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 محاضرات مادة طرائق التدريس        استاذ المادة/أ.م.عضيد عبد احمد

 م7112-م7112المرحلة /الرابعة                         للعام الدراسي/

 المحاضرة الثانية:

 طرق التدريس التقليدية:

 اوال/طريقة المناقشة

م ببيمما  نممماذي  ثيممرة من مما  ممي وتسممما الطريقممة الحواريممة روقممي طريقممة قديمممة حكمم  القممرا  ال ممري       

مم  اقموام م رو ي ما يطمرم الممدرس -انبيما  ه–عرضه لمحاورات معلمي الدي  االوائم  وفمكوة البشمرية 

ويقم  ااا  طرم اسئلة محددة تخص قذه المحماور د مناقشته وتبيي  اقم محاوره ثم يراسا للموضوع المرا

   شم  الحقمائق وضم ور الفمواؤ  يع مد عليمه ويبمراه ارا  طالبه موق  الحياد المبدئي م  التوجيه لحي

 ويدل  عليه ثم يلخفه لغلق الحوار.

مناقشمة علميمة تربويمة قاد مة بمي  الممدرس والطمالؤ وبمي  الطمالؤ بعضم م المبع  تحقمق -وتعر  بان ما:

 اقدا  تربوية تعليمية سلو ية اجتماعية  ثيرة.

با للوفو  الا نتائج معينة ت تسؤ رضما المناقشمي  والحوار ال اد  اسلووقي طريقة تعتمد النقاش -وقي:

وقمد يتمولا الممدرس المناقشمة او  مدرسم م وتوجي مهر بأشمرا وعمادقا المشار ة الكعلية المنظممة للطمالؤ 

و مق خطمة يضمع ا علما ا  يبقما  مي جميم  االحموا   ال دارت ماي ل  المتميا م  طالبه او مجموعة ممن م 

 يم.مفدرا للتوجيه واالرشاد والتنظ

  -اساليؤ طريقة المناقشة:

اسلوؤ الندوة: يتعاو   ي قذا االسلوؤ عدد م  الطلبة اليا ع  ستة ومم  بيمن م مقمرر ويجلسمو  علما -1

ويتمولا المقمرر توجيمه مسماقمة المشمار ي  بحالمة  قيئة نف  دائرة ليناقشوا جوانؤ  ي موضوع الدرسر

ا ويطلؤ م  الطلبة الحضور توجيمه اسمئلت م بعمد انت ما  علي  لإلجابةم  التواا  يواع  ي ا االسئلة علي م 
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المناقشةر وبعد ذلك تلخص النتائج الن ائية المتحققة م  النمدوةر وينبغمي مم  الممدرس ا  م  ندوة اعضا  ال

 يتاب  سير الندوة موج ا وقادرا علا التدخ   ي أي وقت يرى  يه ضرورة لذلكر

خال  ثالثة طالؤ او اربعة يو م  ل م  ممن م اعمداد جما  وؤ م  ويتم قذا االسل اسلوؤ حلقة المناقشة: -7

ومسماقمته  م  الموضوعر ويتولا مقرر الحلقة تواي  االدوار بحسؤ خطة معدة مسبقا بحضور الممدرسر

مم   لحلقمة جانبماالمباشرة ويقدم المقمرر اعضما  الحلقمة الما المسمتمعي  ويعمر   م  عضمو مم  اعضما  ا

عممر  الموضمموع يكسمما المجمما  للطممالؤ المسممتمعي  حلقممة المناقشممة ممم  الموضمموع وبعممد انت مما  اعضمما  

بعمد  بتوجيه االسئلة الا اعضا  حلقة المناقشةر وقد ي و  م  بي  االسئلة ما يتحدى تك يمر اعضما  الحلقمة 

منت ا المناقشة والنتائج التمي تمم التوفم  الي ما رويالحمظ مم  ضالتي ت األساسيةذلك يلخص المقرر الحقائق 

 السلوؤ يو ر للمشار ي  م  االعضا  الكرفة لممارسة دور قيادي منظم.قذا ا

اسلوؤ المناقشمة الثنائيمة: يعتممد قمذا االسملوؤ علما طمالبي  ر يقموم احمدقما بمدور السمائ  واالخمر بمدور -3

 المجيؤ ويستخدم قذا االسلوؤ بالموضوعات ذات الفيغة الجدلية التي تتطلؤ حوارا بي  الطر ي .

 ماايا طريقة المناقشة:

بحرية وفراحة و ذلك تساعد علا تقب  وج ات نظمر  آرائ متساعد الطلبة علا تنمية قدرة التعبير ع  -1

 لية .وعلمي دقيق وتنمي  ي م روم المسع بأسلوؤاالخري  المخالكة لرأي م ومناقشت ا 

 المسعولية االجتماعية. وااليجابي  ي طرم اال  ار وتحم تشج  الطالؤ علا التك ير المنطقي -7

تنمي عادات السلوك الجيد وتقيم عالقات الود واالحترام بي  الطلبة ومدرسي م وتنمي  ب م سمعة الفمدر -3

 والتساما العالية ليتدربوا علا ادوار قيادية بي  امالئ م.

 تتيا الكرفة لض ور القيادات الطالبية م  بي  الطلبة ذوي االستعدادات.-4

 وتوضا الكروق الكردية بين م.ت النكسية واالجتماعية لطالبه  جاس الحاي تش  المدر-5

 عيوؤ طريقة المناقشة:
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تستنا  وقت طوي  م  خمال  المناقشمات وبمي  الطمالؤ  مروق  رديمة  ثيمرة ممما يجعم  الممدرس  يمر -1

 قادر علا ا ما  المن ج المقرر.

 العقلي واالنكعالي لدى الطلبة.تد   بالبع  الا االنكعا  والكوضا نتيجة لتباي  النضج -7

يأخذ المبادرة مجموعة م  الطلبة المتمياي  م  ذوي الجرأة االجتماعية مما يمد   ببقيمة الطمالؤ الما قد -3

 االنطوا  لعدم اشراك الجمي .

  تعتمد علا النضج الك ري والنكسي والتربوي للطالؤ. ال ن االتفلا للمراح  الدراسية المب رة -4

 جرائية لطريقة المناقشة:الخطوات اال

 -ل ي تحقق المناقشة اقدا  ا المرسومة البد م  اتباع الخطوات االتية:

ا  يحممدد المممدرس المشمم لة او الموضمموع وي تممؤ عنوانممه علمما السممبورة رثممم يطلممؤ ممم  الطممالؤ اقتممرام -1

 .وذلك قب  ابوع علا االق  م  مناقشة الموضوع العنافر الكرعية التي تشمل ا المناقشةر

وضممموع علممما مجموعمممات داخممم  الفممم  وحمممث م علممما جمممم  المعلوممممات اسمممتعدادا توايممم  عنافمممر الم-7

 لمناقشت ا.

 يقوم المدرس بالتم يد للمناقشة بمقدمة يجلؤ  ي ا انتباه الطالؤ يشوق م للمناقشة الكاعلة.-3

مما  يرتؤ دور المجموعات بحسؤ ترتيؤ عنافر الموضموع رواعطما   م  مجموعمة امم  محمدد لتقمدم-4

 لدي ا م  معلومات ر وتسج  تلك العنافر م  قب  مقرر المجموعة.

وبعد االنت ما  مم  المام  المحمدد للمناقشمة يعلم  الممدرس او قائمد المجموعمة عم  وقم  المناقشمة العاممة -5

 .ويطلؤ المدرس م     مجموعة  تابة ملخفات م علا السبورة 

 واحدة ويطلؤ م  الجمي  بجم  المعلومات.اذا  ا  عدد الطالؤ قلي   ان م يعدو  مجموعة -6
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