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مين من كبيرة أعداد مخاطبة في تفيد -
ّ
 . املتعل

  .الاقتصادّية الناحية من مكلفة غير  -

ر  -
ّ
م التعليمّية العملّية لقطبي الوقت توف

ّ
م املعل

ّ
 .واملتعل

 د( عيوبها:

م صعوبة -
ّ
ف على مهارة املعل

ّ
مين تتوق

ّ
م، ألّن درجة انتباه املتعل

ّ
مين إلى املعل

ّ
على  واعتماده استمرار انتباه جميع املتعل

 .عنصر التشويق

ب إلالقاء في كثير من ألاحيان وقًتا أطول مّما يلزم لقراءة املاّدة -
ّ
 يتطل

مين من فروق فردّية همل إلالقاء ماي -
ّ
 .بين املتعل

مين وتكوين عادة التفكير املنطقّي السليم ضعف -
ّ
 .إلالقاء في تعديل سلوك املتعل

مين، واشتراك كّل  -
ّ
م مع ضعف مردودها العلمّي، وال شك أّن مناقشة إجابات املتعل

ّ
في طريقة إلالقاء إرهاق للمعل

 1.اءعلى الحركة والنشاط وفي ذلك فائدة ال تتحّقق في طريقة إلالق الفصل في املناقشة سيبعث

 :طرق تجمع بين جهد املعلم واملتعلم 

 الطريقة االستجوابية: -2

مين أنفسهم، وتعتمد على ما  تعريفها: (أ
ّ
م أو املتعل

ّ
م واملتعل

ّ
صال اللفظّي بين املعل

ّ
وتقوم طريقة الاستجواب على الات

ميه لكي يجيبوا عنها 
ّ
م من معلومات وأفكار يترجمها في أسئلة بسيطة يسألها ملتعل

ّ
 .من خالل خبراتهملدى املعل

 شروطها:  (ب

 
ّ

مين جميع مشاركة بدعوى  الحّصة زمن كّل  تأخذ أال
ّ
 .املتعل

-  
ّ

م يستجوب أال
ّ
 .الجديدة الدرس معارف في املتعل

م يهتّم  أن -
ّ
تي الجّيدة بالصياغة املعل

ّ
 .متعّددة إجابات تحتمل ال  ال

مين، من عدد أكبر  إشراك يراعي أن -
ّ
ز  املتعل

ّ
 .السهلة ألاسئلة في الضعيفة القدرات أصحاب على ويرك

ر  أسئلة بين التنويع -
ّ
 .للتفكير املثيرة وألاسئلة التذك

 " هل"ب املبدوءة ألاسئلة وكذا البديهّية، ألاسئلة عن البعد يراعي -
ّ

 .واضح لهدف إال

م يتقن أن ينبغي -
ّ
 ".إلاجابات تلّقي مهارة" ،"ألاسئلة طرح مهارة" ،"ألاسئلة صياغة مهارة" :الثالثة مهاراته املعل

 إيجابياتها: (ج

م -
ّ
تي ألامور  من كثير  إلى من التعرف تمكن املعل

ّ
مين. أذهان في تدور  ال

ّ
 املتعل

 تمكن املعلم من الاطالع على مكتسبات املتعلمين حول الدرس. -

 التفكير. على القدرة تنمية  -

م يمكن -
ّ
مين يجعل أن للمعل

ّ
مون  املتعل

ّ
 أفكارهم. ينظ
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م تفيد -
ّ
 .أهداف من تحّقق ما مدى ملعرفة الدروس، مراجعة عند املعل

ن -
ّ
م يتمك

ّ
 .ذاته عن التعبير  على التدريب مهارة من املتعل

ميه في والضعف القّوة نقاط تشخيص على املدّرس ساعدت -
ّ
 .متعل

 د( سلبياتها:

 .مّما خطط له أو إلنجازه املعلم الوقت قبل أن ينتهيانتهاء  -

مين باألسئلة الثقيلة، ما قد ينّفرهم من الدرس  -
ّ
مين في الضغط على بعض املتعل

ّ
 .يتوّرط بعض املعل

م بالعديد من ألاسئلة بحيث يصرفونه - ِّ
ّ
مين قد يبادر املعل

ّ
عن توجيه ألاسئلة إليهم، ومن ثّم ال  هناك بعض املتعل

 .يعرف مستواهم الحقيقّي 

م باإلجابة عن أسئلة  -
ّ
 عن بعض نقاط الدرس ألاساسإذا انشغل املعل

ً
مين، فإّن ذلك قد يجّره بعيدا

ّ
 .املتعل

 الطريقة النقاشية: -3

مين، وعلى مدى التفاعل والتعاون فيما بينهم بهدف  تعريفها: (أ
ّ
م واملتعل

ّ
تعتمد طريقة املناقشة "بشكل أساس على املعل

لون نقطة 
ّ
مون يمث

ّ
 .1الارتكاز في هذه الطريقة"التوصل إلى الحقائق وألاهداف املطلوبة، فاملتعل

 شروطها: (ب

م تحديد -
ّ
مين مع الجماعّية املناقشة محّل  ليكون  للموضوع املعل

ّ
 .املتعل

مين إبالغ -
ّ
 .ملناقشته الاستعداد إلى ليبادروا الدرس بموضوع املتعل

م بدء -
ّ
 .أفكارها وبعض املصطلحات، وأهّم  منها والهدف وأهمّيتها للمشكلة أو  ملوضوعه موجز  بعرض املناقشة املعل

  للمناقشة، املناسب املناخ تهيئة -
ً
، مكانا

ً
، وزمانا

ً
  وإعدادا

ً
 .وترتيبا

م حرص -
ّ
مين جميع مشاركة على املعل

ّ
 .باملناقشة املتعل

 موضوعا وزمنا وأهدافا. املناقشة مسار  ضبط -

ل -
ّ
م تدخ

ّ
  للتصويب أو التوجيه. املعل

م كتابة -
ّ
مين أحد أو  املعل

ّ
 .اللوح على للمناقشة الرئيسة العناصر  املتعل

م تلخيص  -
ّ
 .املتناقشون  إليه توّصل ما والفترة الفترة بين املعل

م ابتعاد -
ّ
ف املناقشة في الانغماس عن املعل

ّ
 .والضبط التوجيه حدود عند والتوق

 ج( إيجابياتها:

مين إلى املشاركة والاستمتاع ت -
ّ
 .بهادفع املتعل

ميه -
ّ
م التعّرف إلى مستوى متعل

ّ
 .يستطيع املعل

مين وتدّربهم على التحليل والاستنتاج  -
ّ
 .تنّمي القدرات الفكرّية واملعرفّية للمتعل

م فيها مركز النشاط والفعالّية -
ّ
 .يكون املتعل
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مين تن -
ّ
 .العمل الجماعيّ ّمي لدى املتعل

مين تنّمي ل -
ّ
 .تحّمل املسؤولّيةدى املتعل

 .تلفت آراؤهم عن آراء زمالئهماحترام آراء آلاخرين وتقدير مشاعرهم، حّتى وإن اخ سلوكتنّمي  -

م أكبر قدر من املعلومات عن الظاهرة الواحدة يجمع -
ّ
 .املتعل

 ج( سلبياتها:

د لديهم  التركيز على طريقة املناقشة، -
ّ
مين، ويول

ّ
تعب املتعل ذي ي 

ّ
 الشعور باملللبالشكل ال

مين -
ّ
 للمتعل

ً
تا

ّ
د تشت

ّ
 .الخروج عن املوضوع أو الهدف املحّدد ما يول

ذين لديهم خجل وال يمتلكون القدرة على املناقشة والحديث الاشتراك في املناقشةقد ال  -
ّ
مون ال

ّ
 يستطيع املتعل

مون ملا يطرحه زمالؤهم، وذلك النشغالهم بتحضير سؤال أو بإعداد رأي لطرحه ما يفقدهم  -
ّ
قد ال يستمع املتعل

 .التركيز على ما دار في املناقشة

 :ةالطريق االستنباطية االستقرائي -4

على تقديم وصف بشكل دقيق للطريقة الاستنباطية في التدريس التربوي، يتناسب مع ” هربارت“قام العالم التربوي 

الطريقة التي يمش ي بها العقل من أجل إيجاد قاعدة من القواعد، ويقوم هذا النوع من الطرق التدريسية في التدريس 

على املوازنة والتشابه بينه وبين غيره، ومن ثم القيام على استخالص التربوي بالقيام على تحليل الش يء ومن ثم القيام 

النتائج بعد عملية البحث، ومن ثم العمل على ترسيخ القاعدة الجديدة في عقل الطالب من خالل التطبيق الشفوي والكتابي 

 .وغيرها

الاستنباطّية تنقسم إلى طريقتين متعاكستين ينطبق على كليهما معنى  الطريقة : الطريقة الاستقرائية تعريف (أ

ّيات  الاستنتاجّية؛الاستنباط وهو الاستخراج والاستخالص، الطريقة ألاولى تسّمى القياسّية أو 
ّ
وتعني تحليل الكل

ّياتوتعني جمع الجزئّيات واستقصاءها للوص ؛والثانية تسّمى الاستقرائّية، للوصول إلى الجزئّيات
ّ
 .ول إلى الكل

 شروطها:  (ب

ر فيها وصف الجّدة والعمق والتركيب -
ّ
تي يتوف

ّ
 .تحديد املعارف ال

-  
ً
 إذا كان املحتوى طويال

ً
 .توزيع الزمن عند استخدامها، وأن ال تستخدم بكثرة في الحّصة الواحدة خصوصا

مين -
ّ
م بسعة صدره ومهارته في تلّقي إجابات املتعل

ّ
سام املعل

ّ
 .ات

 إيجابياتها:ج( 

  بقاء -
ّ
كتسب بواسطة القراءة أو إلاصغاء، ألّن ما يتوّصل إليه املتعل

 
تي ت

ّ
م املعلومات في الذاكرة أكثر من املعلومات ال

 .بنفسه يرسخ في ذهنه

ذي يتوّصل إ -
ّ
م ال

ّ
يستطيع أن يصل إلى التعميم أو القاعدة نفسها إذا  ،لى تعميم ما، أو يستنتج قاعدة ماإّن املتعل

 .ا، فخطوات التفكير في الحصول عليها تبقى معهنسيه
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م إليهم مهويطبق يفهم  -
ّ
تي يقّدمها املعل

ّ
م أكثر من تلك ال

ّ
تي يتوصلون إليها بمساعدة املعل

ّ
مون التعميمات ال

ّ
ّيأة، املتعل

تي يجدونها في كتبهم املقّررة
ّ
 .أو ال

ر بواسطة الدروس الاستقرائّية،  -
ّ
م كيف يفك

ّ
ذي يتعل

ّ
م ال

ّ
ويتقن طريقة التفكير في الوصول إلى التعميمات املتعل

جاهاته، وفي أعماله املدرسّية والحياتّية ألاخرى 
ّ
 في تفكيره وات

ً
 مستقال

ً
 .1يصبح فردا

 د( سلبياتها:

ذي ينبغي أن يكون محور العملّية التعليمّية، بل يكون النشاط في هذه الطريقة معظمه  -
ّ
م ال

ّ
ل املتعل

ّ
ال تمث

م
ّ
  .للمعل

ر  -
ّ
  .تطبيق هذه الطريقة في دروس كسب املهاراتيتعذ

 .تتعارض مع مبادئ علم النفس الحديث بإهمالها الدوافع الداخلّية للفرد واستعداداته للنواحي الوجدانّية -

 .2تهتّم بدراسة املاّدة وتقديم ألافكار الجديدة، وتهمل الحياة ومشكالتها -

فهي ، وهي خطوة التطبيق، صورة موّسعة للخطوة ألاخيرة من الطريقة الاستقرائّية هي ه( تعريف الطريقة الاستنتاجية:

 .تبدأ من الكّل إلى الجزء

 و( استخدامها: 

ستخدم في تدريس القواعد العاّمة
 
مين على أسلوب حّل املشكالت  مثل النظرّيات والقوانين، وعند ت

ّ
تدريب املتعل

 .بمختلف صورها

 :ة مكّوناتيتكّون الاستنتاج من ثالث

 .املقّدمة ألاولى القاعدة الكبرى قاعدة كلّية مقبولة وصادقة -

 .املقّدمة الثانية القاعدة الصغرى حالة فردّية من حاالت القاعدة الكلّية  -

 3.هي التوّصل إلمكان انطباق القاعدة الكلّية على الحالة الفردّية النتيجة: -

 ز( إيجابياتها:

مين واستيعابهم للدرسلطبيق والتقويم عندما الاستنتاج في خطوة الت استخدام -
ّ
د من فهم املتعل

ّ
لكشف عن ؛ والتأك

مين للمعلومات وفهمها وقدرتهم على تطبيقها
ّ
 .مدى استذكار املتعل

 لنتائج الاستقراء -
ً
عتبر مطّبقا ر في حالة الاستنتاج ي 

ّ
 .املفك

مون بحاجة لالستنتاج في مرحلة التطبيق لترسيخ القاعدة في  -
ّ
 أذهانهماملتعل

 سبياتها: (ح
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