
 طريقة اإللقاء

 (المحاضرة –التلقين –الحفظ والتسميع -التكرار–العادية -المتبعة)

 (فرق في األعداد)الفرق بين اإللقاء والمحاضرة   •

 مع نشأة الكتاتيب :نشأه اإللقاء •

 الشرح :  من مهارات طريقة اإللقاء: خصائص طريقة اإللقاء •

 اإلعتماد علي نشاط وحيوية المعلم -1•

 سياسة المعلم ديكتاتورية -2•

 تركيز المعلم علي حفظ التالميذ للمعلومات -3•

 التلميذ  سلبي خامل -4•

 ضرورة إلتزام التالميذ بالهدوء والنظام -5•

ضرورة إحضار التالميذ لجميع كتبهم وكراساتهم وهذا يصيب التالميذ -6•
 بإعاقات جسدية 

 

 

 سببي

 إيضاحي



 التفتيش اليومي علي الواجبات المدرسية -7•

 تركيز المعلم علي العقاب البدني مع  إهمال تعزيز اإلجابات -8•

 عدم وجود صلة بين المعلم و أولياء االمور-9•

 تركيز اإلمتحانات علي األسئلة المقالية -10•

 التركيز علي النمو العقلي وإهمال باقي نواحي النمو األخري -11•

التركيز علي مستويات  بلوم المعرفيه في أدني مستوي لها وهو -12•
 التذكر 

 عدم إستخدام المعلم  للوسائل التعليمة سوي الكتاب المدرسي -13•

تركيز المعلم علي مبدأ التنافس وتميز المتفوقون بوضع شارات  علي -14•
 يد أو كتف التلميذ مع إهمال التعلم التعاوني

 



 مميزات طريقة اإللقاء 
تكسب الطالب –والموجهه يفضلها المعلم  -إنتشارا أكثر الطرق •

–يسهل في ضوئها تقويم الطالب تحصيليا –كم كبير من المعرفة 
 (طريقة إقتصادية في التكاليف 

 

 

التفاعل  –التلميذ سلبي خامل  –إرهاق المعلم جسمانيا وذهنيا )•

تركيز المعلم علي التعلم التنافسي -ضعيف بين المعلم والطالب  

 .اإلعتماد علي حفظ  وتسميع المعلومات  –وليس التعاوني 

 ...هل يمكن اإلستغناء عن اإللقاء؟؟؟؟ اإلجابة  ال 1س•

 

 

 عيوب اإلسراف في اإللقاء 



 طريقة المناقشة :ثانيا 

 : أنواع المناقشة •

 

 

تعمل  –يبحث عن المعلومة بنفسه  -تنمية التفكير)•

تنمية قيم إحترام أراء  –علي تفعيل عملية التدريس 

تزيد من العالقات  –الغير واإلستماع والنقد والتوجيه 

 (اإلجتماعية بين الطالب 

 قصيرة  المدي

–الندوات )طويلة المدي
 :مميزات المناقشة  اللقاءات الصحفية –المؤتمرات 



أنواع التفاعل الصفي داخل حجرة 

 الدراسة بإستخدام طريقة المناقشة 

 :أوال التفاعل من طرف واحد•

 
 ر م

مجموعة 

 (ت)

 ر ت
مجموعة 

 (ت)

مجموعة 

 (ت)
 م ر

 ردئ



تفاعل في إتجاهيين أو بين 
 طرفين 

 

مجموعة  ر م

 (ت)

 ر ت
مجموعة 

 (ت)

مجوعة  

 ( ت)
 م ر

 جيد



 تفاعل متعدد الجوانب 
•. 

 

 

 

 

 :مهارات تتصل بطريقة المناقشة •

 

 مهارة صياغة السؤال:   أوال 

بعيد عن أسئلة –غير مقالي  –واضح –مباشر –مقيد : )شروط السؤال الجيد 
 (هل؟ 

 ر ت

 1ت

 2ت

 3ت

 4ت

 5ت

 6ت

 ممتاز



 مهارات طرح وتوجيهه السؤال: ثانيا 

عليك أن تقترح اإلجابة علي هذين السؤالين 

 مع تبرير ما تقوله  

 هل يتم طرح السؤال أوال أم تحديد الطالب أوال ؟•

 هل يتم إختيار المعلم للطالب اللذي يرفع يده  أم اللذي ال يرفع يده؟•

 : مهارات الصمت : ثالثا

بعد طرح –في أول الحصة )متي يستخدم المعلم الصمت 

 (عند إستماع المعلم إلجابة الطالب –السؤال 

 مهارة إدارة المناقشة الصفية : رابعا

 تشجيع التالميذ علي توجيه األسئلة للمعلم  -1

 يجب علي المعلم أن يفرق بين األسئلة المفيدة والتافهة -2



 ضرورة تعليق المعلم علي إجابات التالميذ-3

 عدم التركيز علي طالب معين في اإلجابة-4

عدم إستهزاء المعلم بأسلوب التالميذ في المناقشة أو السخرية -5
 منهم  

أن يراعي المعلم عدم إستدراج أحد  الطالب للمعلم خارج حدود -6
 موضوع الدرس

 تلخيص المعلم إلجابات كل تلميذ-7

مهارة التعزيز اللفظي والغير )تعزيز المعلم إلجابات الطالب  -8
 (اللفظي 

 مهارة التغذية الراجعة -9
 
 
 



 أنواع األسئلة الصفية 
األسئلة المطلقة : النوع األول  

 ( العريضة )

أسئلة محددة : الثاني النوع 

 (ضيقة )

   تقويمية
  إنفراجية

 التحليل –التركيب  مستوي التقويم 

 أحكم علي 

 قيم 

 قوم

 ما رأيك

وضح وجهة 

 نظرك  

 تنبأ

 توقع 

 إستنتج 

 حلل 

 إستخلص 

 صمم 

 إكتشف 

 إوصف 

 إفترض

 مستوي التذكر تطبيق+ فهم 

 وضح 

 إشرح

 قارن 

 ميز

 بين الفرق

 وضح العالقة 

 إربط بين 

 ما خصائص

 مامساوئ

 ما مميزات 

 

   تقاربية
 معرفية /عقلية 

 ما دليلك/ هل

 عرف

 تعرف علي 

 حدد 

 الحظ

 بين 



 (1تكليف )
ضع علي المجال المعرفي لبلوم أهداف •

خاصة ثم قيسها بأسئلة متنوعة علي أن 
 يكون كل نوع خمسة أسئلة ؟؟

 2تكليف 

عليك أن تقترح اإلجابة علي هذين السؤالين •
 :تقولهمع تبرير ما 

 هل يتم طرح السؤال أوال أم تحديد الطالب أوال ؟•

 هل يتم إختيار المعلم للطالب اللذي يرفع يده  أم اللذي ال يرفع يده؟•
 



 أهم المقارنات 

 

طريقة فردية بين - 
 طرفين 

ليس لها منهج أو كتاب -
 مدرسي 

ليس لها زمان ثابت -
 وتتم في أي قت 

ليس لها مكان ثابت وتتم -
 في أي مكان 

 ال يتم لها تقويم -

تعتمد علي من لديه حجة أو -
دليل أقوي والقدرة علي 

 الجدل

التصلح في أي مرحلة -
 تعليمية 

طريقة 
 الحوار 

طريقة جماعية -
 ومنظمة وتفاعلية 

 لها منهح وكتاب مدرسي -

محددة بزمان ثابت -

–الفصل الدراسي األول )
 (الثاني

طريقة 
 المناقشة 



طريقة حل المشكالت 
 والعصف الذهني 

طريقة العصف  .•
 الذهني

طريقة تدريس تستخدم لحل 
 مشكلة معقدة 

 والحل دائما يكون غير متوقع 

تستخدم علي مدار عدد كبير  -
 من الحصص 

من أنواع المشكالت التي لم -
مشكلة )يتم التوصل لحل لها 

المشكلة  –سد النهضة 

–اإلنتماء  –الفلسطينية 
مشكلة الحدود  –المواطنة 

 السياسية  

طريقه حل 
 المكشالت 

طريقة تستخدم التفكير العلمي  -
 في حل المشكالت

تسستخدم حصة أو حصتين  -
 لحل المشكلة  

التلوث )من أنواع المشكالت  
التعصب الديني في ضوء -التصحر

التفرقة –المذاهب المتعددة 
 ( العنصرية 

ومن الممكن أن يكون تم التوصل 
لحل جزئ أو كلي للمكشلة ولكن 

 اليعرفه الطالب



تابع طريقة حل المشكالت 
 والعصف الذهني

 العصف الذهني

تسير وفق مجموعة من 
 :الخطوات 

 اإلحساس بالمشكلة -1

 تحديد المشكلة -2

 فرض الفروض -3

 جمع المعلومات -4

 التعرض للمشكلة -5

 عدم التعرض للمشكلة -6

 شرح درس أخر -7

 العودة للمشكلة -8

عدم التعرض للمشكلة وشرح -9
 درس أخر

 مرحلة العصف الذهني-10

 طريقة حل المشكالت 

تسير وفق مجموعة من 
 الخطوات 

 اإلحساس بالمشكلة -1

 تحديد المشكلة -2

 فرض الفروض-3

 جمع المعلومات -4

 إختبار صحة الفروض-5

 الوصول للنتائج -6

 تعميم النتائج -7

 

الحصة 

 األولي

الحصة 

 الثانية 

الحصة 

الثالثة 

 والرابعة  

الحصة 

الخامسة 

 والسادسة 



مدخل األحداث الجارية 
 ومدخل البيئة المحلية 

 مدخل البيئة المحلية 

يرجع لعصر النهضة حينما  -
ظهراإلهتما بربط التعليم 
 المدرسي بالمجتمع المحلي

ينقل المعلم التلميذ إلي مكان  -
التعلم في البيئة المحلية 

–مصانع –مزارع )سواء
–متاحف -أثار–مستشفيات 

 ..(  إلخ

 مدخل األحداث الجارية 

يرجع نشأته لعام  -
كريستيان )علي يد 1763

عندما دعي ألستخدام ( وايز
هذا المدخل في تدريس 

 التاريخ 

ينقل المعلم الحدث الجاري  -
القديم أو الجديد إلي الفصل 
الدراسي ويربطه بموضوع 

 الدرس 



األحداث الجارية تابع مدخل  
 ومدخل البيئة المحلية 

 مدخل البيئة المحلية  األحداث الجارية  مدخل

الطريقة )عدة طرق في التدريس منها   تستخدم

الطريقة –الطريقة الغير مباشرة –المباشرة 

 وجميعها تتم داخل الحصة (الشاملة 

 تستخدم عدة طريق في التدريس منها الرحالت  

 و الزيارات الميدانية 

الحدث الجاري اللذي يتم إستخدامه في  يعتمد

التدريس علي أثاره فيمكن يكون قديم ولكن أثاره 

 مازالت قائمة  أو أنه يتم األن 

مدخل البيئة المحلية علي زيارة الطالب لألثار  يعتمد   

أو المتاحف أو البانوراما  أو قاعات المؤتمرات أو 

المعارض وال يشترط فيها أن تكون منشأت قديمة أو 

 حديثة   وكذلك األحداث التي تعرضها 

المصداقية –األثر ) : شروط الحدث الجاري  من

اإلرتباط  –الحداثة  –األهمية –المالئمة –

 (التعداد –اإلستمرار  –بالمستقبل 

 :من صعوبات إستخدامه   
رد الفعل  غير المشجع من المدرسة و اولياء -1

 االمور

 قلة مصادر األحداث الجارية -2

 صعوبة تنظيم الجدول المدرسي-3

 نظم اإلمتحانات -4

 التعرض للمسائله األمنية -5

 عدم تمكن المعلم من إدارة المناقشة -6

 عدم قناعة المعلم بهذا المدخل-7

 –األثر )  :    من شروط البيئة المحلية  
اإلرتباط  –األهمية   –المالئمة   – المصداقية

 (بالماضي

 :من صعوبات إستخدامه
عدم توفر سبل اإلنتقال ألماكن التعلم في البيئة -1

 المحلية 

 تحتاج ألمكانيات مادية يصعب توفيرها -2

اليمكن إجراؤها أكثر من مرة في الفصل -3

 الدراسي 

 تحتاج لموافقات إدارية وأمنية -4

 تتعارض مع نظم اإلمتحانات الحالية -5

عدم تمكن المعلم من اإللمام بمعلومات كافية -6

 عن البيئة المحلية 



 الطريقة اإلستقرائية والطريقة اإلستنتاجية 

 الطريقة اإلستنتاجية  الطريقة اإلستقرائية 

بها التتبع والفحص  للوصول إلي  يقصد

 الكليات في ضوء الجزئيات 

 

تستخدم في تدريس المفاهيم التاريخية  

 والجغرافية 

يقصد بها إستخالص المعلومات في ضوء 

 للجزئيات في ضوء مفهوم كلي  الوصول

 

تستخدم في تدريس المفاهيم التاريخية 

 والجغرافية 

 

 1ج

 2ج

 3ج

 4ج

 مفهوم

   (ك)

  نتيجة

 مقدمة كبري

 مفهوم

 (  ك)

 1ج

 2ج

 3ج

 4ج

 مقدمة كبري

 مقدمة صغري

   نتيجة



 3تكليف 
مشكلة بناء )أذكر ثالثة أحداث جارية تمثل مشكالت تم حلها مثل  •

/  1967مشكلة إفتتاح قناة السويس للمالحة بعد حرب /السد العالي 

 ...       وهكذا 

سد ) وثالثة مشكالت إخري لم يتم حلها وتمثل أحداث جارية مثل  •

/ فيروس كورونا وغزو  العالم  كحرب فيروسية  / النهضة األثيوبي 

 ..... (وهكذا 


