
 :مفهوم طرائق التدريس

تعرف طرائق التدريس بأّنها األساليب واإلجراءات التي يتبعها المعمم داخل غرفة    
, وتعتمد طرائق التدريس عمى مدى إتقان  الصف إليصال المعمومات والمعارف لمطمبة

المعمم ليذه الطرائق ومدى الميارة التي يمتمكيا إليصال المعمومة بالشكل الصحيح , 
فالمعمم يجب أن ينشط انتباه الطمبة حتى تكون عممية التعميم ممتعة بشكل أكثر, كما يجب 

الدافعية واالستعدادية ال عميو أن يستحث دافعية الطمبة لتكون عممية التعميم أنجح ألّن 
                                                         تأتي إال بالتعميم بطريقة فعالة.

 . الطريقة لغة: 1
الطرابق جمع طرٌقة؛ والطرٌقة لها معان عدٌدة، وٌكون معناها بحسب استخدام      

 دة.اللفظة وهً مأخوذة من الفعل َطَرَق الذي له معاٍن عدٌ

قال الرازي: )ط ر ق( الطرٌق السبٌل ٌذكر وٌؤنث والجمع أطِرقة وطُرق، وطرٌقة القوم 

ا َطَراِبَق  :أماثلهم وخٌارهم، وقوله ا ُدوَن َذلَِك ُكنَّ الُِحوَن َوِمنَّ ا الصَّ ا ِمنَّ َوأَنَّ

الرجل مذهبه وطرق من باب  طرٌقةأي كنا فرقا  مختلفة  أهواُؤنا، و، (ٔٔ)الجـن:ِقَددا  

دخل فهو طارق إذا جاء لٌال، والطارق أٌضا  النجم الذي ٌقال له كوكب الصبح، والَطْرُق 

اق المتكهنون، والطوارق المتكهنات قال  الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهن، والُطرَّ

 لبٌد:

 نعلعمرك ما تدري الطوارق بالحصى       وال زاجرات الطٌر ما هللا صا    

ومطرقة الحداد معروفة، وأْطَرَق الرجل أي سكت فلم ٌتكلم، وأَْطَرق أرخى عٌنٌه  

 .ٌنظر إلى األرض، وطرق له تطرٌقا  من الطرٌق

وهذه التعارٌؾ تدور فً أؼلبها حول سٌرة وأصناؾ ولٌونة وتراكب وحال وربط بٌن    

قة التدرٌس حٌث شٌبٌن وعمود ومسالك موصلة لشًء آخر، وكلها قرٌبة من معنى طرٌ

أنها أصناؾ من التصرفات والسٌر تؤّدى بلٌونة وترابط وربط للمعلومات وهً من أعمدة 

 العملٌة التعلٌمٌة توصل المعلومة مذللة إلى ذهن الطالب بأٌسر السبل وأعظم النفع.

 . تعريف الطريقة اصطالحاً: 2

 تً:أما التعرٌؾ االصطالحً للطرٌقة التعلٌمٌة بصورة خاصة فاآل   

 تعريف الشيباني:



بأنها: "جمٌع أوجه النشاط الموّجه الذي ٌقوم به المّدرس بؽٌة مساعدة تالمٌذه على    

تحقٌق التؽٌر المنشود فً سلوكهم وبالتالً مساعدتهم على اكتساب المعلومات والمعارؾ 

 والمهارات والعادات واالتجاهات والمٌول والقٌم المرؼوبة".

 تعريف الخوالدة:

هً مجموعة اإلجراءات والنشاط التً ٌقوم بها المعلم فً ؼرفة الصؾ فٌتفاعل    

  المتعلمون من خاللها مع المعلم واألشٌاء تفاعال  موجها  مقصودا  نحو تحقٌق هدؾ معٌن.

ضروب من تراكٌب الكالم واألفعال واإلشارات واالنفعاالت  فطريقة التدريس بأنها:  

مٌة أو من دونها، ٌسٌر علٌها المعلم لؽرض جعل المادة تؤدى بأسالٌب مع وسابل تعلٌ

 العلمٌة الدراسٌة واقعا  فً حٌاة المتعلم إلصالح المجتمع وتقدمه والحفاظ علٌه. 
 تعريف األسلوب:

األسلوب: هو "الفن". واألسلوب: " الطرٌق، والوجه، والمذهب ٌقال أنتم األسلوب لغًة: 

الفن ٌقال أخذ فالن فً أسالٌب من القول أي أفانٌن فً أسلوب سوء، واألُُسلوب: بالضم 

 (7ٖٗ-ٔج-د.ت-منه، وإّن أنفه لفً أسلوب إذا كان متكبرا  ". )ابن منظور

 واألسلوب: "المنوال الذي ٌنسج فٌه التراكٌب أو القالب الذي ٌفرغ فٌه.

لمد واألسلوب: "كل شًء امتد فهو أسلوب وكأنه )أُفعول( من السلب ألنه ال ٌخلو من ا

ومنه شجر سْلب أي طوٌل ألنه إذا أخذ ورقه وسعفه امتد وطال وهو الفن والطرٌقة 

 والجمع أسالٌب". 

 . األسلوب اصطالحاً:2

 لألسلوب فً االصطالح تعرٌفات كثٌرة منها:   

 تعريف العبدلي:
 بأنه: "النمط الخاص الذي ٌتعامل به المعلم مع طلبته خالل عرض مادة الدرس". 

وهو تعرٌؾ جٌد ولكنه قصره على التعامل مع التالمٌذ ولو عّممه على الموقؾ    

 التعلٌمً كامال وخاصة المفردة الدراسٌة لكان أفضل.
 وعرؾ األسلوب بأنه: الكٌفٌة التً ٌسلكها المعلم أثناء أدابه للطرٌقة.    

 الفرق بين الطريقة واألسلوب:

ى الطرٌقُة بمجموعة من األسالٌب ال تخرج فً األسلوب جزء من الطرٌقة فربما تؤ     دَّ

مجموعها عن اإلطار العام للطرٌقة، أو أنها قابلة للتالقح واالندماج فً طرٌقة واحدة، 

وٌؤكد ذلك )حنا( إذ ٌقول: "وقد قام أحد الباحثٌن باستقصاءات لؽوٌة حول مفاهٌم الطرٌقة 

فن مجموع طرابق، والطرٌقة مجموع واألسلوب والقاعدة والفن والعلم، فتوصل إلى أن ال



أسالٌب، واألسلوب مجموعة قواعد أو ضوابط وأن القاعدة أو الضابطة: هً ما به ٌقوم 

فاعل الفعل فعله، وٌأتً المبدأ أٌضا  بهذا المعنى، وعلى ذلك فإن )الفن( ٌكون مجموع 

اقات طرابق وأسالٌب وقواعد أو ضوابط أو مبادئ تؤدي إلى إتقان المهارات والحذ

  الداخلة فً القٌام بنوع من أنواع العمل العقلً أو الصناعً".
والطرٌقة أعم من األسلوب وأكبر واألسلوب جزء وهو أصؽر منها كما ان الطرٌقة   

مقننة مسبقا ومحددة الخطوات واألسلوب خاضع للتطوٌر واالبتكار والتجدٌد. والطرٌقة ال 

 فإنه ٌتأثر بهما. تتأثر بعلمٌة وخبرة المدرس أما األسلوب

 :أهمية الطريقة في التدريس                       
طمب يت ,تربوية معينة اً لكي يحقق أىداف ةالى الطمب واراتيم ووخبرات ولنقل معمومات معمم طريقة ماالاختيار  إن   
الّ و  دراية,و  ةار يوم اً عمم جممة من  حقيقفي ت نتكم ةوعميو فان أىمية الطريق ,غير مرضية ج عكسيةئاتكانت الن ا 
 :وفيما يمي بيان ذلك ,فوائد لكل من المعمم والمتعمم والمادة الدراسيةال
 :ةمور التاليلممعمم في األ ةببالنس ةطريقال أىميةتكمن  :لممعمم ةببالنس ةالطريق أىمية . أ
 ح.وضو و مرونة و ر يسب ةالخبرات والميارات الى الطمبا تساعد في نقل المعمومات و نيإ .1
 ةنظمم ةوفق قاعدو  ,بشكل متسمسل ومنطقية بالمعارف الى الطمو عمى نقل المعمومات  وتعين انيإ .2

 .ممعموماتل
 و.ل ةالسريع ةباالستجاو  ةبطمالفي التفاعل الجيد مع  وا تعيننيإ .3
 ة.بالمرغو  األىدافد لموصول الى يعمى تخطيط الوقت والج وا تعيننيإ .4
 .ايظيفو ليا وتوحسن استغال ة,بالمناس ةعمى تحديد الوسائل التعميمي هساعدتكما  .5

 :ةمور التاليمثل باألتا تنيإف ةبلمطم ةببالنس ةالطريق أىمية أما ة:بالى الطم ةببالنس ةالطريق أىميةب: 
م من يل ةالمرسم المياراتالخبرات و لممعمومات و  ةباالستجاة و الدراسي ةممادل ةالفاعم ةم المتابعييح لتنيا تإ .1

 .الدرس
 ه.وتفسير  وشرحو  وومالحظات ولعمم ةباالستجاو م عمى التفاعل الجيد مع المدرس يا تعيننيإ .2
 .وواضح متدرجنظم و بشكل م ةالدراسي ةمن فقرات الماد ,خرىأل فقرة نم مبيا تنتقل نيإ .3

 :ةمور التالية في األالدراسي ةلمماد بالنسبة ةالطريق أىميةتكمن  :ةالدراسي ةالى الماد بالنسبة ةالطريق أىميةت: 
 الطمبةالى  الطريق ةتنقل بواسط ,والقيم المياراتمن المعمومات والخبرات و  عميوبما تشتمل  ةالدراسي ةان الماد .1

 .واضح وعميقو  فاعل بشكل
ما يجعل ليا م ةبساعد بالتالي عمى االستجاما يم ة,طمبالالى  ةبمحب ةالدراسي ةتجعل الماد المناسبة ةانا طريق .2

 ة.بفي عقول الطم وثباتاً  رسوخاً كثر أمنيا 
الى  ةاضاف ,مىواعمار  الطمبةلمستوى  بوتكون مناس الطمبةالتي تنقل الى  ةالدراسي ةالماد ةونوعي ةكمي ان .3

 .الوسائلالوقت و  ا من حيثيمناسبت



 :العوامل المؤثرة في اختيار طريقة التدريس
 اغيرىدون ة او عدد من الطرق اختيار المعمم لطريق ةخر في عمميآو بأتوجد مجموعة من العوامل تؤثر بشكل    
 :يمي العوامل ما ىذهم أىمن و  ,بوالى طال ووخبرات وصال معموماتيإل
التي  ةل المرحميف ة,بمناسال ةطريقالا المعمم دور في اختيار يدرسيالتي  ةالدراسي ةلممرحم :ةالدراسي ةالمرحم .1

غير  ةدائيتباال ةحمر في الم ةالمحاضر  ةفعمى سبيل المثال تعد طريق, ةم ثانويأ ,ةم متوسطأ ,ةا ابتدائيييدرس
 .بوينتو  صغيالطالب الصغير ي جعل ةبمن الصعو  إذ ية,ولميا األفي مراح وخصوصاً  ةمجدي

مستوى الل ى من حيث ,التدريس ةواختيار نوع طريق ةما بين مستوى الطالب ةكما توجد عالق ة:بطملمستوى  .2
وما  ,في الصف الواحد ونم متجانسى لىو  ,ةخاص ةالى رعاي ونحتاجي مأم أني ,وسط م, أعال مطمبةلالعقمي 
 .ةم االجتماعييخمفيات

 ةالسموكي األىداف ىيةمن حيث ما ,اغيرىما دون  ةالدرس في اعتماد المعمم طريق أىدافتؤثر  :الدرس أىداف .3
م حل مسائل أ ,التفكير ةلتنمي ام ,ةعقمي ةاب معرفسأىداف الكت ىيل ى ,ا في الدرسيالتي ينبغي تحقيق

 .ةمعين
 لىمن حيث  ,في اختيار طريقة التدريسخر اآل ىو ؤثري ااىة محتو طبيعة و المادو  (:و المحتوى)أة الماد ةطبيع .4

ا الطالب يدرس نأق سب خمفيات ليا مأ ,ةول مر ة تقدم ألل المادىو  ,ةميم سأ ةبفي الدرس صع ةالمقدم ةالماد
 .ةفي مراحل سابق

 تو فيقيكبير في اختيار طر  دور المعمم قياة التي يعتنتمعب الفمسف :ةالتعميمي ةالعممي هتجااالمعمم  ةفمسف .5
ة بين فردي اً فروق ىناك وىل يؤمن أن ,بوتعمم طال هتجاا يؤدييا ةرسال ون لديأشعر يىل من حيث , لتدريسا

 , ..... الخ.ايويحاول مراعات بة,الطم
 تو فيالمعمم في اختيار طريق ىخر عماآل يؤثر ىوة الدراسي ةفي القاع الطمبةن عدد أ كما :الطمبةعدد  .6

 ,االستجواب ةطريق , أوالمشروعات ةقد ال يستطيع استخدام طريق نوإف كثيراً  بةذا كان عدد الطمإف ,التدريس
يمكن استخدام ف عدد قميالً الذا كان إ امأ ,ةكثر فائدأألنيا سوف تكون  ةالمحاضر  ةنما قد يستخدم طريقا  و 

 .وىكذا ...... طريقة المشروعات أوالمناقشة  ةطريق
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            من أهم المهارات التي يتمتع بها المعلم الناجح:

كً  : ٌهتم المعلم الناجح بتحضٌر الدرس قبل الحصة الدراسٌة بعناٌة فابقة،التحضير المسبق_ٔ

ٌتجنب الخطأ والتكرار أثناء شرح الدرس وتحمٌه من التعّرض لإلحراج فً اإلجابة على أسبلة 

                                                                                             الطالب.

وهً أن ٌقوم المعلم بتهٌبة الطالب وتشوٌقهم للدرس بإثارتهم وجذبهم  التهيئة الذهنية:_ٕ

ٌّنة سواء  من الواقع أو بطرح أسبلة مشوقة قبل البدء بالدرس، أو عن طرٌق استخدام  بأمور مع

                                                                  الوسابل التعلٌمٌة المشوقة، والهادفة، والواضحة.

ٌّن من المثٌرات بل ٌنوع فٌها تنويع المثيرات_ٖ : وهو عدم اعتماد المعلم على نوع واحد ومع

                                                                                 وٌستخدمها طٌلة شرحه للدرس كً ٌبقى الطالب مستٌقظا  ومتشوقا  للدرس.

: عند استخدام الوسابل التعلٌمٌة لشرح درس ما ٌجب أن ٌدرك التعليميةاستخدام الوسائل _ٗ

المعلم ما هً الؽاٌة من استخدامها وهل هً مناسبة للدرس وللموضوع الذي ٌوّد إٌصاله 

للطالب، وهل هً مناسبة لمستوى الطالب فً الصؾ، كما أنه من المستحسن أن ٌترك المعلم 

                                               من خالل هذه الوسٌلة. الطالب أن ٌكتشؾ وحده أهداؾ الدرس

: حٌث إن المعلم الناجح ٌمتلك قدرات لؽوٌة وعقلٌة تمّكنه مهارة وضوح الشرح والتفسير_٘

                                                                            استٌعابه وفهمه دون معٌقات. بالطالبمن شرح الدرس بشكل سهل ومٌسر ٌستطٌع 

: وهً قدرة المعلم على تشجٌع الطالب من خالل مكافأة الطالب وتعزٌز حبه مهارة التعزيز-ٙ

                                                                    للتعلم وتنشٌط رؼبته فً ذلك. 

األسبلة الصفٌة هً وسٌلة للتواصل بٌن المعلم : حٌث إّن مهارة استقبال أسئلة الطالب_7

والطالب وبٌن الطالب أنفسهم، كما أّنها تزٌد من قدرة استٌعاب الطالب للدرس وفهمه، فالمعلم 

الذي ٌمتلك قدرة على االستماع ألسبلة الطالب واإلجابة علٌها بطرٌقة لبقة ومشّجعة للطالب فهو 

                                                                  معلم ناجح ولدٌه مهارة جٌدة. 

: على المعلم أن ٌتابعها وال ٌهمل تصحٌحها االهتمام بالواجبات المنزلية التي يعطيها للطالب_8

حتى ال ٌتعّود الطالب على إهمالها، كما علٌه أن ٌتوّسط فٌها فال ٌؽرق الطالب فٌها، وال ٌهملها 

                                    بالفابدة على الطالب وترّسخ المعلومة فً ذهنه. نهابٌا ؛ ألنها تعود

 
 

 

  :أسس اختيار طريقة التدريس

هناك عوامل كثٌرة ٌجب مراعاتها عند اختٌار طرٌقة التدرٌس المناسبة ، لذا فالمعلم الناجح البد 

التدرٌسٌة المناسبة والتً بواسطتها له من معرفة هذه العوامل حتى ٌمكنه اختٌار الطرٌقة 

  .ٌستطٌع المتعلمون االستفادة من الخبرات التعلٌمٌة

  :الهدف التعليمي

إن للهدؾ التعلٌمً الذي ٌسعى المعلم لتحقٌقه األثر البالػ فً اختٌار طرٌقة التدرٌس المالبمة ، 

بعٌنها ٌمكن بها  فبحسب الهدؾ التعلٌمً تكون طرٌقة التدرٌس ، فال توجد طرٌقة تدرٌسٌة

تحقٌق أي هدؾ تعلٌمً ، فالهدؾ المعرفً ٌحتاج إلى طرٌقة تدرٌسٌة مؽاٌرة لتلك التً تستخدم 

لتحقٌق الهدؾ االنفعالً الوجدانً أو الهدؾ النفسً حركً ، لذا على المعلم الناجح أن ٌحدد 

  .األهداؾ التعلٌمٌة التً ٌرٌد تحقٌقها ومن ثم اختٌار الطرٌقة المالبمة

  :المحتوى

تختلؾ طرٌقة التدرٌس المتبعة تبعا الختالؾ المادة الراسٌة ، فالمواد الدراسٌة منها المواد 

النظرٌة ومنها المواد العملٌة والمخبرٌة ولكل منها طرٌقة تدرٌسٌة مناسبة كما أن المادة 



الدراسٌة الواحدة ، تحتاج إلى طرابق تدرٌسٌة مختلفة وذلك تبعا للموضوعات الدراسٌة أو 

الوحدات الدراسٌة ، والمعلم الناجح هو الذي ٌقوم باإلطالع على المادة الدراسٌة ، ومن ثم ٌتم 

  .اختٌار الطرٌقة التدرٌسٌة المناسبة لها

 :الطلبةعدد 

ٌحتم على المعلم إتباع طرٌقة تدرٌسٌة تناسب هذا العدد . إن عدد التالمٌذ فً الؽرفة الصفٌة 

فمثال : إن الطرٌقة التدرٌسٌة التً ٌصلح استخدامه عندما ٌكون عدد التالمٌذ قلٌال ال ٌصلح 

  .استخدام هذه الطرٌقة إذا كان عدد الطلبة كبٌرا

د تالمٌذه قلٌال ، فقد ٌستخدم معلم ما طرٌقة تدرٌسٌة معٌنة لدى تدرٌسه وحدة دراسٌة لفصل عد

وٌتحقق الهدؾ التعلٌمً بواسطة استخدامها ، بٌنما ال ٌنجح هذا المعلم لدى تدرٌسه نفس الوحدة 

  .الدراسٌة لفصل آخر ٌكون عدد تالمٌذه كبٌرا

  :المرحلة الدراسية

لكل مرحلة عمرٌة خصابص وممٌزات تختلؾ عن المرحلة العمرٌة السابقة لها أو الالحقة 

حلة األساسٌة العلٌا لهم خصابص تختلؾ عن طلبة المرحلة الثانوٌة من حٌث النمو فطلبة المر

والتفكٌر والوعً واإلدراك ، لذا فالطرٌقة التدرٌسٌة المتبعة مع طلبة المرحلة االبتدابٌة ال تصلح 

تبع مع طلبة المرحلة الثانٌة ، فالمعلم الذي ٌقوم بتدرٌس مادة ما لمرحلتٌن مختلفتٌن علٌه أن ال ٌ

  .نفس الطرٌقة التدرٌسٌة معهما

  :الفروق الفردية

إن الطلبة ٌختلفون وبٌنهم فوارق فً مستوى القدرة واإلدراك والمٌول والحاجات واالستعداد ، 

 فالمعلم الناجح الذي ٌلجأ إلى الطرٌقة التدرٌسٌة المناسبة لمراعاة هذه الفروق الفردٌة وتجاوزها

. 

  :صصموقع الحصة فً جدول الح6- 

إن لترتٌب الحصة فً الجدول الدراسً الٌومً له األثر البالػ من حٌث حٌوٌة الطلبة ونشاطهم 

وتفاعلهم ، فالحصة األولى تختلؾ عن الحصة األخٌرة وكذلك التً تكون فً الٌوم الذي ٌسبق 

  .اإلجازة الدراسٌة ؼٌر تلك التً تكون فً الٌوم الذي ٌلً اإلجازة الدراسٌة

  :مشخصية المعل

إن لشخصٌة المعلم أثرا مهما فً اختٌار الطرٌقة التدرٌسٌة ، فالمعلم المتسلط ٌختار طرٌقة 

تدرٌسٌة تالبم شخصٌته وبالتالً فهً تختلؾ عن تلك التً ٌختارها المعلم الدٌمقراطً وٌحسن 

  .تنفٌذها

 

 

  :الوسائل المتاحة

على الوسابل التعلٌمٌة واألدوات ٌجب على المعلم قبل تحدٌد الطرٌقة التدرٌسٌة أن ٌطلع 

المتوافرة فً المدرسة بحٌث ٌحسن استخدامها فً الحصة الصفٌة ، فال ٌعقل أن ٌعد المعلم 

 استراتٌجٌة لتنفٌذ حصته اعتمادا على وسابل تعلٌمٌة ؼٌر متوفرة

  :وقت الحصة

ان الزمن إن للزمن المخصص لتنفٌذ الدرس أثرا كبٌرا فً تحدٌد طرٌقة التدرٌس ، فإذا ك

حصتٌن متتالٌتٌن البد أن ٌجعل ذلك المعلم ٌفكر بطرٌقة تدرٌسٌة تختلؾ عن تلك التً ٌستخدمها 

  .لو كان الزمن حصة واحدة

  :المعلم و أهمٌة طرٌقة التدرٌس

ٌركز التربوٌون على طرابق التدرٌس وأسالٌبه التً ٌمكن أن نعوض فقر المادة العلمٌة و 



ومن هنا فإن طرٌقة التدرٌس الناجحة وؼزارة المادة العلمٌة شرطان  سلبٌات المقرر الدراسً ،

أساسٌان لنجاح المعلم فً أداء رسالته وجعلها مناسبة لعقول التالمٌذ تتفق مع مٌولهم وتتناسب 

  .مع قدراتهم و استعداداتهم

كتهم له وٌتوقؾ نجاح المعلم أٌضا فً عمله على مدى استجابته لتالمٌذه و تفاعلهم معه و مشار

  .وسعٌه الحثٌث إلٌصال المعلومات إلى أدهانهم بٌسر و وضوح

وطرٌقة التدرٌس الجٌدة تسهم فً نجاح العملٌة التعلٌمٌة من خالل إدراك المعلم و تقدٌره 

لمسبولٌاته و مهامه و واجباته و لدلك فإننا نشٌر إلى أهمٌة الربط بٌن كل من المادة العلمٌة 

التلمٌذ للتعلم ومتى ما تم االرتباط السلٌم بٌن تلك األمور الثالثة فإننا وطرٌقة التدرٌس وحاجة 

 نستطٌع أن نحقق هدفا تربوٌا باجتٌاز الموقؾ التعلٌمً بنجاح

 

 خصائص) مميزات( المدرس الناجح

 . االٌزضاَ ثبٌٛلذ )ٚلذ اٌذٚاَ ٚٚلذ اٌذسط ( ٚاٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌذٚاَ .1

 فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ.. اٌّظذال١خ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌٛضٛذ 2

 . اْ ٠ىْٛ ِزفّٙبً ٌّشىالد اٌطٍجخ ِذسوبً ٌزظشفبرُٙ ٚعٍٛو١برُٙ .3

 . االثزؼبد ػٓ اٌزار١خ فٟ اٌزم١١ُ ٚاٌزظس١ر ٚاٌسىُ ػٍٝ اداء اٌطٍجخ.4

ً خب٘ذاً ػٍٝ اشبػخ سٚذ اٌسجخ ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌزأخٟ ث١ٓ اٌطٍجخ سافضبً وً اٌّّبسعبد ّ. اْ ٠ؼ5

 زّضق ٚاٌزفشلخ .اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ اٌ

. اعزغالي اٌفشص اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ غشط زت اٌٛطٓ ٚاٌزفبٟٔ فٟ اداء اٌٛاخت ٌذٜ اٌطٍجخ 6

 ٚاشبػخ سٚذ اٌسشص ٚاٌّسبفظخ ػٍٝ اٌّّزٍىبد اٌؼبِخ.

. اػزّبد اٌزٕٛع فٟ االعئٍخ عٛاء اٌشف٠ٛخ اٚ اٌزسش٠ش٠خ عٛاء فٟ ِغز٠ٛبد اال٘ذاف اٌزٟ ٠ش٠ذ 7

 طٍجخ ِٚب ٠ٛخذ ث١ُٕٙ ِٓ فشٚق فٟ إٌضح ٚاٌزفى١ش .اْ ٠م١غٙب اٚ ِغز٠ٛبد اٌ

أوثش ِٓ اعٍٛة ِٓ أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ثسغت اٌّٛضٛػبد ٚاٌظشٚف اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب  اػزّبد. 8

 اٌزذس٠ظ ٚاٌّشزٍخ اٌذساع١خ .

 . اٌزخط١ظ اٌّغجك ٚاٌذل١ك ٌٍذسٚط.9

زسم١مٙب , ٚاألٔشطخ . ٚضغ اال٘ذاف اٌّشاد رسم١مٙب ِٓ اٌذسط , ٚاخز١بس اٌٛعبئً اٌالصِخ 11ٌ

 اٌّظبزجخ, ٚاعب١ٌت اٌزم١١ُ ارٟ ع١ؼزّذ٘ب الخزجبس رسمك اال٘ذاف ِٓ ػذِٙب.

. اٌّزبثؼخ اٌّغزّشح ٌىً ِب ٘ٛ خذ٠ذ ٚخبطخ فٟ ِدبي رخظظٗ ِٚسبٌٚخ االعزفبدح ِٕٗ ٚثزي 11

 اٌدٙذ إل٠ظبٌٗ ٌٍطٍجخ.

 . . اْ رىْٛ ػاللبرٗ ِغ اٌطٍجخ ٚد٠خ لبئّخ ػٍٝ اٌزفبػً ٚاٌزسف١ض12

 . أْ ٠زّزغ ثٍغخ ٚاضسخ ٚع١ٍّخ.13

 . اْ رىْٛ اعئٍزٗ ٘بدفخ اٌٝ ر١ّٕخ لذساد اٌزفى١ش ػٕذ اٌطٍجخ .14

 . اْ رىْٛ أعئٍزٗ ٚاضسخ اٌظ١بغخ ٚثغ١طخ ٚغ١ش ِشوجخ.15

 . أْ ٠ىْٛ رٚ ِظٙش ِمجٛي ِٚسجت ٌذٜ طٍجزٗ .16

ت لظ١ش اٌمبِخ ال ٠دؼٍٗ . أْ ٠شاػٟ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ داخً اٌظف , ِثالً طب17ٌ

٠دٍظ فٟ اٌخٍف ٠ٚأرٟ ثٗ فٟ اٌّمذِخ أٚ طبٌت ٠ؼبٟٔ ِٓ ضؼف فٟ إٌظش ٠دؼٍٗ فٟ اٌّمذِخ 

 ثبٌدٙخ اٌزٟ رٕبعجٗ ٚثبٌشىً اٌزٞ ال ٠دؼً ِٓ اٌّزؼٍُ ٠شؼش ثبٌسشج ِّب ٘ٛ ف١ٗ.

٘ٛاء . اْ ٠ىْٛ ػبدالً فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّزؼ١ٍّٓ ٠ٚجزؼذ ػٓ اٌزس١ض اٚ اٌزؼبًِ ٚفك اال18

 اٌشخظ١خ .

 . اْ ٠غزخذَ اعٍٛة اٌزؼض٠ض ) اال٠دبثٟ ٚاٌغٍجٟ ( .19

 . اْ ٠ؼًّ ػٍٝ ثٕبء شخظ١خ اٌّزؼٍُ ٚرؼض٠ض ثمزٗ ثٕفغٗ .21

 . اْ ٠زّزغ ثظفبد اٌمبئذ اٌّزّثٍخ فٟ ضجظ اٌظف ٚاالداسح إٌبخسخ ٌٍذسٚط21



ِؼ١ٕخ رىْٛ ِف١ذح فٟ . اززشاَ اٌذسط ٚاٌؼًّ ثدذ ِٚثبثشح ِغ ِشاػبح اٌفىب٘خ فٟ اٚلبد 22

 اٌمضبء ػٍٝ اًٌٍّ ٚششٚد اٌز٘ٓ .

. اْ ٠ىْٛ خ١ش لذٚح ٌٍطٍجخ فٟ ضٛء ِب ٠فؼً ِٚب ٠مٛي ٚفمبً ٌٍّجبدا ٚاالخالق االعال١ِخ 23

 االط١ٍخ.

 . اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌسبخض اٌشعّٟ ف١ّب ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌطبٌت .24

 ١خ اٌزشث٠ٛخ ٌٍّذسط .. االثزؼبد ػٓ اٌشربثخ ٚاٌدّٛد ٚاٌزظشف ثّب ٠ؼىظ اٌّغؤ25ٌٚ

 . أْ ٠ىْٛ ِسجبً ٌّٕٙزٗ ٚاخزظبطٗ ٠ٕٚذفغ ثست إلٔدبص ٚاخجبرٗ ِٚٙبِٗ.26

. أْ ٠ىْٛ ٌٗ اٌذٚس اال٠دبثٟ فٟ ِٛاخٙخ ٚزً اٌّشىالد اٌزٟ رمغ داخً اٌّذسعخ اٚ داخً 27

 اٌذسط.

ثبعزخذاَ . اْ ٠ىْٛ ٌٗ اٌمذسح ػٍٝ رجغ١ظ اٌّبدح ٚا٠ظبٌٙب ثغٌٙٛخ اٌٝ ار٘بْ اٌطٍجخ عٛاء 28

 اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رزٕبعت ِغ ِٛضٛع اٌذسط اٚ رفؼ١ً االٔشطخ اٌّظبزجخ .

 . ٠دت آْ ٠ىْٛ طٛرٗ خٙٛس٠بً ٚرٚ ٔجشح طٛر١خ رزغ١ش ٚ رزالءَ ِغ اٌّؼٍِٛخ اٌزٟ ٠ؼشضٙب.29

. اْ ٠غزخذَ ٚعبئً االرظبي اٌٍفظ١خ ٚغ١ش اٌٍفظ١خ فٟ اٌششذ اٚ اٌزٛض١ر ٌٍّؼٍِٛبد اٌٛاسدح 31

 اٌذسط .فٟ 

. رٕج١ٗ اٌطٍجخ ثبعزخذاَ اإل٠ّبء اٚ اٌضشة ػٍٝ اٌٍٛزخ أٚ اٌزٕج١ٗ اٌّجبشش أٚ رٛخ١ٗ االعئٍخ 31

 .اٌخأٚ....

 . اعزخذاَ اوثش ِٓ اعٍٛة ٌٍزم٠ُٛ ٌٍزأوذ ِٓ خٙٛدٖ رسمك اال٘ذاف إٌّشٛدح .32

 
 

 مستويات التخطيط أو أنواع الخطط التدريسية:   
ولكن مما ٌنبؽً اإلشارة إلٌه أن الخطط التدرٌسٌة  للخطط التدرٌسٌة أنواع عدة 

التً توضع لقصد تنفٌذ ما هو مقرر لٌست قٌدا ، بل ٌنبؽً أن تتصؾ بالمرونة، فهً 

عبارة عن مقترحات لتنظٌم خط سٌر عملٌة التدرٌس للوصول العملٌة تعلٌمٌة متطورة 

 تتسم بالجودة، ومن هذه الخطط:    

 خطط بعيدة المدى:    . أ
د بها الخطط السنوٌة التً تفٌد بٌان المعالم األساسٌة للمنهج المقرر خالل وٌقص 

 سنة دراسٌة كاملة للصؾ أو المرحلة فً ضوء األهداؾ التربوٌة الموضوعة.   

 وتتكون هذه الخطة من العناصر اآلتٌة: 

 األىداف الخاصة لممقرر الدراسي الذي يدرسو المعمم أو المدرس.    .1
 طرائق التدريس وأساليبو, واألنشطة التعميمية, والتقنيات التربوية.   .2
 أساليب التقويم وأدواتو لقياس مدى تحقق األىداف.   .3
 تحديد المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ المنيج المقرر في ضوء األىداف الموضوعة.          .4
 خطط متوسطة المدى:     . ب



ث يقوم كل من المعمم أو المدرس بتقسيم ويقصد بيا الخطط الفصمية والشيرية حي 
الخطة طويمة األمد )السنوية( في حالة وجودىا إلى فصمين قبل نصف السنة وبعدىا, ومن 
ثم يقوم بتقسيم الفصل األول عمى األشير التي تقع خاللو, وتقسيم الفصل الثاني عمى 

من النوع األول, فيي  األشير التي تقع خاللو أيضا. وتمتاز بأنيا أكثر مرونة في التنفيذ
تساعد المدرس أو المعمم في توزيع األىداف المخطط إلنجازىا خالل شير واحد, وتحديد 
العطل والمناسبات واالمتحانات الشيرية والفصمية, وتساعد في تشخيص الصعوبات التي 

 تواجو عمل المدرس أو المعمم من اجل تالفييا في المستقبل.  
 خطط قصيرة المدى:       . أ

ويقصد بيا الخطة اليومية التي يحتاج إلييا كل من المعمم والمدرس عمى حد سواء,  
لما ليا من دور فاعل في جعميما عمى وعي تام بما يراد إنجازه في الدرس الواحد أو 
مجموعة من الدروس التي تكون في مجموعيا وحدة دراسية, وتمتاز عن غيرىا من الخطط 

 كامًا, وأكثر قربا من الواقع.بأنيا أكثر تفصياًل, واشد أح
 اإلجراءات المشتركة في تدريس فروع التربية اإلسالمية:  

 التخطيط:   . أ
ٌُعد التخطٌط مرحلة سابقة للتدرٌس الفعلً، وٌطلق على هذه المرحلة أٌضا   

مرحلة التحضٌر، ومهما اختلفت التسمٌة فالذي ٌعنٌنا هنا أهمٌة هذه المرحلة فً 

ٌسهم فً تحقٌق األهداؾ التربوٌة المنشودة، لذلك ٌنبؽً على تحقٌق تدرٌس فعال، 

 مدرس التربٌة اإلسالمٌة فً هذه المرحلة العناٌة بما تأتً:    

قراءة الموضوع الخاص بالدرس الجديد في الكتاب المقرر, وتحديد النقاط التي يبحث  .1
فييا, وكتابة خالصة موجزة لو ضمن المعمومات المناسبة لو بما سبق أن درسوه في 

 كتابيم المنيجي.   
البحث عن المصادر التي تخص الموضوع المراد تدريسو سواء أكان ذلك في التالوة  .2

ي الحديث النبوي الشريف, أم العقيدة أم الفقو أم السيرة النبوية الشريفة, والتفسير, أم ف
إذ ينبغي عمى معمم التربية اإلسالمية ومدرسيا أن يحتفظ في مكتبتو بتفسيرين في 
األقل, واحد الصحاح الخاص بالحديث النبوي الشريف وكتب العقيدة اإلسالمية 

ار اليدامة وكتب الفقو اإلسالمي وأصولو, الصحيحة الخالية من الدس واألباطيل واألفك
 فضاًل عن كتب السيرة النبوية الشريفة قديميًا وحديثيًا.    



البحث عن نصوص تصمح لالستشياد من قرآن وحديث وشعر. واألفضل أن يكون  .3
لممدرس )دفتر خاص لمختاراتو( ثم يختار منيا ما يصمح ذكره في أثناء عرض الدرس 

الفروع التربية اإلسالمية بما يزيد من ثروة الطالب العممية الجديد في أي فرع من 
 وينمييا, وبما يزيد من جمال أسموب العرض وتوضيح الفكرة.   

وبعد الفراغ من ضم المعلومات المدرسٌة والخارجٌة التً ٌعرضها بما ٌضمن      

 توضٌح الفكرة وجمال األسلوب ٌقوم المدرس أو المعلم بإنجاز ما ٌأتً:   
تابة هٌكل الموضوع على شكل رؤوس نقاط متسلسلة، وٌضع أمام كل نقطة ك .ٔ

 خالصتها بكلمات. مع كتابة النص أو القصة ان وجدت.  
.عند الفراغ من كتابة خالصة الموضوع ٌفكر)مقدمة( مناسبة لهو تهٌا أذهان الطلبة، ٕ

ضوع كله وتشوق نفوسهم إلى تلقً الرس الجدٌد، وٌهٌا أٌضا خاتمة ٌلخص بها المو

 بكلمات موجزة قصٌرة معززة لمعنى الدرس.  

 .على المدرس العناٌة بإعداد أسبلة تؽطً أجزاء الموضوع المراد شرحه بالتفصٌل.ٖ

 تحديد األهداف التعليمية:   . ب
إن تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة فً أي درس من دروس التربٌة اإلسالمٌة ٌكون على     

 النحو اآلتً:  

أن تصاغ األهداؾ بشكل سلوكً ما أمكن. ونعنً بذلك أمورا ٌتوقع أن ٌقوم بها  .1
 المتعلم وٌستطٌع المعلم مالحظتها وقٌاسها.   

أن تكون األهداؾ التعلٌمٌة شاملة وؼٌر محصورة فً مجال من مجاالت األهداؾ  .2
 أي أهداؾ معرفٌة وأهداؾ وجدانٌة وأهداؾ مهارٌة )حركٌة(. 

 مثال : أن ٌقارن الطالب بٌن حالة المسلمٌن فً مكة قبل الهجرة وبعدها.   

أما معٌار األداء )القٌاس(: فهو أداء الطالب الذي ٌقبله المدرس أو المعلم، وٌعد دلٌال  على 

 ان التعلم قد حدث.   

 مثال : أن ٌرسم الطالب خارطة الجزٌرة العربٌة فً ؼضون عشرة دقابق.

 د الطالب أحكام النون الساكنة والتنوٌن باستعمال القرآن الكرٌم.  مثال : أن ٌحد

 التمهيد:  . ت
وهو عبارة عن مدخل لموضوع الدرس الذي ٌراد شرحه وٌترك للمعلم أو المدرس    

 الحرٌة فً أن ٌقدم للدرس بما ٌراه مناسبا  لتحقٌق األهداؾ.  



ة معٌنة ذات عالقة بموضوع والتمهٌد أما أن ٌكون بإلقاء األسبلة، أو بسرد قص    

الدرس، أو ربط موضوع الدرس بموضوع سابق ونحو ذلك. فالؽاٌة التً نتوخاها من 

 التمهٌد هً تهٌبة أذهان الطلبة وإثارة دافعٌتهم وانتباههم إلى الموضوع الجدٌد.  

 ومن األمور التي ينبغي أن يتضمنها التمهيد ما يأتي: 

مدرس أو المعلم درسه بدعاء، كأن ٌقول:)اللهم ال علم لنا . الدعاء: من السنة أن ٌبدأ الٔ

إال ما علمتنا( أو )ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هدٌتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 

 الوهاب(. 

. أن ٌكون التمهٌد قصٌرا : فال ٌأخذ من وقت الدرس إال دقابق معدودات، ألنه إذا طال ٕ

ض الموضوع وشرحه، وبالنتٌجة سٌكون على التمهٌد فسٌكون ذلك على حساب عر

 حساب تحقٌق األهداؾ المرجوة من الدرس.  

 أن تكون للتمهٌد عالقة بالموضوع المراد شرحه.  .3

 أن ٌصاغ التمهٌد بعبارات سهلة وواضحة تراعً فٌها الفروق الفردٌة للطلبة. .4
 ث. العرض أو الشرح:  

أتً هذه الخطوة بعد أن ٌمهد وٌقصد به عرض المعلم للموضوع المراد تدرٌسه وت

المعلم أو المدرس للموضوع تمهٌدا منسبا وٌنبؽً على المعلم أو المدرس مراعاة األمور 

 التالٌة: 

فً  اختيار الطريقة المالئمة لعرض موضوع الدرس والتنويع في أساليب التدريس .ٔ
الدرس الواحد من اجل تحقٌق تعلم فعال لدى الطلبة، وتعطً للمعلم أو المدرس 

 القدرة على تحقٌق األهداؾ التربوٌة.

فمن الطلبة من هو حاد الذكاء ٌتمكن من متابعة المدرس  مراعاة الفروق الفردية: .ٕ
فً عرضه وشرحه للدرس، وفٌهم من ٌحتاج إلى اإلعادة والتكرار، ومنهم من 

 إلى وقت كاؾ للشرح والتوضٌح.  ٌحتاج
أن ٌهتم المعلم أو المدرس بتشوٌق الطلبة فً الموقؾ التعلٌمً مع  التشويق: .ٖ

مالحظة عدم اقتصار التشوٌق وجذب انتباه الطلبة على مقدمة الدرس، بل ٌستمر 
 حتى االنتهاء منه. 

اء عرض على المدرس أو المعلم مراعاة التسلسل المنطقً فً أثن تسلسل المفاهيم: .ٗ
موضوعات التربٌة اإلسالمٌة، وٌكون أما من المعلوم إلى المجهول، أو من السهل 

 إلى الصعب أو من البسٌط إلى المركب، أو من الجزء إلى الكل.  
فمثال  من ناحٌة السمع، فإذا شعر المعلم أو  مراعاة قدرة الطلبة على المتابعة: .5

لزمه فً هذه الحالة أن ٌرفع من المدرس بأن صوته ال ٌصل إلى مسامع الطلبة، ٌ
صوته وٌنصح المعلم أو المدرس بان ٌنوع فً نبرات الصوت وشدته على أاّل ٌكون 



درسه على وتٌرة واحدة، الن ذلك ٌسبب الملل وشرود الذهن وعدم االنتباه لدى 
 الطلبة. 

إال بما ٌثري الموضوع وٌوضحه، الن الخروج عن  عدم الخروج عن الموضوع: .6
ٌساعد على تشتٌت انتباه الطلبة وعدم قدرتهم على المتابعة، فضال  على الموضوع 

أن هناك أهداؾ ٌنبؽً تحقٌقها، ومن ثم فأن الخروج عن الدرس ٌعنً عدو تحقٌق 
 األهداؾ المنشودة.

: وهذا من األشٌاء المهمة لٌنشأ ضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى أثناء الدرس .7
عربٌة وفهمها فهما ال ٌحتاج إلى تكلؾ كما أنها لؽة القرآن الطالب على محبة اللؽة ال

 وفً النطق بها أجر وقربة إلى هللا سبحانه وتعالى. 
 األسئلة التي يلقيها المعلم أو المدرس:   .8

من المهارات األساسٌة لمدرسً التربٌة اإلسالمٌة ومعلمٌها االستخدام الصحٌح  

لمدرس أن ٌستؽنً عن مهارات صٌاؼة لألسبلة الصفٌة. إذ ال ٌمكن للمعلم أو ا

األسبلة وتوجٌهها واإلجابة عن أسبلة الطلبة فً أثناء عرضه ألي درس من دروس 

التربٌة اإلسالمٌة. فمهما تنوعت األسالٌب والطرابق التً تعرض بها المادة، فأن 

األسبلة بصورة أو بأخرى تقع فً قلب عملٌة التعلٌم والتعلم وضرورة الزمة ال ؼنى 

 نها فً عملٌة التعلٌم والتعلم.  ع

 الخاتمة )التقويم والنشاطات(: . ب
ٌمكن للمعلم أو المدرس أن ٌختم درسه بخالصة ٌلخص فٌها موضوع الدرس     

حتى ٌتسنَّ لطلبته اإللمام واإلحاطة بموضوع الدرس، وقد ٌركز فً أثناء التلخٌص 

سبلة ٌحكم عن طرٌقها على بعض النقاط المهمة. وقد ٌقوم بإلقاء مجموعة من األ

على أداء الطلبة وتعلمهم. وٌتعرؾ على مدى تحقٌقه لألهداؾ. وللمعلم أو المدرس 

بعد ذلك أن ٌكلؾ طلبته بأنشطة تربوٌة تسهم فً تحسٌن تعلم الطلبة، وتزودهم 

بخبرات متنوعة تمكنهم من النمو الشامل فً النواحً الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة 

نشطة المتنوعة توازي بل قد تفوق أحٌانا ما ٌكتسبه الطالب فً أثناء والعاطفٌة، فاأل

الدرس، الن الطالب ٌقبل على ممارسة هذه النشاطات بمحض إرادته واختٌاره ووفقا  

 لمٌوله وقدراته. 

 ومن األنشطة التي يمكن للمعلم أو المدرس أن يوجه طلبته إليها:     

 التالوة والحفظ.في مجال القرآن الكريم: مسابقات  .1
 في مجال الحديث الشريف: مسابقات في حفظ الحديث. .2
 في مجال العقيدة: االىتمام باألناشيد اإلسالمية. .3
 في مجال السيرة النبوية: رسم الخرائط التي توضح سير بعض الغزوات والمعارك. .4
 مجال الفقو: المشاركة في أداء بعض العبادات كالوضوء في متوضأ المدرسة. .5



 إػذاد اٌخطخ ا١ِٛ١ٌخو١ف١خ  .6

إْ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌٛضغ خطخ رذس٠ظ ١ِٛ٠خ ِّٙخ ٌٍّذسط فٟ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ألْ ِضاٌٚخ ٘زٖ إٌّٙخ 

٠زطٍت ِٓ اٌمبئُ ثٙب ِؼشفخ خطٛاد ػٍّٗ ثذلخ ٚرزبثغ إلٔدبص اٌؼًّ ثأفضً اٌغجً ٌزٌه فئْ ػ١ٍّخ إػذاد 

 -خطخ اٌذسط ا١ِٛ١ٌخ رزطٍت ِب ٠أرٟ :

 ػبِخ أٚالً : ِؼٍِٛبد

رشًّ أعُ اٌّبدح اٌذساع١خ , ػٕٛاْ اٌّٛضٛع , اٌظف ٚاٌشؼجخ , اٌذسط , ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ اٌزٞ عزٕفز 

 1اٌخطخ ف١ٗ 

 ثب١ٔبً : األ٘ذاف

رزضّٓ اٌخطخ ا١ِٛ١ٌخ اٌزذس٠غ١خ أ٘ذافبً ػبِخ خبطخ ثبٌّٛضٛع ٚأ٘ذافبً عٍٛو١خ ٠ّىٓ رسم١مٙب فٟ أثٕبء 

ٍٝ ٘زٖ األ٘ذاف ٌزسفضُ٘ ػٍٝ رزجغ اٌذسط ثٛضٛذ ١ٌٚىٛٔٛا اٌذسط ِٚٓ اٌضشٚسٞ أْ ٠طٍغ اٌطٍجخ ػ

 1ػٍٝ ث١ٕخ ِٓ أ١ّ٘خ اٌّٛضٛع 

 ثبٌثبً : رسذ٠ذ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ

إْ رسذ٠ذ األ٘ذاف ٌٗ ػاللخ ثبخز١بس ٚرسذ٠ذ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رغبػذ والً ِٓ اٌّذسط ٚاٌطٍجخ فٟ 

فئْ ٌٙب لٛاػذ فٟ االعزخذاَ ِٓ ز١ث اٌضِٓ ٚاٌزٛل١ذ خؼً ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ عٍٙخ ِٚفِٙٛخ , ٌزٌه 

 1ٚاٌفبػ١ٍخ ٌزا ٠دت رسذ٠ذ٘ب 

 ساثؼبً : اٌّمذِخ " اٌز١ّٙذ " اٌّذخً ٌٍذسط "

اٌغب٠خ ِٓ اٌّمذِخ ر١ٙئخ أر٘بْ اٌطٍجخ ٌٍّٛضٛع اٌدذ٠ذ إر ٠مَٛ اٌّذسط ثؼشع اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ عجك أْ 

ٌذسط اٌزٞ ع١مَٛ ثزٛض١سٗ ٚلذ ٠ٍدأ اٌٝ االعزدٛاة دسعٙب ٚرؼٍّٙب اٌطٍجخ ٌٚٙب ػاللخ ِجبششح ثب

ٚإٌّبلشخ ِغ اٌطٍجخ ٌز١ٙئزُٙ ٌٍذسط , ٚػٕذِب ٠زأوذ ِٓ أْ اٌّؼٍِٛبد اٌغبثمخ اٌزٟ ع١غزفبد ِٕٙب لذ 

رزوش٘ب اٌطٍجخ فئْ ػ١ٍٗ أْ ٠ثجذ ػٕٛاْ اٌّٛضٛع اٌدذ٠ذ ػٍـٝ اٌغجٛسح , ٚاٌضِٓ اٌزٞ رغزغشلٗ 

 1( دلبئك رمش٠جبً  7 – 5اٌّمذِخ ٠زشاٚذ ث١ٓ ) 

 خبِغبً : رمذ٠ُ اٌذسط " ػشع اٌّٛضٛع "

٠ُؼذ ٘زا اٌدضء ِٓ اٌخطخ اٌؼّٛد اٌفمشٞ ٌٙب , ٠ٚشغً ز١ضاً وج١شاً ِٓ ِٕبلشبد اٌطٍجخ ٠ٚغزغشق ٚلزبً 

أطٛي ِٓ أٞ خضء آخش , ٠ّٚىٓ ٌٍّذسط أْ ٠مذَ دسعٗ ثأ٠خ طش٠مخ أٚ أعٍٛة رذس٠غٟ ثششط أْ ٠ىْٛ 

خ اٌّبدح اٌذساع١خ ِٚغ لبث١ٍبد اٌطٍجخ ٚلذسارُٙ ٚلذ ٠غزخذَ طش٠مز١ٓ أٚ أوثش فٟ ٕ٘بن أغدبَ ِغ طج١ؼ

رمذ٠ُ اٌّبدح اٌذساع١خ , ٚثؼذ اٌؼشع ٠مذَ خالطخ ِشوضح شبٍِخ ٌٍّٛضٛع ٠ؤوذ ػٍٝ إٌمبط األعبع١خ 

 1وٟ ٠ىْٛ ٌٍطٍجخ طٛسح ِزىبٍِخ ػٓ اٌذسط 

 

 

 

 عبدعبً : اٌزم٠ُٛ

ٛ رسم١ك أ٘ذافٗ , ٌزا فئْ اٌّذسط ٠ٕجغٟ أْ ٠زؼشف ػٍٝ ِذٜ ِب ٌىً ػًّ ٔز١دخ ٚٔز١دخ اٌزذس٠ظ ٘

زممٗ اٌطٍجخ ِٓ رؼ١ٍُ ِٚغزٜٛ ٘زا اٌزسمك , ٚلجً ٔٙب٠خ اٌذسط ٠طشذ ػٍٝ اٌطٍجخ أعئٍخ لظ١شح ػبدح 

رغطٟ أخضاء اٌّٛضٛع اٌـزٞ لبَ ثؼشضٗ ٠ىشف ثٛاعطزٙب ِـذٜ فُّٙٙ ٌٍذسط ٟٚ٘ رج١ٓ ٌٍّذسط 

 ٠1ظ ٚرٌه ػـٓ طش٠ك ِمذاس ِب أعزٛػجٗ اٌطٍجخ ِٚب رؼٍّٖٛ ِذٜ ٔدبزٗ فـٟ ػ١ٍّخ اٌزذس

 عبثؼبً : اٌٛاخت اٌج١زٟ

٘ٛ رى١ٍف اٌطٍجخ ثؼًّ ٠زىْٛ ِٓ ٔشبطبد رؼ١ٍّخ الطف١خ ِٛخٙخ ِخظظخ إلطالػُٙ ػٍٝ اٌّٛضٛع 

 اٌذساعٟ اٌدذ٠ذ ٚاألعب١ٌت اٌزٟ ثٛاعطزٙب ٠ّىُٕٙ إٔدبص ٘زا اٌزؼٍُ .

, ألٔٗ ٠ض٠ذ ِٓ رشع١خ اٌّؼٍِٛبد فٟ أر٘بُٔٙ ٠ٚسذد ِٛاطٓ اٌظؼٛثخ ٠ُٚؼذ اٌٛاخت اٌج١زٟ ِّٙبً ٌُٙ 

ٚاٌغّٛع فززبذ اٌفشطخ ٌالعز١ضبذ ػٕٙب خالي اٌذسط ٚضشٚسٞ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٚلذ ِؼ١ٓ ٌزثج١زٗ 

ِٓ لجً اٌطٍجخ ٚأْ ٠طشزٛا األعئٍخ ٚاالعزفغبساد زٌٛٗ ٠ٚفّٙٛا اٌّمظٛد ِٕٗ ٚأْ ٠ىْٛ اٌٛلذ 

اٌٛلذ اٌزٞ ٠زٛفش ٌذ٠ُٙ , ٚفٟ وً األزٛاي ٠ٕجغٟ أْ ٠ٕظش اٌٝ إٌشبطبد  اٌّخظض إلٔدبصٖ ٠زالءَ ِغ

 1اٌالطف١خ ػٍٝ إٔٙب ٚخذد فٟ األطً ٌّغبػذرُٙ ػٍٝ اٌزمذَ ٚاإلثذاع 

إْ ٔدبذ اٌزذس٠ظ ٠زٛلف ٌذسخخ وج١شح ػٍٝ ٘زٖ إٌشبطبد وّب ٠زٛلف ػ١ٍٙب رمذَ اٌطٍجخ فٟ رؼٍُّٙ , 

 ْ ٠مِٛٛا ثٗ خبسج اٌظف ثأٔفغُٙ .فبٌٛاخت اٌج١زٟ ٠سذد ِب اٌزٞ ٠دت أ

٠زضر ِّب رمذَ أْ اٌسبخخ ٌٍخطخ ا١ِٛ١ٌخ اٌزذس٠غ١خ لبئّخ ِٚغزّشح إرا ِب أس٠ذ رسم١ك رفبػً ِثّش ث١ٓ 

اٌّذسط ٚطٍجزٗ , ٚاٌزٞ ٠ّٙٗ أْ ٠ظً ثُٙ اٌٝ أفضً طٛسح رذس٠غ١خ ػ١ٍٗ أْ ٠جزي خٙذاً ١ِٛ٠بً لجً أْ 

اٌّذسط رٕؼىظ آثبسٖ ػٍٝ وً اٌطٍجخ ِٚٓ ٕ٘ب فئٔٗ ٠ُؼذ وً ٠ذخً اٌظف , إْ ٘زا اٌدٙذ اٌزٞ ٠جزٌٗ 

 دسط ش١ئبً خذ٠ذاً ٠سزبج ٌخطخ خذ٠ذح ف١ٍظ ٕ٘بن دسٌط ٠شجٗ دسعبً آخش ززٝ ٚأْ أرفك اٌّٛضٛع.

 



  Achievement testاالختبار التحصيلي ؟

ٌُقصد باالختبار التحصٌلً أنه : أداة تستخدم لتحدٌد مستوى كسب المتعلم لمعلومات 

ومهارات فً مادة دراسٌة كان قد تم تعلمها مسبقا  بصفة رسمٌة، من خالل إجاباته على 

  .عٌنة من األسبلة )الفقرات( التً تمثل محتوى المادة الدراسٌة

 مواصفاته

الصدق : وٌقصد به قٌاس االختبار لما أُعد لقٌاسه . فإذا صمم االختبار لقٌاس قدرة  •

دٌث مثال ، فٌجب أن ٌقٌس هذه القدرة التً صمم ألجلها ، الطلبة التحصٌلٌة فً مادة الح

  .أما إذا قاس اتجاهات الطلبة نحو المادة فهو اختبار ؼٌر صادق

الثبات : وٌقصد به أن مركز الطالب النسبً ال ٌتؽٌر إذا أعٌد االختبار على الطالب  •

ر مكافبة له على نفسه . وهذا ٌعنً استقرار النتابج عند تكرار تطبٌق االختبار أو صو

  .المجموعة نفسها من األفراد

  .الموضوعٌة : وٌقصد بها عدم تأثر نتابج المفحوص بذاتٌة المصحح •

  .الشمولٌة : وٌقصد بها أن ٌكون االختبار شامال لنواتج التعلم المراد قٌاسها •

  .التعرؾ مواطن القوة والضعؾ لدى الطلبة •

  .قٌاس تحصٌل الطلبة ومدى تقدمهم •

  .إثارة دافعٌة الطلبة للتعلم •

  .تقٌٌم طرابق التدرٌس •

  .تقٌٌم المناهج الدراسٌة ، ومدى مالءمتها لحاجات الطلبة •

تزوٌد الطالب وولً األمر وأصحاب القرار بالتؽذٌة الراجعة عن مستوى تحصٌل  •

  .الطلبة

  ..تقٌٌم البرنامج التعلٌمً •

  tive TestsObjecأنواع االختبارات الموضوعية

  True /False Itemsـ أسبلة الصواب والخطأ

  Multiple Choice Itemsـ أسبلة االختٌار من متعدد2

  Matching Itemsـ أسبلة المقابلة3

  Completion Itemsـ أسبلة التكمٌل4

  True False Items :فقرات الصواب والخطأ - أ

الفقرة فً هذا النوع من األسبلة عبارة عن جملة خبرٌة ٌجٌب عنها الطالب بالصواب 

 :، أو أي صٌؽة أخرى مثل خاطبةإذا كانت الجملة صحٌحة ، والخطأ إذا كانت الجملة 

 :و ) ص ، خ ( . وٌهدؾ هذا النوع من األسبلة إلى× ( نعم ، ال ( ، ) ? ،  )

 الخاطبةقٌاس قدرة الطالب على التمٌٌز بٌن المعلومات الصحٌحة والمعلومات - 

وٌستخدم لقٌاس المستوٌات الدنٌا من المجال المعرفً. وٌمتاز هذا النوع من الفقرات بما 

  :ٌأتً

  .موضوعٌة التقٌٌم

  .سهولة التصحٌح

  .الشمولٌة النسبٌة

  .سهولة الصٌاؼة

  .فظ والتخمٌنقٌاس التذكر والتشجٌع على الح

 :عند كتابة هذا النوع من الفقرات ٌجب مراعاة ما ٌأتً

أن تكون الجمل واضحة وقصٌرة ، وأن ال تستخدم العبارات كما وردت فً الكتاب  •



 .المقرر

أن تكون الجملة إما صحٌحة أو خاطبة ، وال ٌجوز الجمع بٌن الصواب والخطأ فً  •

  .الجملة نفسها

  .ثل ال ، مطلقا ، أبدا ، أحٌانا ، فقط ، دابماعدم استخدام كلمات م •

أن تكون الجمل مرتبة عشوابٌا ، وأن ٌكون عدد الجمل الصحٌحة مساوٌا لعدد الجمل  •

 الخاطبة

  Multiple Choice Items :فقرات االختيار من متعدد - ب

واستخداما ٌعتبر هذا النوع من األسبلة من أفضل أنواع األسبلة وأكثرها صدقا وثباتا - 

فً االختبارات . تتكون الفقرة فً مثل هذا النوع من األسبلة من المتن الذي ٌوضح 

المشكلة، وٌتبعه عدد من البدابل ) المموهات ( . إحداها هو اإلجابة الصحٌحة ، وٌطلب 

إلى الطالب اختٌار اإلجابة الصحٌحة ، وٌستخدم هذا النوع لقٌاس معرفة الحقابق العلمٌة 

ها وتطبٌق المعرفة العلمٌة فً مواقؾ جدٌدة ، وٌتصؾ هذا النوع من األسبلة واستٌعاب

  :بما ٌأتً

  .تؽطٌة محتوى الكتاب المدرسً- 

  .سهولة التصحٌح- 

  .صعوبة اإلعداد والتصمٌم- 

  .صعوبة قٌاس القدرات التعبٌرٌة واألدابٌة واإلبداعٌة- 

  .تكالٌؾ إعداده ارتفاع- 

 

 :ما ٌأتً ةمن الفقرات ٌجب مراعا هذا النوع عند كتابة

  .أن ٌحدد فً متن السؤال مشكلة واضحة ، وٌكون أحد البدابل حال للمشكلة •

  .( لتقلٌل نسبة التخمٌن ٘-ٗأن ٌكون عدد البدابل )  •

  .أن تكون المموهات جمٌعها محتملة من وجهة نظر الطالب •

صٌؽة النفً ، وتجنب الكلمات مراعاة وضوح اللؽة فً نص السؤال بحٌث ٌبتعد عن  •

  .التً تحمل عدة معانً ، وتؤدي إلى إرباك الطالب وتضلٌله

  .االبتعاد عن استخدام الكلمات : أبدا ، دابما ، مطلقا ، إطالقا •

 

 

  Matching items( أسئلة المطابقة ) المزاوجةج_

أو العبارات  ٌتألؾ هذا النوع من األسبلة من مجموعتٌن ) قابمتٌن ( من الكلمات •

وتسمى القابمة األولى ) المقدمات ( ، وتسمى القابمة الثانٌة ) اإلجابات ( بحٌث ٌكون 

لكل مقدمة فً القابمة األولى إجابة فً القابمة الثانٌة ، وٌطلب إلى الطالب أن ٌربط كل 

ٌة . كلمة أو عبارة فً القابمة األولى بما ٌناسبها من كلمات أو عبارات فً القابمة الثان

 .وٌستخدم هذا النوع لقٌاس قدرة الطالب على ربط المفاهٌم والمبادئ والتعمٌمات العلمٌة

  :وٌتصؾ هذا النوع من األسبلة بما ٌأتً

  .سهولة اإلعداد والصٌاؼة •

  .موضوعٌة التقٌٌم •

  .مجال التخمٌن فٌه قلٌل •

  .مناسبته للطلبة فً المرحلة األساسٌة •

 .ات الطلبة المتعلقة بذكر الحقابق ، والتعمٌمات ، والمفاهٌم العلمٌةمناسبته لقٌاس قدر •



  .تشجٌعه على حفظ المعلومات وتذكرها •

استخدامه ٌتطلب وجود عدد من العالقات المتناظرة من المعارؾ ، وان ٌكون عدد  •

 )دماتالبدابل فً القابمة الثانٌة ) قابمة االجابات ( اكثر من عدد القابمة االولى ) المق

 

 

  Essay Testsاختبار المقال

 ةالتي ليس لها استجابة محدد المفتوحةاألسئلة  

 

هً تقٌس مدي واسع من الموضوع ،المعرفة  المناقشةللطالب الحرٌة التامة فً 

بموضوعات أخري مرتبطة ،القدرة علً التركٌب ، التحلٌل و التقٌٌم، مهارات االتصال 

  .لتنظٌم االفكار و اٌضاح القدرة علً التفكٌر االبتكاري و االبداعً الفرصةالكتابٌة و 

 

 األسئلة المحددة االستجابة

االسبلة  ما تكونٌكون للطالب حرٌة قلٌلة فً تحدٌد طبٌعة و مدي االستجابة .و ؼالبا 

مرشدة و موجه لهٌكل و محتوي االستجابة المتوقعة ،و هذا النوع ٌقٌم المعلومات 

  .ً الكتاب المقرر، أكثر من تقٌٌم التفكٌر الناقدالموجودة ف

 : أهم مزايا وعيوب األسئلة المقالية 

 المزاٌا -األسبلة المقالٌة : أ

 سهولة اإلعداد .1

  .ال تسمح بالتخمٌن وتقلل من إمكانٌة الؽش .2

 .تمنح الطالب حرٌة اإلجابة .3

  .تظهر مهارة الطالب فً التنظٌم وترتٌب األفكار .4

  .ٌركز على األفكار الربٌسٌة والمفاهٌم الكلٌة .5

 العٌوب - ب

  .تفتقد إلى خاصٌة الشمولٌة .1

  .لؽة الطالب وخطه وتنظٌمه وسرعته فً الحل تؤثر على موضوعٌة التصحٌح .2

  .تستؽرق وقت وجهد فً التصحٌح .3

  .احتمال فهم السؤال بأشكال مختلفة .من قبل الطالب .4

  .واضحة عن تحصٌل الطالبال تعطً داللة  .5

 

 :األسئلة الموضوعيةاهم مزيا وعيوب  

 المزايا -أ

  .الثبات والصدق .1

  .الموضوعٌة فً التصحٌح .2

  .السرعة فً التصحٌح .3

  .شمولٌتها للموضوعات ولمستوٌات األهداؾ .4

  .تساعد على المقارنة بٌن الطالب .5

 العيوب -ب

  .سهولة التخمٌن فً اإلجابة .1

  .صعوبة إعدادها .2



 .سهولة الؽش .3

  .ال تعطً الطالب حرٌة التعبٌر وإلبداع .4

  .مكلفة مادٌا  فً الكتابة والطباعة .5

  .داللة عن المستوى الحقٌقً للطالب ال تعطً .6

 

 :خصائص االختبار الجيد

  .الموضوعية

إجابة الطالب ونعنً بها منع التأثٌرات الشخصٌة بالنسبة للحكم على صحة أو خطأ 

وتقدٌرها وتفسٌر نتابجها بحٌث ال تخضع لتقدٌر المصحح الذاتً فتختلؾ من مصحح 

  .إلى آخر

  .الثبات

ونعنً به ثبات نتٌجة الطالب فً هذا االختبار عند تطبٌقه مرة أخرى ٌفصل بٌنهما فترة 

  .زمنٌة قصٌرة

  .الصدق

ً وضع لقٌاسها بدقة .فمثال  إذا االختبار الصادق هو االختبار الذي ٌقٌس األهداؾ الت

فً إجراء العملٌات األساسٌة للجبر فٌجب أن ٌقل  الطالبوضع االختبار بهدؾ تقوٌم 

  .أثر ضعؾ الطالب فً التعبٌر الرمزي على أدابه فً االختبار

  .الشمول

  .ونعنً به أن تؽطً أسبلة االختبار جمٌع الجوانب المراد تقوٌمها

  .التمييز

 الفروق الفردٌة بٌن الطالب حٌث تختلؾ االجابات باختالؾ الطالبإبراز 

  .الواقعية

 ٌستهلك وقتا  طوٌال ونعنً بها مراعاة واقع االختبار من حٌث امكانات التطبٌق كأن ال

وتطبٌقه وتصحٌحه وتفسٌر نتابج وأن ٌلبم ظروؾ المدرسة من  إلعدادهمن المدرس 

  .حٌث االمكانات المتاحة

  .الدافعية

أن ٌثٌر االختبار حوافز التلمٌذ نحو االجابة علٌها ونحو دراسة المزٌد من الرٌاضٌات 

وٌتحقق ذلك بتجنب األسبلة التً ٌؽلب علٌها التخمٌن وأن ال ٌستخدم االختبار كوسٌلة 

  .لعقاب التالمٌذ

  .السهولة

  .سهولة اإلعداد والطباعة والتطبٌق وؼٌر ذلك

 التعلميةالوسائل التعليمية 

 أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة

تقوم الوسابل التعلٌمٌة بدور ربٌس فً جمٌع عملٌات التعلٌم والتعلم التً تتم فً المؤسسات 

كالمدارس والمعاهد   Formal Educationالتعلٌمٌة المعروفة بالتعلٌم النظامً او الرسمً

المؤسسات وٌباشر الفرد فٌها التعلم على  والجامعات او فً عملٌات التعلم التً تحدث خارج هذه

  Informalمسؤولٌته وبرؼبة منه فً االستزادة من المعرفة وتسمى بالتعلم الؽٌر الرسمً

Education .  وبالمثل فان الوسابل بأنواعها المختلفة وأسالٌب االستعانة بما تعتبر الزمة لنجاح

كما ٌحدث  o Face communication Face tعملٌات االتصال التً تتم عن طرٌق المواجهة



فً المحاضرات والندوات والمقابالت او التً تتخذ طرٌقها من خالل وسابل االتصال 

  .الجماهٌري كاإلذاعة والتلفاز والسٌنما والصحافة

وال نؽالً اذا قلنا ان معالجة مشكالت التنمٌة البشرٌة واالجتماعٌة ال ٌمكن ان تحدث اال من 

وسابل االتصال المناسبة التقلٌدٌة منها والحدٌثة . وٌمكن ان نوضح أهمٌة خالل االستعانة ب

  .الوسابل التعلٌمٌة فً المجاالت الربٌسة اآلتٌة

 أهمية الوسائل التعليمية التعلمية لعناصر الموقف التعليمي

بٌسة وبعامة تكمن أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة وفابدتها من خالل تأثٌرها فً العناصر الر

  .الثالثة من عناصر العملٌة التعلٌمٌة ) المعلم ، المتعلم ، المادة التعلٌمٌة ( على الشكل اآلتً

 

 اوال / أهمٌتها للمعلم

ان استخدام الوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة فً عملٌة التعلٌم تفٌد المعلم وتساعده وتحسن أداءه فً 

 إدارة الموقؾ التعلٌمً ، وذلك من خالل اآلتً

  .تساعد على رفع درجة كفاٌة المعلم المهنٌة واستعداده- 

  .تؽٌر دور المعلم من ناقل للمعلومات وملقن الى دور المخطط والمنفذ والمقوم للتعلم- 

  .تساعد المعلم على حسن عرض المادة وتقوٌمها والتحكم بها- 

  .تمكن المعلم من استؽالل كل الوقت المتاح بشكل أفضل- 

والجهد المبذولٌن من قبل المعلم حٌث ٌمكن استخدام الوسٌلة التعلٌمٌة مرات  توفر الوقت- 

عدٌدة ومن قبل أكثر من معلم وهذا ٌقلل من تكلفة الهدؾ من الوسٌلة ، ومن الوقت والجهد 

  .المبذولٌن من قبل المعلم فً التحضٌر واإلعداد للموقؾ التعلٌمً

لبة وذلك من خالل القٌام بالنشاطات التعلٌمٌة لحل تساعد المعلم فً إثارة الدافعٌة لدى الط- 

  .المشكالت او اكتشاؾ الحقابق

تساعد المعلم فً التؽلب على حدود الزمان والمكان فً ؼرفة الصؾ وذلك من خالل عرض - 

بعض الوسابل عن ظواهر بعٌدة حدثت ، او حٌوانات منقرضة ، او إحداث وقعت فً الماضً 

  .او ستقع فً المستقبل

 

 ثانٌا / أهمٌتها للمتعلم

اما أهمٌة استخدام الوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة فً ؼرفة الصؾ فإنها أٌضا تعود بالفابدة على 

 المتعلم وتثري تعلمه من خالل اآلتً

 تنمً فً المتعلم حب االستطالع وترؼبه فً التعلم- 

 اصة اذا استخدمها المعلم بكفاٌةتقوي العالقة بٌن المتعلم والمعلم ، وبٌن المتعلمٌن أنفسهم ،وخ- 

  .توسع مجال الخبرات التً ٌمر فٌها المتعلم- 

  .تسهم فً تكوٌن اتجاهات مرؼوب فٌها- 

  .تعالج اللفظٌة والتجرٌد ، وتزٌد ثروة الطلبة وحصٌلتهم من األلفاظ- 

اذا كانت تشجع المتعلم على المشاركة ، والتفاعل مع المواقؾ الصفٌة المختلفة ، وخصوصا - 

  .الوسٌلة من النوع المسلً

تثٌر اهتمام المتعلم وتشوقه الى التعلم ، مما ٌزٌد من دافعتٌه وقٌامه بنشاطات تعلمٌه لحل - 

  .المشكالت والقٌام باكتشاؾ حقابق جدٌدة

  .تجعل الخبرات أكثر فاعلٌة وأبقى أثرا واقل احتماال للنسٌان- 

  .ؼوب فٌه وبالتالً تسهم فً عالج مشكلة الفروق الفردٌةتتٌح فرصا للتنوٌع والتجدٌد المر- 

أثبتت التجارب ان التعلم بالوسابل التعلٌمٌة ٌوفر من الوقت والجهد على المتعلم ما مقداره ) - 



ٖ8-ٗٓ% ) . 

 

 ثالثا / أهمٌتها للمادة التعلٌمٌة

 تعلٌمٌة فً النقاط اآلتٌةتكمن أهمٌة استخدام الوسابل التعلٌمٌة التعلٌمة فً ؼرفة الصؾ للمادة ال

: 

تساعد على توصٌل المعلومات والمواقؾ واالتجاهات والمهارات المتضمنة فً المادة 1- 

التعلٌمٌة الى المتعلمٌن وتساعدهم على إدراك هذه المعلومات إدراكا متقاربا وان اختلفت 

  .المستوٌات

 المتعلمتساعد على إبقاء المعلومات حٌة وذات صورة واضحة فً ذهن 2- 

تبسٌط المعلومات واألفكار وتوضٌحها وتساعد الطلبة على القٌام بأداء المهارات كما هو 3- 

  .مطلوب منهم

وٌتبٌن هنا ان للوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة قٌمة كبٌرة فً عملٌة التعلم ، حٌث انن من الممكن ان 

طرٌق الوسٌلة التعلٌمٌة نشرك اكثر من حاسة من حواس الطالب فً اٌصال المعلومات الٌه عن 

او نظام الوسابط المتعددة حٌث انه ثبت لدى علماء النفس التربوي انه كلما امكن اشراك اكثر 

 من حاسة من حواس الطالب لدراسة فكرة ما كان ذلك سببا فً سرعة التعلم واكتساب الخبرات

. 

 

 مبررات استخدام الوسائل التعليمية التعلمية

ٌمر العالم فً تؽٌرات كثٌرة تناولت جمٌع نواحً الحٌاة وأثرت على مرفق التعلٌم فً أهدافه 

ومناهجه ووسابله ، بحٌث أصبح من الضروري على رجال التربٌة ان ٌواجهوا تحدٌات العصر 

باألسالٌب والوسابل الحدٌثة ، حتى ٌتؽلبوا على ما ٌواجههم من مشكالت وٌدفعوا بالتعلٌم لكى 

بمسؤولٌته فً تطوٌر المجتمع ، ومن اهم المبررات التً تؤكد ضرورة استخدام الوسابل  ٌقوم

  .التعلٌمٌة

 

 

 االنفجار المعرف1ً- 

نظرا الن المعرفة العلمٌة نسبٌة وؼٌر مطلقة فإنها قابلة للتؽٌٌر والتعدٌل ، األمر الذي ٌؤدي الى 

إلضافة الى تراكمٌة البناء المعرفً إضافة الجدٌد منها بصورة مستمرة ، ومن ثم تؤدي تلك ا

للعلم ، وهذا ٌؤدي على زٌادة تسارع عجلة الحضارة واذا كان عصرنا الحالً قد شهد زٌادة 

معدالت التراكم المعرفً فً بناء العلم لدرجة وصلت الى حد االنفجار المعرفً فان هناك العدٌد 

ة فً البحث وتقدم وسابل النشر من العوامل التً دعت لذلك أهمها : تأصل الطرٌقة العلمٌ

  .واإلعالم وسهولة االتصال بٌن العلماء والباحثٌن

ولما كان على مناهج التعلٌم ضرورة اللحاق بركب التقدم العلمً وتقدٌم اكبر قدر من المعارؾ 

والمعلومات الى المتعلم خالل سنوات دراسته وبأقل جهد فال بد من تفعٌل دور الوسابل التعلٌمٌة 

  .دة االعتماد علٌها فً حل المشكلةوزٌا

 

 

 التطور التكنولوجً ووسابل اإلعالم

لقد شهدت نهاٌة القرن العشرٌن ظهور وسابل اإلعالم وتطورها بسرعة فابقة نتٌجة للتكنولوجٌا 

المتقدمة حتى إنها أصبحت من خصابص العصر الذي نعٌش فٌه وانعكس أثر ذلك على حٌاتنا 



ر به أسلوبنا فً الحٌاة وظهر ذلك جلٌا فً األنماط السلوكٌة التً تنتهجها الفكرٌة والثقافٌة وتأث

فً المأكل والمشرب والملبس وفً معالجة مشاكلنا الٌومٌة وتأثر مرفق التعلٌم تأثرا كبٌرا وال 

أؼالً إذا قلنا ان اإلمكانٌات الهابلة لوسابل اإلعالم وما تقدمه من معلومات ومدى تأثرها على 

جمٌع مراحل نموه أصبحت تشكل تحدٌا كبٌرا للمدرسة وفلسفتها فً المجتمع ولرجال الفرد فً 

  .الفكر التربوي قاطبة

فالطفل منذ سنواته األولى ٌنشأ وقد أحاطته وسابل األعالم من كل ناحٌة وهو ٌستمع الى الكلمة 

ٌة وٌنقل إلٌه او ٌقرأها فً القصص والجرابد والمجالت وٌستمع الى اإلذاعة والتسجٌالت الصوت

الكلمة المسموعة والمربٌة إلى عقر داره وترتب على ذلك ان ٌأتً الطفل للمدرسة ولدٌه حصٌلة 

لؽوٌة من األلفاظ والصور الذهنٌة والمعلومات والمفاهٌم تفوق كثٌرا ما كان عند مثٌله من 

وان  سنوات مضت فأصبح من الضروري ان ٌرتفع مستوى المقررات الدراسٌة التً ٌتعلمها

  .ٌتطور لٌواجه هذه التحدٌات

وبالمثل فان طرٌقة عرض الموضوعات فً وسابل اإلعالم أثرت على طرق التدرٌس 

واألسالٌب التً تتبعها المدرسة لحصول الطالب على المعرفة فمن األفالم والبرامج التلفازٌة ما 

ها أصبحت تفوق ما صرؾ فٌها جهد كبٌر وحشدت له خبرة العلماء والوسابل الحدٌثة بحٌث ان

تقدمه المدرسة فً كثٌر من األحٌان بحٌث أصبح من الضروري ان تعدل المدرسة من طرق 

  .التدرٌس وتأخذ بالوسابل التعلٌمٌة الحدٌثة

وال ٌمكن كذلك ان نؽفل اآلثار االنفعالٌة لهذه البرامج على المشاهد المستمع نتٌجة لتنوع أسالٌب 

نتباه وتستثٌر الشوق فٌمضً معها الطالب ساعات طوٌلة بٌنما وتكنٌك اإلخراج التً تجذب اال

ٌتطرق إلٌه الملل فً المدرسة وٌنصرؾ عن الدراسة وٌالحظ ذلك بوضوح فٌما تقدمه وسابل 

اإلعالم من معلومات جدٌدة حدٌثة متؽٌرة حسب تؽٌر األحداث سواء فً المجاالت السٌاسة او 

الذي تؤجل المدرسة مثال دراسة بعض هذه العلوم او التطور االجتماعً فً الوقت 

الموضوعات حتى ٌصل الطالب الى المستوٌات العلٌا ألن المنهاج الذي ٌدرسه ال ٌسمح 

  .بمالحقة هذه المتؽٌرات

 

 

 

 

 

 

  :تصنيف الوسائل التعليمية على ضوء عدد المستفيدين منها

تفٌدون منها فً نفس الوقت صنؾ البعض الوسابل التعلٌمٌة على ضوء عدد المتعلمٌن الذٌن ٌس

  :الى ثالثة أنواع

  Aids ( Personal) Individualوسابل فردٌة1- 

وهً تلك الوسابل التً ال ٌمكن استخدامها من قبل أكثر من متعلم واحد فً الوقت نفسه ومن 

امثل : الهاتؾ التعلٌمً ، والحاسوب التعلٌمً الشخصً ، والمجهر المركب او االلكترونً 

  .سكوب وؼٌرها من أجهزة الرؤٌة الفردٌةوالتلٌ

وهذا النوع من الوسابل التعلٌمٌة ٌحقق نتابج تعلم باهرة حٌث ٌتٌح للمتعلم الفرد االحتكاك 

والتعامل المباشر من الوسٌلة بل ٌتٌح له االستنثار بالوسٌلة حتى ٌتعلم ما ٌرٌد لكن هذه الوسابل 

لمٌن فً الوقت نفسه خصوصا فً البلدان الفقٌرة ألن ال تكون فعالة فً تعلٌم عدد كبٌر من المتع

او ذلك ٌعنً ضرورة توفٌر األجهزة والمواد التعلٌمٌة لكل متعلم فرد وهذا أمر ٌتعدى الصعب 



  .المستحٌل من

وبتطور التقنٌة الحدٌثة أمكن تعدٌل بعض الوسابل الفردٌة لتعلٌم مجموعة من المتعلمٌن فً 

تحت المجهر ٌمكنه بدال  مجهرٌةوقت واحد فالمعلم عندما ٌجري عرضا عملٌا لفحص شرٌحة 

من مرور كل متعلم على المجهر لرؤٌة الشرٌحة ان ٌقوم بتوصٌل المجهر بكامٌرا إسقاط 

المتعلمٌن الشرٌحة فً وقت واحد وٌمكن إٌصال الهاتؾ التعلٌمً بسماعات  الصور لٌرى جمٌع

تسمح لعدد من المتعلمٌن باالستماع الى الرسالة التعلٌمٌة وكذلك ٌمكن إٌصال الحاسب الشخصً 

لٌعرض الصور والبٌانات على شاشة مكبرة تسمح   Video Projectorبجهاز إسقاط الفٌدٌو

تابعة ما ٌحدث على الشاشة المصؽرة للجهاز وهذا من شأنه ان ٌوفر لعدد كبٌر من المتعلمٌن بم

  .الوقت والجهد

  Collective Aidsوسابل جماعٌة2- 

وتشمل جمٌع الوسابل التعلٌمٌة التً ٌمكن استخدامها لتعلٌم وتعلم مجموعة من المتعلمٌن فً 

اق هذا النوع ومن أمثلتها وقت ومكان واحد وتدخل الؽالبٌة العظمى من الوسابل التعلٌمٌة فً نط

: العروض التوضٌحٌة والعملٌة ، والمعارض ، والمتاحؾ العلمٌة ،والرحالت والتلفاز التعلٌمً 

، والشبكات التلفازٌة المؽلقة ، واإلذاعة العلمٌة ، والتسجٌالت الصوتٌة ، والزٌارات المٌدانٌة ، 

افات ، وكذلك الخرابط واللوحات والعرض الضوبً للصور المعتمة ، والشرابح المصورة والشف

  .والنماذج والمجسمات

وٌصلح هذا النوع من الوسابل فً المؤسسات بالدول الفقٌرة ألنه اقتصادي وؼٌر مكلؾ على 

النقٌض من الوسابل الفردٌة لكنه فً الوقت نفسه ال ٌحقق نفس نتابج التعلم التً تحققها تلك 

  .دٌة التعلمالوسابل الفردٌة حٌث ال تحقق للمتعلم فر

 

  Mass Aidsوسابل جماهٌرٌة3- 

وهً تلك الوسابل التً تستخدم لتعلٌم جمهور كبٌر من المتعلمٌن فً وقت واحد وفً أماكن 

متفرقة ومن أمثلتها برامج التعلٌم والتثقٌؾ التً تبث عبر اإلرسال اإلذاعً او التلفازي المفتوح 

  .حاسبات اآللٌةوكذلك القنوات التعلٌمٌة الفضابٌة وشبكات ال

واألصل فً هذا النوع من الوسابل هو خدمة التعلٌم والتعلم ؼٌر النظامً لكن ٌمكن من خاللها 

تقدٌم برامج تعلٌمٌة نظامٌة تخدم أعداد كبٌرة جدا من المتعلمٌن فً وقت واحد ومن جمٌع 

فال تشترط وجود الفبات العمرٌة والمستوٌات الثقافٌة كما ان تلك الوسابل تتعدى حاجز المكان 

المتعلمٌن فً مكان واحد لذا فهً وسابل اقتصادٌة جدا لكنها رؼم تلك المزاٌا تبقى مفتقدة 

لعنصر مهم جدا فً الموقؾ التعلٌمٌة هو عنصر التفاعل المباشر ورد الفعل الفوري بٌن المعلم 

  .والمتعلم حول المادة التعلٌمٌة

 

 


