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 أأهھھھـــــــــــال ً 
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 بةنس أأنن يجد)  االطالبب(  االتعليیم مخرجاتت إإلى االناظظر إإنن
 ةناحيی من االمأمولل االمستوىى في ليیست منهھھم كبيیرةة

 وواالكتابة االقرااءةة في ااألساسيیة للمهھھاررااتت اامتالكهھھا
 رووععاالف بمختلف وواالمهھھاررااتت وواالعلومم االرياضيیة وواالقدررااتت
 من ووبالرغم عواامل٬، عدةة عن نتج عامم ضعف فهھھنالك
 وواالمشرفيین االمعلميین قبل من االمبذوولة االجهھھودد
 وو ٬، وةةاالمرج االنتائج تحقق لم اانهھھا إإال االتربوية ووااإلددااررااتت
 ٬، بالركب ووااللحاقق اانقاذذهه يمكن ما ووإإنقاذذ االصدعع لرأأبب
 االمؤثرةة٬، االعواامل لمختلف عالجج هھھھناكك يكونن أأنن لزمم
 أأسلوبب أأيي للطالبب االمقدمم االتدرريس نوعيیة وومنهھھا
 على قاددرراا ً  فعاال ً  االتدرريس ووجعل ٬، وواالتعلم االتعليیم
.االمطلوبب االتغيیيیر إإحدااثث

تمهھھيیــــد
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Teaching Methods ططراائق االتدرريیس

هھھھي االطريیقة االتي يیقومم االمعلم فيیهھا بعمليیة عرضض ووتقديیم 
االماددةة االعلميیة للطالبب مثل ططريیقة ااإللقاء أأوو االحواارر 

وواالمناقشة
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Teaching Techniques أأساليیب االتدرريیس

عمليیة هھھھي االكيیفيیة االتي يیتناوولل بهھا االمعلم ططريیقة االتدرريیس أأثناء قيیامهھ ب
االتدرريیس٬، أأوو هھھھو ااألسلوبب االذيي يیتبعهھ االمعلم في تنفيیذ ططريیقة 

االتدرريیس بصوررةة تميیزهه عن غيیرهه من االمعلميین االذيین يیستخدمونن 
.نفس االطريیقة

يیستخدمم أأيیضاً ططريیقة  )صص(االمعلم يیستخدمم ططريیقة االمحاضرةة٬، وو  )سس(االمعلم  -: مثالل 
.االمحاضرةة وومع ذذلك قد نجد فرووقاً دداالة في مستويیاتت تحصيیل تالميیذ كال منهھما
م٬، ووهھھھذاا يیعني أأنن تلك االفرووقق يیمكن أأنن تنسب إإلى أأسلوبب االتدرريیس االذيي يیتبعهھ االمعل

ووال تنسب إإلى ططريیقة االتدرريیس على ااعتبارر أأنن ططرقق االتدرريیس لهھا خصائصهھا 

.ووخطوااتهھا االمحدددةة وواالمتفق عليیهھا
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نشاطط ( 1 )

ماهھھھي 
تصوررااتنا 
 حولل كيیفيیة
حدووثث 
لم عمليیة االتع
للطالب

ددقيیقة15
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 كيیف يیجب اانن تكونن نظرتنا لكيیفيیة حدووثث
عمليیة االتعلم للطالب

االتعلم

نظرتنا االغالبة 

يیركز على ااستقبالل االحقائق ووحفظهھا *
 .ووتسميیعهھا

. يیعتمد بالدررجة ااألوولى على جهھــد االمعلم *
. يیعتبر االكتابب االمصــدرر االوحيید االمعـرفة*
.ددوورر االمعلم كمسيیطر ووملقن وومصدرر معلوماتت ووحيید* 

*ضعف توظظيیف ووااستخداامم مصاددرر االتعلم ااألخرىى•
يیصعب على االمتعلم تذكر ااألشيیاء إإال إإذذاا ذذكرتت     * 

ووفق ترتيیب ووررووددهھھھا في االكتابب 

ال بد أأنن تصبح

.أأنن االطالب عنصر نشط في عمليیة االتعلم* 
هھ يیصبح االتعلم اافضل عندما يیبدئئ االمتعلم ررأأيی* 
يیستند إإلى مصــاددرر متعدددةة للمعــرفة *   
.تعلم االمهھاررااتت االمناسبة للمستقبل *  
.البد من تفعيیل االتعلم االذااتي * 

• يیكتسب مهھاررااتت االتفكيیر  ووااإلبدااعع وويیوظظفهھا * 
• البد من توظظيیف وورربط االمعرفة بالوااقع* 

• االتعلم يیكونن اافضل عندما تكونن هھھھناكك متعهھ *  
ووإإثاررةة
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ددقائق10
 )  2(  نشاطط
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 لفعاللاااالتدرريیس  إإسترااتيیجيیاتتأأهھھھم 
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لماذذاا يیجب على االمعلم أأنن يینوعع من
ططرقق ووأأساليیب االتدرريیس؟ 

.ألنن ذذلك يیعتبر من ووااجباتت االمهھنة)  1(

.لزيیاددةة ااإلثاررةة وواالتشويیق وواالداافعيیة عند االطالبب)  2(

.حتى تكونن االمخرجاتت االتعليیميیة مثمرةة)  3(

ووألنن هھھھذاا ددليیل على أأنك معلم مبدعع وومتميیز)  4(
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وواالتأهھھھيیلل  صنعاء 13
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-:قةططريیفي هھھھــــذاا االبرنامج االتدرريیبي سوفف نركز على 

.ططريیقة االحواارر وواالنقاشش  
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االتعلم 

بطريیقة االحواارر وواالمناقشة
 ااعــــــــــــــــداادد

حســــــانن االعمارريي/ أأ 
االمحاضر وواالمدرربب في  معهھد االمعلميین وو مكتب االتربيیة

  االتدرريیس االفعاللإإسترااتيیجيیة / االبرنامج االتدرريیبي 
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ططريیقة االحواارر وواالمناقشة/ تعريیف           

ي هھھھي عباررةة عن ططريیقة تدرريیس يیكونن فيیهھا االمدررسس وواالتالميیذ ف
عدهه موقف إإيیجابي حيیث يیتم ططرحح االقضيیة أأوو االموضوعع وويیتم ب

وومع  االمختلفة وواالحواارر وو االنقاشش بيین االتالميیذ مع بعضهھمتباددلل ااآلررااء 
االمعلم ثم يیعقب االمدررسس على ذذلك بما هھھھو صائب ووبما هھھھو غيیر صائب 

وويیبلورر كل ذذلك في نقاطط حولل االموضوعع أأوو االمشكلة
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خطوااتت تنفيیذ االدررسس بطريیقة االحواارر وواالمناقشة

.حددد موضوعع االدررسس)  1(
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خطوااتت تنفيیذ االدررسس بطريیقة االحواارر وواالمناقشة

.حددد موعد االنقاشش)  2(
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خطوااتت تنفيیذ االدررسس بطريیقة االحواارر وواالمناقشة

.حددد مرااجع للموضوعع)  3(
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خطوااتت تنفيیذ االدررسس بطريیقة االحواارر وواالمناقشة

.نظم ووقت ووططريیقة االنقاشش)  4(
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خطوااتت تنفيیذ االدررسس بطريیقة االحواارر وواالمناقشة

.تقبل ااآلررااء ددوونن سخريیة من أأحد  )5(
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خطوااتت تنفيیذ االدررسس بطريیقة االحواارر وواالمناقشة

.إإليیة االمناقشة ما ووصلتلخص من حيین آلخر   )6(
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ددقائق10
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أأهھھھم االمهھـــــــــاررااتت وواالقدررااتت للمعلم

.مهھاررةة االتوااصل االفعالل)  1(
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أأهھھھم االمهھـــــــــاررااتت وواالقدررااتت للمعلم

.مهھاررةة ضبط االصف)  2(
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أأهھھھم االمهھـــــــــاررااتت وواالقدررااتت للمعلم

.مهھاررةة االتحفـيیز)  3(
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أأهھھھم االمهھـــــــــاررااتت وواالقدررااتت للمعلم

.االتركيیز على جميیع االطالبب)  4(
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أأهھھھم االمهھـــــــــاررااتت وواالقدررااتت للمعلم

االقدررةة على صيیاغة ااسئلة ووااضحة    )  5(
.تثيیر االتفكيیر لدىى االطالب
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أأمثلة ألسئلة صفيیة جيیـــــدةة للحواارر وواالمناقشة

؟ ماذذاا يیمكن أأنن يیحصل إإذذاا منع تناوولل االقاتت في االيیمن)  1(

؟ االقديیمة من ااالستخداامم إإذذاا منعت االسيیاررااتتماذذاا يیمكن أأنن يیحصل )  2(

؟ ماذذاا يیمكن أأنن يیحدثث إإذذاا أأضيیف ااألكسجيین إإلى االهھيیدررووجيین)  3(

؟ ماذذاا يیمكن أأنن نعمل إإذذاا حانن ووقت االصالةة ووال يیوجد ماء)  4(
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مزاايیا االتدرريیس بطريیقة االحواارر وواالنقاشش

 إإنن هھھھذهه االطريیقة تشجع االتالميیذ على ااحتراامم بعضهھم االبعضـ 1
 .ووتنمي عند االفردد ررووحح االجماعة

معرفي خلق االداافعيیة عند االتالميیذ بما يیؤدديي إإلى نموهھھھم االعقلي وواال ـ2
 .من خاللل االقرااءةة ااستعدااددااً للمناقشة

ووهھھھذاا ما  أأنهھا تجعل االتلميیذ مركز االعمليیة االتعليیميیة بدالً من االمعلمـ 3
 .يیتفق ووااالتجاهھھھاتت االتربويیة االحديیثة

 أأنهھا ووسيیلة مناسبة لتدرريیب االتالميیذ على أأسلوبب االشوررىى ـ4
وواالديیمقرااططيیة٬، وونمو االذااتت من خاللل االقدررةة على االتعبيیر عنهھا٬، 

 .وواالتدرريیب على االكالمم وواالمحاددثة
الهھدفف تشجيیع االتالميیذ على االعمل وواالمناقشة االحرةة إلحساسهھم ب ـ5

.من االدررسس وواالمسئوليیة االتعاوونيیة
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عيیوبب االتدرريیس بطريیقة االحواارر وواالنقاشش  ووكيیف نتخلص منهھا ؟

االحل ؟...   ااحتكارر عددد قليیل من االتالميیذ للحواارر وواالنقاشش   ـ1
االحل ؟...          ضيیاعع االوقت ددوونن االوصولل إإلى نتيیجة    -2
االتدخل االزاائد من االمعلم في االمناقشة على حسابب أأهھھھداافف  – 3

االحل ؟....                               االدررسس                        
باً ااحتمالل ززوواالل أأثر االمعلم في هھھھذهه االطريیقة لكونهھ سيیكونن مرااق – 4

 االحل ؟.......                                          وومرشدااً فقط
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ليیس  
مهھھما ً   
  أأنن  تنجح
  دداائماً  
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 ..ووأأخيیرااً 
ماذذاا 
؟ ااستفدنا
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هھھھل أأنت 
جادد في 
االتغيیيیر ؟
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كن بطالً وواابدأأ 
ااآلآآآآآآآآآآنن


