل مجاه   أال عروغ حل 

 األن س .
د اقل  أسضل  ه د   ذل  اإلعصلل ل الفرج  والع و  م والحواج الفا ل هسغ الماعو وعاجف الم

 و،الهه .
والمد اقلللللللل  المقصللللللللود  حد  حل حواج األجاى واألفر ج وعف هع   هسغ المجموه  الموجود  
داخل حجج  الدجانلل  نللواى ،الب أو ماعو م ه دف الرقللف هغ جوادب موضللو  س و أهضلل ى 

وى ديجس  اإلعص ل حل عف هل اعص لل ععو فسه عه دل جن ئل ماسد  المجموه  والمد اق  فل ض
هسغ فجدسغ أو أرثج هعل دحو ععا وغ فسه ج ود األفجاد المقلللعجرسغ فل المد اقللل  لعحقس  حدف 
ماسغ أو أرثج لعجم ه  . واد سروغ ال دف حل مقللللرع  ماسد  أو العوصللللل إلل دعسج  ه م  م 

 أو اعخ ذ اجاج ماسغ .
،جسق  المد اقللللللل  والحواج فل الفرج اإلنلللللللالمل وفل القجاغ الرجسو هعل  ومغ خالل ععهخ

وجه العحدسد دجد أغ الحدسث ج ى هد   مج  هعفي الجدال ومج  هعفي العح   أو المح ج   وث لث  
هعفي المجاى م ف م  مادل الحواج والمد اقللللل  همادل الجدال فسنلللللعدل هعسه مغ اول الح  عه ج  

  م أم  49ا أحل الرع ب إال ه لعل حل أحنلللللللللغ (  نلللللللللوج  الادرهوت اس  وعا لل     وال عج دلو 
مادل حل  هعفي العحل   أو المحل جل   فسلدل هعسله اولله عال لل     حل  أدعو حؤالى حل ججعو فسم  لرو 

  م أم  الصللوج  األخسج   99هه هعو فعو عح جوغ فسم  لسس لرو هه هعو (  نللوج  ال همجاغ اس  
س و إال مجاىا ي حجال وال عنللللعفت فس و مد و أحدال (   نللللوج  الر ف اس  ف ل المجاى   فال عم ج ف

22 .   
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إغ المععهخ لمد   مدجن  الدهو  سالحي عهسد   ل ذه ال،جسق  " الحواج والمد اق  " فقد ر غ 
ا م  الحج  م رم  ر غ هعسه النللالو  الجنللول صللعل اه هعسه ونللعو سح وج فل نللهسل اإلاد   وان

ل لع،جسق  الحواجس  مخ أصللللللح هه ومخ خصللللللوو اإلنللللللالو مغ المقللللللجرسغ وأحل رثسج االنللللللعام 
الرع ب م فاغ ،عح  هغ ههسد اه ا ل   ج ى ججل إلل جنلللللول اه صلللللعل اه هعسه ونلللللعو مغ 
أحل دجد ث ئج الجأس سنلللللللللللمخ دو  صلللللللللللوعه وال سفقه م  سقول م حعل دد  فإذا حو سنللللللللللل ل هغ 

 ونعو   " خمس صعوات فل السوو والعسع  . فق ل   حل اإلنالو فق ل جنول اه صعل اه هعسه
هعل  سجح  ؟ ا ل   ال إال أغ ع،و  ا ل جنلللول اه صلللعل اه هعسه ونلللعو وصلللس و جمضللل غ م 
ا ل   حل هعل  سجح  ؟ ا ل   ال إال أغ ع،و  م ا ل   وذرج له جنلللللللول اه صلللللللعل اه هعسه 

ال أغ ع،و  م ا ل   ف دهج الججل وحو سقول ونللللعو التر   . ا ل   حل هعل  سجح  ؟ ا ل   ال إ
إغ صد  "  أ  واه ال أتسد هعل حذا وال أدقق م ا ل جنلول اه صلعل اه هعسه ونعو م " أفع

 الق حج    . – اهغ حجج الانقالدل م فعأ اله ج  لقجد صحسأ الهخ ج  
اوله   "   هدهومم  سؤرد انعخداو مدجن  الدهو  ل ذه ال،جسق  حدسث أهو حجسج  جضل اه

ا ل جنللول اه صللعل اه هعسه ونللعو م ف  هوه أغ سنلل لوه م فج ى ججل فجعس هدد جرهعسه فق ل 
  س  جنللللول اه م  اإلنللللالو ؟ ا ل   ال عقللللج  ه ه قللللسئ  وعقسو الصللللال  وعؤعل التر   وعصللللوو 

و حجسج  جمضلل غ م ا ل   صللدات ثو نلل ل هغ اإلسم غ واإلحنلل غ وموهد اس و النلل ه  م ا ل أه
  ثو ا و الججل فق ل الجنلللول صلللعل اه هعسه ونلللعو   جدوه م ف لعمنلللوه فعو سجدوه فق ل جنلللول 

 اه صعل اه هعسه ونعو   حذا جهجسل أجاد أغ عاعموا إذا لو عن لوا " .
والذسغ سحهذوغ انلللعخداو ،جسق  المد اقللل  فل العدجسس م اهعداى مغ نلللقجا، ووصلللوال إلل 

 لل  أد لل  عهعاللد هلل لعللدجسس هغ أغ سروغ مغ ،جف واحللد حو الماعو حسللث جوغ دسو  سقولوغ هد
أد لل  عنللللللللللللللل هللد هعل تسلل د  فالل لسلل  العالمسللذ فل الامعسلل  العاعسمسلل  م رملل  أغ الماعو الللذ  سعهخ 
المد اق  سنعثسج ،الهه دحو انع الل ذر ئ و وادجاع و فل عوضسأ الماعوم ت والمف حسو وهذل  

هداى الجأ  ه لموافق  أو الجفض أو حعل فلإد   ععسأ لع،الب الفجق لعم قلللللللللللللل جر  فل الحدسث وان
مججد االنللعم   م وحذه الما دل عؤرد هعل أغ المد اقلل  إحد  ،ج  العدجسس الدسد مسرس  العل 

 اد المواف العاعسمل هغ الجع ه  والمعلعهعمأل الفصل ه لحسوس  و 
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ل  ععو مجموه  التمالى م وهذ وعنلللل هد ،جسق  المد اقلللل  الععمسذ هعل عحقس  ذاعه وع رسدح  هسغ
همعس  ارعنللللللللللللل ب الماجف  ه،جسق  ذاعس  . أ  مغ خالل العاعو ذاعه م وعدمو م  ج  المد اقللللللللللللل  
ه لمم جنللللل  والمجاغ م ولذل  الهد مغ وجود اواهد لعمد اقللللل  وعقوسو الدع ئ  المحصلللللع  ولعحقس  

دد عل النلللهوج  وعحذل  سعج  المدجس همفجده أو همقللل جر  ،الهه إلل وضلللخ خ،وات مجقلللد  ه
،جسق  المد اقللل  وخ،واع   ومجاح   الجئسنلللس  وأحداف   رم  ععخق الدع ئ  هاد االدع  ى مغ رل 

 مجحع  أو خ،و  .
 لب دحم  عقوسو لامل رل ،حو الدع ئ  فسنعخدو المدجس انعم جات هد  فل أسأم  فل عقو 

 مغ .مد  مق جرعه فل المد اق  ودمو م  جاعه خالل فعج  ماسد  مغ الت 
وفل انللللعم ج  ث دس  عقوسو ه و لجمسخ ال،الب م وفل الث لث  سقوو المدجس هعقوسو دفنلللله م 

 رم  جعه فل عقوو دف  المد اق  ودوهسع   ومد  انعف د  ال،الب مد   .
الذ  سعوصلللللل إلسه  Discoveryوحد   مغ سجه، هسغ حذه ال،جسق  وهسغ االنلللللعرقللللل ف 

عقلللفوغ حق ئ  جدسد  سعوصلللعوغ إلس   مغ خالل إداج  ال،الب فل الفصلللل مغ خالل   م ف و سر
سرعقللللللللفوغ أد و سمعروغ ادجات ال سنللللللللع  غ  –ه لمثل  –الدق   هسد و هما ود  الماعو رم  أد و 

 ه   م عن هدحو فل ف و األموج وفل عامس  جوادب ماجفع و .
دم حل   والمد اقلللللل  الاعمس  العجهوس  سجب أغ عهعاد هغ أغ عروغ مججد دجدقلللللل  هفوس  وان

عردسللل  سهدل هعل أنللللللللللللللس محلللدد  وحل عديسو محرو حللل دف وموجللل  لعحواج هسغ األفجاد فل 
س  ر فس  هغ حذا الموضللللللو  الذ  سعحدثوغ فسه وهذل  سعقدو مموضللللللو  لد  ال،الب خعفس  هع

ال،الب مغ خالله وهوانللللل،عه دحو عحقس  حدف أو أحداف ماسد  ومجنلللللوم  نلللللعف  مغ ج دب 
 الماعو .
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 شة :أنواع المناق
س ى أحداف الدج و حد   أدوا  معادد  لعمد اقلل  عخععف ه خعالف أحداف دقلل ،   فل ضلل

عهال ل ل،هسال  الموضللللللللللللللو  محوج الدقل   وعها ل لادد العالمسذ واإلمر د ت المع ح  ولرد   جمسا  
 عقعج  فل أد   عف هل هسغ فجدسغ أو أرثج وعقنو المد اق  إلل هد  أدوا  مد    

 Group Discussionية المناقشة الجماع -1
غ ر غ مغ المفضلللللل أال ستسد هدد ال،الب فس   هغ  سقلللللعج  فس   رل أفجاد الفصلللللل م وان

ععمسذا حعل عع د لرل مد و المقللللللل جر  . وسحدد لعمد اقللللللل  ا ئدال اد سروغ المدجس أو  25-10
 أحد العالمسذ م ونرجعسجا لعدوسغ م  عصل إلسه المد اق  مغ اجاى واجاجات .

مق هد العالمسذ فل حعق  المد اقلل  ه،جسق  عنللمأ لرل مد و أغ سج  جمسخ  سفضللل عجعسب
 تمالئه .

 متى تستخدم هذه الطريقة :
عنعخدو حذه ال،جسق  لعه دل ا جاى واألفر ج والوصول إلل دو  مغ االعف   حول موضو  
ماسغ أو اعخلل ذ هاض القجاجات المعاعقلل  هخ،لل  همللل أو مقللللللللللللللجو  مل  أو حلل مقللللللللللللللرعل  مل  . 

عخدو ماعم  االاعصللللل د المدتلل المد اقللللل  الجم هس  مثال هددم  عجسد لععالمسذ أغ سضلللللاوا وعنللللل
خ،  جحع  سج هوغ القس و ه   لتس د  أحد مصللللللللل دخ المالهس م أو جحع  لتس ج  أحد الفد د  م أو 
تسلل ج  أحللد مصلللللللللللللل دخ الع للذسلل  لجؤسلل  مجاحللل اإلدعلل   أو العاهئلل  أو الع عسف م أو تسلل ج  إحللد  

 ت الرهج  لععدجسب هعل هجام  الع ذس  الاالجس  م أو لإلعف   هعل هجد م  احعف ل المنلللللللعقلللللللفس
سخ،،وغ له م أو لامل ماجض االاعصللللل د المدتلل فل د  س  رل فصلللللل دجانلللللل أو فل د  س  

 الا و أو لعجمسخ ا جاى حول اضس  ه م  ع م و رمجموه  وعجعه، هدجانع و .
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 لفصل ال عع د لرل مد و فل المق جر  فل المد اق  .  رعم  تاد هدد العالمسذ فل ا عيوبها
  عنللللللللللل هد هعل تس د  فا لس  واقلللللللللللعجا  العالمسذ فل المواف العاعسمل م وعمالل  مميزاتها

الفصللللللللللللللل هل لحسوسل  وعهالد المواف العاعسمل هغ الجعلل هل  والمعللم وسعلدجب العالمسلذ هعل الامللل 
مواف هغ اإلدالى همقعجحلل ع و واجائ و الجملل هل وسدمل خهجاع و وساعم و أال سحجموغ فل أ  

. 
 دور المعلمة :

 عقجسخ العالمسذ هعل االقعجا  فل المد اق  . -3
ق  المد ا جأغ عضلخ مغ الضلم د ت م  سرفل اجعه ، رل م  سق ل همضلموغ الموضو  محو  -2

. 
 عقوسو همعس  العفرسج أو االعج ح ت العل سنعخدم   المق جروغ فل مد اق  الموضو  . -1
 ععقهل اجاى العالمسذ وسنعمخ ه حعجاو إلس   وسمرغ أغ ساع  هعس   دوغ أغ سفجض جأسه . -4
 هعوج  األفر ج وا جاى المقهول  فل الد  س  . -5
 عقجخ العالمسذ هعل العفرسج والعاهسج هغ أدفن و . -9
 عمدخ أ  ععمسذ أغ سحعرج المد اق  أو سق،خ الفرج  هغ المعحدث ه الهعجاض هعسه . -9
 عاسد العالمسذ إلل موضو  المد اق  رعم  جدأ أحدحو . -8
 عقود الععمسذ الص مت إلل االقعجا  مخ الجم ه  . -7

 دور الطالبـات :
هداى الجأ  نواى ه لموافق  أو ه لجفض أو حعل مججد االنعم     المق جر  فل الحدسث وان

 Small Group Discussionمناقشة المجموعات الصغيرة  -2
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فى جامعة ميتشـــــجان بالواليات  Donald Philipsريقة اســـــتخدمها دونالد فيلبس الط –أ 
 المتحدة األمريكية وتسمى باسمه :

سقنللللللو العالمسذ فل حذه ال،جسق  إلل مجموه ت صلللللل سج  ال ستسد هدد أفجاد رل مد   هغ 
نللللللها  عالمسذ مغ هسد و ا ئد المجموه  وسجعس رل ثالث  مغ أهضلللللل ى المجموه  فل مواج   

 9-5لثالث  ا خجسغ وعدعخب رل مجموه  ا ئدال ونلرجعسجال عخصق فعج  تمدس  اصسج  حوالل ا
دا ئ  سد ا  فس   أهضللللللللل ى رل مجموه  الموضلللللللللو  الم،جود وسدع وغ فسه إلل اجاج . س،ع  

( لعدالل  هعل أغ هدد أفجاد المجموه  ال 9×9هعل حذا الدو  مغ المد اقللللللللللل ت أحس د  ،جسق   
 اد والفعج  التمدس  المع ح  لعمد اق  ال عتسد هغ نت دا ئ .ستسد هغ نع  أفج 

ومد اقللللللل  المجموه  الصللللللل سج  لفسعهس ل   إمر دس ت مفسد  فل دجانللللللل  موضلللللللوه ت أو 
مقللللرالت ماسد  عدهث  مغ دجانلللل ع و الح ضللللج  أو النلللل هق  م وعوفج ل و فجصلللل  لعمقلللل جر  مخ 

 سس التالية :وتقوم هذه الطريقة على األالماعو فل العخ،س، لحع   
سحدد ا ئد المد اقللللللللل  الموضلللللللللو  وسقوو هرع هعه هعل النلللللللللهوج  وس،عب مغ العالمسذ ااعجاد  -3

 الاد صج  الجوادب المخععف  لعموضو ( .
سعو عقنسو الفصل إلل مجموه ت رم  نه  ذرجه وعرعف رل مجموه  ههحث أحد الاد صج  -2

 العل سعو العوصل إلس   . فل حدود نع  دا ئ  مخ اس و النرجعسج هعنجسل الدق ،
ساعغ ا ئد المد اقلللل  ادع  ى المد  المحدد  وس،عب مغ نللللرجعسج رل مجموه  أغ ساجض م   -1

 عو العوصل إلسه خالل مجموهعه .
سنللجل ا ئد المد اقلل  هعل النللهوج  أحو الدق ، األنلل نللس  عحت رل هدصللج وسقللعج  جمسخ  -4

ه ه ت فل صلللس    العقجسج الا و لاجضلللعالمسذ الفصلللل فل مد اقلللع   وسقوو منلللجعوا الجم 
 هعل جمسخ العالمسذ .
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 وتناسب طريقة المناقشة المجموعات الصغيرة دروس االقتصاد المنزلى :
إذا ر غ الموضلو  المجاد مد اقعه له هد  جوادب حسث عرعف رل مجموه  همد اق  ج دب  -3

 مد   .
 لفصل فل المد اق  .هددم  سجسد الماعو أغ سضمغ اقعجا  رل فجد مغ أفجاد ا -2

فاددم  عجسد الماعم  عدجسس موضللللللللو  هغ مقللللللللرالت الهسئ  ونللللللللهل المح في  هعس   أو 
 الدع ئ  العل ععجعب هعل خجو  المجأ  لعامل م أو هوامل العفر  األنج  .

 مميزات طريقة المجموعات الصغيرة لفيلبس :
 لعاعسمل .ععسأ أرهج ادج مغ العف هل اإلسج هل لععالمسذ فل المواف ا -3
 عن هد هعل عقوس  الجواه، والاالا ت اإلجعم هس  هسغ العالمسذ هاض و الهاض . -2

 دور المعلمة :
 عوضأ لععالمسذ الموضو  الم،عوب مد اقعه . -3
 عقنو العالمسذ إلل مجموه ت . -2
 عوت  هعل المجموه ت هد صج وجوادب الموضو  المجاد مد اقعه . -1
موه ت أثد ى المد اقلللللللللللل  ه دف عوجسه الحواج لعع رد مغ مقلللللللللللل جر  عمج الماعم  هسغ المج -4

جمسخ أهضلللللللللللللل ى رلل مجموهل  فسله م وسدفخ هجع  الحواج فل هاض المجموه ت إذا جأ  
 ضجوج  لذل  .

سدوغ المدجس اجاى رل مجموه  وفل الد  س  سد اقلللل   مخ ه ال المجموه ت لالعف   هعس    -5
. 

 دور الطالبات :
 مغ هسغ أهض ئ   ا ئدال سعولل إداج  المد اق  . عخع ج رل مجموه  -3
سعولل ا ئد المد اقلللل  منللللئولس  العحدث ه نللللو المجموه  فل د  س  المد  المحدد  لعمد اقلللل   -2

 وساجض وج   ديج مجموهعه وم  عوصعت إلسه مغ اجاى .
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 مناقشة السيمنار : -ب
لصللللللل سج  ولرد   وحل عمثل فل حقسق  األمج قلللللللرالل مغ أقلللللللر ل مد اقللللللل  المجموه ت ا

عخععف فل أد   عنلللللعخدو مخ ،الب المجحع  الج ماس  أثد ى اس م و إلهداد مقلللللجو  العخج  أو 
س  العل سرعفوغ ه   م رم  أد   عنللللللللعخدو ل،الب مجحع  الدجانلللللللل ت عمالقس و ههاض الهحوث الا

اد دفنه سالاعس  الذسغ سادوغ أدفن و لدججعل الم جنعسج والدرعوجاه وفس   س،عب مغ ال، لب أغ 
لرل ساجض هجضلل  قللف س ل أو سعقدو هوجا  مرعوه  هغ الموضللو  والمقللرع  العل اخع جح  لهحثه 
موضلللح  العخ،س، األولل والعصلللمسو المفعود لمقلللرع  هحثه فل وجود األنللل عذ  المعخصلللصلللوغ 
وتمالؤه م وععوفج الفجق لجمسخ ال،الب لعمقلللللللللللل جر  فل المد اقلللللللللللل  م سامل فس   األنلللللللللللل عذ  

 ل دق ، الحعق  وعديسو المد اق  والمح في  هعس   مغ االهعا د هغ أحداف   .رمق جرسغ ف

 Panel Discussionالندوة :  -3
عاعهج الددو  دو  مغ أدوا  المد اقلللللللل  وسقللللللللعج  فس   ج دهسغ   الج دب األول  أهضلللللللل ى 

ب ساجض رللل مد و جلل دهلل ل مغ جوادلل 9-5الدللدو ( وحو مجموهلل  مغ األفجاد سعجاود هللددحو هسغ 
موضلو  ماسغ  موضلو  الددو ( وذل  وف  عخ،س، نل ه  وعها ل النعاداد رل فجد مغ أهض ى 
الدللدو  م واللد سروغ أهضلللللللللللللل ى الدللدو  مغ هسغ عالمسللذ الفصللللللللللللللل أدفنلللللللللللللل و م أو اللد سرودوا مغ 
المعخصللصللسغ فل الموضللو  المجاد مد اقللعه وسروغ دوج أهضلل ى الددو  هجض وج  ت الديج 

 المخععف  حول موضو  ماسغ .
 والج دب الث دل فل الددو  حو مجموه  مغ المنعماسغ  عالمسذ الفصل(.

وسخع ج الج دب األول مغ هسد و جئسنللل  سعولل إداج  الددو  وسقوو رل هضللللو مغ أهضلللل ى 
الجم ه  هدجانللللللل  هدصلللللللج مغ الاد صلللللللج م وسقدو معخصللللللل  لدجانلللللللعه وهحوثه وهاد أغ سدع ل 

ب مد اقلل  حؤالى األهضلل ى فسم  ادموه أهضلل ى الجم ه  مغ هجض معخصلل ع و م سنللمأ لع،ال
 م وسقوو جئسس الددو  هاجض معخص  لم  داج فل الددو  .
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 دور المعلمـة :
لعماعمل  دوج هل جت هدلد انللللللللللللللعخلدام ل  لعدلدو  ر،جسق  مغ ،ج  العدجسس حسث هعس   أغ 

 عقوو  
هعوتسخ هدل صللللللللللللللج الموضللللللللللللللو  هعل العالمسلذ م وعحدد ل غ هاض المجاجخ لعجمسخ الم د   -3

الاعمس  أو سرعفغ هاقد لق ىات مخ هاض المعخصللللصللللسغ لعجمسخ اجائ و حول الموضللللو  . 
مخ ضلللللللللللجوج  اخعس ج العالمسذ فل الددو  األولل مغ ذو  القدجات الع وس  المعفوا  ثو سعج  

 الفجص  له ال العالمسذ هاد أغ سف موا أنعوه   .
غ ضلللللللللللل ى الددو  لععاهسج هعدسج الحواج هحسث سعسأ الفجق المعر فئ  لرل هضللللللللللللو مغ أه -2

 وج   ديجه فل حذا الموضو  .
 عمدخ المق ،ا ت والمق حد ت العل اد عحدث هسغ أهض ى الددو  . -1
ال عنلمأ ه لخجو  هغ الموضلوه ت أو إث ج  مقلرالت فجهس  خ ججس  هغ جوحج موضو   -4

 الددو  .
   س  الددو  .ععخق ا ئد  الددو  ا جاى الم،جوح  مغ اغ  خج ثو سعخص   فل د -5
 عفنأ المج ل لعوجسه األنئع  مغ المنعماسغ هاد ادع  ى أهض ى الددو  مغ هجض اجائ و  -9

 دور الطالبـات :
 عنعمخ ال، له ت لعحواج الدائج هسغ أهض ى الددو  . -3
 عنجعغ مالحي ع غ . -2
 سنعادوغ ألنئعع و العل سودوغ عوجس    ألهض ى الددو  . -1

الاعصللللل د المدتلل حذه ال،جسق  مثال هدد دهو  هاض المخعصلللللسغ اد عنلللللعخدو مدجنللللل  ا
 هعديسو األنلللللج ( ججل دسغ م ججل اجعم   م ،هسب لمد اقللللل  أحمس  عديسو األنلللللج  م أثج تس د  

 النر غ هعل األنج  والمجعمخ م
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أو عرعف المدجنل  مجموه  مغ الععمسذات ه لهحث والقجاى  حول أنله ب اجعف   أنا ج الخضج 
م العوهس  ه،ج  حم س  المنلللللع ع  فل سوو الددو  عقوو الععمسذات هدوج أهضللللل ى الددو   والف ر  

 وعقوو أحداحغ هدوج الق ئد .
 عيـوب الندوة :

هتوف هاض المنلعماسغ هغ االقلعجا  فل مد اقلل  أهضل ى الددو  وخ صلل  إذا ر دت ل و  -3
 مر د  همعس  أو ثق فس  أو نس نس  مجموا  .

سغ فل المد اقلل  حسدم  ساجض أهضلل ى الددو  القضلل س  والمقللرالت هتوف هاض المنللعما -2
وسعولوغ عحعسع   ومد اقللللللللللللع   واإلج ه  هم  سدوج مغ عنلللللللللللل ؤالت حول   م ومغ ثو ال سجد 

 المنعماوغ مج ال حقسقس  لإلقعجا  فل المد اق  .
 ولنجاح الندوة كطريقة من طرق التدريس يراعى :

 . عحدسد أحداف الددو  هدا  ووضود -3
 عحدسد دوهس  المنعو  الذ  سمرغ أغ عؤد  إلل عحقس  عع  األحداف . -2
عحدسد المنللللللعوس ت العاعسمس  لعمنللللللعماسغ الذسغ نللللللوف سحضللللللجوغ الددو  لمجاه   ذل  مغ  -1

 األفجاد أهض ى الددو  هدد ما لج  موضو  الددو  .
 االعف   هعل أنعوب عع هخ الددو  هسغ الماعو وأهض ى الددو  . -4
عاجسف المنلللللعماسغ ه هضللللل ى الددو   إذا لو سرودوا مغ العالمسذ أدفنللللل و( وموضلللللو  الددو   -5

 خ،  النسج فل الددو  .
ع ح  الفجق لعجمسخ لإلقللللللعجا  فل  -9 االنللللللعم   إلل رل االنللللللعفنلللللل جات هغ المنللللللعماسغ وان

 المد اق  .
نللللل ؤالت عععخسق دع ئ  المد اقلللل  هحسث سعضللللأ لعمنللللعماسغ مواف أهضلللل ى الددو  مغ ال -9

 الجئسنس  .
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عقوسو الدلدو  هقصللللللللللللللد العاجف هعل الدواحل اإلسجل هسل  والنللللللللللللللعهس  ه   والعاجف هعل مد   -8
العحق  مغ األحداف المحدد  مدذ الهداس  م وذل  مغ خالل انلللللللللع،ال  اجاى المنلللللللللعماسغ 

 والعاجف هعل الع سسج الذ  ،جأ فل نعور و وماعوم ع و .

 : Debateالمناظرة  -4
مد يج  مخ الددو  مغ حسث أهضلل ئ   وأنللعوب و،جسق  عديسم   إال أغ أهضلل ى ععم ثل ال

المد يج  سدقنللموغ إلل انللمسغ ديجال الخعالف ا جاى وعه سد   فسقوو ال، لب هدجانلل  وج   ديج 
ماسدل  مؤسلدا اجاىه هحقل ئ  ثل هعل  وحج  دام ل  ورلذا فلإغ ال، لب ا خج سهحثه مغ وج   ديج 

 ا خج هحج  وحق ئ  اوس  وسدلو رل مد و هدلوه أم و الفصل .مخ لفه مدهم  جأسه حو 
وه د  م  عنللعخدو ،جسق  المد يج  ردقلل ، مدجنللل خ ج  الحصللق الدجانللس  هعل الج و 
مغ أد لل  عللدجسللب حلل و لع،الب م ذو اسملل  عجهوسلل  رهسج  لعاوسللدحلل  لععالمسللذ هعل دالل  المالحيلل  

 ماسد  . لعحق ئ  وعديسم   والعاهسج المقدخ مغ وج   ديج
 استخدام هذه الطريقة فى االقتصاد المنزلى :

عنلعخدو فل مد اقل  الموضلوه ت المجعه،  ه لقسو والا دات م أو فل عفضسل قجاى نعا  
م الجضل ه  ال،هساس  أو الصلد هس  م المق جد  هسغ المالهس الج حت  والمصللدا  مدتلس ل م أخعس ج 

 وقجاى النعخ المامج  .
اعصلللل د المدتلل هدهو  هاض األقللللخ ق المخعصللللوغ إلل الفصللللل وعدوج اد سقوو ماعو اال  -

 المد يج  أم و العالمسذ أو اد ععروغ المد يج  مغ هاض عالمسذ الفصل أدفن و .
ولعمد يج  ا ئد سدسج المد اقلللللللل  وسعخق ا جاى وسا،ل الفجق المعر ف   لألهضلللللللل ى إلهداى   -

 الجأ  .
 مسذ لمد اق  األهض ى حول اجائ و.فل د  س  المد يج  عع د الفجق لععال  -
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 مميزات المناظرة :
عنللللللللللعخدو حذه ال،جسق  فل إرنلللللللللل ب ال،الب م  ج  احعجاو اجاى ووج  ت ديج ومقلللللللللل هج  -3

ا خجسغ وأغ سارس ال، لب فل المد اق  االعج ح ت الاقعس  الاعمس  م فسعحجج مغ الجمود 
  أو حت المد اقلللللل  خ،  الفرج الاقعل واإلصللللللجاج والعقللللللهث هفرجعه أو موافه هاد أغ أوضلللللل

 المواف .
أغ سفج  الفجد هسغ اعج حه دحو الجأ  وصللللل حب حذا الجأ  م والعنللللل مأ والصلللللهج والمث هج   -2

وهلدو اهعهل ج أغ سروغ التمسل ا خج فل مواف الخصللللللللللللللو أو المعحد  وحذا ال سمدخ مغ 
 إهداى وج   ديج مخ لف  .

دللل  غ الفرج  العل سجسللدوغ ،جح لل  . مخ رفلل سلل  األعاوسللد الععمسللذات رسفسلل  العاهسج الللداس  ه -1
 لعوصول إلل دعسج  ماسد  أو حرو ماسغ .

عاوسلد ال،ل لهل ت هعل اللدال  فل اخعسل ج األلفل ي . وهجض الفرج  ملدهم  هونلللللللللللللل ئل الدهو  -4
والعاتست العل عوضللللأ صللللحع   هصللللوت واضللللأ وماهج فل دو  مغ العواضللللخ واألنللللعوب 

 الحنغ .
عل العفرسج المد،قل والحج  فل اإلاد   م واعنلللللل   األف  الاقعل وعفعأ عدجسب ال، له ت ه -5

 الاقعس  والج ه  فل العاعو .

 : The Case Methodدراسة الحالة  -5
،جسق  دجانلللل  الح ل  فل العدجسس إحد  صللللوج المد اقلللل  م ولرد   مغ د حس  أخج  ل   

 ل د،   فل مج الت معادد  م فخصلل ئصلل   الفجسد  العل ععمست ه   . ول   انللعخدام  وانللخ ال
داج  األهم ل  عنللللللعخدو فل مج الت الدجانلللللل ت الدفنللللللس  واإلجعم هس  واإلاعصلللللل دس  والعج جس  وان

 والاعوو هفجوه   المخععف  .
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والدعسج  الجئسنلللس  النلللعخداو ،جسق  الح ل  فل العدجسس حل أغ ال، لب سعاعو مغ خالل   رسف 
د اد  مغ خعس، مغ الحق ئ  والماعوم ت  سج واضلللللأ عم م  سروغ األفر ج والقجاجات واألحر و ال

م رم  أغ الداجس سروغ مقلل جر  دقلل،  فل عاعو جوادب ماسد  م واعخ ذ اجاج ماسغ عج ه مواف 
 أو مقرع  ماسد  .

وسمرغ انلللعخداو حذه ال،جسق  فل االاعصللل د المدتلل فل دجانللل  ح الت ماسد  عقوو هعل 
 ون  وعمثل جوادب مغ الحس   الحقسقس  .أن س مغ الموااف الحقسقس  المعم

وعؤرد أنللللل لسب الح ل  هعل منللللل هد  ال، لب إلل أغ سعوصلللللل هدفنللللله مغ خالل مجحع  
هدو وضللللللللللللود الماجف  والف و هغ أقللللللللللللس ى ماسد  إلل مجحع  سمرغ لع، لب فس   أغ سعف و حذه 

 األقس ى جسدا وسفرج فل األمج هدفنه وهعل دحو نعسو .
واجه عل عقللللللللاجه أده سحفل صللللللللوج  مرعوه  . ثو سقوو هدجانللللللللع    وعا،ل الح ل  لع، لب

مواف حقسقل فل الحس   م سعضلللللللللأ مده الصلللللللللاوه ت واالخعالف ت والعضللللللللل جب فل مرود عه م 
ورذل  الاوامل المؤثج  فسه م وهعل ال، لب أغ سفنللج ذل  وأغ سصللل إلل اجاج مقعجد وهاد أغ 

عو فل مد اقللل  األنللل لسب المنلللعخدم  فل سدجس ال،الب رل ح ل  سقلللعج  ال،الب وما و الما
 العوصل إلل القجاجات والحعول وعقوسو حذه القجاجات .

 استخدام هذه الطريقة :
جنلللو نلللس نللل   –الاالا ت اإلدنللل دس   –إداج  األفجاد  –سمرغ انلللعخدام   فل إداج  المدتل 

 اعخ ذ القجاجات . –الامل 

 : Brain Stormingالعاصفة الذهنية  -6 

جف حذه ال،جسق  أسضللللللللل  ه لاصلللللللللف الذحدل م أو خعس  الدحل م أو المف رج  م أو واد عا
هداى أرهج هدد  أم، ج الدم   . وعاعمد حذه ال،جسق  هعل العفرسج النللللجسخ دوغ إهداد نلللل ه  وان

 مغ ا جاى حول موضو  ماسغ .
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حو م،وج ،جسق  الاصلللف الذحدل واد انلللعمدح  مغ  Osboren 3718ساعهج ألسس أوتهوجغ 
أ  وضلللخ هدسد مغ األنلللئع  خ ج  الذات  Brai-Brashanسق  حددس  نللل هق  عاجف ه نلللو ،ج 

مغ  3751لعولسللد الاللدسللد مغ األفرلل ج وانللللللللللللللعمج أوتهوجغ فل ع،وسجه لع،جسقلل  حعل عمرغ فل 
وضلللللخ القواهد والمه در المديم  لرسفس  إججاى جعنللللل ت الاصلللللف الذحدل م واد أرد فل رع هه 

نلللعوب الاصلللف الذحدل سصلللعأ لعع،هس  فل رثسج مغ المج الت أغ أ 3791الخس ل الع،هسقل 
 العل عحع   لقدج مغ إث ج  الفرج االهعر ج  .

ودعسج  ألغ أوتهوجغ لسس مغ الا معسغ فل مج ل العجهس  فعو سنلع،خ وضلخ أنس ديجس  
همحلل وللل  إلججاى متسللد مغ العاللدسالت  Parnes 3799-3792ل،جسقعلله إلل أغ جلل ى هلل جدت 

وال أغ سضلخ عع  األنلس الديجس  م وأغ سصلو    صلس    نل هدت هعل وضود والع،وسج مح 
مق ل هادواغ " حل عف و حقسق  م  حو الاصللللللللف الذحدل؟ " عد ول  3791هد ئ   وأصللللللللدج ه و 

 فسه هإن  ب األنس الديجس  ألنعوب الاصف الذحدل .
 سنلللللللعخدو الاصلللللللف الذحدل ر نلللللللعوب لععفرسج الجم هل فل أ جاض معادد  مد     حل
المقللللللرالت فل المج الت الحس عس  المخععف  م والعدجسب هقصللللللد تس د  رف ى  القدجات والامعس ت 
االهعر جس  . وحو سعو وفق ل لقواهد ومه در عديو خصلللل ئق األفجاد المقللللعجرسغ فسه م والخ،وات 

 المعها  م وصس    الدع ئ  .
لجم هس  هعل م أده ساعهج أحد األدقلللللل،  ا Rawlinson 3783وسؤرد ذل  جولدنللللللوغ 

الج و مغ أده سمرغ لقلللللخق واحد أغ سقوو ه لعدجسب هعل المه در األنللللل نلللللس  ل ذا األنلللللعوب 
 همفجده .
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 مبادئ العصف الذهنى :
 تأجيل الحكم على قيم األفكار : -1

سجب ع جسل الحرو هعل اسو األفر ج فل جعنلللللللل  الاصللللللللف الذحدل م وذل  فل صلللللللل لأ 
ألفر ج الم،جوح  م ووضلللود خصللل ئق الفرج  الم،جوح  مغ ععق ئس  األفر ج وهد ئ   م وتس د  ا

أفرل ج وحعول الد عهلدو لصلللللللللللللل حه   أد   ال اسم  ل   م فقد خالل الحواج الحج م وهل لعل لل الد عدجأ 
 عروغ مفع د لفرج  أخج  .

حسث ،عب مغ الداجنسغ أغ سفرجوا فل حعول لمقرالت  3791وعؤرد ذل  دجان  ه جدت 
عقوسو والحرو هعل األفرلل ج وحو سامعوغ وفل خ،و  الحقلل  أغ سؤجعوا ماسدلل  هعل أغ سهللدأوا هلل ل

( مغ األفر ج الجسد  2.5الحرو هعل األفر ج ف دع  الداجنلوغ فل الح ل  األولل معون،  ادجه  
 ( مغ األفر ج الجسد  األصسع  1.4األصسع  م وفل الح ل  الث دس  ر غ المعون،  

 الكم يولد الكيف : -2
 ت فل حذا القل غ هعل أغ رو األفر ج الم،جوح  فل جعنل ت الاصف الذحدل عؤرد الدجانل   

 سؤد  إلل عدو  األفر ج وأص لع   مم  سعسأ هسئ  خصه 
لعولسد األفر ج الجدسد  واألصلللللللسع  مم  سؤد  فل الد  س  إلل إدع   أفر ج ذات دوهس  أرف  وأد  

 وأرثج عهعوجال .

 القواعد الرئيسية للعصف الذهنى :
 ورة تجنب النقد :ضر  -1

سجب هعل الق ئد فل جعنلللللللل  الاصللللللللف الذحدل ضللللللللجوج  العدهسه هعل جمسخ األهضلللللللل ى 
هعجدب أ  صللللللوج  مغ صللللللوج الحرو أو الدقد أو العقوسو فل أثد ى الجعنلللللل ت م حعل صلللللل حب 

 الفرج  دفنه إذا ح ول أغ سدعقد فرجعه أو ساعذج هد   .
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 الترحيب بكل األفكار المتصلة بالمشكلة : -2
القل ئلد أو الماعو إعل حل  حجسل  العجحسلب هرلل األفر ج م م  ر غ منللللللللللللللعواح  م دامت  هعل

ه، ى الفجد الحجس  فل أغ سروغ أرثج انللللعجخ ى وأال عحفي  وأهعل رف ى   معصللللع  ه لمقللللرع  وان
 فل عويسف ادجعه هعل العخسل .

 كم األفكار مطلوب : -3
احعم ل هعو  ادج أرهج مغ رعمل  تاد هلدد األفرل ج المقعجحل  مغ أهضلللللللللللللل ى الجمل هل  تاد 

 األفر ج األصسع  وحل ع رسد لعق هد  الن هق  .
 البناء على أفكار اآلخرين وتطويرها : -4

المقصللود ه ذه الق هد  إث ج  حم س المقلل جرسغ فل جعنلل ت الاصللف الذحدل أغ سضللسفوا 
 ألفر ج ا خجسغ م وأغ سقوموا هعحنسد   وع،وسجح  .

 دور المعلمة :
م  ه،جد المقلللللللللرع  وعوضلللللللللسأ أها دح  وجواده   وس،عب مغ العالمسذ أغ سقعجحوا عهدأ الماع -3

 حعوال لعمقرع  أو إهداى حعل مججد الجأ  .
عقللللللللللللللجخ الماعملل  الععمسللذات هعل العاهسج الفوج  هملل  سللدوج هلل ذحلل د و دوغ عجدد أو إهلل د   -2

سث سعن ه  ح الديج فل الفرج  اهل اإلفصل د هد   م وسعحول الفصلل إلل خعس  دحل فاالل 
العالمسللذ مخ اإلهللداى هللنجائ و وسحلل ول رللل مد و الاثوج هعل فرج  جللدسللد  أو جأ  مهعرج لو 

 سنه  إلسه أحد مغ التمالى .
عديو الماعم  المد اقللللل  فل حذه الح ل  حعل ال سدقعب الفصلللللل إلل فوضلللللل وحعل ععمرغ  -1

ل فل همعس  العنللللللجسمغ عنللللللجسل صللللللوج مغ اجاى العالمسذ لالنللللللعف د  مد   م واد سعا وغ 
 إحد  الععمسذات .

سجلب أال عتسد الفعج  التمدس  العل عخصللللللللللللللق لعا صللللللللللللللف  الذحدس  هغ خمس دا ئ  هعل  -4
 األرثج م عجمخ فل د  سع   ا جاى وععخق وفق  لع دف الذ  عدقده الماعم  .
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 مميزات العصف الذهنى :
 سج هغ ا جاى .عن هد هعل إرن ب الععمسذات القدج  هعل ال،الا  فل العاه -3
 عدفخ الععمسذات إلل نجه  الهدس   وجؤس  الاالا ت . -2

            
 عن هد الععمسذات هعل تس د  ادجع غ هعل العفرسج االهعر ج  . -1

 استخدام هذه الطريقة :
*  عنلللعخدم   ماعم  االاعصللل د المدتلل رمقدم  لعدجوس لعجمسخ أرهج ادج مغ اجاى الععمسذات 

 سغ .حول موضو  ما
 *  عخصق خمس دا ئ  لا صف  ذحدس  عجمخ فس   أفر ج الععمسذات .

 *  لععوصل إلل هدائل معادد  لحل مقرع  م  .
 *  لععاجف هعل اعج ه الجأ  الا و هسغ الععمسذات ه لدنه  إلل اضس  م .

جراءاتها :  شروط طريقة المناقشة وا 
  مغ ال،الب الذسغ مم  نللللللله  سعضلللللللأ أغ ،جسق  المد اقللللللل  لسنلللللللت هه ج  هغ مجموه

سعجماوغ لسعح وجوا هدوغ اصلللللللللللد أو حدف م ولذل  فإده عوجد الادسد مغ الما سسج واإلججاىات 
العل سده ل مجاه ع   لتس د  فا لس  ،جسق  المد اق  رإحد  ،ج  العدجسس سمرغ ععخسص   هعل 

 الدحول الع لل  
جوج  ه أنللعوب المد اقلل  مخ ضللسحدد الماعو منللهق ل الموضللو  الذ  سجسد أغ سعهخ فل عدجسنلل -3

 مجاه   أغ هاض الموضوه ت ال عصعأ ل   حذه ال،جسق  .
سقوو الماعو هلللإهال  العالمسلللذ هغ ذلللل  الموضللللللللللللللو  لسهلللدأوا اجاىع و حولللله م وفل جمسخ  -2

الماعوم ت الممرد  حعل ععوفج لدس و الخعفس  المد نلللله  مغ الخهج  العل عمرد و مغ عروسغ 
هداى و   ج  ت الديج الذاعس حذه األفر ج وان
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فإذا لو ععوفج لع،الب حذه الخعفس  ذات الصلع  ه لموضو  فإغ انعخداو المد اق  فل العدجسس  
 نوف سروغ  سج فا ل مغ الد حس  العاعسمس  .

سجعب الماعو ،جسق  جعوس عالمسذه فل الفصلللللل هعل قلللللرل دصلللللف دائج  هحسث سواج وغ  -1
ل س،عب مغ ال،الب الحدسث وحو ج لنللسغ هاضلل و هاضلل  . رم  سمرده جؤس  الجمسخ وحع

 فل مق هدحو هدالل مغ أغ س،عب مد و الواوف أثد ى الحدسث .
سقوو الماعو هعخصللللسق منللللل ح  صللللل سج  مغ الوات لعوضلللللسأ موضلللللو  المد اقللللل  م ورذا  -4

األفر ج الجئسنس  فس   م واألحداف العل سنال لعحقسق  . وسثسج احعم و ال،الب هموضوه   
. 

لع رد مغ أغ جمسخ ال،الب سنلللللللللللل حموغ منلللللللللللل حم  فا ل  فل الدق   حعل ال ضللللللللللللجوج  ا -5
 سدصجفوا ه ذح د و هغ جو الفصل .

أغ سضللللللللللللخ الماعو الضللللللللللللواه، العجهوس  الالتم  لمواج   ال،الب المنللللللللللللس،جوغ هعل جو  -9
المد اقل  نلواى ألد و ا موا ه لقجاى  الوافس  فل حذا الموضو  وسجسدوا أغ سهجتوا م  اجأوه أو 

 ذا ر دت قخصس ع و منس،ج  ه،ها و.إ
ضللجوج  أغ سامل الماعو ج حدا هعل ما لج  ال،الب الذسغ سؤثجوغ اإلدنللح ب والنللجح غ  -9

 أثد ى المد اق  م هحسث سق جروغ فل المد اق .
أغ سحجق الماعو هعل أغ سجال المد اقللللل  وثسق  الصلللللع  ه لموضلللللو  أو الفرج  موضلللللو   -8

  في هعل اعص ل المد اق  وجاع   منعمج  دحو عحقس  أحداف   المد اق  ل   منهق ل وأغ سح
إذا وااللت هاض األخ،لل ى مغ جلل دللب العالمسللذ أثدلل ى الدقلل   م وحللذا واجد ومعواخ م فللإغ  -7

 هعسه فوجال أغ سصحأ الخ،  حعل ال سنعقج فل أذح غ العالمسذ .
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عت دق   حعل ال ععقإلتاو الماعو لع،الب هضجوج  هدو الخجو  هغ الموضو  المحدد لع -30
أذحل غ ال،الب إلل موضللللللللللللللوهل ت جل دهسل  هغ ،جس  انللللللللللللللعهال د أو جفض المالحي ت 
والعاعسق ت  سج ذات الصلللع  ه لموضلللو  دوغ العقعسل لقسمع   أو إنللل ى  أو  ضلللب هعل 

 أصح ه   م وأغ سثسج اإلدعه ه هاد ذل  إلل المن جات الصحسح  لعمد اق  .
أ ل،الهه ال دف مد   وأثد ئ   لعصللللهأ مثمج  فل ال،جس  سهدأ الماعو المد اقلللل  م وسوضلللل -33

 المحدد ل   هغ ،جس  انعث جع   هاد ذل  هادد مغ األنئع  .
أغ سعنللو الماعو ه لسقي  الع م  حعل ال سنللمأ لهاض ال،الب أغ سجوجوا لفرج  ماسد  أو  -32

 وج   ديج سفجض   ا خجسغ هعل حن ب موضو  المد اق  .
و أو ا ئد المد اقل  الاد صلج األنل نلس  لعدق   هعل النهوج  والدع ئ  العل أغ سرعب الماع -31

 سصعوا إلس   .
أغ سعخق الماعو مل  أثسج مغ أفرل ج ودقل ، خالل المد اقلللللللللللللل  هسغ الحسغ وا خج وسجه،  -34

هسد   وأغ سع رد مغ مع ها  جمسخ ال،الب وف م و لم  سجج  حول و . وسح ول أغ سجال 
  م  وخ،   واضح  لع،الب .صوج  المد اق  الا

هاد إججاى همعس  المعخق النلللللللللل هق  اد سعقدو الماعو لع،الب ه اعجاد الدق،  الع لس  العل  -35
 هعل ال،الب أغ سد اقوح  وحذا األمج سجال المد اق  أرثج دا  وعديسم ل .

عل لسجب أغ سقعصلج دوج الماعو أو ا ئد المد اقل  هعل العوجسه م وهعل هاض األنئع  ا -39
 عن هد هعل عصحسأ من ج المد اق  .

فل د  س  المد اقللللل  س عل دوج الماعو فل جه، جمسخ الخسو، العل داجت حول   المد اقللللل   -39
إلل هاضلل   هحسث ععضللأ أم و العالمسذ وحد  الموضلللو  وعم نللره م وانلللعدع   األحداف 

 الا م  األصسع  العل وضات له أصالل لعحقسق   .
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 مناقشة :إيجابيات طريقة ال
حد   هدد مغ الدق ، اإلسج هس  العل ععضللللللللمد   المد اقلللللللل  والعل سمرغ ععخسصلللللللل   هعل 

 الدحو الع لل  
عفسد المد اقلل  فل عثهست األفر ج حول ماعوم ت نلله  ارعنلل ه   مغ اهل ولعجه، فسم  هسد    -3

 وعحنسد   .
و ال،الب همقللللل جرع تس د  المقللللل جر  الفاعس  فل الدق   لجمسخ ال،الب م رم  أغ قلللللاوج  -2

الفاعس  فل الامعس  العجهوس  ستسد مغ عقدسجحو لعاعو الذ  سعاعموده إلقلللللله   ح جع و لععقدسج 
واالحعجاو . وعنللللل حو فل دافاس  ال،الب لععاعسو لذا فإده سمرغ انلللللعخدام   لعجنللللللسو الوئ و 

 هسغ ال،الب وجفخ منعو  االحعم و الا و.
هعل مواج لل  الموااف وهللدو الخوف أو العجدد فل سنلللللللللللللل هللد الدقلل   هعل عاوسللد ال،الب  -1

 إهداى الجأ  . والعاود هعل المنئولس  الفجدس  فل هالاع   ه دف أو أحداف الجم ه  .
سنللللل هد الدق   هعل دمو العفرسج االهعر ج  هدد المعاعمسغ وعامل هعل عولسد أفر ج جدسد   -4

 و المه جتات الاقعس  هسد م وخ صللللل  هددم  سعاجضلللللوغ لمد اقللللل  اضلللللس  اجعم هس م فعي ج
 فعن حو فل حل المقرالت وعروسغ ه دات عجهوس  نعسم  .

قلللاوج ال،الب ه الهعتات لتس د  جصلللسد تمالئ و الماجوف ساعهج همعس  عاتست لإلنلللعج ه   -5
 وذل  مغ ق ده أغ سدفخ ال،الب دحو حب عحصسل الاعو وحب الماجف  أرثج .

خ ألرهج ادج مغ الماعوم ت هغ الي حج  الواحد  ديجال عاعهج همعس  المد اقلللللل  همعس  عجمس -9
 لعقجاىات المعدوه  .

،جسق  المد اقلللللل  دقلللللل ، عاعسمل سنلللللل هد الماعو هعل ف و ،الهه وماجف  خهجاع و وادجاع و  -9
المخععف  والفجو  الفجدس  هسد و فسم  سعصللللل هدجانلللل  موضللللو  ماسغ م وحذا سنلللل هد أسضلللل ل 

 ت ال،الب مغ ج دب الماعو هعل عقوسو وعقدسج أفضل لقدجا
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سج هس  فل موااف العاعو ولذل  فإغ ،جسق   وعنللللللل حو فل أغ عجال مغ المعاعمسغ أرثج فا لس  وان
المد اقلللللللللللل  عقدو صللللللللللللوج  جسد  هغ الع ذس  الجاجا  هخصللللللللللللوق عقدو ال،عه  واعج ح ع و 

 وأحداف و رل همفجده والصف رمجمو  .
 هد هعل عق جب أفر ج ال،الب واجاؤحو . ،جسق  المد اقلللللل  ر،جسق  مغ ،ج  العدجسس عنلللللل -8

حسث أد   عامل هعل العوفس  هسغ أفر ج ووج  ت ديج األفجاد فل المد اقلللللللللللل  . إذ سده ل 
أغ سلدج  ال،الب أغ دجل د أحلداف المدل اقلللللللللللللل  فل الد  س  سعواف هعل مد  ادج  األفجاد 

ول أو اعف   حهعل عادسل األفر ج الذاعس  مخ أفر ج ا خجسغ لععوصلللل إلل مقللل هج ه م  
 جوادب الموضو  أو المقرع  فل المد فق  والحعول المقعجح  .   

عدمل ،جسق  المد اقلللللللللل  جود الامل الجم هل والامل مغ خالل الفجس  مم  سنلللللللللل هد هعل  -7
 عدمس  الموا،غ الص لأ .

 سلبيات طريقة المناقشة :
 أو أثد ى القس و حد   هدد مغ النلللعهس ت ل،جسق  المد اقللل  وخ صللل  إذا أنلللئ انلللعخدام  

هإججاىح  واد سروغ النهب فل حذه األخ، ى أو النعهس ت رل مغ الماعو أو ال، لب أو رالحم  
ما ل لذا فإغ نلللللللجد حذه النلللللللعهس ت سنللللللل حو فل عداجر   والخجو  ه لمواف العاعسمل هعل الدحو 

 األمثل  
د  اقلللل  فل أموج هاسهدو عحدسد الماعو ألحداف الدجس مدذ الهداس  سؤد  إلل عقللللاب المد  -3

 هغ موضو  الدجس .
هدو العحدسد الج د لموضللو  المد اقلل  سؤد  الخعال، األموج وضللس هه ونلل، العفصللسالت  -2

 الع ف   .
رثج  هدد المعد اقللللللسغ سؤد  إلضلللللل ه  الوات خ صلللللل  إذا لو سرغ الماعو واهس ل لموضللللللو   -1

 الدجس .
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مغ النس،ج  هعل عالمسذه فعنس،ج مجموه  اد سدفعت التم و مغ الماعو إذا لو سرغ معمرد   -4
مد و هعل الحلدسث . فإذا لو سنللللللللللللللع،خ الماعو ضلللللللللللللله، الحواج والدق   هسغ ال،الب فإغ 
الدجس نسعحول إلل فوضل سعحدث فسه الجمسخ وال سنعمخ أحدحو إلل ا خج م واد سججد 

  ت .ح دهاض ال،الب مق هج تمالئ و فسؤثجوغ اإلدنح ب واإلد،واى إعق ى لإلحجا  واإل
إذا لو س عو الماعو هععخسق أحو األفر ج أثد ى المد اقللللللللل  والقس و هامل الع ذس  الجاجا  فإغ  -5

 المد اق  لغ عحق  ال دف العجهو  مد   وعضسخ الف ئد  .
إذا لو ساد ال،الب أدفنلللللل و جسدا لموضللللللو  المد اقلللللل  فإغ ال،الب لغ سنللللللعفسدوا مغ حذه  -9

 ال،جسق  .
ج المد اقلللل  فل ديج تمالئه لسس له نللللع،  الماعو م واد ال سعا وغ ماه ال، لب الذ  سدس -9

 هاض أفجاد الجم ه  م أو اد عصدج مد و هاض عاعسق ت  سج ج د  .
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 QUESTIONSطريقة األسئلة واألجوبة 

عحعل حذه ال،جسق  مر د  هيسم  فل العدجسس ه س  الوصلللللول لعحق ئ م وعاعهج مغ أرثج 
وحل مغ ،ج  العدجسس القدسم  حسث اهعمد هعس   نلقجا، فل عدجسنه أنل لسب العدجسس قلسوه ل 

" ال،جسقلل  الحواجسلل  " هغ ،جس  عوجسلله األنللللللللللللللئعلل  لعالمسللذه م ثو سعج  ل و الفجصلللللللللللللل  لععفرسج 
واإلجلل هلل  م وحرللذا حعل ععولللد لللدس و األفرلل ج والعحعسالت والعدهؤات العل سقعضللللللللللللللس لل  المواف 

،وغ حسللث اهعمللد هعس لل  اهعملل دال رعسلل ل فل رعلل هلل  القسو العاعسمل م واللد ااعللد  هلله ععمسللذه أفال
المقللل وج " هجم وجس  أفال،وغ " وعنلللمل حذه ال،جسق  ه،جسق  العولسد دنللله  لم  سولد هد   مغ 

 أفر ج واجاى ومق جد ت ... إلو .
وعاعهج حذه ال،جسق  مغ أحو الونلللللللللللل ئل العل سمرغ لعماعو أغ ساعمد هعس   رماسد  ل،ج  

ج  هصلللللللف  ه م  وال،ج  االنلللللللعقجائس  والقس نلللللللس  هعل وجه الخصلللللللوق م ألغ العدجسس األخ
الاقول ال سمرد ل  أغ عاملل وعفرج وعح ول الرقللللللللللللللف واالنللللللللللللللعدع   إال إذا دهست لهذل الج د 
ومقللل جر  الماعو فل الهحث هغ اإلج ه ت الصلللحسح  واد اسل " مغ ال سحنلللغ االنلللعجواب ال 

حسغ ا ل   " إغ الاقول حه لل ه لحق ئ  وم م  المجهل سحنغ العدجسس " . ع رسدال لجأ  نقجا، 
 الح ذ  حل عولسد عع  الحق ئ  "

حذا األنعوب االنعف  مل مخ اومه أثد ى  –صعل اه هعسه ونعو  –واد انعخدو الجنول 
" أجأسعو لو أخهجعرو أغ خسال  –صلللللللعل اه هعسه ونلللللللعو  –دهوعه ل و إلل اإلنلللللللالو حسث ا ل 

ا ل   إدل دذسج لرو  –هل أردعو مصللللللللدال ؟ ا لوا   م  ججهد  هعس  رذه  عخج  هنللللللللفأ حذا الج
 هسغ سد  هذاب قدسد " .

ا و ه نللللعث ج  اومه وقللللد ادعه ح و  –صللللعل اه هعسه ونللللعو  –سعضللللأ مغ ذل  أغ الدهل 
هغ ،جس  إخه جحو هإ  ج  اوو اخجسغ هعس و مغ وجاى الجهل ثو هاد ذل  ا و هإخه جحو هجنللللل لعه 

 جق دحو إلل ال،جس  القوسو .ووهي و وان 
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واد وجد هغ هعل هغ أهل ، لب اول جنلول اه صعل اه هعسه ونعو  " الاعو ختائغ ومفع حه 
 النؤال ف ن لوا سجحمرو اه فإده سؤجج فسه أجهخ   الن ئل والماعو والمنعمخ والمحب ل و " .

ديجال  الاعو إج دع   م وديجال ألغ أنلعوب األنئع  مغ أن لسب العدجسس ال  م  سده ل هعل
النللللللعخدام   فل عدهسو ،ج  العدجسس األخج  م مثل المح ضللللللج  م والمد اقلللللل  والهس غ الامعل 

 رم  أده سن حو فل عايسو دوج الاقل والعفرسج الدق، لد  ال، لب .
ومغ الم و أغ سعقغ الملدجس م ل ج  صللللللللللللللس    وعوجسه األنللللللللللللللئع  م وأغ سمست هسغ أدوا  

 منعوس ع   وأحداف رل مد   .األنئع  المخععف  و 
همعس  دسد مسرس  عنللللللل هد هعل العف هل  –ردقللللللل ، عاعسمل  –وعاعهج األنلللللللئع  واألجوه  

 المعه دل هسغ المدجس وال،الب م وهسغ ال،الب هاض و والهاض ا خج .
 وتوضح " كوثر كوجك " األهداف األساسية لألسئلة واألجوبة على النحو التالى :

 : أهداف اجتماعية –أ 
وفس   سنل ل الماعو عالمسذه هغ أحوال و القلخصس  م أو هغ هالاع و ههاض التمالى أو 
هغ صللللللللللحع و م أو هغ نللللللللللهب  ضلللللللللله و أو فجح و ه جض ع رسد الاالا ت اإلجعم هس  هسغ 

 المدجس وال،الب م وعامل هعل إددم   وعف هل المجموه  إحن ن و ه الدعم ى .
 أهداف نفسية : -ب

ثق  ال، لب فل دفنللللللله م وفل همعه وعقلللللللجساه هغ ،جس  أنلللللللئع   سح ول المدجس ع رسد
نللللللللل ع  وفل منلللللللللعواه أو هغ ،جس  نلللللللللؤاله هغ جأسه ووج   ديجه فل مواف ماسغ .. س دف 
المدجس ه ذا الدو  مغ األنلئع  إلل عقوس  قخصس ت ال،الب وقاوجحو واإلن  و اإلسج هل فل 

 لاالا ت اإلدفا لس  واألر دسمس  .الدجس مم  ستسد حم ن و لعامل وسخع  جوا صحس ل مغ ا
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 أهداف تعليمية : -جـ
وحل أنللللئع  ععاع  ه لدجانلللل  وه لماعوم ت العل عدجس م وحل حذا الدو  مغ األنللللئع  حو 
م  سادسد  هدد الحدسث هغ األدقلل،  العاعسمس  م ورسف عنللعخدو األنلللئع  واألجوه  رإحد  حذه 

 األدق،  ؟ .
مجاه ع   لعروغ ،جسق  األنلللللللللئع  واألجوه  إحد   وحد   الادسد مغ القللللللللجو، العل سجب

 ،ج  العدجسس الجسد  سمرغ عد ول   هعل الدحو الع لل  
 

 الشروط الواجب توافرها فى األسئلة : –أ 
سجب هعل الماعو أغ سهذل ج دا موج  ل مقصلودال فل إهداد األنلئع  نواى ر دت قف س  أو  -3

وثسق ل ه ألحداف محقق  لعموضللللللللللللللو  مد نلللللللللللللله   عحجسجسل  وسده ل أغ عروغ مجعه،ل  اجعهل ،ل ل 
إلمر د ت العالمسذ م ف،جسق  األنلللللئع  لسنلللللت ونلللللسع  عجفس س  أو إلضللللل ه  الوات ولسنلللللت 
نلللللل ع  مسنللللللج  سعواف دوجه فس   هعل إلق ى األنللللللئع  . لذل  سجب وضللللللود األنللللللئع  وهدو 

د عحد موضللللللل   هحسث ال عروغ أنلللللللئع  د اصللللللل  مثل   م ذا هغ ... ( ولرد   سده ل أغ 
 لعععمسذ م  حو الم،عب مده هعل وجه الدا  هاه جات ن ع  ورعم ت م لوف  .

سجب أغ سروغ النللللللللللللؤال موجتا لسس ه ل،وسل حعل ال سدنللللللللللللل ال، لب أوله هددم  سدع ل  -2
 الماعو مغ إلق ى النؤال .

ضجوج  أغ سامل المدجس هعل عقجسخ ال،الب هعل مق جرعه فل األنئع  فال سدفجد هإلق ى  -1
 ألنئع  م هل هعسه أغ سععقل أنئعع و وسجسب هعس   .ا

 أغ سعسقي الماعو حعل ال عنعدججه إج ه ت هاض ال،الب خ ج  حدود الدجس . -4
ععدج  األنللئع  مغ الهنللس، إلل األرثج صللاوه  م وال سجب االدعق ل مغ جتى  خج إال هاد  -5

 عسقغ الماعو أغ ،الهه اد انعوههوا حذا الجتى جسدا.
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سامل الماعو هعل صلللس    األنلللئع  مغ الد حس  الع وس  مخ ضلللجوج  أغ سع،عب النلللؤال أغ  -9
إج ه  قللللل مع  وأال عروغ اإلج ه  هعل النلللللؤال هداو أو ال م رم  سده ل أال عروغ األنلللللئع  
موحس  ه إلج ه  م رم  سجب أال عروغ األنللللللللللئع  مجهر  أو مقللللللللللوقلللللللللل  وسد،ه  ذل  هعل 

 ال مغ الاوامل .األنئع  العل ععضمغ هددال رهسج 
أغ ععد ول األنللللئع  االحعم م ت القللللخصللللس  والمقللللرالت العل عواجه ال،الب حعل عدفا و  -9

 إلل ضجوج  الهحث هغ إج ه ت ق فس  وعاودحو هعل العفرسج النعسو هجدس  .
أغ ععحلد  األنللللللللللللللئعل  ذرل ى ال،الب م وعجاع و سقلدحوغ تد د فرجحو لسصللللللللللللللعوا إلل إج ه   -8

إلدج ت م ف ألنلللللئع  الع ف   والضلللللاسف  عؤد  إلل انلللللع ع ج ال، لب عجضلللللس و وعقلللللاجحو ه 
ه لم د  الاعمس  . رم  أغ األنلللللئع  العل عوضلللللخ اد،الا ل مغ خهج  الماعو واجاىاعه الوانلللللا  

 عروغ هعل دجج  ه لس  مغ ال موض ه لدنه  لعالمسذه ال سنع،ساوغ اإلج ه  هعس   
نلللللل ه  والالح  له فل إ، ج مديوم  عاعسمس  مغ األفضللللللل أغ سجعه، النللللللؤال ه لنللللللؤال ال -7

 معنعنع  .

 القواعد األساسية لتوجيه األسئلة : -ب
عع،عب األنللئع  القللفوس  مغ الماعو الخهج  الم  ج  فل اإللق ى ف لاهج  حد  لسنللت فل إلق ى 
األنلللللللللئع  ورمسع   هل إغ الدج د الحقسقل فل القدج  هعل اخعس ج دوهس  األنلللللللللئع  وصلللللللللس  ع   

لق  نبغى على يئ   هقلللللللرل مقلللللللو  سجذب االدعه ه لد  العالمسذ وسثسج ادجاع و الاقعس  لذا فإده وان
 المعلم :

ضلللللللجوج  أغ سجاهل الماعو أغ سروغ ال دف مغ انلللللللعخداو حذا األنلللللللعوب حو إث ج  حم س  -3
ال، لب وحمسعه لموضللللللللو  الدجس لعف مه ولسس اخعه ج لع،الب م ه إلضلللللللل ف  إلل عدجسب 

   العفرسج النعسو ورسف سجسهوغ هعل األنئع  .ال،الب هعل رسفس
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أغ سعحعل الماعو ه ألخال  ال،سه  أثد ى إداجعه ل ذه ال،جسق  م ف و لسس محقق  م وال ورسال  -2
لعدس ه  ... ولذا فسجب أغ عنللللللللللود جود الصللللللللللداا  هسغ المدجس وال،الب دوغ العضللللللللللحس  

 ه لجدس  الم،عوه  والحتو الواجب ..
أرثج مغ إج ه  لنللللللللللؤال واحد م أو ادموا أ،جاف  مجتأ  مغ اإلج ه  فسجب  إذا ادو ال،الب -1

 أغ س،عب الماعو مغ أحد العالمسذ أغ ساسد اإلج ه  مجما  ومخعصج  .
أغ سقوو الماعو هعوتسخ األنللللللللللئع  هعل ،الب الفصللللللللللل وهدو العجرست هعل هاض ال،الب  -4

ب ماسغ سجال اله اوغ  سج المجع دسغ دوغ الرنلللللللللللل لل ألغ عوجسه الماعو ه لنللللللللللللؤال ل، ل
 جا هسغ فل العفرسج .

سجب أغ سدعيج الماعو لفعج  هاد أغ سعقل النؤال واهل أغ س،عب مغ أحد ال،الب اإلج ه   -5
ججاى هاض الامعس ت الاقعس  مثل انلللللللعقه ل النلللللللؤال  لسا،ل ال،الب فجصللللللل  لععفرسج م وان

  وهاد ذل  سروغ ج حتال لعد،  ه   وسنلللللللللللععتو ذل  والعفرسج فل اإلج ه  وصلللللللللللس  ع   ذحدس
حوالل خمنللللللللل  هقلللللللللج  ث دس  م رم  أغ ذل  سجال رل ال،الب معسقيسغ م وهعل ال، لب 

 الذ  لو سنع،خ اإلج ه  أغ سيل وااف ل حعل سنعمخ إلل اإلج ه  الصحسح  .
خ ،ئ   وأغ سععقل الماعو رل اإلج ه ت هوجه هقو  وجود ،سه  م نواى أر دت صحسح  أ -9

م فإذا ر دت إج ه ع و صلللحسح  ومحقق  ألحداف الدجس فسجب أغ سجاهل الماعو انلللعخداو 
ألف ي المدد والثد ى هعس و وأغ سي ج ل و نا دعه هم  سقدموده مغ إج ه ت صحسح  م وأغ 
سقاجحو هحنغ إج ه ع و م ولو هديج  جاضس  م أو هنم  جصسد  م أو هه ج  مقجا  . ألغ 

ه ع و وسؤردح  . أم  إذا ر دت اإلج ه   سج صحسح  فال سجب العج و أو ذل  سدهو انعج 
ضلللللح   هقس   الاهوس أو عق،سب الوجه أو انلللللعخداو إج ه  ال، لب رم د  لعنلللللخجس  مده وان
دم  سده ل عقل ذل  مد و هجود ،سه  ثو عصللحسأ  ال،الب م حعل ال سصلل هوا ه إلحه ، م وان

  موا الصحسأ .م  ا لوا ه دوى م والع رد مغ أد و اد ف
سجب هعل الماعو أال ساسد النللللؤال مج  ث دس  رم  سده ل أال سح ول إه د  الجواب ألغ ذل   -9

 سدهو ال،الب إلل هدو االدعه ه اهعم دال هعل إه د  الدجس لرل مغ النؤال والجواب .
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 مأغ سع رد الماعو أثد ى إج هعه هعل األنلللللئع  مغ ج دب ال،الب إلل أغ إج هعه صلللللحسح   -8
وأال سجسب هعل أنلللللئع  ال ساجف   م وسجب أغ سقول هصلللللد  وأم د  ال عحضلللللجدل اإلج ه  
ا غ م وفل األثج " مغ الل ل ال أهجف فقللد أفعل " . فلل هعجاف الماعو هاللدو مقللدجعلله هعل 
اإلج ه  هغ هاض األنلللللللللللللئع  العل ال ساجف   سجاعه موضلللللللللللللخ احعجاو ال،الب وثقع و فسه 

نل ئل إذا م  ر غ النؤال سجعه، ه لمقجج ثو سقول له إغ ق ى وسمرغ لعماعو أغ سثدل هعل ال
 اه هددم  ددجس موضو  رذا فاعسد  أغ دنعاد ه إلج ه  هعل حذا النؤال الممع ت .

إذا حدث وح ول هاض ال،الب أغ سعصلداوا الذر ى م وأغ سن لوا أنئع   سج مد نه  م أو  -7
دم  سمرغ أغ سجدح  إل ع ف   م فعسس هعل الماعو أغ سعواف هددح  وسقلل ل س و ه له ه   م وان

فوجا م وس،عللب مد و أغ سجسهوا حو هعس لل  م وذللل  حعل سقللللللللللللللاجحو أدلله معسقي ل و وأدلله لغ 
 سنمأ همثل حذه العف ح ت أو إض ه  الوات .

 سده ل هعل الماعو أغ سف و ،الهه أغ هدصج الوات ح و جدا وأده ال سقهل إض هعه . -30
 و إلل أغ أحداف الدجس أثمغ هدده مغ أغ سضللللسخ هنللللهب األنللللئع  هعسه أسضلللل ل أغ سده  -33

 الع ف   .
 أنواع األسئلة :

سجب أغ ساجف الماعو العصلللللللللللللدسف ت المخععف  لألنلللللللللللللئع  م لم  لذل  مغ أثج فا ل هعل 
 ،جسقعه فل العدجسس م ألد   عمده ه إل، ج الفرج  العصوج  لعديج فل األنئع  وعمحسص   .

 التصنيف األول :
 Bloom 3759ل أرثج العصلللدسف ت قلللسوه ل حو الذ  سعو وفق ل لعمج ل الماجفل لهعوو لا

حسث سج  أغ أ  حدف عاعسمل سمرغ عصلللللدسفه وفق ل لنلللللت منلللللعوس ت وه لع لل فإغ أ  نلللللؤال 
 سمرغ عصدسفه هعل حذا الدحو .
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 األسئلة
 

 مجعفا  المنعو      معون،  المنعو   مدخفض  المنعو 
 

 التطبيق    الفهم       توى التذكرمس

 
 العجرسب والعجمسخ          العقسسو       أنئع  العحعسل

 
 Lower order questionsأواًل : األسئلة منخفضة المستوى : 

 حل األنئع  الماجفس  ذات المجعه  األددل م وعضو حذه األنئع  االنعده ى والف و .
 : Recall Questionsأسئلة فى مستوى التذكر  –أ 

العذرج حو القو  الاقعس  العل عختغ الماعوم ت وعنللللللعمج هعل االحعف ي ه   وعنللللللعججا   
 أو عنعذرجح  رعم  وجد م  سدهو إلل ي وجح  .

وساعهج العذرج حو أددل منللللللللعوس ت العفرسج وسع،عب حذا الدو  مغ الععمسذ أغ سنللللللللعدهل 
ف حسو وحل ضللللللللللللجوجس  لععاجف هعل منللللللللللللعو  الماعوم ت وسعذرج الحق ئ  م والمالحي ت والم
 العالمسذ أثد ى القجد ومغ أمثع  حذه األنئع   

 م  حل المواد الجافا  فل الاج ئغ؟ م  مف وو العجقسد االنع الرل؟ -
 م  حل أنه ب ال سج  هدد األ،ف ل؟ م  الخ،وات العل سجب اعه ه   هدد همل .. -
 مص،عح ت الع لس  ؟أه، عاجسف  مججدال وهمعس ل لعمف حسو وال -
 معل م أسغ م رسف ؟ -
 أسغ عنع،سخ أغ عجد ماعوم ت إض فس  حول حذا الموضو  ؟-
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 م  الما سسج العل عحدد ؟ -
 ؟ …م  المه در الجئسنس  المعاعق  هل  -

وساسب حذا المنللللعو  أغ الحق ئ  رثسجال م  عدنللللل نللللجسا ل رم  أغ مججد عذرج الماعوم ت 
جوج  هعل ف و العالمسذ لعع  الماعوم ت وانللللللللللللعسا ب ما دس   وف و أو عرجاجح  ال سهجحغ ه لضللللللللللل

مضللللمود   ه إلضلللل ف  إلل أغ االحعم و ه لعذرج فق، اد سؤد  إلل إحم ل الامعس ت الاقعس  العل 
 ال سعو ارعن ه   إال مغ خالل المجاغ والعدجسب .

  Comprehension Questionsأسئلة مستوى الفهم  -ب
الب أغ سهجحغ ه،جسق  م  هعل انعسا هه لم  حصعه مغ الما جف عع،عب األنئع  مغ ال،

والم لل جات العل سعو عاعم لل  فل دجوس جللدسللد  ف ل عنلللللللللللللل ل هملل  إذا رلل غ الععمسللذ اللد ف و أو ال 
وعروغ إج ه  الععمسذ مغ الدجس م وحذا المنلللللعو  سعضلللللمغ منلللللعو  العذرج . ورثسجال م  عع،عب 

م د  العل عاجض هعس و فل جداول أو جنلللللوو هس دس  أو أنلللللئع  الف و مغ العالمسذ أغ سفنلللللجوا ال
خجائ، و سج ذل  وأغ سعججموا ماد ه مثل   لم ذا سضلللل ف منللللحو  الهسرد  هودج إلل الاج ئغ 
؟ مل  حو دو  الهقال  ومل  المواد العل سمرد ل  إتالع ل  ؟ أ  أد ل  عادل هل لما جف والم  جات العل 

 د  ف و الععمسذ مغ هدمه .سعو عاعم   فل دجوس جدسد  وحل عن ل هغ م
 ويمكن للمعلم أن يستخدم أسئلة على المنوال التالى :

 م  حو مادل ؟ م  عفنسج   سا،ل الماعو مف وو هعمل( ؟ –أ 
 …م  الويسف  الجئسنس  لل  -ب

 ؟ 00000م  الصاوه ت العل عواج   هدد إهداد –  
 order questions middle ثانيا : األسئلة ذات المستوى المتوسط : 

وسع،عب مغ العالمسذ انلللللللللعخداو ما جف و الح لس  لع،هسق   فل موااف جدسد  م ععضلللللللللمغ 
 0انئع  الع،هس 
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 Application Questionأسئلة فى مستوى التطبيق  -أ
وع دف األنللللللئع  فل حذا المنللللللعو  مغ العالمسذ انللللللعخداو ما جف و الح لس  لع،هسق   فل 

غ األنلللللللللئع  فل   س  األحمس  فل الامعس  العاعسمس  نلللللللللواى موااف جدسد  م وساعهج حذا الدو  م
رل دلت فل أثدل ى القسل و هل لعلدجسس فل مجاحل العقوسو أو هاد العدجسس وفل الحس   الامعس  لع،هس  

 م  ا موا هدجانعه .
 ويمكن للمعلم أن يطلب من تالميذه اإلجابة على :

 فل صدخ ... ؟ –م  ع ثسج تس د  دجج  الحجاج  هعل  -
 ؟ 000000م  000000م  الاالا  هسغ  -

 ثالثًا : أسئلة مرتفعة المستوى :
 : Analysis Questionsأسئلة التحليل  –أ 

سع،عب ذل  الدو  مغ األنئع  مغ الععمسذ أغ سحدد الدوافخ وسهحث هغ الدالئل واألنه ب 
س  م وحل النلللههوانلللعدع   الاالا ت الجتئس  المعداخع  فل همل واحد معر مل منلللعخدم ل الاعس  و 

القدج  الاقعس  العل عجه، األنلله ب همنللهه ع   وحل ععواف هعل دا  المالحي  والقدج  هعل ععهخ 
الجتئس ت وعحعسع   عحعسالل داسق ل م أ  سقوو هعحعسل الموضلو  لاد صجه ومرود عه هحسث سنع،سخ 

 ه  غ اإلجعحدي الاد صلللللج الجئسنلللللس  والفجهس  م وسديم   عحت جؤوس الموضلللللوه ت م " أ  أ
ثه ع ت ومد،  م وال عوجد إج ه  دموذجس   هعل أنللللللللللئع  العحعسل عع،عب همعس ت انللللللللللعداللس  وان
ألنللللئع  العحعسل م ف ل عاعمد هعل ادجات هقعس  ا هعل مغ المنللللعوس ت النلللل هق  وعنلللل هد هعل 

 عروسغ األنعوب الاعمل فل العفرسج .
 ذه :فى حالة وجود مشكلة مثاًل يمكن للمعلم أن يسأل تالمي

 حل الهس د ت الما،   ر فس  لحل المقرع .-
 حل حذا النؤال له هالا  ه لمقرع .-
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 فى حالة وجود موقفين :
 م  المهدأ الذ  سفنج أو سمرغ أغ سات  إلسه الفج  فل حذسغ الموافسغ . -

 : Synthesis Questionsأسئلة التركيب أو التجميع  -ب
ات م سج س،عب فس   مغ الععمسذ عروسغ عدهؤ عع،عب حذه األنلللللللئع  منلللللللعو  أهعل مغ العفر

ف ل عع،عب عفرسجال اهعر جس ل أصللللللللللسالل م الرعقلللللللللل ف حعول جدسد م أو لععوصللللللللللل إله د  عجرسب 
 مرود ت أو هالا ت فل موضو  معر مل.

 ويتناول المعلم فى هذا المجال أسئلة على النحو التالى :
 م  ال،جسق  الفضعل الخعس ج حذه الفجضس  . -
 مرغ انعام ل حذه الحق ئ  لحل المقرع  .رسف س -
 روغ خ،  لععمسست هسغ حذه المواد . -

 : Evaluation Questionأسئلة التقويم  -جـ
القلللللللل  أغ األنللللللللئع  هعل حذا المنللللللللعو  عع،عب مغ الععمسذ إهداى وج   ديجه وجأسه فل 

  م ر ت موضللللوهسالمنلللل ئل األخالاس  والحرو هعل ا جاى والقسو م وذل  هد ى هعل ما سسج ومح
وحذا الدو  مغ األنللللئع  سع،عب مغ الععمسذ إججاى همعس ت االنللللعجج   والعذرج لهاض األنللللس 
والقواهلد والحقل ئ  الامعسل  م ثو هعسله عحعسلل الفرج  أو الامل الماجوض هعسه م ثو عحدسد مد  

 مق هع  حذا الامل أو الفرج  ل ذه المحر ت .

 التصنيف الثانى :
 ى نوعين :تنقسم األسئلة إل

( أنللللللئع  خ صلللللل  ه لحق ئ  وحل أنللللللئع  عخعهج الماعوم ت وعؤردح  وحل ال عع،عب نللللللو   أ  
 همعس  هقعس  هنس،  .

  ب( أمثع  خ ص  ه لفرج وحل العل عدفخ العالمسذ إلل العفرسج وخع  الحق ئ  أو العوصل إلس   
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 التصنيف الثالث : األسئلة السلوكية :
عمسذ إلل األوامج العفيس  و سج العفيس  ور د   فل صلللللللس    سعواخ مد   أغ سنلللللللعجسب الع

 األنئع  .
وحل العل عدهو ال، لب إلل عصلللللللجف ماسغ أو العواف أو  أســـــئلة اإلذعان الســـــلوكى : –أ 

اإلمعد   هغ عصللجف م  وحل ال عع،عب إج ه  ولرد   عع،عب نللعو  مثل حل ادع ست مغ 
 الرالو ؟

 التصنيف الرابع : أسئلة المدرس :
و عجد حذه األنئع  أثد ى اس و الماعو هقجد الدجس ث أسـئلة اإلبال  )األسئلة االسترسالية( .. -

سنلل ل نللؤاالل هغ فرج  جئسنللس  وسقوو ه إلج ه  هعل نللؤاله لعوضللسح   ل،الهه وال سعواخ مد   
 أ  إج ه ت مغ العالمسذ .

 
 األسئلة التمهيدية :

دف مد   ع سئ  أذح غ العالمسذ النلللللللللعقه ل وحذه األنلللللللللئع  ععقل ه د  فل أول الدجس وال 
الما جف الجدسد  وجه،   ه لماعوم ت النلللل هق  وسقللللعج، فس   أغ عروغ اعسع  م موجت  م مجعه،  

 هماعوم ت العالمسذ الن هق  .
 األسئلة التثقيفية :

سنعخدو الماعو حذا الدو  مغ األنئع  لس،مئغ هعل مد  مع ها  عالمسذه لموضو  الدجس 
 وو هعدجسنه ه إلض ف  إلل الع عب هعل المعل داخل حجج  الدجان  .الذ  سق

 أسئلة المراجعـة :
سنلللللعخدو الماعو حذه األنلللللئع  فل د  س  رل مجحع  مغ مجاحل الدجس ه س  العاجف هعل 
مد  ف و العالمسذ لعحق ئ  حعل سعنلدل لعماعو القس و هامعس  الع ذس  الجاجا  لعصحسأ األخ، ى 

 . م وعصوسب المن ج
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 إيجابيات طريقة األسئلة :
مغ الجدسج ه لذرج أغ انللللللللللللعخداو ،جسق  األنللللللللللللئع  واألجوه  ر،جسق  مغ ،ج  العدجسس 

 الد جح  ل   رثسج مغ اإلسج هس ت المعضمد  فس   م سمرغ ععخسص   هعل الدحو الع لل  
ذ  ال سعاجف الماعو مغ خالل إج ه ت عالمسذه هعل م  سدوج ه ذح د و م ورذا المنللللللللللللللعو  -3

 وصعوا إلسه .
 عدمس  القدج  هعل العفرسج النعسو لد  ال،الب . -2
 سمرغ لعماعو أغ سنعثسج الدافاس  فل العاعسو هدد عالمسذه . -1
 سمرغ لعماعو عديسو أفر ج عالمسذه م وذل  إذا اعهخ أنعوه ل عجهوس ل نعسم ل فل إلق ى األنئع  . -4
ال،جسقلل  هعل هاض الدقلل ، العل سج  أد لل  ذات هللإمرلل غ الماعو أغ سؤرللد مغ خالل حللذه  -5

 أحمس  خ ص  .
 هإمر غ الماعو أغ سجال ،الهه ا دجسغ هعل أغ سنعدعجوا الاالا ت هسغ األقس ى . -9
 سنع،سخ الماعو الد هه أغ سرعقف مغ خالل   احعم م ت ال،الب ومسول و. -9
 أحداف   .عفسد الماعو هدد مجاجا  الدجوس م لماجف  مد  م  عحق  مغ  -8
 سعمرغ ال،الب مغ خالل   مغ م  ج  العدجسب هغ العاهسج هغ ذواع و . -7
 عترل دفوس ال،الب ه لدق ، والحم س أثد ى الدجوس . -30
 عن هد المدجس هعل عقخسق دق ، القو  والضاف فل ،الهه . -33
 سمرغ لعماعو عقوسو العالمسذ والقس و ه لع ذس  الجاجا  . -32
 ال، لب أثد ى الدجس إسج هس ل م ألده سنعامل فرجه ال ذارجعه سروغ أداى  -31
علللدفخ ال،الب لمتسلللد مغ إهمللل ل الاقلللل والفرج والقلللدج  هعل المقللل جدللل  هسغ أدائ و وأداى  -34

 تمالئ و .
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 سلبيات طريقة األسئلة :
هعل الج و مغ الممستات النلللللللللللل هق  ل ذه ال،جسق  إال أد   ال عخعو مغ النللللللللللللعهس ت والعل 

 رغ إجم ل   هعل الدحو الع لل لضجوج  الامل هعل عالفس   سم
إذا لو سدعهه الماعو جسدا إلل هدصج الوات م فقد سدججف وجاى اإلج ه  هعل هاض األنئع   -3

 م هحسث سدع ل الدجس وحو لو سدعه مم  خ،، له م أو إلدج ته .
م  اد قعس  م ماد سعوج، هاض الماعمسغ فل الضلللللللللللل ، هعل هاض ال،الب ه نللللللللللللئعع و الد -2

 سدفجحو مغ الدجس م وجهم  مغ العاعو ذاعه .
إذا عامد الماعو أغ سرقف ج ل هاض ،الهه أم و تمالئ و م أو نمأ لهاض و ه غ سفال  -1

ذل  مغ خالل األنللللللللللللئع  العل سوج ود   ل و م فقد س جس فل دفونلللللللللللل و هذوجال خ،سج  مغ 
 الخوف فل مواج   الموااف .

ذسغ اد سه دجوغ الماعو ه لادسد مغ األنللللللللئع  هحسث سصللللللللجفوده حو حد   هاض ال،الب ال -4
 هغ عوجسه األنئع  إلس و م وه لع لل ال ساجف منعواحو الحقسقل .

إدقلل  ل الماعو ه إلج ه  هعل أنللئع  ال،الب م اد سججه هاسدال هغ هاض دق ، الدجس العل  -5
 ر غ سجب أغ سجرت هعسه م وأغ سا،س   متسدال مغ االحعم و .

 
 

  



85 

 

 Problem Solvingأسلوب حل المشكالت 

Technique 

و   حل ح ل  3730المقللللللللرع  رم  ساجف   جوغ دسو  فل رع هه " رسف دفرج ؟ " نللللللللد  
مغ الحسج  والقلللل  والعجدد العل عع،عب هحث  أو همالل سجج  النللللعرقلللل ف الحق ئ  العل عنلللل هد 

هدى الخعسق  واتدادت هعل الوصلللللللللللللول إلل الحل . واد اجعه،ت المقلللللللللللللرالت ه إلدنللللللللللللل غ مدذ 
 مقرالعه عاقسدال هعف هعه المنعمج مخ الهسئ  العل ساس  فس   .

أده سمردد  العفرسج فل مقللللرع  رمواف سروغ الفجد مدفوه ل لهعو   3797وسج  ح جنللللعوغ 
ال دف ولرغ سمرغ أغ سواف ههاض الاقه ت م فسصللللدج الفجد انللللعج ه ت مخععف  لعع عب هعل 

  دف . وسمرغ عوضسأ ذل  ه لقرل الع لل  الاقه ت والوصول إلل ال
 

 اهلدف   العوائق   الكائن

 
 

 االنعج ه  الد جح 
 

حو هه ج   Problem solving strategyمم  نللله  سعضلللأ أغ أنلللعوب حل المقلللرع  
هغ عردس  أو ،جسق  االدعق ل هسغ هد صللللللللللللللج المقللللللللللللللرع  الثالث   الهداس  والخهج  والد  س  فل 

ل إلل ال لل سلل  أو ال للدف م ف ل همثلل هلل  القلل لللب الفدل الللذ  سعخللذه حللل محلل وللل  الفجد الوصللللللللللللللو 
 المقرالت م وسعحدد لد  ذل  مغ مدخل الفجد لعحل ه،جسق  ج جس  .

 ويوجد ثالث أساليب يمكن توضيحها على النحو التالى :
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 : Forward Strategy* األسلوب األمامى 
،س ت إلل ال دف أو مغ الهداس  إلل حو ،جسق  سنلللسج فس   الق ئو هحل المقلللرع  مغ الما

 الد  س  ضمغ ح الت عروغ فس   دعسج  منعخعص  هغ ن هق ع   .

 : Backward Strategy* األسلوب الخلفى 
حو ،جسق  سنللللللسج فس   الق ئو هحل المقللللللرع  مغ ال دف إلل الما،س ت وذل  هغ ،جس  

الق ئو     حو دفس االعج هعخمسغ هه جات ععضللمغ فل مجموه   هه جات ال دف واعج ه االنللعدع
 فل ال،جسق  األم مس  .

 : Mixed Strategy* األسلوب المزدوج 
سقوو األنعوب المتدو  هعل أن س عمرغ الق ئو هحل المقرع  مغ العحج  فل االعج حسغ 

 األم مل والخعفل .
لذل  ر غ أنلللللللللعوب حل المقلللللللللرالت ساعهج م،عه ل أنللللللللل نلللللللللس ل لعحس   فل جمسخ اليجوف 

لعحسل   اإلدنلللللللللللللل دسل  وديجال لعع سجات والع،وجات االجعمل هسل  والثوجات العردولوجس  العل المخععفل  
ال حرو هعسه ه لعخعف لذا  سقلل دح  ه لمد  الما صللج م فالهد أال سقف العاعسو هاسدال وفل هتل  وان
فإغ المدجنلللللللل  م، له  السوو أرثج مغ أ  وات مضللللللللل أغ عهذل ج د ممرغ إلهداد اإلدنلللللللل غ 

 ج هعل العفرسج النعسو والق دج هعل عجدسد دفنه وع،وسج هعمه وفده .الاصج  الق د
للذل  أصللللللللللللللهأ أحد أحداف العدجسس حو منلللللللللللللل هد  ال،الب هعل عاعو أنللللللللللللللعوب حل  

المقللللرالت العل عواج  و مغ خالل العفرسج ه،جسق  الدقد واالهعر ج ه إلضلللل ف  إلل أده أنللللعوب 
صللسعه المعر مع  لعمعاعو فل مخععف جوادب قللخمفسد مغ الد حس  العجهوس  وذل  لعحقس  العدمس  

م وعتوسللده هلل لم لل جات واالعجلل حلل ت والقسو والالل دات العل عمرغ مغ الحسلل   اإلسجلل هسلل  المثمج  فل 
ه لو أحو نللللللللم عه الاعو ونللللللللجه  الع سج ودسد مس  الحجر  مم  سنلللللللل حو فل عحقس  الدمو والعاعو 

 الذاعل المنعمج هعل مد  الحس   .
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وسادل  –حلذا األنللللللللللللللعوب أو حلذه ال،جسقل  هدجل د مخ ال،الب رمجموه ت ور فجاد وسعو إعهل   
انلعخداو أنلعوب حل المقرالت أدد  فل مواج   عحقس  حدف ماسغ دجسد الوصول إلسه إال أده 
ساعجسله دو  مغ  الاقهل ت( الصللللللللللللللاوهل ت المج ول  و سج الماجوف  لع، لب م ولذا فإده سع،عب 

،عوب لعوصلللللللول إلل حدفه هغ ،جس  عذلسل الصلللللللا ب وارعنللللللل هه مده العفرسج وهذل الج د الم
لم  ج  حل المقللرع  مم  سنلل هده هاد ذل  هعل حل عع  المقللرالت المقلل ه   أ  أده سرعنللب 
الخهجات لعصلهأ نعور ل لع، لب م أ  أغ ال، لب اد انعخدو العاعو فل حل مق رعه هغ ،جس  

 العفرسج .
ل الدجانلللللس  المخععف  . ول ذه ال،جسق  أقلللللس   وسمرغ انلللللعخداو حذا األنلللللعوب فل المجاح

سحهللذوغ اعهلل ه لل  ألغ ديجع و إلس لل  هعل أد لل  ،جسقلل  همعسلل  ،هساسلل  عؤد  إلل العاعو هخ،وات 
حسث سجوغ أد   هه ج  هغ  –محنلللللللللوه  م رم  أغ ل   ما جضلللللللللوغ ل و هعس   عحفي ت هدسد  
د   صلللاوه ت عاو  الماعو هغ ،جسق  ماقد  ألنلللعوب المح ول  والخ،  فل العاعو م رم  أغ ح

انللللعخدام   فل العدجسس مثل اتدح و الفصلللللول ه هداد رهسج  مغ العالمسذ واعنللللل   مد  الفجو  
الفجدس  هسد و وعف وع و مغ حسث انلعج هع و ل ذا األنلعوب و،ول المقججات الدجانللس  واتدح م   

ع، لب ب رم  ال ععسأ لهموضلللللوه ت رثسج  ال سعسأ لعماعو الوات الالتو النلللللعخداو حذا األنلللللعو 
الوات المد نللللب لععفرسج ومم جنلللل  م  جاعه واعج ح عه فل موااف عاعسمس  عاعمد هعل انللللعخداو 

 عفرسج حل المقرالت .
ومغ حذه الصلللللللاوه ت أسضللللللل ل أغ المقججات الدجانلللللللس  والرعب المقجج  ل   ال ع عو ه دوا  

ه نللللعوب     فل العخ،س، لععدجسسالدقلللل ، والموااف العاعسمس  العل سمرغ لعماعو أغ سنللللعجقللللد ه
حل المقلللللرالت م وحل هصلللللف  ه م  عدفخ المعاعو ألغ سنلللللعفسد مغ دج حه وفقلللللعه م ومغ حد  
ف ل أفضلللللللللللل مغ ،ج  العدجسس العقعسدس  العل د دجال م  عؤد  إلل ف و حقسقل سهقل مخ الععمسذ 

ل عسلل  حلللفعج  ،وسعلل  م ولاللل النللللللللللللللهللب فل ذللل  سرمغ فل اد ملل س ال،لل لللب هلل لفاللل فل هم
المقللللرالت العل عواج ه م مم  سجال الدج د الذ  سصلللللل إلسه قلللللخصلللللس  له حو . رم  أده إذا 

 ووجه ه لفقل م فإده ساعهج ذل  عحدس ل حقسقس ل لقدجاعه م 
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ومغ حد  سهذل ج وده مج  ث دس  وث لث  حعل سصلل إلل حل المقرع  وهذل  دروغ اد حققد  أحد 
 مسذ هعل العفرسج النعسو .أحداف العجهس  وحو عدمس  ادج  العال

وسمرغ القول أغ   " عدمس  القدج  هعل العفرسج النلللللللللعسو " م مهدل هعل أنللللللللل س هدد مغ 
 االفعجاض ت األن نس  ال  م  العل سمرغ عد ول   هعل الدحو الع لل  

أدلله سمرغ عللدجسللب العالمسللذ وعدمسلل  اللدجاع و هعل العفرسج الدلل اللد وسجللب  االفتراض األول :
االهعه ج أغ هعل ماعو االاعصلللللللل د المدتلل أغ سنللللللللال لعحقس  حذا ال دف هغ أغ دضللللللللخ فل 

،جس  هذل المتسد مغ الج د والوات هعدمس  ادج  العالمسذ هعل القلاوج ه لمقرالت م وعحدسدح  
رنلللل ب المقللللرع  حس   داخل حجج  الدجانلللل  هصللللس  ع   ه رثج مغ ،جسق  وهمل الجنللللوو  هدا  وان

ج م وعوجسه ادعه ه العالمسذ لعمص دج والمجاجخ ومن هد  العالمسذ العوضلسحس  رعم  انعدهل األم
هعل عوجسه أنللللئع  ذات مادل ل   هالا  ه لمقللللرع  موضللللو  الدجانلللل  م وجمخ الماعوم ت مغ 
دجا  الاالا ت المعداخع  هسغ جوادب الموضلللو  م وعجعسب حذه الهس د ت  مصللل دج موثو  فس   وان

اجوف  م وانللللللللللعخداو حذه الهس د ت فل فجض فجوض والوصللللللللللول إلل عامسم ت مغ الحق ئ  الم
مالئم  لحل عع  المقلرع  العل عاعجسه م ووضخ الخ،، وتس د  خهج  العالمسذ فل الدواحل العل 
عع،عه   حل المقلللللللللرع  وذل  لمنللللللللل هدع و هعل اخعه ج صلللللللللح  الفجوض وعقوسو الهس د ت العل 

 ت الصللللللل دا  م وهذل  عروغ سحصللللللعوغ هعس   م ثو سقسموغ أحر م و هعل أنللللللل س مغ الماعوم
منللل حم  الماعو الذ  سعهخ حذا األنلللعوب فل عدجسب ،الهه هعل عع  الم  جات الالتم  لععفرسج 

 النعسو وفل دفس الوات سمرده أغ سقوو دمو ،الهه فس   .
سقوو هعل أنلل س االهعق د ه غ العدجسب هعل الم  جات المعضللمد  فل  االفتراض الثانى :

تو ه لضللللللجوج  المجوج فل دوج  ر مع  لعخ،وات الماجوف  هخ،وات العفرسج همعس  العفرسج سنللللللعع
الامعل للذا سده ل هعل الماعو االنللللللللللللللعخداو النللللللللللللللعسو ل ذه ال،جسق  وعدجسب العالمسذ هعس   مخ 
إه، ئ و ح  المنللللئولس  والامل المنللللعقل لعوصللللول إلل حل المقللللرع  وسعواف ذل  هعل خهج  

 ل ،هسا  المقرع  العل سجاد حع   .القخق م وهعل منعو  ذر ئه م وهع
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وسجب أغ سوضللخ فل االهعه ج أده أثد ى إججاى همعس  حل المقللرع  اد عي ج مقللرالت أخج   
عنللععتو حع   اهل حل المقللرع  األصللعس  . هم  سادل أغ همعس  العفرسج سجب أغ ععنللو ه لمجود  

 فل إ، ج مغ الموضوهس  أرثج مغ االلعتاو الحجفل هخ،وات معع ها  .
سقوو هعل أنلللللللللللللل س االهعقلل د هلل غ رللل دقلللللللللللللل ، عاعسمل سحمللل مالله  االفتراض الثــالــث :

إمرل دسل ت عدمسل  الدج  العالمسلذ هعل هاض الم ل جات المعضللللللللللللللمدل  فل همعس  العفرسج . أ  أده 
سجلب انللللللللللللللعخداو ،جائ  عدجسس أخج  هج دب حذه ال،جسق  مدا ل لحدوث المعل الذ  اد سدع ب 

ججاى العج جب والقس و دفوس العالمسذ همادل أغ الم ح ضج  والمد اق  والقجاى  وعقدسو الاجوض وان
هجحالت ومقلللللللللللللل حلد  األفالو سمرغ أغ ععسأ فجصلللللللللللللل ل لعدمسل  الدج  العالمسذ فل هاض الم  جات 

 الالتم  لععفرسج الد اد إذا خ،، ل   هاد س  وهقصد عدمس  ادج  العالمسذ .
 

 التفكير العلمى وطريقة المشكالت :
 فكير العلمى :أواًل : الت

حو مد   أو ،جسق  مديم  سمرغ أغ سنللللللعخدم   اإلدنلللللل غ فل ما لج  جمسخ المقلللللل رل 
العل عواج ه نلللللللللللواى فل حس عه السومس  أو فل أهم له أو فل دجانللللللللللل عه م وهذل  ساعهج العفرسج 
الاعمل أحو األحداف األنللللل نلللللس  العجهوس  العل ع عو هه مؤنلللللنللللل ت العاعسو المخععف  م لذا سمسل 

اض عحمنلللل ل وااعد ه ل ه حمس  عوفسج المد خ العاعسمل الذ  سدفخ رالل مغ الماعو والععمسذ هعل اله
انعخداو أنعوب حل المقرالت واالنعف د  مده فل جفخ رف س  العدجسس ود ع  العاعو ر دف مغ 
أحداف عدجسس االاعصلللللل د المدتلل إلل ااعجاد عديسو المد   هصللللللف  ه م  ومقججات االاعصلللللل د 

ل هصلللف  خ صللل  هعل أنللل س مقلللرالت ع و رل مغ الععمسذ والمجعمخ م ومغ أمثع  حذه المدتل
 المقرالت   رسف دح في هعل صحعد  م ورسف دح في هعل ثجوعد  ال،هساس  ... إلو .
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واد سماغ هاض أدص ج حذه ال،جسق  أغ عديسو المد   ه،ج  أخج  اد ال سحق  حدف العفرسج 
جب هعل ماعو االاعص د المدتلل أغ ال سوجد قئ ساواه م واد سروغ ذل   سج صلحسح  م إذ س

هغ عدمس  ادجات ال،الب هعل العفرسج النلللللعسو م إذا حو هذلوا ج دال ح دف ل لعحقس  حذه ال  س  . 
حسلث أغ عدمسل  ادجات العالمسذ هعل الم  جات المعضللللللللللللللمد  فل همعس  العفرسج ال عحدد هعديسو 

اد سنلللللللللللللل هد المدجس هعل عحقس  حدفه هم  سقدمه مغ ماسغ لعمد   م حقسق  أغ عديسو المد   
مقل رل حقسقس  وم  سقعجحه مغ ،ج  وأن لسب لجمخ الهس د ت م وهم  سعسحه مغ فجق لعوضسأ 
الاالا  هسغ م  سصللللللللللللل إلسه العالمسذ مغ حعول وهاض الع،هسق ت الامعس  فل الحس   السومس  م 

 فال الرثسج لعحقس  حذا ال دف فلولرغ الملدجس الدل جأ المؤمغ ه لذا ال دف سنللللللللللللللع،سخ أغ س
 إ، ج عديسو مد ح  االاعص د المدتلل .

وهذل  فإده سده ل أال سعد ول أحد حذا الموضو  هعل أن س اده مغ خالل عديسو المد   
سمرغ عحقس  حللدف العفرسج . حسللث أغ ذللل  ساعهج إل لل ى لعفرسج المللدجس م وأغ سقف مرعوف 

ديسملل ع لل  . ولرغ الديج  الواااسلل  إلل حلل للل  العللدجسس فل السللدسغ فل ادعيلل ج ع سسج المدلل ح  وع
مداجنللللللللللللللد  عجاعد  داد هعل أغ عحقس  حذا ال دف مغ خالل عديسم ت المد ح  لسس مغ د فع  
دم  حو أمج نللللللللللللل الل مسنلللللللللللللوجال ولسس هاسد المد ل ف لفجق رثسج  لعحقس  حذا ال دف م  القول وان

قللللل د   فل ذل  قللللل غ أ   –فل همعس  العفرسج وعدمس  ادج  العالمسذ هعل الم  جات المعضلللللمد  
 عحع   إلل عدجسب موجه ومه قج م ، لم  أدد  ج دوغ فل مح ول  عحقسق   . –حدف اخج 

 ثانيًا : االتجاهات العلمية :
عاعهج االعج ح ت الاعمس  جوحجال أنلل نللس ل فل ،ج  الاعو والعفرسج الاعمل رم  عاعهج حدف ل 

 ألحمسع   فل اد     انعجاعسجس ل فل العدجسس وذل 
عاعهج همث ه  الدوافخ العل عوجه الفجد المعاعو النللعخداو مد جس  هعمس  فل الهحث والعفرسج  –أ 

 ضجوجس  فل عروسغ الاقعس  الاعمس  إذا ال سنعقسو العفرسج الاعمل هدود  . -ب.
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 ثالثًا : اإلبداع العلمى :
دث مغ العل سمععر   م هقرل لو سحالعفرسج اإلهداهل سعضلمغ دم  خهجات الفجد النل هق  

اهلل هدلدم  سح ول حل المقللللللللللللللرع  م ف و سعضللللللللللللللمغ عوجسه وعجرسب األفر ج هقللللللللللللللرل جدسد م 
ولعمهدهسغ هاض الخصللل ئق مد   حب االنلللع،ال  واالنلللعفنللل ج والهجاه  وعفضلللسل الواجه ت 
 الصلللللللللللللاه  م والقلللللللللللللاوج ه الجعس د فل حل المقلللللللللللللل رل والعم جسغ الاعمس  المخععف  و سجح  مغ

 الخص ئق .

 أنواع المشكالت :
 ععه سغ األدوا  المخععف  لعمقلللللرالت العاعسمس  فسم  هسد   وفق ل لعقسو الفرجس  العل عع،عه   م

 وعها ل لألحداف العل أثسجت مغ أجع   المقرع  وفق ل لععصدسف الع لل  
 المشكالت التطورية " االستنتاجية " : –أ 

الماعوم ت وذل  ه الدعق ل ه لعفرسج مغ الح الت وحل العل سمرغ انلللللللللعخدام   فل عدمس  
الخ صللللللل  إلل الح الت الا م  وسمرغ عدمس  الماعوم ت هغ ،جس  العدجسس ه نلللللللعخداو ال،ج  
العقعسدس  مثل المح ضللللج  أو المد اقلللل  أو إججاى همعس  القجاى  أو هغ ،جس  المم جنلللل  الامعس  

 جد  هاض الحعول النللللعدع   المهدأ أو الرعقلللل ف الحق ئ  أثد ى همعس  حل المقللللرالت مثل مق
 الحقسق  .

 
 المشكالت التى تساعد على الحكم : -ب

حل العل عدمل القدج  هعل المق جد  هسغ المعق ه  ت واعخ ذ القجاجات الماعمد  هعل أنس 
نللللللللللللللعسمل  . وسمرغ انللللللللللللللعخلدام   هدد إججاىد  هاض العج جب العل عع،عب حعوالل رثسج  وسمرغ 

حرو هعل االنلللللللعدع   الد  ئل فل إهداد وعج ست األ،ام  . وهدد العخ،س، انلللللللعخدام   هدد ال
عق غ عفصللللللسع   ومد  مالئم  األامقلللللل  م  لعوجه ت النللللللعسم  م وهدد اخعس ج الهعوت  المد نلللللله  وان

 العوغم الع،جست .
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 المشكالت التخطيطية : -جـ
دف   له ل ع  حل العل عنللللللللعخدو إلجقلللللللل د ال، له ت لععفرسج اإلهداهل " االهعر ج  " وحل

 لعدمس  القدج  اإلداجس  ه لذات .
 شروط الطريقة وإجراءاتها :

سجب أغ عجاهل القجو، واإلججاىات العل سجب عوافجح  إلدج د ،جسق  حل المقرالت م 
هدد اعه ه   ر نلللعوب عدجسس وانلللعخدام   انلللعخدام ل فا الل حسث أغ ذل  سع،عب ماجف  الماعو 

لاعمل وحل المقلللللرالت ومثل حذه الماجف  الضلللللجوجس  فل عحدسد ه لجوادب النلللللعورس  لععفرسج ا
أحداف العدجسس والعاعو واهعه ج الموااف والخهجات واألدقلللللل،  المد نلللللله  لعحقس  حذه األحداف 
وعقسسو عاعو العالمسذ المجعه،  ه   . وععضللللللللللللمغ حذه الماجف  ف م  لمجاحل العفرسج الاعمل لحل 

، الالتم  ل ذا الدو  مغ العفرسج م وعرمغ حذه القجو، مقرع  ماسد  وألحو الخص ئق والقجو 
 واإلججاىات فسم  سعل  

 أوال : إثارة المشكلة " الشعور بها " :
ال سمرغ أغ سهدأ الاقل فل خ،وات حل المقلللللللللرع  م إال إذا وجدت المقلللللللللرع  م لذا فإغ 

  أنه ه   اجفقلاوج اإلدن غ ه لمقرع  حو الذ  سدفاه إلل الج ه  فل الهحث هغ حل ل   أو م
. وعتداد ج ه  اإلدنلل غ فل الوصللول إلل حل لعمقللرع  العل سواج    رعم  ر دت المقللرع  ذات 
مادل ه لدنلللله  له ذل  أغ حس   ال،عه  معسئ  ه لمقللللرالت المخععف  ومد   المقللللرالت الصللللحس  
والمقللللللرالت االاعصلللللل دس  ومقللللللرالت الفجا  م والمقللللللرالت الجدنللللللس  والمقللللللرالت األنللللللجس  

رالت اإلدفا لس  ومقللرالت العواف  االجعم هل والدفنللل والمقللرالت ال ذائس  والعثقسفس  م والمقلل
ورثسجال مغ األموج العل سقللاج الهاض ه د   موااف أو مقلل رل عحع   إلل عوضللسأ وعفنللسج اد 

 ال عروغ رذل  ه لدنه  لعهاض ا خج .
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 أن يراعى: ولذلك فإنه على معلم االقتصاد المنزلى الذى يتبع هذه الطريقة
 أغ عحق  المقرع  األحداف العجهوس  مغ الم د  . -3
أغ عجعه، المقللرع  هح ج  ال، لب أو ه حعم م عه أو همسوله وأغ سقللاج ال، لب ه حمسع   له  -2

 ولمجعماه .
أال عروغ المقلللللللرع  أو المواف المقلللللللرل ماقدال لع  س  وف  ادج  ال،الب هعل االنلللللللعج ه   -1

حجوهل هغ المواف والمقلللللللللللللرع م ولذل  فإغ الدج د فل هدد  حعل ال سؤد  إلل دقللللللللللللل ،
محدود ومد نلللللللب نلللللللوف سدمل ثق  الفجد هقدجعه هعل العصلللللللد  لمقلللللللرالت أخج  جدسد  

 ومح ول  إسج د حعول ل  .
أغ سجاهل أغ قلللاوج العالمسذ ه لمقلللرع  ساعهج حو األنللل س م فإذا لو سحنلللوا ه   وسعف هعوا  -4

ه ل و فإده سدعفل مد   قللللجو، ح و وجرغ أنلللل نللللل وال ما   م هحسث عصللللهأ قللللسئ ل سقلللل ل 
سصللللللللعأ حد  أغ دقول أغ الماعو اد سضللللللللخ أسد  ،الهه هعل هاض المقللللللللرالت ألغ حذه 
عصللهأ مقللرالعه حو م ولسنللت مقللرالع و حو . وسنلل هد الماعو فل ذل  أغ عروغ أنللئععه 

 مجعه،  ه حعم م ت العالمسذ وه هث  لحب انع،الهع و .
غ ج ت لعماعو أ غ سقوو هإث ج  الدق   حول هاض المقرالت لرل سدسج لعالمسذه ال،جس  وان

م فللإغ مغ المحعو هعسلله أغ سعجر و حو سقججوغ أ  المقللللللللللللللرالت سجسللدوغ أغ سجللدوا ل لل  حالل م 
 خ ص  أغ ذل  سع،عب مد و الاد ى وهذل الج د فل جمخ الماعوم ت وعحعسع   وجه،   ...

جوض الامعس  ورذا انلللعخداو هددال مغ الونللل ئل وسمرغ لعماعو رذل  انلللعخداو ،جسق  الا
واألدقلللللل،  هقصللللللد إث ج  العالمسذ همقللللللرالت ماسد  واد سنللللللعخدو المدجس الجحع  أو العاعسو أو 
الصللللللللللللللوج  أو الدموذ  أو المقلل ل أو الخهج لعحقس  حللذه ال لل سلل  أو ال للدف وحو إثلل ج  العالمسللذ 

 لعقاوج ه لمقرع  .
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 ثانيًا : تحديد المشكلة :
نللل س الماعو ه غ المقللللرع  أصللللهحت عقلللل ل أذح غ العالمسذ جمسا ل فاعسه أغ سقوو هاد إح

هامعس  عحدسد لعع  المقرع  هحسث عوضخ ل   حدود واضح  عفصع   هغ  سجح  مغ المقرالت 
 م وسده ل مجاه   القجو، الع لس   

 أغ سروغ الماعو وا  ه لمقرع  مدجر ل لرسفس  حع   . -3
ضلللللللجوج  مجاه   أغ عروغ المقللللللللرع  العل سجسد ال،الب هحث   فل  سجب أال سدنلللللللل الماعو -2

مقدوجوحو م وأغ عروغ مد نلللللله  لدضللللللج و الاقعل واالجعم هل واالدفا لل وأغ عمثل عحدس ل 
مد نللله ل لعفرسجحو حعل ال عنلللهب اإلخف   والفقلللل رم  سجب أال سروغ فل دفس الوات مغ 

داعو أده ال سرفل حم س القلللله ب  الهنلللل ،  مم  سجاعه سنللللعخف ه   . حسث أده سجب أغ
 رل سقجج دو  المقرع  العل سجسدوغ الامل هعل حع   .

ضللجوج  الع رد مغ أغ المقللرع  العل عو اخعس جح  ععمقللل مخ أحداف المقجج وعخدو المد    -1
الذ  اجعضللعه النللع، ت العاعسمس  حعل سرعنللب العالمسذ فل حع   جوادب العاعسو المج وه  

. 
د   عنعح  الوات الذ  سضسخ فسه ال،الب ج دحو فسه الهد أغ عر -4 وغ المقرع  حقسقس  م وان

 ولذل  فاعل الماعو أغ سع رد مغ أغ المقرع  عنعح  الدجان  .
ضللللجوج  االحعم و همجاه   أغ سروغ الوات المع د مغ الفصللللل الدجانللللل أو الا و الدجانللللل  -5

 صفه .ر فس ل لهحث حذه المقرع  حعل ال سعواف الامل فل مدع
 ثالثًا : جمع المادة العلمية :

هاد عحدسد المقلللرع  م سعو عقنلللسم   إلل جتئس ع   األصلللعس  هسغ الماعو وال،الب حسث أغ 
عجتئ  المقلرع  ساد أمجال حسوس ل مدذ الهداس  هعل أنل نه نوف سجج  االعف   هسغ ال،الب هعل 

 هحسث سجمخ رل ، لب عجمسخ الماعوم ت مغ مصلللل دجح  األصللللعس  ونللللوف سقنللللو الامل هسد و
 ماعوم ت هغ جتئس  مغ حذه الجتئس ت ولعسنسج ذل  فسجب  
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أغ سوجه الماعو ال،الب إلل مصللللللللللللل دج الحصلللللللللللللول هعل الحق ئ  والماعوم ت العل ععقل  -3
ضللوىا هعل المقللرع  وعنلل هدحو فل العوصللل إلل حع   . وسمرغ أغ سعضللمغ ذل  دقلل ، ل 

 و هجحالت وتس جات ماسد  وعنجسل مالحي ت مثل إججاى هاض العج جب فل المامل والقس
أثد ى التس ج  م أو إججاى مق هالت قللللللخصلللللللس  مخ هاض األفجاد مغ ذو  الخهج  لعحصلللللللول 
مد و هعل ماعوم ت سحع   إلس   حل المقللللرع  ه إلضلللل ف  إلل انللللعخداو مصلللل دج المرعه  

 لمقرع  .و  اوالججو  إلل الرعب والمجاجخ المد نه  فس   أو مق حد  فسعو له صع  هموض
ضلللجوج  عواجد االعصللل ل المه قلللج هسغ المدجنللل  ومؤنلللنللل ت المجعمخ األخج  العل نلللوف  -2

سذحب إلس   ال،الب لجمخ الماعوم ت مثل المؤنللللللنلللللل ت الصللللللحفس  أو اإلهالمس  هصللللللف  
ه م  وعع  األخج  العل عجعه، هحل المقلللرالت وذل  لضلللم غ جدس  الهحث ونلللالم  دقل 

 الماعوم ت .
 الماعو أغ سدمل الم  جات الع لس  لد  ال،الب   سجب هعل -1

 العمسست هسغ الماعوم ت ذات االعص ل المه قج ه لمقرع  . –أ 
 العمسست هسغ الحق ئ  والمالحي ت الحقسقس  وهسغ الفجوض . -ب
 االنعف د  مغ الخهجات الن هق  والح لس  لعمن هد  فل حل المقرع  . –  

مغ اس و ،الهه هعجمسخ الماعوم ت مغ المصلللللللللللللل دج المعدوه  م  وأخسجال حسدمل  سعل رلد الماعو -4
 سقوو هعجمسا و لحصج وعصدسف م  عوصعوا إلسه .

 رابعًا : صياغة الفروض :
الفجض عقجسج مهدئل سارس العر د ت أو المواصلللللللللف ت ال،دس  ه لدنللللللللله  لعدع ئ  المجعقه  

وض العل   وافعجاض الفج لعهحلث وللذل  فإده فل حذه المجحع  سعو انللللللللللللللعاجاض الحعول المخععف
عؤد  إلل الحللل وذللل  فل ضللللللللللللللوى حللذه الماعوملل ت المعلل حلل  م سقوو ال،الب هوضللللللللللللللخ هاض 
الفجوض الاعمس  العل عنلللللللل حو رمقعجح ت وحعول لعمقللللللللرع  واد عروغ خهج  العالمسذ فل هاض 

 األحس غ  سج ر فس  الاعجاد الفجوض المد نه 
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اعجاحلل ت ال،الب وسللدفا و لضللللللللللللللجوج  اخعسلل ج لللذللل  فللإدلله سده ل هعل الماعو القسلل و هعحعسللل ا 
الفجوض أو انلللعها دح  هعل أنللل س الحقو  الاعمس  الماجوف  م فإذا م  عهسغ لعماعو أغ الععمسذ 
معاب أو مضلل،جب أو اخعع،ت هعسه هاض األموج فمغ األفضللل أغ سدصللحه هعج  المقللرع  

سج الاعمل ف  أن نس  لععفرهاض الوات ثو ساود إلس   مج  أخج  م وسجاعه سدج  أغ المث هج  ص
والعفرسج لحلل المقللللللللللللللرعل  . فلإذا لو ععوفج للدسدل  الماجفل  الر فس  فسجب ضللللللللللللللجوج  اإلهق ى هعل 
الفجوض ووضلللللا   موضلللللخ االخعه ج وأغ سعوفج فس   أغ سنلللللعدد الفجض هعل أنللللل س ديج  م 
 وأغ سروغ ا هالل لالخعه ج م وأغ سروغ الفجض موجتا وواضللللللح  وأغ سصلللللل   هصللللللوج  واضللللللح 
عسنللللللللج ف مه ووضللللللللاه موضللللللللخ االخعه ج م وأغ ععججو األحداف إلل أدم ، نللللللللعورس  وخهجات 

 عاعسمس  خ ضا  لععقوسو .
 خامسًا : اختبار صحة الفروض المقترحة وحل المشكلة :

إغ الدع ئ  العل دحصلللللللللللل هعس   مغ اخعه ج الفجوض ال عدحصلللللللللللج اسمع   فل أد   عحل 
  هد فل الوصول إلل عامسم ت أقمل وأهم  .المقرع  العل عواج    فحنب ولرد   عن

 ويمكن اختبار صحة الحلول الذى يتوصل إليها الطالب عن طريق :
مقل جدل  الحلل الذ  وصللللللللللللللعوا إلسه هإحد  الحعول العل عوصللللللللللللللل إلس   ذو  الخهج  فل حذا   -

 المج ل مغ خالل الججو  إلل المجاجخ ا وانعق ج  أحد حؤالى المعخصصسغ .
 رو فل ضوى حرو الجم ه  .فحق حذا الح  -
 العججسب الع،هسقل ل ذا الحل فل موااف أخج  .  -
 إججاى وعدفسذ الحعول هعل ال،هسا  لماجف  مد  مالئمعه . -

إذا لو سعوصللللل ال،الب إلل حل المقللللرع  م فإد و اد ساسدوغ هاض الخ،وات مغ جدسد 
 ع   سو المقلللللرع  إلل جتئسألد   لو عا،س و الهس د ت الم،عوه  وخ صللللل  الخ،و  الخ صللللل  هعقنللللل

األصللللللللللللللعس  ورذل  عجمسخ الماعوم ت ه إلضلللللللللللللل ف  إلل فجض الفجوض الاعمس  والعل اد عروغ 
خ ،ئ  . وحرذا سجب عدجسب ال،الب هعل المث هج  والعصللللمسو وأغ عاودحو هعل أغ م  دضللللاه 

 مغ فجوض م إدم  حل مح والت اد عفقل واد عدجأ .
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فس القسم  ذاع   العل لعفجوض الد جح  م ف ل أسضلللللللللل ل وأغ الفجوض الف قللللللللللع  اد سروغ ل   د 
عضلللللللسف جدسدال فل عروسغ ثق فع و الاعمس  م وهددم  سعمرغ المعاعو مغ حل المقلللللللرع  فإغ ذل  
سقلللاجه ه لنلللجوج والجضللل  م أم  إذا لو سعمرغ مغ حل المقلللرع  فنلللوف سقلللاج هادو الجضللل  مم  

ل سعل المجاحللل العل سعها ل  ال،لل للب ف سلدفاله إلل عرجاج اللدوج  لاعلله سصللللللللللللللل إلل الحللم وفسملل 
 ،جسق  حل المقرالت .
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 خطوات حل المشكلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 وسمرغ إججاى همعس  حل المقرع  هعدفسذ حذه المجاحل جمسا ل أو هاض ل مد  .

  

لسس لعععمسذ ألف  ه لمقرع  
 وسهحث هغ هد صج م لوف 

 الوضخ

 مقرع  الم لوف

 انعقه ل العالمسذ لعمقرع 

لعععمسذ ألف  هجوادب المقرع  
 عجقده لعحل

سلللللللهلللللللحلللللللث هلللللللغ 
هد صللللللللللج م لوف  
لعقللللللللللللللرسللللل هدلللل ى 

سلللقلللوو هلللالللملللعلللسللللللل  
خلللجا   اللللهلللدللللللل ى وان
 دموذ  م لوف

عحدسد المقرع  عحدسدال داسق ل 
هقجاىع   اجاى  جسد  وف م   وععو 
الصس    العفيس  فل قرل 
 هالا ت أو جنو قرل عخ،س،ل

 إاعجاد الادسد مغ الهدائل رمن جات لعحل

 4فجض   1فجض   2فجض   3فجض 

انعخداو العفرسج االنعداللل 
 الخعس ج صح  الفجوض

فجض  إججاى عججه  هعل رل
 لععاجف هعل مد  صحعه

 اس س انعدع   عججسب

 الوصول إلل الحل وعنجسعه

 عدهخ مده مقرع 
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 إيجابيات طريقة حل المشكالت :
 هناك عدد من اإليجابيات لهذه الطريقة من بينها :

ل المقللرالت ،جسق  مد،قس  م عدمل لد  العالمسذ العفرسج الاعمل النللعسو م عاعهج ،جسق  ح -3
وعثهسلت الماعومل ت م حسلث ععجعلب األموج مغ الهلداسل  عجعسهل ل مد،قس ل مدذ هداس  إحنلللللللللللللل س 

 ال،الب ه لمقرع  م وحعل عوصع و إلل ماجف  حعول   .
عج ح ت س  الم  جات واالسن و أنعوب حل المقرالت فل عوفسج خهجات العاعو الالتم  لعدم -2

و سجح  مغ الجوادب النللعورس  العل عنللععتم   ،هسا  العفرسج الاعمل ونللعو  حل المقللرع  
. 

سنلل و حذا األنللعوب فل عروسغ اعج ه لد  المعاعو سدمل ه لدقلل ، الذاعل واإلسج هس  وسدفاه  -1
سم  م  دجوغ اإلل انلللللللللللللعمجاج العاعو م والج دب اإلسج هل الذ  سقوو ال،الب هه سجاع و سق

سقوموغ هه مغ همل ه لفال م خ صلللللللللللللل  إذا م  انللللللللللللللع، هوا العوصللللللللللللللل إلل حل إلحد  
المقلرالت الحقسقس  م حعل ولو ر دت مقرع  هنس،  مثل اإلهداد لمانرج د  س  األنهو  
ه لمدجنلللل  أو الما د أو الع عب هعل مقللللرع  هتوف ال،الب هغ المقلللل جر  فل أ  وجه 

 عرسف و مخ مجعما و .مغ أوجه الدق ، وعن حو فل 
عاعو ال،الب المث هج  والدأب والهحث هغ الماعوم ت فل مصلللل دجح  األصللللعس  م مم  سدمل  -4

فل قخصس ع و جود الهحث الاعمل واالهعم د هعل الدفس وهدو ،عب المن هد  الخ ججس  
 إال فل أضس  الحدود.

الوااخ  ال ال،الب ساسقللللللللوغعاود ال،الب الواااس  فل العفرسج والهاد هغ الذاعس  حسث عج -5
الحقسقل الذ  سحس، ه و وهمدجنلللللللللللع و م فال سدفصلللللللللللعوغ هده مخ مدجنلللللللللللس و فل حججات 

 الدجان  وهسغ دف ت الرعب فق،.
خجو  ال،الب لعمرعه ت وال سئ ت والمؤنلللللللللللللنللللللللللللل ت عجاع و سرعنلللللللللللللهوغ الخهجات العجهوس   -9

 وعن هدحو هعل عقدسج أحمس  حذه ال سئ ت والمؤنن ت .
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 و فل إقه   ح ج ت ال،الب وج ه ع و ومسول و .عن ح -9
عدمل هسغ ال،الب جود العا وغ الهد ى والمد فنللللللل  القلللللللجسف  والمقللللللل جر  فل ااعجاد الحعول  -8

 وعقهع   مغ هاض و الهاض هجح ه  صدج .
إذا انع،   ال،الب ه لفال أغ سعوصعوا إلل حل المقرالت م فإغ ذل  سضسف هادال ،سه ل  -7

جعمخ المحس، مغ خالل ج ود ،الب المدجنلل  م رم  أده سنللاد المنللئولسغ فل عدمس  الم
 المخعصسغ .

الدع ئ  العل عوصلل إلس   ال،الب ه دفنل و أو سقل جروا فس   خالل دق ، و لحل المقرع   -30
ل   أثجح  وال عدنلللللل هنلللللجه  م رم  أغ دج د ال،الب فل هاض المقلللللرالت م حعل ولو 

غ منللللللللللللللئولسغ م عمسغ همجعما و وسدمل فس و جود رلل دللت هنللللللللللللللس،لل  عجاللل مد و موا،دس
المقللللل جر  الجم هس  فل منلللللعقهل أس م و م مم  ستسأ هغ ر حل مجعما عد  هبى نلللللعهس  

 الموا،دسغ الذسغ سدعيجوغ دوم ل أغ ع ه، هعس و الحروم  هحعول جمسخ المقرالت .
ل جمخ  و فسعاعو ال،الب مغ حذه ال،جسق  رسف سعاعموغ م ورسف ساعمدوغ هعل أدفنللللللل -33

الحقلل ئ  والماعوملل ت ومغ حدلل  ف ل عرنلللللللللللللله و الام  فل الف و والقللدج  هعل االحعفلل ي 
 ه لماعوم ت لمد  ،وسع  .

 سلبيات طريقة حل المشكالت :
 ورغم كل ما سبق إال أن هناك بعض السلبيات التى من بينها :

لماعو أو مغ سحع   انللللللللللللعخداو حذه ال،جسق  إلل وات وج د رهسج نللللللللللللواى أر غ ذل  مغ ا -3
 ال،الب .

إذا لو سرغ الماعو سقي ل لدوهس ت المقللرالت العل س،جح   ال،الب وسدهوغ اإلحنلل س ه    -2
م فقد ع عل مقلللرالت ع ف   ال عنلللعح  إضللل ه  الج د وهد ى عضلللسسخ الوات م أو اد ع عل 

 مقرالت خس لس  رهج  ساجت الجمسخ هغ حع   .
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و  دضللللللللل  ال، له ت ر غ عروغ أهعل أو أال مغ اد عروغ المقلللللللللرع   سج مالئم  لمنلللللللللع -1
منلللعواحغ . إذا لو سجج عحدسد المقلللرع  هدا  م وأها دح  هوضلللود هغ المقلللرالت األخج  
القجسه  مد   م فقد سنلللللسأ الهحث مغ الجمسخ م وعضلللللسخ الج ود م ثو ال سعوصلللللل أحد إلل 

 الدع ئ  المججو  .
خ،وات الهحللث الاعمل فسعجلل وتوغ  اللد ال سللدج  هاض ال،الب أحمسلل  المجوج فل جمسخ -4

 هاض   م مم  سؤد  لادو عحقس  الدع ئ  المججو .
ال عصلللللللللللعأ حذه ال،جسق  لجمسخ المج الت وال ع،ه  إال فل المج ل العل عنلللللللللللمأ ،هساعه  -5

 هذل  .
إذا لو عوت  األدواج هسغ ال،الب عوتسا ل صلللللحسح ل سعمقلللللل مخ ادجاع و ومخ الفجو  الفجدس   -9

و االعفلل   هسغ ال،الب فل المسول والج هلل ت م فقللد ساجت الهاض مد و هغ هسد و أو هللد
 الوف ى هم  عا د هه م مم  اد سصسب المجموه  رع   ه لقعل .

رذل  إذا لو عوت  األدواج هسد و عوتسا ل محددال سهسغ لرل مد و دوجه ه لضللللللللللله، هحسث سروغ  -9
 وسجه  هاض و هاض ل . واضأ العحدسد هقرل ال سقهل الق  فإغ همع و اد سعداخل

إذا لو سرغ الماعو محدر ل فقد عروغ الماعوم ت العل سجما   ال،الب  سج ر فس  م وه لع لل  -8
 ال سدع  هد   الحل النعسو وال العاعو الم،عوب.

إذا لو سدجب ال،الب جسدال وسده وا إلل رسفس  العا مل مخ المنلللئولسغ الذسغ نلللسععقوغ ه و م  -7
لل نما  المدجن  رع   .خالل جما و لعماع  وم ت م فقد سنسئوغ إلس و وان

اعه   ،جسق  حل المقللللللللللللللرالت وحدح  فل عدجسس المقجج اد عؤد  إلل وجود ث جات فل  -30
 الد حس  الامعس  وهدو عحقس  االنعمجاج والعنعنل المد،قل فل الدجان  .

 لل هدو حل المقرع  اد ال ععوفج المجاجخ والمص دج الالتم  لحل مقرع  م  مم  سؤد  إ -33
العحست لهاض الفجوض أو العنلللللج  فل الحرو هعل صلللللحع   م والع  وغ فل جمخ األدل   -32

 الر فس  هق د   سؤد  إلل هدو نالم  دع ئج   .
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 دوج الماعو فل ،جسق  حل المقرالت  
سعجرت دوج الماعو فل العدجسس ه ذه ال،جسق  فل من هد  ال، له ت هعل اخعس ج المقرع  

اعسمس  المجعه،  هموضللللللللللو  الدجس والعل ععف  مخ ح ج ت واعج ح ت ومسول ال،الب وعثسج الع
ادعه ح و مم  سجال المواف العاعسمل ح فتال النللللللللعده ى الماعوم ت والخهجات النلللللللل هق  المعاعق  
ه لمقلللرع  المفجوضللل  هعس و . وسروغ الماعو هعل وهل ه،هسا  عفرسجحو ومنلللعو  دموحو وععسأ 

عقدسو الحعول المخععف  لعمقللللرع  وفجض الفجوض واخعه جحو ومد اقللللع و هنلللل ول  ل و الفجصلللل  ل
ودا  ومجود  ماه وعدجسه و هعل ادجات وم  جات وهمعس ت حل المقلللللللللرع  لعدمسع   وعحنلللللللللسد   

 لعنعخدو فل موااف حل المقرالت المخععف  .
قنلللسو أجتاى عإغ ادج  المدجس فل عوضلللسأ المقلللرع  واإللم و هجواده   المخععف  وعهنلللس، و 

المقرع  الجئسنس  إلل مقرالت فجهس  سن ل ف م   هعل ال،الب هحسث سعمردوا مغ حع   وحذا 
سمرغ الوصللللول إلسه هوانلللل،  عوجسه مالحي ع و ومنلللل هدع و هعل عديسو الماعوم ت المجعه،  
ه لمقلللللللللللللرع  . ورعم  ر غ الماعو معمرد ل مغ م دعه الاعمس  أصلللللللللللللهأ هعل وهل ر مل ه لمف حسو 

لمه در األنلللللل نللللللس  الالتم  لحل المقللللللرع  رعم  أمرده ذل  مغ تس د  خهجات ال،الب إلدجا  وا
 الاالا ت المعداخع  هسغ جوادب الموضو  فسن ل وصول و لعحل النعسو .

سجلب هعل الماعو أغ سقللللللللللللللاج عالمسلذه ه لمنللللللللللللللئولس  خالل المواف وعاعسم و وحث و هعل   -
رنللللل ه و هاض الا د ات الحنلللللد  مثل الدا  والمح في  هعل المواهسد المقللللل جر  والعا وغ وان

وسهالللدحو هغ الموااف العل عجعلللب هعس و المعلللل حعل ال سعوافوا هغ الوصللللللللللللللول إلل حلللل 
المقلللللرع  وذل  سعو مغ خالل ع سئ  المواف العاعسمل وهقول ال،الب لععفرسج فل المقلللللرع  

مقللللللرع  مغ وات الماجوضلللللل  هعس و هغ ،جس  إدخ ل جو مغ المجد أثد ى المد اقلللللل  فل ال
  خج .

 س،جد المقرالت وسن هد العالمسذ هعل االخعس ج مغ هسد   ثو عحدسدح  هوضود ودا  .  -
أغ سدو  المقللرالت العل سقدم   لععالمسذ مخ مجاه   عدجج   مغ النلل ول  الع م  إلل العاقسد   -

 الذ  سعحد  ادجاع و .
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رل مجموه  مقللللللرع  ععد نللللللب  سقنللللللو العالمسذ حنللللللب منللللللعوس ع و إلل مجموه ت وسا،ل  -
 وأهم جحو .

 من هد  العالمسذ فل هذل أال ادج مغ الج د فل أال وات لحل المقرع  .  -
 إث ج  الدافخ لد  ال،الب لعمجوج فل الخ،وات الضجوجس  لحل المقرع .  -
 من هد  ال،الب فل رسفس  فجض الفجوض ورسفس  اخعه ج صحع   .  -
عخ ذ الهدائل الالتم  لمح والت الحعول الف قللللللللللللللع  وعججه   سجح  عوجسه ال،الب إلل رسفس  ا  -

 والحف ي هعس و مغ اإلحه ، أو العق هس هغ همل .
منللللللل هد  ال،الب هعل رسفس  انلللللللعخالق الدع ئ  وصلللللللس  ع   والوصلللللللول إلل العامسم ت   -

 الم،عوه  .

 دور الطالب فى طريقة حل المشكالت :
ق   فل حلذه ال،جسقل  حسلث أده المدفذ الحقسقل ل ذه ال،جسساعهج دوج ال،ل للب إسجل هسل ل وفال الل   -

مخ األخذ فل االهعه ج أغ دوج الماعو ساعهج دوجال اس دس ل وعوجس س ل ... ولذل  سجب أغ سروغ 
ال، لب مدجر ل ل دف المقلرع  وأها دح  وجواده   المخععف  والاوامل المعصع  و سج المعصع  

 مس  نعسم  وسصدجح  هحرم  وع دل .ه   وأغ سعخذ اجاجاعه هعل أنس هع
وسحعجو اجاى تمالئه وأسضلللللللل ل سحعجو جأ  وعوجس  ت مدجنلللللللله وسروغ معا ود ل ومقلللللللل جر ل مخ     

 الجمسخ وواثق ل مغ دفنه خالل جمسخ خ،وات حل المقرع  .
سقوو العالمسذ ه القعجا  مخ الماعو ه نعاجاض هاض المقرالت المؤثج  فل حس ع و وسقوموا   -

  ج هاض المقرالت العل سعفقوا هعس   .ه خعس
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 سقوو العالمسذ هصس    هدواغ واضأ ومحدد لرل مقرع  .  -
سقلللللللعج  العالمسذ مخ الماعو فل وضلللللللخ خ،  لدجانللللللل  المقلللللللرع  وعحعسل المقلللللللرع  وعحدسد   -

جواده   واخعس ج وعديسو خ،  الامل واألدقلل،  الالتم  وعوتسا   هعل مجاحل تمدس  وعحدسد 
   سقوو هه رل ععمسذ هدد عدفسذ حذه األدق،  لعوصول لحل المقرع  .الدوج الذ

 سقوو العالمسذ هعدوسغ الدع ئ  وععخسص   .  -
سنعاسغ العالمسذ ه لمجاجخ والمق حدات والتس جات والمق هالت لمن هدع و فل الوصول إلل   -

 حل المقرع 
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 طريقـة المشـروع
الحدسث  العل اعهات فل هاض الهالد  عاعهج ،جسقل  المقللللللللللللللجو  مغ ال،ج  العلدجسنللللللللللللللسل 

المعقدم  حسث أغ الهسئ   دس  فل المدجنلللللللل  وحول   م وحسث سنللللللللع،سخ العالمسذ أغ سفرجوا فل 
الرثسج مغ المقللللللجوه ت العل عثسج احعم م ع و القللللللخصللللللس  م هل وأغ سجدوا هدائل ل   م إذا م  

جاد جس  ال،الب فل ااعاهعجضللللللللللللللع و هاض الاوائ  م ومغ حدل  فلإغ حذه ال،جسق  عؤرد هعل ح
أحداف عاعسمس  م والهحث هغ المتاس  الدنلللللللللهس  لمخععف األحداف م رم  أغ حذه ال،جسق  عاعمد 
فل جوحجح  هعل ،جسق  حل المقلللللللرالت م أ  أغ المقلللللللجو  الذ  سجاد عدفسذه م حو فل الوااخ 

ل ب فالمقلللللرع  العل سجاد حع   فل ،جسق  حل المقللللللرالت والمقللللللجو  أمج همعل سج ب ال،ال
 إخجاجه إلل حست العدفسذ فل إ، ج حس ع و المدجنس  .

و،جسق  المقلللللجو  المنللللللعخدم  فل العدجسس عجمخ هسغ احعم م ت ال،البم وهسغ أحداف 
المد   الذ  وضلاه الره ج م ثو أد   عجمخ هسغ الخهج  الامعس  والمم جنل ت الدق،  لع،الب م 

مقلللللللجو  فجدس ل سادل هه ، لب واحد فق، وسقوو ه إلضللللللل ف  إلل القجاى  م واد سروغ الامل فل ال
هعدفسذه هاد الحصول هعل العوجس  ت الالتم  مغ أنع ذه م واد سروغ جم هس ل سقعج  فسه أرثج 
مغ ، لب وجهم  الفصللللل رعه م وسعجعب ذل  حنللللب حجو المقللللجو  وأحدافه وخ،وات عدفسذه م 

قجاف ومع ها  وعقوسو .  وم  سع،عهه مغ ج د وهمل وعديسو وان
لحس   اسقلللوا مغ وااخ اسواألنللل س الجوحج  لامعس  المقلللجو  حو ع سئ  الفجصللل  لع،الب ل

الامعسل  أو الفاعسل  العل سا  ه ل  المجعمخ حول الملدجنلللللللللللللل  م والخجو  مغ اإل، ج الجنللللللللللللللمل 
والعق لسد المعواجد  داخل الفصلللللل الدجانلللللل وذل  ألغ المقلللللجو  دقللللل ، عاعسمل وعجهو  ح دف 

ساعمد هعل الهحث والدجانلللللل  العذسغ سنللللللهق غ العدفسذ إلل حل المقللللللرالت ه لدجج  األولل حسث 
العل عاعجض ذل  العدفسذ م وادع  ى ه لدع ئ  العل سحصللللللللللللللل هعس   ال،الب م والعل سعو عقسسم   
فل ضلللللوى األحداف العل وضلللللات منلللللهق ل لعمقلللللجو  ومادل حذا أغ المقلللللجو  سع،عب واجه ت 

اسغ م أو أحداف ماسد  ذات اسم  حقسقس  سقللللللللللللللاجوغ محدد  سقوو ه   ال،الب لعحقس  حدف م
ه   فوج إدج ت المقللللللجو  و،جسق  المقللللللجو  ،جسق  همعس  مديم  عجه، حس   الععمسذ المدجنللللللس  

 ه لحس   الحقسقس  خ جج   م 
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فجوسل "  –حجه جت  –هنع  لوعت   –هعل سد " جونو  37م والقجغ  38واد ي جت مدذ القجغ 
وجاعه محوج العجهس  م ثو ج ى " جوغ دسو  " سؤرد حذا ولسجه، العاعو الذسغ د دوا هحجس  ال،فل 

ه لامل وهاده ج ى " رعه عجس  " لسؤرد ذل  حسث هجف المقللللللللللللللجو  " ه ده وحد  مغ الدقلللللللللللللل ، 
سم جس فس   ال،الب أهم الل قللللعل رم  سم جنلللل   الره ج فل الحس   الا م  الا دس  م وسقصللللدوغ 

 . مغ وجائ     س  محدود  ومقوا  "
 وقد قام بتصنيف هذه المشاريع على النحو التالى :

وعنللللللع دف األهم ل العل ع عب هعس   الصللللللله   الامعس  فل الدجج   المشـــــاريع البنائية : -1
 –مجه ت  –األولل . مثل مقللللجوه ت الوحد  اإلدع جس  " المقللللجوه ت المدعج  "  عوجع ت 

 مالهس ( .
   لس ت العل سجمل المعاعو مغ وجائ   العمعخ ه وعنلللللع دف الفا المشــــاريع االســــتمتاعية : -2

ر النعم   إلل مونسقل أو اص  أدهس  م والقس و هجحالت عجفس س  أو لتس ج  مص دخ الع ذس  
 أو الدنس  م أو وحدات لألنج المدعج  .

 وحل العل عنع دف الهحث هغ ،جسق  لحل المقرالت . مشاريع المشكالت : -3
وحل العل سعو انلللللللللللللعخدام   لعاعسو العالمسذ هاض الم  جات  : مشـــــــــاريع لتعلم المهارات -4

 الامعس  أو الم  جات االجعم هس  .
المقلللجوه ت ر لمقلللرالت سنلللعحنلللغ أغ عدهث  هغ اخعس ج ال،الب أدفنللل و وأغ عدنلللجو و 

 مخ أحداف و وج ه ع و لسعدفقوا فل عدفسذح  ه حعم و وج ه  وحم  .
 وتنقسم المشروعات إلى نوعان هما :

وحل ذل  الدو  مغ المقجوه ت العل سروغ فس   رل ، لب مد مر ل  المشروعات الفردية : -1
 فل عدفسذ الامل همفجده مثل همل خجس،  أو جنو صوج  .

 وحل العل سقعج  جمسخ ال،الب داخل حجج  الدجان  فل عدفسذح   المشروعات الجمعية: -2
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 خطوات طريقة المشروع :
د أغ حد   هددال مغ القلللللللجو، واإلججاىات العل سجب أغ ه لدنللللللله  ل،جسق  المقلللللللجو  دج

 ععوافج فس   م حعل عؤثل ثم جح  المججو  م وحذه القجو، واإلججاىات  
 اختيار المشروع وتحديد الهدف : -1

سده ل أغ سعو اخعس ج المقللللللجو  مغ اهل ال،الب عحت إقللللللجاف الماعو الذ  سعحعو هعسه 
عحقسق   م فال سده ل أغ سفجض المقلللللللللللجو  هعل  إجقللللللللللل د عالمسذه فل ضلللللللللللوى أحداف سعوااوغ

ال،الب م هل الهد أغ سروغ د ها ل مغ خالل و م وسجب هعل الماعو أغ سجاهل األنلللس الالتم  
 الخعس ج المقجو   

أغ سروغ المقلللجو  المخع ج مد نللله ل لمنلللعو  ال،الب وادجاع و معمقلللس ل مخ مسول و مقلللها ل  -3
 لح ج ع و .

 جعه، ل هوااخ حس   العالمسذ حعل عروغ ف ئدعه معمون  لدس و .أغ سروغ المقجو  م -2
مر دس ت العدفسذ  ه لدنه  لععالمسذ والمدجن   -1  0أغ سعواف  المقجو  وان
 أغ عروغ المقجوه ت معدوه  ومعواتد  ومعجاه،  . -4

وال سقف دوج الماعو فل حللذه ال،جسقلل  هدللد حللد العوجسلله دحو المقللللللللللللللجوهلل ت ذات القسملل  
والعاعسمس  م هل إده سده ل هعسه أغ سقللللللللللللللجا و م وأغ سد اقلللللللللللللل و فل جمسخ المج الت  العجهوس 

الخ صلللللل  ه لمقللللللجو  واالحعم الت العل اد عق هع و هدد العدفسذ م ورسف سمرد و الع عب هعس   م 
ورذل  فإغ هعل الماعو أغ سنلللللل ل و هغ هدائل لعمقللللللجو  م فسم  لو فجض ولو سنللللللع،ساوا عدفسذ 

ب أو  خج م واد سوج  و إلل اجعم   ساقدوده س،جحوغ فسه هددال مغ مقلللللللجوه و األول لنللللللله
 األفر ج العل اد عصعأ رمقجوه ت .

 أدوار المعلم فى الخطوة األولى :
 سعسأ الفجص  والحجس  لععالمسذ الخعس ج مقجوه ت معدوه  . -3
 سهسغ الصاوه ت والمقرالت العل اد عواجه العالمسذ أثد ى عدفسذ المقجو . -2
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 0الف ئد سعدخل فل ح ل  اخعس ج العالمسذ لمقجو  محدود  -1
 سروغ الماعو معم ل ه لمد   وأحدافه ومعم ل ه لقسو العجهوس  . -4
أغ ساجف مسول العالمسلللذ ورسف سوج  للل  ورسف سوللللد فس و مسوالل أخج  . وساجض خهجعللله  -5

 وأفر جه وسد ا  عالمسذه حعل سصل إلل مسول حقسقس  لععالمسذ .
 التالميذ فى الخطوة األولى : أدوار

 ااعجاد هاض المقجوه ت. -3
 مد اق  مد  أحمس  المقجوه ت المقعجح  . -2
 االعف   هعل المقجو  أو المقجوه ت العل نسعو عدفسذح  . -1

 
 رسم خطة التنفيذ : -2

فل حللذه الخ،و  سجللب أغ سا،ل العالمسللذ الحجسلل  والفجصلللللللللللللل  لوضللللللللللللللخ عخ،س، سحق  
فل الخ،و  األولل م ولرل سع رد الماعو مغ جدس  ال،الب فل عفرسجحو م  األحداف الموضلللوه 

فسم  اجأوه حول مقللللللللجوه و ألد و حو الذسغ نللللللللسقوموغ  –ه دوى  –فإغ هعسه أغ سخعهج ،الهه 
رذل  هعسه أغ سن ل و هغ عوتسخ األدواج فسم  هسد و م ولسس مادل  –هعدفسذ مقجوه و ه دفن و 

دم  األصللل فل المقللجو  أغ عوت  حذه األدواج ذل  أغ سعدخل حو فس   وأغ  سح ول فجضلل   م وان
حنلللللللب إمر دس ت رل مد و وادجاعه وج ه عه . رم  سجب أغ سقلللللللعج  الماعو مخ جمسخ ال،الب 

 فل عحعسل المقجو  إلل هد صجه ووضخ الخ،  المد نه  لعدفسذه .
المقللللللللللللللجو   وعللدجس خالل حللذه المجحعلل  األهملل ل والفلل هعسلل ت الم،عوهلل  لعحقس  إدجلل ت

وعنللللجل رل حذه  –وخ،وات النللللسج فسه م والصللللاوه ت العل اد عدجو هغ ذل  و،ج  عذلسع   
األموج رع هس ل فل نلللجل خ ق م ثو عوت  األهم ل والدقللل ، ت هعل ال،الب رل هحنلللب مسعه 
عم و رل  والدجاعله وسروغ الاملل فجدس ل أو فل مجموه ت م وسعو عحدسد مد  إلد  ى المقللللللللللللللجو  وان

دج ت خ،و  مغ خ ،واعه ورل ف هعس  فسه م ومد اقللع   إاعجاد عادسع   مغ اهل ،الب الصللف وان
 ذل  مغ الفجس  المخعق . 
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وهعل الماعو أغ سع رد مغ أغ الماجف  العل نللسعوصللل إلس   ال،الب والمعاعو الذ  نللسحصللعوغ 
 هعسه سنعحق غ الوات الذ  نسهذلوده فل نهسع م  .

 دور المعلم فى هذه الخطوة :
اعصللل الت قلللخصلللس  وتس جات مسدادس  لععاجف هغ مد  إمر دس  إف د  العالمسذ هم  سجج  

 نسقوموغ هه مغ أدق،  فل نهسل عدفسذ المقجو   
اإلقللجاف هعل العالمسذ وعوجس  و أثد ى جنللو خ،  المقللجو  لعصللحسأ الخ،  إذا ر غ ه    -3

 أقس ى خ ،ئ  .
فسضلل  مدذ الهداس  وذل  مغ خالل أغ سدجس مخ عالمسذه ر ف  دواحل المقللجو  دجانلل  منللع -2

  
سعاجف هعل مد  إاه ل و هعل عدفسذ المقللللللللللجو  . وسنللللللللللعقهل رل م  س،جد مغ اجاى  –أ 

 وسجاع   مج الل لعمد اق  حعل سروغ القجاج فل الد  س  اجاج جم هس ل .
سعلل رللد الماعو مغ عوافج اإلمرلل دلل ت الم،عوهلل  . وسحللدد األملل رغ واألدوات واألج ت   -ب

 عب المص دج الالتم  العل نسججخ إلس   العالمسذ فل أثد ى عدفسذ المقجو  .والر
سحدد المؤنن ت العل سقوموغ هتس جع   لعحصول هعل الماعوم ت . والقخصس ت  -جلللللللللللل

 العل نعجج  ما   مق هالت أو نس،عب إلس و حضوج ددوات مخ العالمسذ .
 فل العخ،س، .سوضأ لععالمسذ الدع ئ  العل اد ععجعب هعل أ  دقق  -1

 أدوار التالميذ :
 عحدسد أحداف المقجو  . وساهج رل ععمسذ هغ جأسه هحجس  . -3
 سنعمخ رل ععمسذ لجأ  تمالئه إلل اد عخ لف جأسه وسحعجم   . -2
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 تنفيذ المشرع : -3
عاعهج همعس  العدفسذ أرثج الخ،وات انلللللللعث ج  الحعم م ت العالمسذ وحذا العدفسذ حو الحجر  

حقس  الذات وارعنل ب الخهجات هصوج  ،هساس  ومغ مواج   هاض المقرالت العل والدقل ، وع
عواج ه وسعصلللللللللد  لعهحث هغ حعول ل   منلللللللللعاسد ل هماعمه أو ه لقس و ه لمتسد مغ القجاىات فل 
حذا المج ل . وهعل الماعو أغ سع رد مغ أغ عروغ المواد الخ و العل سجسد ال،الب انلللللللللعخدام   

نلللللللج  م وأغ عروغ فل حدود العرعف  الماقول  العل سمرغ لع،الب أغ فل مقلللللللجوه و مع ح  ومس
سعحمعوح  م أو لختسد  المدجنللللل  م إذا ر دت نلللللعنللللل هدحو فل مقلللللجوه و م ولسس األمج معاعق ل 
دمل  هل  الت أو األج ت  العل الد سحعلل جود ل  . مخ ضللللللللللللللجوج  مجاهل   أغ  هل لمواد الخل و فق، م وان

هجاع و الن هق  والعل سمرغ أغ عضسف أها د جدسد  لعمقجو  سعج  ال،الب أحجاجا لساهجوا هغ خ
ذا ر غ المقللللللللللللللجو  الذ  ستمخ  م وذل  هج دب ارعنللللللللللللل ه و لم  جات واسو واعج ح ت جدسد  . وان

سع،علللب العاللل ملللل مخ ج للل ت أخج  م هخالف الملللدجنللللللللللللللل  م فسده ل أغ سعاعو  هال،الب عدفسلللذ
حذه الج  ت ألخذ موافق ع و هعل  ال،الب أنللللللللللل لسب اإلعصللللللللللل ل الجسد  مخ الق ئمسغ هعل أمج

 المقجو  .
 أدوار المعلم :

جقللل دحو. إلل عدفسذ الخ،،  -3 سع هخ العالمسذ أثد ى عدفسذ المقلللجو  حعل سعمرغ مغ عوجس  و وان
 العل وضاوح  فل مجحع  العخ،س، .

أغ سقوو هع سئ  اليجوف المد نلللله  لععالمسذ لعنللللسج فل عدفسذ خ،، و وذل  هعفنللللسج هاض  -2
 جات العل سصعوغ إلس   والعل ععالئو مخ األحداف ورذا مواج   الصا ب .الخه

 سثسج العالمسذ وسقوا و رعم  هدت فجق مد نه  لذل  فل أثد ى إججاى رل ععمسذ لامعه . -1
سعدخل هدد الضلللللللجوج  هددم  سقخ الععمسذ فل خ،  له ع ثسج ه لف فل عدفسذ المقلللللللجو  وسقوو  -4

 ه وسوج  و لرسفس  عصحسحه.هذرج األنه ب العل أدت إلس
 سقدو المقوج  لمغ س،عه   مغ العالمسذ . -5
 ساقد اجعم   مخ العالمسذ فل ح ل  حدوث مقرع  رهج  لدجانع   ووضخ حعول ل   . -9
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 .ساجض الماعو هعل العالمسذ مغ الصوج واألفالو م  ساسد و هعل حنغ العدفسذ-9
 أدوار التالميذ فى هذه الخطوة :

ععمسذ فل عدفسذ الدقلللللللللللللل ، الم،عوب مده فل مجحع  العخ،س، والم و أغ سامل رل سهلدأ رل  -3
 ععمسذ وسدع  م م  ر غ إدع جه حتسالل أو هه مغ أخ، ى .

سنللللللللللللللجللل العالمسللذ الدعلل ئ  العل عو العوصللللللللللللللل إلس لل  . مخ عللدوسغ هاض المالحيلل ت العل  -2
فس  وغ عواخ ورسعنلللللللعدهل المد اقللللللل  الا م  . وعدوسغ هاض المقلللللللرالت العل واج ع و د

 الع عب هعس   .
 سججخ العالمسذ إلل الرعب والمجاجخ وسنعاسدوغ ه لمخعصسغ والخهجاى . -1

 تقويم المشروع :
حل الخ،و  األخسج  والعل عاجف همجحعللل  العقوسو مخ الوضللللللللللللللخ فل االهعهللل ج أدللله هعل 

لخ،و  حذه ا ال،الب أغ سقوموا هإججاى همعس  العقوسو مدذ هداس  النلللللللللللسج فل المقلللللللللللجو  وعادل
هللدجانللللللللللللللل  الدعلل ئ  العل حققللت واأل ال، العل اجعرهللت والم لل جات العل رودللت والماجفلل  العل 

 ارعنهت .
واد،الالل ل مغ ذللل  م فالهللد أغ سروغ حدلل   وافلل ت عصللللللللللللللحسحسلل  أو عقوسمسلل م عهسغ مللد  
د و العقدو الذ  سعو فل المقلللجو  م وعهسغ مد  اإلاعجاب م أو اإلهعا د هغ عحقس  ال دف المدقلللل
و م  م ورللذللل  فاعل الماعو أال سجت  أو سقع  هحسللث سدعقللل جتهلله وخوفلله إلل ال،الب م فسجهر

دم  سده ل أغ سحعفي ه دوئه واس دعه وعوجس  عه لع،الب حعل سعاعموا مغ خالل أخ، ئ و .  وان
وهالد أغ سدع ل ال،الب مغ إعمل و المقللللللللللللللجو  الجمل هل اللذ  رعفوا هه م سعقدموا هعقجسج 

هل مخ عوضللللللللسأ الخ،وات العل مج ه   المقللللللللجو  والصللللللللاوه ت العل واج ع و قللللللللف ل أو رع 
والفوائلد العل ه دت هعس و مده ومد  موائمع   لألحداف . إلل الجم ه  رع   م وفل ح ل  اس و 
هاض ال،عه  همقللللللللجوه ت فجدس  م فإغ هعل رل ، لب أغ سقدو دع ئ  دجانللللللللعه لعمقللللللللجو  فل 

 ععخسق رع هل أو م  إلل ذل  . قرل عوضسأ همعل أو عقجسج قفو  أو
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 أدوار المعلم فى هذه الخطوة :
لعماعو عقجسجه الخ ق الذ  سنللللللللللجل فسه رل قللللللللللئ فسقوو هرع ه  عقجسج قلللللللللل مل هغ حذا 
المقلللللللللللجو  منلللللللللللعاسد ل فل ذل  هدع ئ  همعس  العقوسو وهمالحي عه المعادد  العل نلللللللللللجع   أثد ى 

 لخ،  له ثو أثد ى عدفسذه ومغ المفجوضالمد اق ت العل داجت حول إخعس ج الموضو  ووضخ ا
 أغ سعاجض العقجسج لعدق ، ا عس   
 النقاط التى يتعرض لها التقرير :

 أحداف المقجو  وم  عحق  مد   وأحو الماوا ت العل ص دف   العالمسذ. -3
 خ،  المقجو  والع سجات العل ،جأت هعس   هاد ذل  وأنه ب الع سج . -2
 لعل ا و ه   العالمسذ والمق رل العل واج ع و هدد القس و ه   .األدق،  المخععف  ا -1
 الفعج  التمدس  العل انع جا   المقجو  مدذ اخعس ج المقجو  حعل اإلدع  ى مده . -4
 االاعجاح ت العل سجاح  الماعو ضجوجس  لعحنسغ المقجو  . -5

 أدوار التالميذ فى هذه الخطوة :
 ع ه  العقجسج الد  ئل .االنعا د  هقوائو المالحي ت لر -
 سقوو ه لمق جر  مخ الماعو همد اق  م  عو عحقسقه مغ أحداف معف  هعس   . -
 سعاعو العالمسذ مغ خالل عقوسو المقجو  م  جات العقسسو الذاعل والدقد الهد ى . -

 إيجابيات طريقة المشروع :
تسلل د   لسلل  همعسلل  العاعو لعروسغ هالالل  إسجلل هسلل  هسغ الماعو والعالمسللذ عؤد  إلل تسلل د  فالل -3

دقلللللللللل ، الععمسذ عحت عوجسه الماعو ه إلضلللللللللل ف  إلل عوفسج المد خ اإلجعم هل هسغ العالمسذ 
 أدفن و وهسغ الماعو .

عدهخ جود  الموضللو  مغ وضللود أحدافه فل أذح غ أصللح هه م وعحقس  األحداف المدقللود   -2
 عحقسق و أل جاض و .مغ خالل المقجو  سقاج الق ئمسغ هعسه ه لنا د  والجاح  ل
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عنل حو ،جسق  المقجو  فل انعث ج  حم ن  ال،الب وحفت حمم و لععاعو واإلهعر ج واإلهدا   -1
 ه لمق جد  ه،ج  العاعو األخج  .

إججاى همعس  العخ،س، فل ،جسق  المقجو  م وماجف  مص دج الماعوم ت والما جف والقدج   -4
و فل ارعنللللل ب ال،الب لعم  جات العجهوس  هعل عجمسا   والعا مل ما   . ورل ذل  سنللللل ح

 الالتم  .
،جسقل  المقللللللللللللللجو  عجاهل الفجو  الفجدسل  هسغ ال،الب حسلث أغ رلل مد و سقوو هإدج ت م   -5

 سعمقل وادجاعه م وانعاداداعه ومنعو  دضجه .
تس د  فجق عاعو مصلللللل حب مج وب فسه ر رعنلللللل ب م  جات العخ،س، والعاعو الذاعل وهذل  -9

 ا ودل .الج د الع
عاود ال،الب القدج  هعل عحمل المنئولس  خ ص  وأغ المقجوه ت عقعجب ه لفال مغ وااخ  -9

 الحس   الا دس  .
إججاى همعس  عوتسخ األدواج فل المقجو  حنب ج ه ت ال،الب وادجاع و هحسث عن حو فل  -8

ل  ج  إله   ح ج ع و الدفنللللللللللللللس  مثل الح ج  إلل العقدسج والح ج  إلل اإلحعجاو والحقللللللللللللللإ
 عحقس  الذات .

إحنللللل س ال،الب أغ المقلللللجو  خ ق ه و ولسس مفجوضللللل ل هعس و مغ قللللل ده الامل هعل  -7
 انعث ج  الدق ، الذاعل لد  ال،الب .

عمرسغ ال،الب مغ الع علب هعل ععل  المقللللللللللللللرالت العل عواج  و هدد العخ،س، أو هدد  -30
دضج و  م  سؤد  إلل اإلنجا  مغعدفسذ المقجو  م وه لع لل عصهأ االنعج ه  ععق ئس  م م

 وادجع و هعل مواج   مقرالع و الحس عس  .
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حذه ال،جسق  اد عرنللب ال،الب النللعو  اإلجعم هل المج وب فسه م وال عقللاجحو ه ل جه   -33
الدعق ل ال،الب مغ حس   الدجانللللللل  إلل حس   المجعمخ مغ خالل مجوجحو هخهجات حقسقس  

 مقجو  .وموااف ،هساس  أثد ى اس م و ه ل

 سلبيات طريقة المشروع :
هعل الج و مغ رل اإلسج هس ت الن هق  م والعل عمع ت ه   ،جسق  المقجو  م إال أغ حد   
 هددال مغ النعهس ت العل اد سقخ فس   الهاض م وسحنغ ه لماعو السقي أغ سدعهه إلس   م وحل  

مسللذ رملل  ساهج هد لل  العالصللللللللللللللاوهلل  عحللدسللد مسول العالمسللذ الحقسقسلل  فقللد عروغ حللذه المسول  -3
أنللللل نللللل ل لدقللللل ، و إذ سجوغ أغ عامل المدجنللللل  هعل عونلللللسخ دائج  مسول و ه إلضللللل ف  إلل 
اهعجاض هاض المجهسغ هعل اعخ ذ مسول العالمسذ أنلللللللل نلللللللل ل لدقلللللللل ، و إذ سجوغ أغ عامل 

 المدجن  هعل عونسخ دائج  مسول و .
ل ما   وضلللخ المد ح  ف ل ع م،جسق  المقلللجو  ساوتح  العديسو فل الماعوم ت وسصلللاب  -2

العجعسب المد،قل لعمواد الدجانللللس  وسصللللاب همل المد ح  الدجانللللس  المعم نللللر  مخ ،جسق  
 المقجوه ت .

إذا لو سرغ الماعو حرسم ل فل عقدسجه لألموج م فقد سواف  ،الهه هعل هاض المقللللللللللللللجوه ت  -1
انللللللللعح ل  هجتحو م و  الخس لس  العل سنللللللللعحسل عدفسذح  وهددم  سهدأوغ فل الامل سرعقللللللللفوغ

 عحقس  أحداف و م ومغ ثو سص هوغ ه إلحه ، .
ال سرفل أغ سروغ المقللللللللللللللجو  مقدالل ل فل مي جه م أو هدللد الديج  األولل إلسلله م فقللد سعقللدو  -4

ال،الب همقللللللللجو  هجا  لعوحع  األولل م وهاد موافق  الماعو هعسه م سرعقللللللللفوغ هادحو هغ 
فصلللللللللللسعس  والمع دس  لجمسخ جوادب المقلللللللللللجو  اهل الوااخ . ومغ حد  الهد مغ الدجانللللللللللل  الع

الموافق  هعسه م وخ صللللللل  وأغ حم س القللللللله ب فل الهداس  اد سروغ حو الدافخم وسجب أغ 
 عامل حرم  الماعو هعل ضه، األموج .
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والدحصللللل ج فرجحو فل مقلللللجوه و حو فق، م اد ع سب  –أسضللللل ل  –دعسج  لحم س القللللله ب  -5
ورذا أحداف المقجج الذ  سدجنللللللللوده م ومغ حد  س عل هد و أحداف المدجنلللللللل  والمجعمخ م 

 مقجوه و هاسدال هغ رل ذل .
هددم  سواجه هاض ال،الب ههاض المقرالت العدفسذس  م اد سح ولوغ العخعل هغ أدواجحو  -9

العل سقوموغ ه   م وواجب الماعو حد  أغ سقلللللللد مغ أتجحو وسقو  هتائم و م وساعم و هدو 
  م  واج وا مغ صا ب .العخعل هغ منئولس ع و م م

إذا رلل غ المقللللللللللللللجو  مغ ععلل  المقللللللللللللللجوهلل ت العل عللدج هلل ئللدال ملل لسلل ل م فقللد عحللدث هاض  -9
اإلدحجاف ت العل عهدأ هنلللللللللللس،  م وسجب هعل الماعو أغ سفعأ هسدسه جسدال هحسث سقضلللللللللللل 

 هعل ذل  فل م ده م وهحسث سدمل فس و اسم  األم د  م والحجق هعل الم ل الا و .
دعحللدث هغ األملل دلل  م فللإغ الماعو اللد سجللد هاض ال،الب الللذسغ سحلل ولوغ أغ وملل  دمدلل   -8

ستسفوا فل عق جسجحو الخع مس  العقوسمس  هغ المقلللللجو  م هحسث سي جود   همي ج هجا  هعل 
ساعم و األم د  الاعمس  والصللللللللللللللد  وعحمل  هعسله اغ        خالف الوااخ م وحدل  أسضلللللللللللللل 

حللذا إدملل  سجهل أجسلل الل لعمنللللللللللللللعقهللل ععحمللل  منللللللللللللللئولسلل  الدقق أو األخ،لل ى م وحو هفاعلله
 المنئولس  وعحمل األم د  .
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 البيان العملى )العروض العملية(
أو همعسلل   As an actعاجف الاجوض الامعسلل  أو الهسلل غ الامعل فل القلل موس رفاللل 

Process . أو ون ئل لجؤس  أو هجض 
 إثه ت هوان،  العججسب . -جتى مقرو  فسه مغ هجح غ .    ب –أ 
 عوضسأ نجسخ هوان،  ون ئل أو هسد ت . – 
 عوضسأ النعخداو همعل لديجس  أو ،ج  ماسد  . –د 

ه ده ونلللللللسع  هصلللللللجس  ععضلللللللمغ   له ل المقللللللل حد  مغ  3782وساجفه ههد الحمسد ور يو 
  ج دب العالمسذ إلل ج دب انلللعخداو القلللجد القلللفو  والمد اقللل  وسمرغ لعماعو أغ سعسأ الفجصللل

  أو فل مجموه ت صلل سج  الادد م أغ سقللعجروا فل الاجوض والقس و هدو  لهاض العالمسذ فجاد
 مغ المق جر  اإلسج هس  فل موضو  الدجس .

واد انللللللعخدو الجنللللللول صللللللعل اه هعسه ونللللللعو حذه ال،جسق  حسث جو  اإلم و أحمد فل 
 منللدده هغ ج هج جضللل اه هده ا ل   رد  جعونلل ل هدد الدهل صللعل اه هعسه ونللعو فخ، هسده
فل األجض خ، ل حرذا . فق ل حذا نلللللللللللهسل اه وخ، خ،سغ هغ سمسده م وخ،سغ هغ قلللللللللللم له 

ل الخ، األونلللل، ثو عال حذه ا س     وأغ حذا هعوا ل   حذه نللللهل القللللس، غ . ثو وضللللخ سده 
 (.ف عهاوه وال ععهاوا النهل فعفج  هرو هغ نهسل ذلرو وص رو هه ولاعرو ععقوغصجا،ل منعقسم ل 

 
 
 
 
 
 

  

 الصراط املستقيم
 سبل

 طانالشي    
 نهل        
 الشيطان
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الهخ ج  فل صلحسحه هغ ههد اه هغ مناود جضل اه هده ا ل   خ، لد  جنول  جو 
اه صلللللللعل اه هعسه ونلللللللعو خ، ل مجها ل وخ، خ، ل خ جج ل مده وخ، خ،و، ل صللللللل  جال إلل حذا 
الذ  فل الونلللللللل، مغ ج دهه الذ  فل الونلللللللل، فق ل   حذا إلدنلللللللل غ وحذا أجعه محس، هه وحذا 

ه وحذه الخ،و، الصلللللللللللللل  ج واألهجاض حل الحوادث والدوائب اللذ  خل ج   أ  هغ الخ،( أمع
غ أخ،  هالمف جئ  فإغ أخ،   ه رع   أص هه ال جو .عحذا د قه حذا وان

 
 
 
 
 

رم  أغ الجنلللللللول الرجسو م اد لج  فل موااف أخج  إلل الع،هس  الامعل لساعو أصلللللللح هه 
غ غ حدسث همج هولسا،ل ل و الدموذ  الحل فل أنللللللللل لسب العجهس  حسث جو  هغ أهو داود ه

قللاسب هغ أهسه هغ جده أغ ججالل أعل الدهل صللعل اه هعسه ونللعو فق ل   س  جنللول اه رسف 
ال، وج " أ  الوضللوى " فده  جنللول اه صللعل اه هعسه ونللعو هم ى فل إد ى ف نللل رفسه ثالث ل 

هو أحعل انلللللعوفل إلل اخج الوضللللللوى ثو ا ل   " فمغ تاد هغ حذا أو دقق فقد عاد  ويعو " 
 . 274ق  3داود جل

واد جو  الهخ ج  أده صللللللعل اه هعسه ونللللللعو صللللللعل مج  ه لد س إم م ل وحو هعل المدهج 
لسجو صللللللللللالعه رع و . ولسعاعموح  مغ أفا له ومقلللللللللل حدعه فعم  فج  أاهل الد س فق ل   " س  أس   

 . 10  27ق  5الد س إدم  صدات حذا لع عموا هل ولعاعموا صالعل " الهخ ج  جل 
م  نله  سعضلأ أغ الجنلول الرجسو صلعل اه هعسه ونعو انعخدو ،جسق  الهس غ الامعل وم

الفضللللللل ئل وعقوسو اإلهوج   ورذا  فل عاعسو أصلللللللح هه  لسا،ل ل و الدموذ  الحل وعثهسلللللللللللللللللللللت
جقلللللل د  انلللللعخدامه صلللللعل اه هعسه ونلللللعو ألنللللل لسب معادد  إلجقللللل د الره ج وعاعسو الصللللل  ج وان

 الخ ص  وحداس  الا م  .
  

اإلنالنواالحوا جلـه
أ

جلـه 
أ

 

 أجلـه

 أجلـه
دث

حوا
ال

 

ئب
لنوا

ا
 

 أملـه
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سقصلد الهس غ الامعل ذل  الدقل ، الذ  سقوو هه الماعو همفجده أو همن هد  أحد العالمسذ و 
أو تائج معخصلللق أو مجموه  مغ العالمسذ أو المعخصلللصلللسغ هقصلللد عوضلللسأ فرج  أو حقسق  
أو ال هلد  أو ال دوغ أو ع،هسقل ع ل  فل الحسل   الامعس  أو هددم  سع،عب المواف العاعسمل هجض 

فقد سروغ ،جسقه عقللللللرسل ا،ا  مغ الختف أو هس غ ل،ج  الجعنلللللل   وقللللللجد ،جسق  همل قللللللئ
الصللللللحسح  أو ، ل صللللللدف مغ الم روالت أو ،جسق  النللللللعو  فل مواف ماسغ م ه نللللللعخداو 

 هاض الدم ذ  واألفالو أو العج جب المامعس  إلل ج دب القجد القفو  والمد اق  .

 أنواع العروض العملية :
الهس غ الامعل وسمرغ القول أده د دجال م  سروغ الاجض عوجد ،ج  وأنلل لسب هدسد  لعقدسو 

الامعل الذ  سجعرت هعل أداى الماعو حو ال،جسق  المثعل . حسث ال سعسأ فجصللللللللللللل  القللللللللللللللعجا  
قللللللاجوغ س سجاع وس  هفا لس  ودقلللللل ، عأغ اقللللللعجا  العالمسذ فل الاجوض الامحسث العالمسذ .. 

 .   ون ئل سمرغ أغ سقدو ه   الاجض الامعله لمعا  وه لع لل سعاعموغ أرثج .. وفسم  سعل هد
 البيان العملى الذى يقوم به المعلم : -1

فل حذه ال،جسق  سدفجد الماعو هعقدسو الهس غ الامعل هدفنللللللله وحل أرثج ال،ج  قلللللللسوه ل لم  
 عمع ت هه مغ دا  وعديسو ورف ى  ه لس  ه إلض ف  إلل أد   أرثج عوفسجال لعوات .

 يؤديه المعلم والتلميذ : البيان العملى الذى -2
ساجف حلذا الدو  مغ الاجوض هملدخلل الفجس  اللذ  سنلللللللللللللل هلد فسله الععمسذ الماعو . وحذا 
الدو  سا،ل اهعهل جال لعععمسلذ وعقلدسجال لله . رمل  أدله سجالل العالمسلذ أرثج ادعهل حل ل وأرثج حم نلللللللللللللل ل 

 ألد و سحهوغ أغ سق حدوا واحدال مد و سؤد  الاعو .
 الذى يقوم به مجموعة من التالميذ :البيان العملى  -3

عنللللللللللللللعخللدو حللذه ال،جسقلل  فل عقللدسو الهسلل غ الامعل وسجللب هعل الماعو المعمجس أغ سعسأ 
الفجق المخععف  لععالمسذ حعل عاو الف ئد  حسث أغ حذا الدو  سا،ل فجصلللللللل  لدقلللللللل ، ال،الب 

جق د فق، .  ومن حمع و فل العقدسو وسروغ دوج المدجس مججد عوجسه وان
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 لبيان العملى الذى يقوم به التلميذ بمفرده :ا -4
سمرغ لعماعو أغ سا لد ألحلد عالمسذه هعقدسو الهس غ الامعل مخ مجاه   أغ سعوخل الدا  فل 

 اخعس ج حذا الععمسذ هحسث عروغ لدسه مر د  خ ص  وممست  هسغ تمالئه .
 البيان العملى الذى يقوم به زائرًا أو خبيرًا متخصصًا أو أكثر : -5

مرغ لعماعو انلللعده ى تائجال أو خهسج معخصلللق لعقدسو الهس غ الامعل وذل  لرنلللج المعل س
والجع ه  فل أدقللل،  الفصلللل وحذا مغ قللل ده سؤد  إلل ارعنللل ب ال،الب خهجات جدسد  ردعسج  

 لعا مع و مخ رف ىات مخععف  .
 البيان العملى الصامت : -6

ممستات حسث سعسأ لع،الب فجق  سمرغ عقدسو الهس غ الامعل صلللللللللللللل مع ل وذل  لم  له مغ
الع سسج والخجو  هغ الجوعسغ والقسل و همالحيل ت داسقل  وعنللللللللللللللجسالت لعدع ئ  وع،هسق ت همعس  
هعل األفر ج مغ وااخ الخهج  .. وعؤد  حذه الاجوض الجؤس  الواضح  لرل مروغ مغ مرود ت 

 الهس غ الامعل وحل قج، ل جوحجس ل لدج د الاجض .
ل عقدسو الهس غ الامعل إلل عقللللوس  ال،الب وتس د  حم نلللل و ومسع و وسؤد  حذا العدوسخ ف

إلل الاعو م وسده ل هعل جمسخ ال،الب الللذسغ سقللدو ل و الاجض الامعل أغ سعحصللللللللللللللعوا هعل 
خهج  ل   اسمع   ووتد   ه لدنللللللللللله  لواحد مغ األحداف الا م  أو أرثج ولرل عروغ حذه الخهجات 

  دولل قلللسئ ل مغ اإلحعم و والاد س  لعخ،س، جمسخ األدقللل، خهجات ويسفس  فاالل سده ل هعسد  أغ
المعصلللع  ه   . وسجب أغ سضلللخ الماعو فل األهعه ج أغ اس و العالمسذ ه داى الهس غ الامعل مفسد 
مغ الدلل حسلل  العجهوسلل  حسللث أدلله سرنلللللللللللللله و الثقلل  فل أدفنلللللللللللللل و والقللدج  هعل العديسو والعجرست 

 واإلحن س ه حمس  الوات ودا  العواست .
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 لية :معتبارات الواجب مراعاتها فى العروض العالا
 ل ضللللللللللللللاللسجللب هدللد هجض ،جسقلل  همللل  جت  فل دجس ع،جست أغ عقوو الماعملل  هلل عخلل ذ و  -3

جنلللللللللدس ل مم ثالل لوضلللللللللخ ال، له ت م همادل أغ عوصلللللللللد الماعم  خ،وات الامل فل دفس 
ل السمسغ لسنلللل ج إلاالعج ه حعل عجاح  ال، له ت فل دفس العنللللعنللللل ر غ عروغ ال جت  مغ ا

أو الارس م وال سعنللللللللللللللدل ذللل  إال إذا رلل دللت الماعملل  عقوو هللإججاى الهسلل غ الامعل وي جحلل  
 لع، له ت مخ مجاه   أال عخفل م  عقوو هه وحل فل حذا الوضخ .

سمرغ انللعخداو المجاس  الا رنلل  والعل عثهت هعل مدضللد  الهس غ الامعل م لعوضللسأ منللق،  -2
خ،وات هعل المدضللللللللللللللد  وعاعهج حللذه ال،جسقلل  المثلل لسلل  لللدجوس أفقل لملل  سعو همعلله مغ 

 –الع للذسلل  حسللث أد لل  عمرغ ال،الب مغ جؤسلل  ال للذاى وحو داخللل الصللللللللللللللوادل أو األوادل 
خ صللللللل  إذا ر غ هدد ال، لب رثسج م ولذل  فإده سعحعو هعل الماعم  ضللللللله، تواس  المجاس  

 حعل ععمرغ ال، له ت جمسا غ مغ جؤس  الاجض الامعل .
أغ عروغ األقللللللللللللس ى المنللللللللللللعخدم  فل الهس غ الامعل مغ دفس حجو ودو  األقللللللللللللس ى العل  -1

أغ سعو القللجد  سجب،جسق  عجعسب نللجسج  دنللعنللعامع   ال، له ت فسم  هاد . فمثالل هدد قللج 
 هعل نجسج حقسقل ال هعل دموذج ل مص جال .

وات مخ عوافج األد ضلللجوج  أغ عصلللعأ ،جسق  الهس غ الامعل ل ذا الجتى مغ الم د  الدجانلللس  -4
 واألج ت  الالتم  لعاجض الامعل ج حت  وهصوج  مجضس  .

أغ سعنخ الوات والمر غ لعقس و ه لهس غ الامعل هنجه  ععسأ لععالمسذ مع ها  وف و رل خ،و   -5
 وعسنج ل و مق حد  الهس غ هوضود .

ل سنمأ ات وحعضجوج  إهداد هاض مجاحل الامل اهل هدأ الهس غ الامعل وذل  لعوفسج الو  -9
 ذل  هعنعنل الخ،وات ثو سوضأ لععالمسذ الصوج  الد  ئس  العل أهدت مغ اهل .

 عوفسج الون ئل العاعسمس  العل سحع   إلس   الهس غ الامعل . -9
  



121 

 

 فعالية العروض العملية فى االقتصاد المنزلى :
ل عحقس  سمرد لل  أغ عنلللللللللللللل و هقللدج ماقول ف –ه،جسقلل  أو هلل خج   –أغ الاجوض الامعسلل   -3

رثسج مغ أحلداف عللدجسس االاعصلللللللللللللل د المدتلل وهللذلل  فللإغ الاجوض الامعسل  إذا أحنللللللللللللللغ 
 انعخدام   عنع،سخ أغ عصهأ دق ، ل ح م ل وأن نس ل فل عدجسس االاعص د المدتلل .

حسث أد   عوفج إث ج  حنلللس  لععالمسذ دعسج  مقللل حدع و ألقلللس ى محنلللونللل  وهدو ااعصللل ج 
عفيل م مم  سؤد  إلل إرنل ب العالمسذ لعماعوم ت هصوج  أفضل العاعو هعل الج دب الع و  ال

 رم  عامل هعل هق ى الماعوم ت لفعج  أ،ول هاد العاعو .
عوفج ادجال مقلللللعجر ل مغ الخهجات لجمسخ العالمسذ م ومعل جاهل الماعو مالئم  حذه الخهجات  -2

 فس االعج ه .دلعالمسذه فإد   عن و فل عحقس  ف و مقعج  لدس و وعوجه عفرسجحو فل 
عمرغ الماعو مغ عللدجسس أرهج اللدج ممرغ مغ الملل د  الللدجانللللللللللللللسلل  فل واللت أاللل مملل  لو  -1

 انعخداو الماعو ،جسق  المامل رم  أد   عواجه رثج  العالمسذ ودقق اإلمر د ت .
عقعضلللللل دجانللللل  االاعصللللل د المدتلل انلللللعخداو الاجوض الامعس  وعج جب المامل جده ل إلل  -4

مد م  ا خج وحذا م  سؤسد ضلللجوج  انلللعخداو هدد معدو  مغ األدقللل،   جدب رل سدهو رل
 العاعسمس  فل عدجسس االاعص د المدتلل .

إده مم  ال قللللللللللللل  فسه أغ الاجوض الامعس  ااعصللللللللللللل دس  فل العر لسف ف حس د ل عروغ المواد  -5
رغ لالم،عوه  هرمس ت رهسج  ه حي  العر لسف هحسث سعاذج عوفسجح  لالنلللللللللعخداو الفجد  م و 

حذا سجب أال سؤخذ فل حد ذاعه هعل أده مهجج النللللللللللللللعخداو الاجوض الامعس  دوغ  سجح  
مغ أدوا  الدقلللللل ، األخج  م فعحقس  أحداف عدجسس االاعصلللللل د المدتلل سنللللللعح  أغ سهذل 

 فل نهسعه رل وات وج د وم ل ععحمعه ، اعد  العاعسمس  .
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 أهداف البيان العملى :
أ جاض هدسد  ومعدوه  فل االاعص د المدتلل هعل الدحو سنعخدو الهس غ الامعل لعحقس  

 الع لل  
سمرغ لعماعو انلللعخداو الهس غ الامعل لعوضلللسأ وقلللجد  شـــرح وتوضـــيح المبادئ العلمية : -1

المه در الاعمس  وع،هسق ع   . حسث أغ جؤس  القئ األصعل أو الحقسقل أرثج مغ انعخداو 
 أ  ،جسق  أخج  .

ثارة االهتمام بها :اســــــــتخدام البيان العمل -2 وفس   س،عب الماعو مغ  ى لتقديم مشــــــــكلة وا 
 عالمسذه فل هداس  الحص  أغ سالحيوا م  نسقوو هه أم حو لمح ول  عفنسج م  سحدث ؟

وسحدث حذا هددم  سواجه العالمسذ  اســـــــــتخـدام العروض العلميـة فى حل المشـــــــــكالت : -3
 ج ه  هعس   .مقرالت حقسقس  وسقاجوغ هج ه  فل ماجف  حع   أو اإل

وانلللللللللللعخداو الاجوض الامعس  فل حل المقلللللللللللرالت سثج  همعس  العدجسس وسا،سه حسوس  
ل هددحو القدج  هعل القللللاوج ه لمقللللرالت وعحدسدح  وجنللللو الخ،، لعج جب دموفا لس  م فإده س

ح دف  م رم  سدمل هددحو القدج  هعل المالحي  الداسق  وهعل عفنللسج الدع ئ  وجه،   ه لمقللرع  
 س  وحذه رع   مغ األحداف ال  م  العل دنال إلل عحقسق   .األصع

سمرغ لعماعو انلللللللللعخداو ،جسق  الهس غ الامعل رمقدم  لعدجوس  ية :لالتمهيد للدروس العم -4
س  حسث سقوو الماعو هإه، ى ديج  ه م  عم سدس  لوحد  أو ج دب مغ الامل لعوضلللأ معالا

 مل مخ األج ت  ورسفس  عجدب األخ، ج لع،الب ال،ج  الصللللللللللللحسح  لعد ول األدوات والعا
والموااف الصاه  فل الدجس رم  أد   عجال الدجس أرثج عقوسق ل ومهاث الحعم و ال،الب 

 رم  أد   عجال الدجان  ممعا  وجذاه .
  



123 

 

سمرغ لعماعو انللعخداو الهس غ الامعل فل عدجسنلله فل ح ل  ضللس   الوقت المتاح للحصــة : -5
عو وال،الب إلججاى العج جب الامعس  ورذل  فل ح ل  هدو الوات إذا لو سعنلللللللللللللخ وات الما

عوافج الخ م ت الر فس  أو هدو عوافج األج ت  الاعمس  أو المامل الذ  سعنلللللخ لرل ال،الب 
م رملل  أد لل  ععسأ لعماعو منلللللللللللللل هللد  ال،الب هعل عقللدسج الواللت الالتو إلهللداد وعج ست أو 

دجوس الخ صللل  ه الاعصللل د همل صلللدف ماسغ أو عوضلللسأ خ،وات ،جسق  همل إحد  ال
 المدتلل .

 لعوضسأ مادل هاض العاهسجات والمص،عح ت العل سصاب قجح   ديجس ل . -9
حسلث أده سده ل هعل الماعو إث ج  ج ه   ية :لتـدريب الطالب على المهارات العلمية والعم -7

قد دال،الب وعقلوسق و وعدجسه و هعل دا  المالحي  والعاعو هغ ،جس  المقلل حد  وعحعسل و 
 م  سقدو ل و ه إلض ف  إلل عججسب م  سقدو ل و فل الهس غ الامعل .

ث ج  دعسج   دبوحلذه الديج  ال ل مل  العم سلدسل  عجالل وحلد  أو جل  الامل أرثج عقللللللللللللللوسق ل وان
،هسق ت قع  ل ه لعاال وج ال،البلعوفسج الف و والم  جات والمه در م األمج الذ  سجال فل مقد

 العل نعص دف و فسم  هاد .
 وفل حذه الح ل  سقوو الماعو هعقدسو اســــــــتخدام البيان العملى فى تقويم أعمال التالميذ : -8

الاجض دوغ أغ سقجد الامل وس،عب مغ عالمسذه اإلج ه  هعل مجموه  مغ األنئع  العل 
سروغ اد أهدح  منلللهق ل فسنلللع،سخ الماعو انلللعخداو أنلللعوب جدسد فل عقوسو ف و العالمسذ لم  

هعل العفنللللسج والمالحي  واالنللللعدع   إلل اخج الصللللف ت العل سج ب فل  دجنللللوه وادجاع و
 عتوسد ال،الب ه   .

سمرغ لعماعو انللللللللللللللعخداو الاجوض الصلللللللللللللل مع  رإحد  ال،ج  الفا ل   مراجعـة الدروس : -9
لمجاجا  الدجوس وعد سم   واد عنللللللعخدو دوغ عاقسب أو عاعس  وس،عب مغ العالمسذ قللللللجد 

م  رع ه  . الي حج  موضخ المالحي  إم   قفوس ل وان
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 إجراءات الطريقة " فعاليات البيان العملى " :
فل الوااخ أده لسنللللللللللللت حد   ،جسق  واحد  لعقدسو الاجوض الامعس  ولرده سده ل أغ سقدو 
ه،جسق  فا ل  مخ مجاه   هدد مغ األنللللللللللللس أو المالحي ت فل المجاحل الثالث  م وهموم ل فإغ 

 عل المجاحل الع لس   الاجوض الامعس  سده ل أغ عقعمل ه

 أواًل : مرحلة اإلعداد التى تسبق تقديم العرض العملى :
 سجب هعل الماعو مجاه   هدد مغ االحعس ، ت سمرغ ععخسص   فل الدق ، الع لس   

هداد ا ئم  ه لمف حسو والمه در العل سجسد عدجسن   لععالمسذ . –أ   العخ،س، الج د وان
 د  إلل هدد مغ المف حسو األص ج العل سن ل عدجسن   .عحعسل المه در الصاه  والماق -ب
 اخعس ج أدنب العج جب واألدق،  لعوضسأ المف حسو العل سجسد عدجسن   لعالمسذه . -جل
 الع رد مغ عوافج المواد الخ و الم،عوه  واألج ت  الضجوجس  . –د 

عاعمد  فل عع  العلعحدسد األنللئع  العل سجسد الماعو ،جح   أثد ى الهس غ الامعل خ صلل   -حللللللللللللللل
 هعل االرعق ف واالنعقجاى .

عحدسد أنللللعوب العقوسو الذ  سجسد الماعو انللللعخدامه مخ ،الهه نللللواى أر غ ذل  رع هس ل مثل  –و 
عدوسغ مالحي ت أو إهداد عق جسج أو ع،هس  المه در العل عاعموح  فل حل مقللللللللللرع  وهاد 

اهل الادسد مغ المالحي ت ال  م  أغ سخ،، الماعو لعهسل غ الامعل اللذ  سقدمه الهد أغ سج 
 الع لس  لدج د هجضه  

سجلب أغ سعل رد الماعو مغ أغ الاجض الامعل حو أدنللللللللللللللب دقلللللللللللللل ، سمرغ أغ سحق   -3
األحداف المججو  واخعس ج الدقلللللل ، المد نللللللب حو مغ أحو خ،وات الدج د فل همعس  

 العدجسس .
هل اجض الذ  نللللللسقدمه اسجب أغ سقوو الماعو م م  ر دت خهجعه النلللللل هق  هعججسب ال -2

هجضله أم و ال،الب رل ال سف ج  ه قس ى لو عرغ معواا  اد سدع  هد   فقل الاجض 
 فالهد مغ الاعو هجدس  هعل دج د العججه  
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ألغ فقللللللل الهس غ الامل سفقد ال،الب ثقع و فل ماعم وم وهذل  سد  ج األنلللللل س العل عقوو 
العل نللللللللللللللسقوو ه لل  داخللل حجج   هعسلله همعسلل  العللدجسس رملل  أغ إججاى الماعو لععجلل جب

الدجان  عا،سه الثق  فل دفنه م وعجاعه ا دجال هعل ف و دا ئ  العججه  مغ حسث المد  
  سقلللللجخ الماعو هعل القلللللاوج ه ده نلللللسد مالمالئم  ل   ورل اليجوف المحس،  ه   م

 المواف وأغ رل قئ عحت نس،جعه .
ث عنلللللللمأ لرل ال،الب فل سجب أغ عروغ األج ت  المنلللللللعخدم  مد نللللللله  الحجو هحس -1

الفصلللللللللل همقللللللللل حد  وععهخ م  سجج  هعل مدضلللللللللد  الاجض إذ أده ال ف ئد  مغ عقدسو 
 هجوض همعس  ال سجاح  ال،الب.

سنللعحنللغ أغ سروغ الهس غ الامعل هنلللس، ونللجسخ هحسث سدع ل فل الوات المخصلللق  -4
 لعدجس م أحس د ل عخ،ئ هاض الماعم ت هددم  سخ،،وغ دجونل غ هعل أن س عقدسو
هاض الاجوض الامعس  اجب د  س  الحصللللللل  مخ هعم و ه د   عحع   إلل وات ،وسل 

 لرل عا،ل الدع ئ  .
سجلللب أغ عجعلللب األدوات الالتمللل  لعاجض اهلللل دخول ال،الب م وأغ سروغ عجعسه للل   -5

هحسث سنلللللللللل ل عد ول   والعاجف هعس   م فإغ مغ أرثج األقلللللللللللس ى العل عقلللللللللللعت ادعه ه 
القللللللللللللللجد لسهحللث هغ ملل د  أو أدوات سروغ اللد دنللللللللللللللل  ال،الب حو أغ سق،خ الماعو

إحضلل جح  أو سروغ اد دنللل مر د   . ولذا فإده حجصلل ل هعل وات الماعو أثد ى الدجس 
م وهعل انللعمجاج القللجد دوغ مق ،ا  م فإده سجب إهداد رل قللئ مقدم ل م رم  سجب 
 لعجعسب األدوات والمواد ه،جسق  مديم  هحنللللللللللب عجعسب انللللللللللعخدام   فل الدجس حع

سنللللل ل هعل الماعو عد ول   وانلللللعخدام   م فمثالل هدد القس و هعقدسو هس غ همعل ل،جسق  
إهداد ،ه  مغ األ،ه   سفضللللل عجمسخ األوادل والخ م ت واألدوات العل نللللعنللللعامل 
فل المجحعلل  األولل مغ الامللل هعل صللللللللللللللسدسلل  م وعجمسخ األدوات والخلل مل ت الالتملل  

حرذا هحسث سنللللللللل ل هعل مقدو الهس غ الامعل لعخ،و  الث دس  هعل صلللللللللسدس  أخج  م و 
عديسو همعه وهجض األقللللس ى العل سنللللعامع   أم و المقلللل حدسغ هدالل مغ تحم  المر غ 

 هرل األدوات والخ م ت .
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سجب أال عي ج هعل مدضللللللللد  الاجض نللللللللو  األدوات العل عنللللللللعخدو فل الاجض م  -9
فعصلللمو مجموه   وسذحب الهاض إلل ااعجاد هدو وضلللخ أس  أدوات هعل المدضلللد  م

مغ األجفف العل سنللللل ل نلللللحه   ر ألدجا  لوضلللللخ الصلللللوادل المج ت  لعامل حنلللللب 
ه د  رل صللللللللللللللسدس  هم  هعس   مغ أدوات هاد االدع  ى مد   م  عجعسلب انللللللللللللللعامل ل  م وان
مح فيسغ هذل  هعل مر غ الامل أم و المقللل حدسغ مجعه ل و سج متدحم ل م مم  سنللل هد 

   أثد ى الامل .هعل عجرست االدعه ه هعل رل خ،و 
هاد إهداد رل م  سعتو لعهس غ الامعل مغ مر غ وأدوات وخ م ت سقوو الماعو هوضللللللللللللخ  -9

عخ،س، تمدل لمجاحلللل الاملللل فسحلللدد الوالللت الالتو لرلللل خ،و  فل الهسللل غ الامعل م 
موهد الهداس  والد  س  م الوات المد نللللللللب لعوجسه أنللللللللئع  والوات المد نللللللللب إلقللللللللجا  

 نب لاجض أ  ون ئل عاعسمس  .ال،الب والوات المد 

 ثانيًا : مرحلة تقديم العرض العملى :
سعواف دجلل د الماعو فل حللذه ال،جسقلل  هعل ع سئلل  الجو المدلل نللللللللللللللب اهللل اهعللداى الاجض .  -3

وذل  ه غ سثسج الماعو ادعه ه ال،الب وقللللل ف و لماجف  م ذا نلللللسحدث ه نللللللعخداو دم ذ  أو 
عوب حل المقلللللرالت وأغ سقدو الماعو الهس غ عج جب معفع  لديج ال،الب أو انلللللعخداو أنللللل

 الامعل هثق  واعتاغ .
هعل الماعو أغ سجه، الهس غ الامعل ه حعس ج ت العالمسذ حعل سقاجحو ه حمس  وضجوج  حذا  -2

الهس غ م ومغ المفضلللل أغ عروغ المقدم  هنلللس،  ومخعصلللج  حعل ال سضلللسخ الحم س اهل 
 هدأ الامل .

س، ل ون الل حعل سنع،سخ رل ، لب أغ سف و ال جض مغ عقدسو أغ سروغ الهس غ الامعل هنل -1
حذا الاجض م ف حس د ل سعوه ال، لب فل عفصللللللسالت ال لتوو ل   وعروغ الدعسج  هدو ف م و 

 لع جض الجئسنل الذ  مغ أجعه سقدو الماعو حذا الاجض الامعل .
ج العججه  دوغ ذرهدو ذرج الدع ئ  مقدم ل   ف ألفضلللل أغ سوضلللأ الماعو لع،الب خ،وات  -4

 الدع ئ  وذل  ألغ ذرج الدع ئ  مقدم ل سؤد  إلل  
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إضللا ف حم س العالمسذ لمع ها  نللسج الامل وال سنلل هد العالمسذ هعل دا  المالحي   –أ 
 لم  سحدث أو دا  االنعدع   .

عاوسلد العالمسلذ هعل العنللللللللللللللعسو هنجاى ال سج أو هنجاى مغ حو فل مجرت النللللللللللللللع،  مغ  -ب
 و سجحو . ماعمسغ واه ى

حجم غ العالمسذ مغ فجق القللاوج ه لدج د الذ  اد سحجتوده هددم  سدجروغ أد و  -جللللللللللللللل
 ا دجوغ هعل حل م  ساجض ل و مغ مقرالت.

سجللب هعل الماعو أغ سعلل رللد ،وال مللد  الاجض أغ عالمسللذه سف موغ ملل  سحللدث وسععهاودلله  -5
  رل ه هاض األنلللللئع  ال  دفه حعم و وادعه ه م وحذا سنلللللععتو مغ الماعو أغ سوجه إلل ،اله

سع رد مغ أغ رل ال،الب سع هاوغ الامل . إذ ال ف ئد  مغ االنللللللللعمجاج فل همل ال سف مه 
 ال،الب .

سجب هعل الماعو أال سنللللللللللللللج  فل أثد ى عقدسو الاجض الامعل أرثج مم  سحعمل ال،الب م  -9
 . فرثسج مغ الماعمسغ سدنوغ أغ ،اله و سجوغ حذا الاجض الامعل ألول مج 

الاجض الامعل الد جأ حو الذ  سقمل رل مغ القجد والمق حد  والامل م وحذا رعه سجب  -9
أغ سنلللسج جده ل إلل جدب وفل رثسج مغ األحس غ اد سجد الماعو أده مغ المفسد أغ سنلللعخدو 
النللللللللهوج  ال،ه قللللللللسجس  لعوضللللللللسأ هاض الدق ، المعاعق  ه لاجض م لو هععخسق الخ،وات 

 دع ئ  .وعنجسل المالحي ت وال
فل د  س  الاجض سنلللللع،سخ الماعو أغ سا،ل لع،الب فجصللللل  لرع ه  مالحي ع و م أو دقل  -8

المعخق النللللهوج  م أو أغ سوت  هعس و معخصلللل ل م،هوه ل لخ،وات الهس غ الامعل ودع ئجه 
م  سج أدلله سجللب هعل الماعو أال سوت  حللذه الم،هوهلل ت اهللل هللدأ العججهلل  حسللث أد لل  اللد 

ب وهدو ف م و لم  سجج  أم م و ورثسجال م  سعتو أغ سروغ فل أسد  عنلللللللللللللهب اجعه   ال،ال
المقللللللرع   –مغ أول الدجس إلل اخجه  –ال،الب مذرج  أو رجانلللللل  سدودوغ فس   أوالل ه ول 

 والم،عوب إثه عه وخ،وات جمخ الهس د ت والمق حدات واالنعدع   .
  



128 

 

 ثالثًا : إنهاء البيان العملى :
هسل غ الامعل سقوو الماعو هلإه د  ععخسق الدق ، الم م  الواجب هالد االدع ل ى مغ عقلدسو ال

العجرست هعس   هدد القس و ه ذا الامل وهعل الماعو أغ سحفي األدوات واألج ت  العل انلللللعخدمت 
فل الاجض الامعل فل ح ل  صلللللللل لح  رل سمرغ الحصللللللللول هعس   هنلللللللل ول  هدد الح ج  إلل 

سقوو هعديسف األدوات واألج ت  العل انللللعامع    انللللعخدام   مج  أخج  م وسجب هعل الماعو أغ
. 

واد سقوو هعوتسخ هسد ت مم  أدع  هعل المقللللل حدسغ إلهداى الجأ  واد سروغ مغ األفضلللللل 
أغ سد ل الماعو الهس غ هقللللللللللجد المتسد مغ االنللللللللللعخدام ت أو الع،هسق ت لم  ادمه ثو سفعأ ه ب 

 س   .المد اق  أو األنئع  مغ المق حدسغ وسعولل اإلج ه  هع
وفل دجوس االاعصلللل د المدتلل رثسجال م  سعسأ الهس غ الامعل فجصلللل  لع، له ت ألداى دفس 
الامل أو لامل ع،هسق ت مقللللللللل ه   م اد سروغ همل ال، له ت فل دفس دجس الهس غ الامعل أو 

 سروغ فل دجوس الحق  .

 رابعًا : تقويم البيان العملى :
 : البيان العملى جانبين تقويم تتناول عملية

 مد  انعف د  العالمسذ . –أ 
ملللد  دجللل د الماعو فل عقلللدسو حلللذا الهسللل غ الامعل وسمرغ لعماعو أغ سعاجف هعل ملللد   -ب

انلللللللللعف د  عالمسذه مغ الاجض الامعل هغ ،جس  المد اقللللللللل  أو االخعه جات العحجسجس  وفل 
عو هعسلله ححلل للل  ملل  إذا عهسغ لعماعو أغ مايو عالمسللذه لو سف موا الاجض أو دعلل ئجلله فللإدلله سع

أغ ساسلللد الاجض رعللله أو جتى مدللله مج  أخج  . أمللل  فسمللل  سعاع  هملللد  دجللل د الماعو فل 
 جاهلعقللدسو الاجض الامعل فعسس أاللل مغ أغ سنلللللللللللللل ل الماعو دفنلللللللللللللله هملل  إذا رلل غ اللد 

 المالحي ت الن هق  ذرجح  أو ال .
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 عيوب طريقة البيان العملى :
 رًا متخصص :البيان العملى الذى يقوم به المعلم أو زائ

سجاللل الععمسللذ فل مواف نللللللللللللللعهل أثدلل ى همعسلل  العاعو حسللث أغ الماعو حو محوج الامعسلل   -3
 العاعسمس  ف و المخ،، والمصمو والمدفذ لدق ، ت العاعو.

إذا الل و الماعو هلل إلنللللللللللللللجا  فل أثدلل ى إججاى الهسلل غ الامعل فعو سنللللللللللللللع،سخ ال،الب معلل هالل   -2
   .الخ،وات فقد عنق، خ،و  هنهب النجه

 عس  .مال سرعنب ال،الب مغ خالل   الم  جات الاعمس  أو الا -1
هدو وضللود المقلل حد  لعاجوض الاعمس  لجمسخ العالمسذ فل الفصللل حو إحد  المقللرالت  -4

 العل سجب ما لجع   .
عوجد خهجات أنلللل نللللس  ر لذو  والعمس والوتغ و،جسق  الهس غ الامعل ال عوفج حذه الخهجات  -5

. 
الهس غ الامعل الذ  سقوو هه الماعو فجصلللللللل  أم و العالمسذ لعد ول األدوات واألج ت  ال سوفج  -9

المنللللللللعخدم  أو فحصلللللللل   وماجف  الاالا  هسغ أجتائ   مم  اد سؤد  إلل قللللللللجود ال،الب 
 ه ذح د و خ ج  الدجس .

 دور المعلـم :
   دوج إذا ر غ الماعو حو الق ئو ه داى الهس غ الامعل سروغ 

 لعخ،س، لخ،وات الامل العل نلللللللللعاجض أم و ه مسقوو الماعوججاى الهس غ الامعلاإلهداد إل -3
المعاعمسغ وعج ست رلللل األدوات واألج ت  والخللل مللل ت الالتمللل  لعهسللل غ الامعل والعللل رلللد مغ 
صللللللللللللللالحسع ل  ثو إهلداد مرل غ إججاى الهسل غ الامعل م وعجعسلب الخ م ت واألدوات واألج ت  

عروغ واضلللللللللللح  لعمعاعمسغ م ورذل  عجعسب أم رغ  عها ل لعنلللللللللللعنلللللللللللل انلللللللللللعام ل   م هحسث
 المعاعمسغ م
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هحسث سنللللمأ لرل فجد مغ مقللللل حد  خ،وات الامل هوضللللود وحو ج لنلللللسغ أو واافسغم وسع رد  
مغ أغ اإلض ى  ر فس  لعمق حد  وسضخ الماعو عخ،س، لمجاحل الامل فسحدد الوات الالتو 

 لرل خ،و  فل الهس غ الامعل .
عقدسو الهس غ الامعل همقدم  اصللللللللللسج  م سقللللللللللجد فس   الماعو ه سقوو الماعو ىأداى الهس غ الامع -2

أحللداف الهسلل غ الامعل وسوضللللللللللللللأ لعمعاعمسغ أحمسلل  الم لل ج  العل سقللدم لل  مغ خالل الهسلل غ 
الامعل ه لدنللللله  لحس ع و وسوضلللللأ لعمعاعمسغ ه خعصللللل ج منلللللئولس عه وم  سعوااه الماعو مغ 

مقللللل حد  الهس غ الامعل م وحذا سؤد  إلل عجرست  نلللللعو  إدجارل أو م  ج  أو وجدادل هاد
 إدعه ه المعاعمسغ أثد ى أداى الهس غ الامعل .

إد  ى الهس غ الامعل وعقللللمل ععخسق الدق ، ال  م  الواجب العجرست هعس   هدد القس و ه داى  -1
حلذا الامل وعوضللللللللللللللسأ متسد مغ االنللللللللللللللعخدام ت والع،هسق ت لم  ادو م وعوتسخ دم ذ  أو 

م  أدع  هعل المعاعمسغ م لمقللللللللللللل حدعه وعوضلللللللللللللسأ متسد مغ االنلللللللللللللعخدام ت أو هسد ت م
الع،هسق ت لم  ادو م وعوتسخ دم ذ  أو هسد ت مم  أدع  هعل المعاعمسغ م لمقلللللللللللل حدعه فل 

 صوجعه الد  ئس  وفعأ ه ب المد اق  أو األنئع  .
 دور التالميذ :

 االدعه ه والمالحي  ألداى الم  ج    -3
   واالنعفن ج هم  حو  سج واضأ .عوجسه األنئع -2
 عدوسغ مالحي ت وماعوم ت وخ،وات أداى الم  ج  . -1
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 التجريب المعملى
إغ مججد االنللللعم   إلل مح ضللللج  م م  ر دت قللللسق  م أو مع ها  هس غ همعل م م  ر غ 
معقد ل م ال سؤد  إلل عاعو م  ج  م  م ولم  ر غ العججسب جتى أنللللل نلللللل مغ المدقللللل، الاعمل م 
ولرل ععروغ الم  ج  م فالهد مغ المم جنلللللل  والعدجسب هعس   لسصللللللل الفجد إلل منللللللعو  اإلعق غ 

 فس   .
ذ ا ل  واد ده  القجاغ الرجسو الاقل إلل انلللعخداو العج جب الامعس  حسث ا ل عا لل     وان
إهجاحسو جب أجدل رسف عحسل الموعل م الل ل أو لو عؤمغ الل ل هعل ولرغ لس،مئغ اعهل الل ل فخللذ 

ها  مغ ال،سج فصللللللللللجحغ إلس  ثو اجال هعل رل جهل مد غ جتىا ثو اده غ س عسد  نللللللللللاس  أج 
   .92واهعو أغ اه هتست حرسو (   الهقج  

رم  ا ل جنلول اه صلعل اه هعسه ونعو   " لسس الخهج ر لما سد  م وذل  أغ اه أخهج 
اوا ألقل األلواد مونللللللللللللل هم  صللللللللللللدخ اومه فل الاجل فعو سع  األلواد م فعم  ه سغ م  صللللللللللللد

 ف درنجت " .
ولععججسلللب دوج حللل و فل الهحلللث الاعمل م فاغ ،جس  العججهللل  سمرغ اخعهللل ج صللللللللللللللحللل  
الفجض أو ااعجاد لحل مقرع  هعمس  م أو هدو صحعه م فاددم  سج هه اله حث مقرع  ل   حالل 

الفحق و أو عفنللللسجال فإده سفرج فل حعول ممرد  أو عفنللللسجات ماقول  م وهاد متسد مغ الدجانلللل  
والمالحيل  م سهلدأ فل عججسأ أحلد حلذه الحعول الممردل  أو الفجوض العل عقدو عفنللللللللللللللسجال مقهوالل 
لحقل ئ  المواف وعجه، هسد   وععده  ه لمتسد مغ الحق ئ  م حذا الفجض ال ساد أرثج مغ دو  مغ 

ع ئ  دالعفرسج االنللع،الهل العخمسدل م وال سدخل ضللمغ دنللس  الاعو المعم نلل  إال إذا نلل ددعه 
 العج جب .

ول لذا الدو  مغ اللدجانلللللللللللللل  أحمس  ه ل   فل ع،وسج الم  جات الامعس  وعدمس  م  جات حل 
المقلللللللللللرالت الاعمس  لذل  ر غ لتام ل هعل الماعمسغ إه، ىه احعم م ل خ صللللللللللل ل هدد عدجسنللللللللللل و 

 االاعص د المدتلل .
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اب س  العل سصلللللللرم  أغ المامل حو المر غ المد نلللللللب لعحقس  القوادسغ والديجس ت الاعم
دجار   .  هعل العالمسذ عصوجح  وان

رم  أده المر غ المد نلب لمم جن  العالمسذ لععججسب وحنغ انعخداو األدوات واألج ت  . 
و سجح  مغ األموج العل عدجه و هعل األنلللعوب الاعمل فل العفرسج وهذل  س سئ لععالمسذ فجصللل ل 

  قج  أهم  لعف و وأادج لععاعو .الرعن ب خهجات همعس  مه قج  والعاعو ه لخهج  المه

 ويساهم التجريب المعملى فى تحقيق األهداف التالية : -
 القس و همالحي ت داسق  ووصف اليواحج العل عحدث . –أ 
 ع،وسج م  جات سدوس  ماسد  . -ب
 العثهت والع رد مغ المه در والحق ئ  العل نه  لع، لب عاعم   . –  
 وجس  .ع،وسج هاض االعج ح ت الضج  –د 

 

 الفرق بين المالحظة والتجربة :
سوجد فج  ح و هسغ العججسب الاعمل والمالحي  الاعمس  " ففل العججسب الاعمل ال سدعيج 
الهل حلث حعل عحلدث يل حج  ماسدل  م هلل إدله سحل ول أغ سحلدث اليل حج  فل الوالت اللذ  سجسده 

حث م مقعضلللللللس ت الهوعحت يجوف مغ صلللللللداه حو م وسنلللللللع،سخ أغ س سج فس   وسعحرو وفق ل ل
 حنب ،هسا  المقرع  موضو  الدجان  " .

أم  المالحي  الاعمس  م فإغ اله حث سنلعخدو حوانله المخععف  وهخ صل  ح نل  الهصج م 
نللللللللللللواى مججد  أو ما ود  لهاض األج ت  فل العوصللللللللللللل إلل ماعوم ت هغ ي حج  ماسد  رم  

 عحدث فل ال،هسا  أو أثد ى القس و هعججه  .
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 ظة :أهمية المالح
سجب عاوسد ال،الب وعدجسه و هعل الدا  والقللمول فل المالحي  م فنللواى عمت الي حج  
عحت يجوف ،هساس  أو اصلللل،د هس  فل إحد  العج جب . ف لمالحي  حل ونللللسع  الجاصللللد أو 
اله حث فل العوصللللللل إلل م  سجسد مغ ماعوم ت هقلللللل غ الي حج  . هل أغ م  سعوصللللللل إلسه مغ 

هعل المالحيلل  م ومغ ذللل  أغ هلل لملل ل أخللذ سالحي قللللللللللللللمالل  أثدلل ى ماعوملل ت محللدود همقللدجعلله 
اقللللعا ل   م ف وجد ثالث ل وخمنللللسغ مالحي  هد   م ولسس مادل ذل  أغ سصللللل الععمسذ إلل حذه 
غ ر غ الم مول مغ العجهس  الاعمس  أغ عنلللللللللللللل هد هعل إدجا   اللدججل  مغ الدا  فل المالحي  وان

م وأغ ع ئ له فجق العدجسب هعس   وعدمس  م  جاعه أحمس  دا  المالحي  فل الدجانلللللللللل  الاعمس  
 المعاعق  ه   .

وسمرغ عصللللللدسف الدجوس الامعس   العججسهس ( هصللللللف  ه م  وفق ل ألها د معادد  ه لدنلللللله  
 لعماعو أحم    

 الهدف الذى يريد المعلم تحقيقه على النحو التالى : -1
 ج ه  هده.عج جب رقفس  وحل العل عجسب هعل نؤال  سج ماعوو اإل -أ
عجلل جب علل رسللدسلل    وحل العجلل جب العل ع للدف لععلل رللد مغ صللللللللللللللحلل  ماعوملل ت وحقلل ئ   -ب

 واوادسغ ماجوف  منهق ل .
 نوعية النتائج وتقسم هذه التجارب إلى : -2

 عج جب رسفس    وحل ع دف لعرقف هغ ي حج  ماسد  . –أ 
ف   س ل إلل وصلللللعج جب رمس    وحل العل عنللللل حو فل االدعق ل مغ وصلللللف الي حج  رسف -ب

 رمس ل وصوالل إلل القوادسغ العل عحرم   ووضا   فل صس   جس ضس  .
 وحد   أدوا  مخععف  مغ الدجوس الامعس  العل سعضمد   االاعص د المدتلل .
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 الدروس العملية اإلنتاجية : -1
وعاعمد هعس   مايو دجوس االاعص د المدتلل وذل  ألد   عامل أن ن ل هعل عدمس  القدج  

عل اإلدعللل   للللد  ال،للل لهللل ت م حسلللث سقمغ هعدفسلللذ هاض الق،خ المخععفللل  مغ المالهس م أو ه
 إهداد هاض األ،ام  .

 الدروس التجريبية : -2
وحذه الدجوس عوضلللأ الحق ئ  الامعس  لد  ال، له ت وعدجه غ هعل إججاى عج جب ماسد  

 مدتلل وسعحصللللعغ هعلمغ أجل رنللللب الم  ج  ولرل سم جنللللغ الج دب الامعل فل االاعصلللل د ال
الماجفل  والاعو لللذلل  فللإدله سجلب أغ عاجف ال،لل لهلل ت ملل  سده ل أغ عروغ هعسلله الدعلل ئ  وسعهاوغ 
اإلجقلللللللل دات والعوجس  ت . رم  فل ح ل  العاجف هعل انللللللللعخداو الخم ئج والقللللللللجو، المالئم  

اعو ال، له ت علعف هع   م وانللعخداو المواد المخععف  فل إتال  الهقخ و سج ذل  مغ الدجوس العل 
 هغ ،جس  العججه  .

وعقدو ل غ الحق ئ  وأفر ج أنلل نللس  فل مج الت االاعصلل د المدتلل المخععف  م رم  عدمل 
للللد  ال،للل لهللل  القلللدج  هعل العفرسج وذلللل  هغ ،جس  الخجو  هللل لمف وو مغ هاض الحقللل ئ  " 

 ال،جسق  االنعقجائس  " .

 إجراءات الطريقة " مراحل الدروس العملية " :
واى ر دت الدجوس إدع جس  أو عججسهس  م فإغ األنللللللللللل س الذ  سنلللللللللللعخدو فل إداجع   نللللللللللل

 وعديسم   واحد عقجسه ل ف لدجس الامعل سمج هثالث مجاحل  
 أوال: مرحلة التخطيط للدروس العملية :

عخععف ال،جسقلل  المامعسلل  هغ ،ج  العللدجسس األخج  حسللث أغ مع،عهلل ت حللذه ال،جسقلل  
، المنللللللله  مغ الماعو وال،البم فسجب هعس و القس و هعحدسد األحداف سنلللللللععتو العفرسج والعخ،س

 العجهوس  واألحداف العدجسنس  ل ذا الامل
  



135 

 

نلللللواى ر غ عججسهس ل أو إدع جس ل ورذل  هعس و أغ سع ردوا مغ صلللللالحس  األج ت  واألدوات  
  االعل نلللللللللوف سنلللللللللعخدمود   ورذل  عوافج الخ م ت الم،عوه  وعج ست أم رغ الامل هدي و ود

 نواى ر غ عججسهس ل أو إدع جس ل ثو سقوموغ هاد ذل  هعوتسخ منئولس ت الامل اهل هداسعه .
سقوو الماعو هعحدسد خ،  الامل إذا ر غ نللللسقوو هإه، ى دجس ديج  اهل الامل أو هاده 
م أو حل نللللسعو إججاى هجض همعل " هس غ همعل " م أو وضللللخ خ،  إلججاى همعس  المد اقلللل  

م  أغ عروغ فل دفس السوو الدجانلللللل أو سوو الح  نلللللواى ر دت جم ه س  أو فل مجموه ت م وان
 لعامل م وحل نعروغ حذه الاعمس ت الن هق  مص حه  لعامل أو مدفصع  هده .

 ثانيًا : مرحلة التنفيذ :
هدد هدأ الامل فل الدجوس الامعس  سعو عوتسخ ال،الب حنللللب أحداف الدجس وسرعف رل 

 ه األحداف فل حدود اإلمر د ت المع ح  .مد و هامل محدد وفق ل ل ذ
سقوو الماعو فل حللذه الللدجوس هللدوج المالحي والموجلله لنللللللللللللللعو  ال،الب هعل أغ سروغ 
العوجسه فجد  لنعو  رل ، لب م واد سروغ جم هس ل فل ح ل  قسو  أحد األخ، ى هسغ العالمسذ 

وات داى هاض الخ،وسجللب أغ سجاهل الماعو عقعسللل عللدخعلله مخ ،الهلله م فال سدوب هد و فل أ
 ألغ ذل  نوف سمدا و مغ ارعن ب الم  ج  الد عج  هغ المم جن  .

واد عقوو رل ، له  ه لامل همفجدح  رم  فل دجوس المالهس م إال أغ دجوس الع ذس  فل 
مايو األحوال م  سع،عب الامل فل مجموه ت سعواف حجم   هعل منلللللللللللللل ح  المامل م هدد 

لمع ح  نلللواى مغ الخ م ت أو األدوات أو الوات المخصلللق ال، له ت فل الفصلللل م األدوات ا
فل الحصلل  والامل فل مجموه ت م و فل دجوس االاعصلل د المدتلل ألده هعل قلل رع  األنللج  
وذل  هدقل حذه الصللللوج  المعا ود  إلل األنللللج  العل عمثل مجموه  صلللل سج  م وه لع لل سصللللهأ 

 أفجاد األنج  أرثج عا ود ل .
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 ويم :ثالثًا : مرحلة التق
هعل الماعو أغ سامللل جلل حللدال فل د لل سلل  الللدجس الامعل هعل أغ سنلللللللللللللل هللد ،الهلله هعل 
ارعنلل ب همعس  الدقد وذل  إلع ح  الفجصلل  ل و لرل سقوموا ه دفنلل و هإججاى همعس  عقسسو المدع  
الد  ئل ه إلضللللل ف  إلل عقسسو أنلللللعوب الامل والنلللللعو  هسغ األفجاد وحنلللللغ انلللللعخداو اإلمر د ت 

لعا مل مخ األج ت  م وسعو عقسسو الدجوس الامعس  هغ ،جس  األنلللللللللئع  واألجوه  م أو المع ح  وا
اله،ل ال ت الخل صلللللللللللللل  الماللد  للذلل  م أو هغ ،جس  العقلل جسج الفجدسل  العل سلدجب الماعو ،الهلله 

 لرع هع   ه نعخداو أنعوب المالحي  .

 دور الدراسة المعملية فى تعلم االقتصاد المنزلى :
المامل فل القس و هحل المقللللرالت خ صلللل  إذا ر دت األدوات واألج ت  سمرغ أغ سنلللل حو 

ذا م  اوهعت  ور ف  المصلللللللللل دج معوفج  وه لحجو الر فل المد نللللللللللب إلهداد ال، لب ه لمامل م وان
 ج ه ت وح ج ت ال،الب  

عنلللللللللللل هد حذه ال،جسق  هعل دمو م  جات جنللللللللللللمس  وهقعس  واجعم هس  لد  ال، له ت أثد ى  -3
 د ل غ فل الامللل فل موااف العاعو المخععفلل  وحللذه الم لل جات ال سمرغ أغ الفجق العل ععلل

 عرعنب إال مغ خالل المم جن  والمجاغ فل أثد ى دجوس االاعص د المدتلل .
عروسغ هلل د  أو مجموهلل  معجاه،لل  مغ هلل دات اجعملل هسلل  أو هقعسلل  أو جنللللللللللللللمسلل  رعجعسللب  -2

 العواست والنجه  والسقي  والحذج .األدوات واألج ت  هاد انعخدام   والدي و والدا  و 
،جسقل  الماملل ر،جسق  لععدجسس حل العل عا،ل لع،الب الفجصلللللللللللللل  لعمم جنلللللللللللللل  الامعس   -1

والعلللدجسلللب هعل الم للل جات السلللدوسللل  والحجرسللل  هوجللله هللل وم ولسس الم و فل حلللذه ال،جسقللل  
الحصللللللللللول هعل مواصللللللللللف ت ماسد  لم  سدعجه ال،الب فل د  س  الدجس المامعل م ولرغ 

ألحو حو مجوج ال،ل للب هالدد مغ المجاحلل واإلججاىات لعحصللللللللللللللول هعل الدعل ئ  العجهوس  ا
الم،عوهلل  فل حللذا المواف مغ خالل العفلل هللل هسد و فل فعجات العخ،س، والعدفسللذ واإلد لل ىم 

 مم  سرنه و ه دات نعورس  واجعم هس  مج وب فس  .
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داج  المواد المعل ح  مغ وات سنلللللللللللللل حو الماملل فل عاوسلد العالمسلذ هعل همعسل  العخ،س، وان  -4
وخ م ت م وخالفه م وذل  لعحقس  األحداف المدقللللللللود  مغ حذا الدقلللللللل ، العاعسمل همادل 
أده سنللللللللللللمأ لع، لب العدجسب هعل األنللللللللللللعوب اإلداج  فل العفرسج والامل م هم  فل ذل  

 اعخ ذ القجاجات م وحل المقرالت م والعججسب م والهحث .
 هعل تس   ف و ال، لب ل،هسا  الاعو وألحمس  العججسب ودوجه فسه .عن هد ال،جسق  المامعس   -5
عضلللللللللفل واااس  هعل هاض الماعوم ت واألفر ج الديجس  العل سنلللللللللما   ال، لب أو سقجأح   -9

 هغ الاعو .
ع س  الفجصلللللل  فل الدجوس الامعس  لعخهج  الحنللللللس  المه قللللللج  ف ل، لب سعمس وسج  وسقللللللو  -9

 وسعذو  م  سقوو هه .
د الدجوس الامعس  فل العدجسب هعل انلعخداو األج ت  الجئسنس  فل المخعهجات الاعمس  م عفس -8

 –مفجم  العحم م المضللللللللللللجب الر جه ئلم الهوع ج ت  –مواد هدتغ  –ر لمستاغ الحنلللللللللللل س 
المقق  –أدوات وعق،سخ الخضللللللللجوات  –م رسد  عقللللللللرسل الهسعل فوج  –الخال، الر جهل 

غ سعدجب ال، لب هعل ال،ج  النللعسم  لعد ول   والمح في  الر جه ئل م و سجح  رم  سمرغ أ
 هعس   والاد س  ه   .

سمرغ أغ سعدجب ال، لب فل أثد ى الدجانللللللللللللل  الامعس  هعل عصلللللللللللللمسو وعجرسب األج ت  مغ  -7
مرود ع   حنلللللللللللللب العاعسم ت المرعوه  أو المنلللللللللللللموه  ف ذه الم  جات سعتو العدجسب هعس   

 ومم جنع   .
حس غ دجد أغ احعس ، ت ماسد  ععتو مجاه ع   لعحصللللللللول هعل دع ئ  مغ فل رثسج مغ األ -30

هاض العج جب م وسدخل ضلللمغ حذا مجاه   هاض الضلللواه، فل العججه  مغ أثج هاض 
الاواملل العل الد عؤثج هعل دعسجل  العججهل  . والقلللللللللللللل  أغ مجل ل إدجا  أحمسل  مثلل حذه 

 دجان  الامعس  .االحعس ، ت والخهج  المه قج  ه   أرثج عوافجال فل ال
اللد عروغ حدلل   هاض الفجق لسعللدجب ال،لل لللب هعل الع عللب هعل هاض الصللللللللللللللاوهلل ت  -33

 الامعس  .
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مغ الم و فل العججسلب أغ سجاهل الهل حلث احعسل ،ل ت أمل غ ماسدل م مثل هدو وجود مواد  -32
ا هع  لالقلللعا ل ه لقجب مغ ل ب مرقلللوف أو هدو عنلللخسغ مواد نلللجسا  االقلللعا ل هعل 

م حذه االحعس ، ت وأمث ل   سصلللللللللللللاب إدجا  أحمسع   والعدجب هعس   هغ ل ب مه قلللللللللللللج 
 ،جس  القجد القفو  .

سمرغ أغ سعاود ال،للل للللب هملللل هللل دات ،سهللل  مغ خالل الماملللل مثلللل عجعسلللب األدوات  -31
ه ل،جسق  العل عنلللللللل هده هعل نلللللللل ول  انللللللللعام ل   ومثل عديسف األدوات ووضللللللللا   فل 

 ل م ومثل االعف   هعل عوتسخ الامل فل ح ل  الامل أم رد   هاد االدع  ى مغ االنلللللللللعام
 فل مجموه ت م ومثل دي ف  مر غ الامل والاد س  ه ألدوات واألج ت  والمواد .

ع س  الفجصلللل  فل الدجانلللل  الامعس  لعمالحي  الداسق  المه قللللج  وعنللللجسل المالحي ت فل  -34
 ،جسق  عن ل هعل ا خجسغ اإل،ال  هعس   والحرو هعل داع   .

سمرغ أغ عنلللل هد هعل انللللعخداو الع،هس  المد،قل لععوصللللل إلل االنللللعدع ج ت المالئم   -35
 مغ الماعوم ت والمق حدات العل سحصل هعس   مغ العججه  .

اد عنللللللل هد هعل عدمس  هاض االعج ح ت الاعمس  م والح ج  إلل الحذج فل انلللللللعخالق  -39
 د .الدع ئ  واالنعدع ج ت م مثل عدمس  القدج  هعل الدق

اد سؤد  اس و ال،الب هإججاى العج جب ه دفنللللللللل و وعد ول و لألج ت  واألدوات وعوصلللللللللع و  -39
لل اإلجلل هلل ت الامعسلل  هغ األنللللللللللللللئعلل  العل عوجلله إلس و م إلل حه و لعاعو  إلل الدعلل ئ  وان

 وون ئعه وأدواعه وعقدسجحو لعاعم ى وم  سقوموغ هه مغ همل .
لعاعسمل هغ األدمللل ، العقعسلللدسللل  العل سروغ فس للل  ععمست ،جسقللل  الماملللل هخجو  المواف ا -38

ال، لب منلللللللللللعقهل فق، م ف و فل المامل سعحج  وسعف هل مخ األقلللللللللللس ى الحقسق  م ومخ 
تمالئه وسج  هدفنللللللللله دعسج  أهم له وسعاعو مغ أخ، ئه رل حذا سهاث هعل الحم س هسغ 

اه ل و هعسه وحذا قج، أن نل لح  العاعو . دوثال،الب وستسد مغ ج هع و فل العاعو وان
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ومغ الم و أغ دؤرد حد  أغ الدجانلل  الامعس  ال ع عل ما   ه لضللجوج  هرل الفوائد النلل هق  
ف ألمج سعواف هعل ال،جسق  العل عوجه ه   حذه الدجانلللللللللللل . فإذا ر غ المامل سرعي ه ل،الب م 

وات و واحعس ، ت األم غ فسه  سج معوفج  واإلضلللل ى  فسه  سج ر فس  م والدي و  سج منللللععب م 
الللدجس أرثج مملل  سمرغ لع،لل لللب مغ إعملل و الامللل الللذ  سقوو هلله م والماعو هلل جت هغ إه،لل ى 
العوجس لل ت الالتملل  لمغ س،عه لل  مغ ال،الب فللإغ الللدجس الامعل ال سحق  دفالل لم وال علل عل مغ 
وجاىه ف ئد  مذروج  . هل إده هعل الارس مغ ذل  اد سدمل فل ال،الب اعج ح ت نلللللللعهس  دحو 

والاعو م وانللع ع جال ه م  م ونللوى انللعخداو المامل ه إلضلل ف  إلل رل حذا م اد سقللجخ العججسب 
العالمسذ هعل  ععفس ( الدع ئ  والفوضللللل فل الامل وهدو إدجا  المنللللئولس  واالنللللع الل النللللسئ 
لعمواد واألدوات م والللللد سع،وج األمج إلل رنللللللللللللللج أو إعالف هاض األج ت  العل ال سمرغ 

سمرغ أغ سروغ فل الدجس الامعل مضللللللللللسا  لعوات والم ل والج د عاوسضلللللللللل   . وه خعصلللللللللل ج 
وسروغ فسله إحلداج لرثسج مغ القسو العجهوسل  م وهالد لعامعسل  العجهوس  هغ أحداف   م إذا لو سا،ل 

 الدجس الامعل الاد س  الر فس  فل العحضسج والعدفسذ .

 عيوب الدروس العملية :
سف مقلل جدلل  ه،ج  العللدجسس األخج  حسللث أغ ساعهج المامللل ،جسقلل  عللدجسس  لل لسلل  العرلل ل

إججاى ال،جسق  هعل الدحو األمثل عع،عب إه، ى الفجصلللللللللللل  لجمسخ ال،الب ألغ سقوموا ه لامل 
 الم،عوب وأغ سعدجهوا هعل الم  جات المدقود  م  

و سنللللللللللععتو ذل  ه لضللللللللللجوج  عوفسج األج ت  الم،عوه  والخ م ت الوفسج  العل عمرغ جمسخ 
سب النلللللللللعسو والوصلللللللللول إلل الدا  فل اإلدع   فل أنلللللللللج  وات ممرغ هحسث ال،الب مغ العدج 

سعنللللللللللللللدل لرللل ،لل لللب إدجلل ت الامللل مغ هللداسعله إلل د لل سعلله ولسس القسلل و هخ،و  واحللد  فق، مغ 
الامللل المعرلل مللل ففل دجوس المالهس لو أغ رللل ،لل لهلل  الل مللت هللإدعلل   جتى ماسغ مغ الق،خ 

 غ م  ج  فل همل حذه الق،ا  .المعهنس  ف ل هذل  ال عروغ اد ا مت هعروس
عحع   إلل وات رهسج ف ل، لب سقضللللللللل النلللللللل ه ت فل المامل إلججاى العج جب وعد ول 
الهس د ت وذل  لدجانل  هاض المه در العل مغ الممرغ أغ سقوو ه   الماعو وساجض   قفوس ل فل 

 هضخ دا ئ  .
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عمسذ والماعو فوجود سؤخذ هعل الدجانلللل  المامعس  وجود أخ، ى مصلللل حه  ل   الرل مغ الع
ال  تات والمواد الق هع  لالقلللللللللعا ل واألج ت  الر جهس  هسغ أسد  العالمسذ سا،ل نلللللللللم  الخ،وج  
وخصوص ل فل مجاحل العاعسو الا و إذا لو سرغ الماعو ا دجال هعل حنغ العوجسه النجسخ والعديسو 

لما، ه واألهم ل هدد ي وج أس  مقلللللللللللللرع  ، جئ  أثد ى نلللللللللللللسج الامل وم  لو عرغ العوجس  ت ا
الم،عوه  مغ العالمسذ واضلللللح  ومالئم  لقدجاع و فإغ أرثج مغ ه ب نلللللسدفعأ لي وج الفوضلللللل 
ونلوى الدي و هصوج  أو ه خج  واث جحم  الارنس  م فعدمو فل العالمسذ اعج ح ت نعهس  هدالل مغ 

 عحقس  أحداف االاعص د المدتلل .
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 .3779األنجس   االاعص د المدتلل( ه لو الرعب م 
 3781الق حج  م  –روثج روج  م مد ح  وعدجسس فل االاعصل د المدتلل م الد قج ه لو الرعب  -29

. 
ل العجهسه وهعو الدفس و،ج  العدجسس م داج الفرج الاجهل مرل  ادو نلللللللعسم غ م انللللللل نلللللللس ت ف -28

3787 . 
 . 3772مجد  هتست إهجاحسو م األصول العجهوس  لامعس  العدجسس م مرعه  األدجعو المصجس  م  -27
محمد نللللعسم غ قللللاالغ واخجوغم اعج ح ت فل أصللللول العدجسس همدجنلللل  العاعسو األنلللل نلللللل م  -10

 .3783جهلمال،ها  األولل م داج الفرج الا
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الق حج  م،ها   2محمد صللللللل هج نلللللللعسو منلللللللاد ههد الوح ب د دج مالجدسد ف  عدجسس الاعوو ،  -13
 .3792الماجف  

م داج االرعب لعدقج والعوتسخ 3محمد ههد الاعسو مجنل م الماعو والمد ح  و،ج  العدجسس م ،  -12
3785. 

 .3775الاجهس   مرعه  الد ض 2محمد ههد الق دج م،ج  العدجسس الا م  م، -11
محمد جض  اله داد م األحداف واالخعه جات هسغ الديجس  والع،هس  فل المد ح  و،ج  العدجسس  -14

 .3780م داج الما جف م الق حج م 
 الق حج . –محمد ه،سه األهجاقلم االعج ح ت الحدسث  فل العجهس  م داج الفرج الاجهل  -15
 ت المد   وعديسمل عله م داج الثق ف  لع،ه ه  محملد هتت ههلد الموجود واخجوغ م أنلللللللللللللل نللللللللللللللسل -19

 .3798والدقجم الق حج  م 
ح قو الن مجائل واخجوغم ،جائ  العدجسس الا م  وعدمس  العفرسج م داج األمل لعدقج والعوتسخ م  -19

3774. 
 ثانيًا : الرسائل العلمية :

 د لمدتلل هرعس ت االاعصللللأحمد ه  ى ج هج ،عهه الحج جم ع،وسج هجام  اهداد ماعو االاعصلللل د ا -18
المدتلل والعجهس  الدوهس  هجم وجس  مصللج الاجهس م جنلل ل  درعوجاه  سج مدقللوجهم انللو االاعصلل د 

 .3775المدتلل والعجهس  م رعس  االاعص د المدتللم ج ما  المدوفس م 
أحملللد ههلللد الجحمغ محملللد الهخللل ج م الاجوض الامعسللل  فل علللدجسس وحلللدات الرسمسللل ى همقججات  -17

  جنلل ل  م جنللسعج  سج مدقللوج  م 0و0اعوو الا م  ه لمجحع  االهدادس م دجانلل  مسدادس  فل  ال
 .3782ج ما  ،د، م  –انو المد ح  و،ج  العدجسس م رعس  العجهس  

أحمد ر مل مصلللل،فل الحصللللج م دجانلللل  مق جد  لف هعس  األداى ه نللللعخداو ،جسق  الخ،و الذاعل  -40
هاض أج ت  االنللللق ،م جنلللل ل  م جنللللعسج  سج مدقللللوج م  و،جسق  الاجوض الامعس  فل عقلللل سل

 .3782انو المد ح  و،ج  العدجسس والون ئل العاعسمس  م رعس  العجهس  م ج ما  ،د،  م 
إستسس محمود اهجاحسو جضواغم أثج انعخداو ال،جسق  المامعس  فل عدجسس الهسولوجس  هعل عدمس   -43

م جنللللل ل  م جنلللللعسج  سج مدقلللللوج م انلللللو المد ح  العفرسج الاعمل لد  ،الب المدجنللللل  الث دوس 
 . العدجسس م رعس  العجهس 3781و،ج  م ج ما  هسغ قمسم 
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نلللللللاد خعسف  ههد الرجسو حنلللللللسغ م الج دب الاعمل لعدجسس الاعوو ه لحعق  االهدادس  مغ العاعسو  -42
 جاألنللللل نلللللل أحدافه وواااه والصلللللاوه ت العل عواج ه  دجانللللل  مسدادس ( جنللللل ل  م جنلللللعسج  س

 .3770مدقوج  م انو المد ح  و،ج  العدجسسم رعس  العجهس م ج ما  انسو، م 
صللللللللالد الدسغ محمد نللللللللعسم غ حم مهم أثج انللللللللعخداو ال،جسق  المامعس  وال،جسق  االنللللللللعقجائس   -41

وال،جسق  العقعسدس  هعل عحصلللسل عالمسذ المدجنللل  الث دوس  همصلللج فل الاعوو الهسولوجس م جنللل ل  
 و3780وج م انو المد ح  و،ج  العدجسس م رعس  العجهس م ج ما  ،د، م م جنعسج  سج مدق

لسعل ههلد الحمسلد ههلد الفعل دم دجانلللللللللللللل  مقل جدل  هسغ ،جسقعل الاجوض الامعس  والمامعس  لعدمس   -44
الم  جات األم دس  فل الرسمس ى لد  ،الب دوج الماعمسغم جن ل  م جنعسج  سج مدقوج  م انو 

 .3770م رعس  العجهس  م ج ما  اد   النوسسم  المد ح  و،ج  العدجسس
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