




ته تركيب فني يختلف في تكوينه وصياغ: القصة▪

.  لقا وأسلوبه عن طبيعة الشرح المستخدم في طريقة اإل

أو سير الشخصيات( التراجم)ويدخل في إطار القصة ▪

.التاريخية ويومياتهم ومذكراتهم الشخصية 

فوسهم وهذه الشخصيات تثير إهتمام التالميذ وتثبت في ن▪

.القيم الخلقية والقيم اإلجتماعية 

مفهوم القصة 




1 ) سعد يا,كان يامكان ) التالميذ مثل مقدمة عرض القصة بحيث تكون  جاذبة إلنتباه

.......(.وال يحلي الكالم إال بذكر النبي عليه الصالة والسالم ,ياإكرام 

2 )كات إلقا  معلم التاريخ للقصة مستخدما تعبيراته الخاصة من تعابير الوجه وحر

....اليدين وحركة الجسم والوقوف والمشي ونبرات الصوت 

ية بن أبي مشكلة الصراع بين معاو:)  إبراز المعلم للمشكلة الرئيسية في القصة مثل ( 3

(.والتحكيم _سفيان وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه 

 ومشكلة محاصرة الجيش البريطاني لقصر الملك فاروق بالدبابات

 م  في فلسطين 1948ومشكلة هزيمة الجيوش العربية في حرب

 م  في مصر وثورات الربيع العربي 2011يناير 25ومشكلة ثورة

4  )ا إعطا  فرصة للطالب للتفكير في حلول للمشكلة أو توقع النتائج من ورا ه

خطوات إستخدام الطريقة 

:القصصية في التدريس 




5 ) التعليق علي أراء الطالب ومناقشتهم

6 ) إستكمال عرض القصة والوصول إلي الخاتمة

7 ) عرض الدروس المستفادة من القصة والعبر والعظات

تابع خطوات إستخدام الطريقة 

القصصية في التدريس 




1 ) تحويل القصة إلي تمثيلية وتوزيع أدوراها علي الطالب

2 ) تكليف الطالب بعروض قصصية مماثلة أمام زمالئهم

3) تكليف الطالب برسم لوحات تعرض قصص تاريخية مثل:

( م1906حادثة دنشواي / م1973لوحة تعرض العبور في حرب  /

ثورات الربيع / م1967أكتوبر 21تدمير المدمرة اإلسرائيلية إيالت 

.م1798قمع بونابرت لثورة القاهرة األولي / م 1911العربي 

لم نماذج من أنشطة صفية يعطيها المع

صية لطالبه بعد إستخدامه للطريقة القص





4 )ا تكليف الطالب بعمل مقارنات بين  قصص متشابهة ومختلفة زمانيا ومكاني.

5 ) كتابة قصة قصيرة تحكي سيرة شخصية تاريخية هامة.

أنواع 
القصص 

القصص 
التاريخية 

قصص 
األساطير 

القصص 
الجغرافية  

القصص 
الدينية 

قصص الخيال 
العلمي 

القصص 
الخرافية 




لرد علي أسلوب تقليدي قد ال يناسب الطالب في المرحلة الثانوية ويمكن ا1)

ط بدليل ذلك بأن القصة تستهوي جميع األعمار وال تقتصر علي األطفال فق

.متابعة الكبار للمسلسالت والتمثيليات التليفزيونية 

دا ولكن إذا تدرب المعلم جي,قد ال يتمكن المعلم من عرض القصة بنجاح 2)

.علي عرض للقصة بإتباع خطواتها الصحيحة فسينجح في عرضها

م ولذلك قد يكون الطالب لديه فكره مسبقة عن القصة فال يتفاعل مع المعل3)

راته فمهارة المعلم أن يحاول بتعبيراته وحركاته وإيماءاته وكلماته ونب

.  جذب إنتباه الطالب 

ما يؤخذ علي الطريقة القصصية في

:التدريس





إرسم لوحة تعبر عن قصة تاريخية   •

اس ويسمح بإستخدام جميع األلوان وبمق)

مع ضرورة تحديد الموضوع –أي ورق 

فنية والالتاريخي وإبراز إبداعاتك الذهنية  

( .للقصة التاريخية 

:تكليف 


