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 11مجادى افثاكقة  1434ادواؾق فـ 22 :أؾريل  2013م

تعريػات:
افتدريس :ظؿؾقة خمططة هادؾة ترمي إػ حتؼقق أهداف تعؾقؿقة وتربوية ظذ اددى افؼريب
وافبعقد.
افتعؾقم :هو إظطاء افعؾم فؾغر ،وهو ؿصد كؼل اخلزة بلي صؽل من األصؽال فؾغر.
افتعؾم :اـتساب افعؾم ظن ضريق افذات "ذايت".
ضريؼة افتدريس :مػفومان:
 )1هي جمؿوظة من اإلجراءات واألكشطة افتي يؼوم هبا ادعؾم وافطافب أثـاء

افوحدة من أجل

بؾوغ أهداؾه ا .
 )2هي ما يتبعه ادعؾم من خطوات متسؾسؾة متتافقة مسابطة

 ،فتحؼقق هدف أو جمؿوظة من

األهداف ادحددة مسبؼا.
مػفوم حتضر افوحدة :أن يتخقل ادعؾم كػسه دم افؼسم ،ويعد افعدة دا شوف يؼوم به مع
افتالمقذ من أجل بؾوغ أهداف افوحدة.

ـقف كختار افطريؼة ادـاشبة؟
جيب أن كلخذ دم االظتبار ظدة أمور أمهفا ما يع:
 .1ظدد افتالمقذ داخل حجرة افػصل.
 .2أهداف افدرس.
 .3كوع ادادة افدراشقة.
 .4افزمن ادخصص فؾتدريس.
 .5ا فػروق افػردية بغ افتالمقذ.
 .6اإلمؽاكات ادادية ادتاحة.
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 .7اجتاهات افتالمقذ كحو ادادة.
 .8إمؽاكات ادعؾم وؿدراته.
 .9إدام ادعؾم بؿبادئ افتعؾم (افداؾعقة  -افتعزيز -افتدرج دم افتعؾم).

األشئؾة ادعقـة:
 )1هل حتؼق افطريؼة أهداف افتدريس؟
 )2هل تثر اكتباه افطالب وتوفد فدهيم افداؾعقة فؾتعؾم؟
 )3هل تتامصى ومستوي افـؿو افعؼع أو اجلسؿي فؾطالب؟
 )4هل حتاؾظ ظذ كشاط افطالب أثـاء افتعؾم ،وتشجعفم بعد اكتفاء افدرس؟
 )5هل تـسجم وادعؾومات ادتضؿـة دم افدرس؟
إذا ـاكت اإلجابة بـ ( :كعم) أو (إػ حد ما)  ،ؾقؿؽن أن يؼال أن افطريؼة صاحلة ،وإذا ـاكت اإلجابة
بـ (:ال) دم معظم األشئؾة ،ؾنن ظذ ادعؾم أن يغر من ضريؼته.

أشس و ممقزات افطريؼة اجلقدة:
 .1جيب أن جتعل اهلدف واضحا أمام افتالمقذ.
شهنا أن تستغل افدواؾع افتي تدؾع افتالمقذ إػ افعؿل.
 .2من أ
 .3تستغل مظاهر كشاط افطافب.
 .4تبعث دم افتالمقذ ادؼدرة ظذ احلؽم ظذ افـتائج.
 .5متؽن افتالمقذ من دراشة افـتائج افتي وصلوا إفقفا.
 .6هتتم بادستوى افسبوي افذي يبدأ مـه افتالمقذ.
 .7هي افتي تـتؼل من افـاحقة افـػسقة إػ افستقب ادـطؼي.
 .8أن توصل حتام إػ اهلدف.
 .9هي افتي تربط ادادة باحلقاة االجتامظقة.
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:افؼواظد افعامة فطرائق افتدريس
.افؼرآن افؽريم أصار لفؼواظد افعامة فطرق افتدريس
        {: ؿال اهلل تعاػ:  افسر من ادعؾوم إػ ادجفول-1
              
]57: [شورة افؼصص.}    

. افتذـر بـعؿة األمن من بعد اخلوف وافرظب      {: تعاػ

 ؿال اهلل:  افتدرج من افبسقط إػ ادرـب-2

              
]39: [شورة ؾصؾت.}  

. ثم حتول إػ افتوحقد وافؼدرة ادطؾؼة، تدرج من افبسقط ادلفوف دم ظامل افـبات      

{:  ؿال اهلل تعاػ:  افتدرج من ادحسوس إػ ادعؼول-3

              
           
              
]58 -57:[شورة األظراف.}  

. اداء افـازل ظذ األرض اهلامدة وخروج افـبات مـفا جماز يؼرر ؿدرة اهلل ظذ اخلؾق واإلظادة.  افبؾد افطقب وافبؾد اخلبقث جماز ظن ؿؾب ادممن وؿؾب افؽاؾر-

:ضرائق افتدريس
:يؿؽن تصـقف ضرق افتدريس باظتبار اشتخدامفا إػ ؿسؿغ
. وهي افتي حيتاج معؾؿو مجقع افتخصصات إػ اشتخدامفا:) ضرق تدريس ظامة1
 ويـدر اشتخدامفا من، وهي افتي يشقع اشتخدامفا بغ معؾؿي ختصص معغ:) ضرق تدريس خاصة2
.ؿبل معؾؿي افتخصصات األخرى
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أهم ضرائق افتدريس افعامة:
أوال -افطريؼة اإلفؼائقة (ادحارضة):
تعتؿد ظذ ؿقام ادعؾم بنفؼاء ادعؾومات ظذ افطالب  ،مع اشتخدام افسبورة أحقاكا دم تـظقم بعض
األؾؽار وتبسقطفا  ،ويؼف ادتعؾؿون موؿف ادستؿع افذي يتوؿع أن يطؾب مـه إظادة أي جزء من
ادعؾم هو حمور افعؿؾقة افتعؾقؿقة.
ادادة افتي شؿعفا ،ف
خطوات افطريؼة اإلفؼائقة:
 .1ادؼدمة أو افتؿفقد :افغرض مـفا إظداد ظؼول افتالمقذ فؾؿعؾومات احلديثة وهتقئتفا فؾؿوضوع
اجلديد من خالل تذـرهم بافدرس افسابق.
 .2افعرض :ويتضؿن موضوع افدرس ـؾه من حؼائق وجتارب  ،وصوال إػ اشتـباط افؼواظد
افعامة واحلؽم افصحقح ،فذا ؾنهنا تشؿل ظذ اجلزء األـز من افزمن ادخصص فؾدرس.
 .3افربط :أن يبحث ادعؾم ظن افصؾة بغ اجلزئقات ويوازن بغها حتى يؽون افتالمقذ ظذ بقـة من
هذه احلؼائق ،وؿد تدخل هذه اخلطوة ظادة مع ادؼدمة وافعرض.
 .4االشتـباط :وهي خطوة يؿؽن افوصول إفقفا بسفوفة إذا شار ادعؾم دم اخلطوات افسابؼة
بطريق ضبقعي ،إذ بعد أن يػفم افتالمقذ اجلزيئات يؿؽـفم افوصول إػ افؼواكغ افعامة
وافتعؿقامت واشتـباط افؼضايا افؽؾقة.
 .5افتطبقق :وؾقفا يستخدم ادعؾم ما وصل إفقه من تعؿقامت وؿواكغ

 ،ويطبؼفا ظذ جزئقات

جديدة ،حتى يتلـد من ثبوت ادعؾومات دم أذهان افتالمقذ ،ويؽون هذا افتطبقق دم صورة
أشئؾة.
من صور افطريؼة اإلفؼائقة:
 -1ادحارضة  -2 /افؼح  -3 /افوصف  -4 /افؼصص
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ظوامل صقوع افطريؼة اإلفؼائقة:


االظتؼاد أن هذه افطريؼة تؽسب افطافب معؾومات ـثرة دم وؿت ؿصر وبجفد ؿؾقل.



االظتقاد ظؾقفا واخلوف من ؽرها.



افتعؾل بطول ادحتوى.



االـتظاظ دم األؿسام.



شفوفة تـػقذ هذه افطريؼة.

ذوط جودهتا:
اإلظداد افجيد فؾدرس.
اشتخدام افسبورة.
ظامل ما يؾزم من وشائل.
اشت
أن يؼسم افدرس إػ أجزاء وؾؼرات.
أن يؽون اإلفؼاء توضقحا دا دم افؽتاب ال إظادة فه.
تيير كزة افصوت.
أن ال يرسع وال يبطئ دم اإلفؼاء مع غ
أن يتلـد من اشتقعاب اجلزء األول قبل االكتؼال إػ اجلزء اآلخر.
ربط ادوضوع اجلديد بادوضوع افسابق.
مراظاة جودة افؾغة ادستعؿؾة.
وشائل أخرى.
دظم افدرس ب
أن يؾخص من أؾواه افطالب أهم افـؼاط افتي جاءت دم ادحارضة.
إجيابقات افطريؼة اإلفؼائقة:
االؿتصاد من وؿت افتدريس.
إؾادة ظدد ـبر من ادتعؾؿغ دم زمن حمدود.
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االؿتصاد من افتجفقزات اخلاصة.
تػقد دم موضوظات ال مؽتسبات ؿبؾقة لفتالمقذ ؾقفا.
تصؾح ظـد ظدم تـاشب ظـارص ادـفاج مع افزمن ادخصص.
شؾبقات افطريؼة اإلفؼائقة:
ضعف افعالؿة بغ افتؾؿقذ وادعؾم.
ظدم افؼدرة ظذ االشتقعاب واشتخالص األؾؽار.
افشعور بادؾل وافسآمة ،لظدم افتؿؽن من ؾن اإلفؼاء واشتخدام احلرـات وافصور افتعبرية.
إهناك ؿدرات ادعؾم خاصة إذا درس من  5إػ  6حصص يومقا.
إمهال افتؼويم ،خصوصا إذا مل يسك جماال فؾؿـاؿشة.
ظدم مراظاة افػروق افػردية بغ افطالب.

ثاكقا -افطريؼة افوصػقة:
يعتؿد هذا األشؾوب بادؼام األول ظذ افوشقؾة  ،بحقث أكه يػسض بافدرس أن يؽون ؽـقا بافوشائل
افتعؾقؿقة ادعقـة  ،وهذا األشؾوب تؽون ؾقه افوشقؾة حمور افدرس بحقث ال يؼح جزءا من افدرس
إال ظز افوشقؾة.

ثافثا -األشؾوب افؼصيص:
هو حتويل افدرس إػ ؿصة بلشؾوب شيق وممتع.
تعد من افطرق افتؼؾقدية افتي تـدرج حتت جمؿوظة افعرض،

وهي من أؿدم افطرق افتي

اشتخدمفا اإلكسان فـؼل ادعؾومات وافعز إػ األضػال ،ـوهنا تساظد ظذ جذب اكتباهفم
وـسبفم افؽثر من ادعؾومات واحلؼائق افتارخيقة واخلؾؼقة ،بصورة صقؼة وجذابة.
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ذوط اشتخدام ضريؼة افؼصة دم افتدريس:
 )1أن يؽون هـاك ارتباط بغ افؼصة وبغ موضوع افدرس.
 )2أن تؽون افؼصة مـاشبة فعؿر افتالمقذ و كضجفم افعؼع.
أهداف
ا.
 )3أن تدور افؼصة حول أؾؽار ومعؾومات حتؼق
 )4أن تؽون األؾؽار واحلؼائق ؿؾقؾة حتى ال تمدي إػ افتشتت وظدم افسـقز.
جذبالكتباه افتالمقذ وضامكا لإلكصات واالهتامم.
 )5أن تؼدم افؼصة بلشؾوب شفل وصقق ،ا
شتخدم هذه افطريؼة دم ادواؿف افتي ال حتتاج إػ افؼصة.
 )6أال ت
 )7أن تؽون احلوادث ادؼدمة دم إضار افؼصة متسؾسؾة ومتتابعة.
شتعغ بافوشائل افتعؾقؿقة املشاظدة
ا
 )8أن يستخدم ادعؾم أشؾوب متثقل ادوؿف بؼدر اإلمؽان ،م
ظذ حتؼقق مؼاصده من هذه افؼصة.

رابعا -افطريؼة احلوارية:
تعريػفا :هي افتي تعتؿد ظذ ؿقام ادعؾم بندارة حوار صػوي خالل ادوؿف افتدرييس ،هبدف افوصول
.

إػ بقاكات أو معؾومات جديدة.

ضوابط افطريؼة احلوارية:
 .1أن تؽون األشئؾة مـاشبة فألهداف ومستوى افطالب وافزمن.
 .2أن تؽون األشئؾة مثرة فؾتػؽر وفقست صعبة أو تاؾفة.
 .3أن تؽون األشئؾة خافقة من األخطاء افؾغوية وافعؾؿقة.
 .4أن تؽون األشئؾة متدرجة دم افصعوبة ومباذة.
بعض.
 .5إتاحة ؾرصة ادـاؿشة جلؿقع افطالب ،وأن يـاؿشوا بعضفم ا
 .6أن يشارك ادعؾم دم توزيع افطالب وضبط ادـاؿشة وافتـظقم.
.
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خامسا -ضريؼة ادـاؿشة:
وهي ظبارة ظن إجراء حمادثة بغ ادعؾم وافتالمقذ دم موؿف تعؾقؿي معغ  ،تعتؿد ظذ ضرح األشئؾة
واإلجابة ظؾقفا ،ومـفا ادـاؿشة احلوارية وادـاؿشة احلرة.
وهـاك ثالثة أكواع فؾؿـاؿشة هي /1 :ادـاؿشة احلرة.
 /2ادـاؿشة ادضبوضة جزئقا.
 /3ادـاؿشة ادضبوضة.
خطوات تـػقذ ادـاؿشة:


االهتامم بتحديد ادقعاد وادؽان افتي شوف يتم ؾقه ادـاؿشة.



حتديد موضوع ادـاؿشة وتوضقح أهداؾه.



تدريب افتالمقذ ظذ ضريؼة افتػؽر افسؾقم ،وافتعبر ظن افرأي اخلاص هبم.



حتضر ادوضوع من ضرف افتالمقذ.



جؾوس افطالب ظذ صؽل كصف دائرة ـي تتم ادواجفة ،ورؤية تعبرات وجوهفم واكػعاالهتم.



اختقار أحسن ادراجع ادـاشبة جلؿع ادادة افعؾؿقة اخلاص بادوضوع ،وهو موضوع ادـاؿشة.



تـظقم مادة ادـاؿشة تـظقام تربويا شؾقام.



االهتامم بؽتابة ظـارص ادوضوع ظذ افسبورة.



اظتامد أشؾوب اإلثارة حػاطا ظذ احلقوية.



االفتزام افؽع باحلضور ؿبل بدء ادـاؿشة.



ظدم افسخرية من افتالمقذ افذي ال يوؾؼون دم افتعبر ظن رأهيم تعبرا صحقحا.



اإلكصاف دم ادـاؿشة بعدم افسـقز ظذ افـخبة.



حسن اشتخدام افضبط وافربط داخل ؿاظة ادـاؿشة.

9

إجيابقات ضريؼة ادـاؿشة:


افتؾؿقذ دم موؿف ادشارك افػعال دم افدرس.



بؿشارـة افطالب افػعؾقة يزداد تؼديرهم فؾعؾم .



اشتثارت افؼدرات افعؼؾقة فؾطالب ،كظرا حلافة افتحدي افعؾؿي افذي يعقشه افطالب دم افػصل.



يـؿى ؾقفم ظادة احسام آراء اآلخرين وتؼدير مشاظرهم.



تعويد افطالب ظذ ادواجفة ،وظدم افتحرج من إبداء آرائفم.



يشعر افطافب بافػخر ،حقث أضاف معرؾة لزمالئه.



تـؿقة روح افعؿل اجلامظي.

شؾبقات ضريؼة ادـاؿشة:


إذا مل يظد ادوضوع إظدادا جقدا من ضرف ادعؾم وافتالمقذ.



ؿد هيؿل ظامل افزمن فؽثرة افعدد.



افسـقز ظذ افـخبة.



افػوىض إن مل تضبط ادـاؿشة.



ؿد تضقع افػائدة ادرجوة إذا مل تسجل األؾؽار افواردة.

دور ادعؾم ومسئوفقته:


مساظدة افتالمقذ دم ظدم اخلروج ظن موضوع ادـاؿشة.



معاوكة افتالمقذ ظذ اشتخدام ـل ادادة ادتصؾة بادـاؿشة.



ادحاؾظة ظذ شر ادـاؿشة كحو األهداف ادتػق ظؾقفا.
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شادشا -افعرض أو افبقان افعؾؿي:
تعريػفا :هي ؿقام ادعؾم بلداء ادفارات أو احلرـات موضوع افتعؾم أمام افطالب

 ،وؿد يؽرر هذا

األداء ثم يطؾب من بعض افطالب تؽرار األداء.
ذوط افعرض أو افبقان:
افتؼديم فؾعرض بصورة مشوؿة ،وذفك فضامن اكتباه افطالب ؿبل افبدء دم أداء ادفارات.
إذاك افطالب بصػة دورية دم ـل ما حيتويه افعرض أو بعضه.
تـظقم افطالب دم مؽان افعرض  ،بشؽل يسؿح فؽل مـفم أن يرى ويسؿع بوضوح ما يدور
أثـاء افعرض.
مزاياها:
جتعل افتؾؿقذ مرـز افعؿؾقة افتعؾقؿقة ،ومشسـا ؾعؾقا ؾقفا.
تمدي إػ ثؼة افتؾؿقذ بـػسه واالظتامد ظؾقفا.
زيادة محاس افتالمقذ.
افتعامل مع األجفزة واألدوات.
إـساب افتالمقذ مفارات يدوية ب
تـؿقة بعض ادفارات ،مثل :ادالحظة وافؼقاس واالشتـتاج.
تزيد من داؾعقة افتعؾم.
شابعا -افطريؼة االشتؽشاؾقة( :افطريؼة االشتـباضقة  -افطريؼة االشتؼرائقة)
وهي من أحدث افطرق دم تدريس افعؾوم ،وذات ؾعافقة ـبرة دم تـؿقة تػؽر افتالمقذ ،حقث جتعؾفم
مرـزا فؾعؿؾقة افتعؾقؿقة بدال من ادعؾم  ،حقث يبؼى دوره تؼديم ادثرات فؾتالمقذ ويؽتشف افتؾؿقذ
ادبادئ افعؾؿقة بـػسه وافتوصل إػ احلؼائق وادعؾومات.
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واهلدف من هذه افطريؼة فقس مساظدة افطالب دم إجياد األجوبة افصحقحة ألشئؾتفم بشؽل
صحقح ،بل حثفم ظذ اشتخدام معؾوماهتم دم ظؿؾقات تػؽرية تـتفي بافوصول إػ افـتائج ،ؾؾقس
ادفم إجياد اجلواب افصحقح وفؽن ـقػقة افتوصل إػ اجلواب افصحقح.
أوال -افطريؼة االشتـباضقة:
وهي صورة من صور االشتدالل ،حقث يؽون شر افتدريس من افؽل إػ اجلزء ،أي :من افؼاظدة افعامة
إػ األمثؾة واحلاالت افػردية ،وجوهر ؾؽرة االشتـباط هو( :إذا صدق افؽل ؾنن أجزاءه تؽون صادؿة).

متى تستخدم هذه افطريؼة ؟
تستخدم دم تدريس افؼواظد افعامة  ،مثل  :افـظريات وافؼواكغ ،وظـدما كريد تدريب افطالب ظذ
أشؾوب حل ادشؽالت بؿختؾف صورها.
اخلطوات اإلجرائقة:
 )1يعرض ادعؾم افؼاظدة افعامة (ؿاكون  -كظرية  -مسؾؿة) ظذ افطالب  ،وذح ادصطؾحات
وافعبارات ادتضؿـة بتؾك افؼاظدة.
 )2يعطي ادعؾم ظدة مشؽالت متـوظة (أمثؾة) ،ويوضح ـقػقة اشتخدام افؼاظدة دم حل تؾك األمثؾة.
 )3تؽؾقف افطالب حلل ظدة مشؽالت بتطبقق افؼاظدة ظؾقفا.
ثاكقا -افطريؼة االشتؼرائقة:
واالشتؼراء هو ظؿؾقة يتم ظن ضريؼفا افوصول إػ افتعؿقامت من خالل دراشة ظدد ـاف من
احلاالت افػردية  ،ثم اشتـتاج اخلاصقة افتي تشسك ؾقفا هذه احلاالت  ،ثم صقاؽتفا ظذ صورة ؿاكون
أو كظرية.
متى تستخدم هذه افطريؼة ؟


ظـدما يراد افوصول إػ ؿاظدة ظامة (كظرية أو ؿاكون).

.
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اخلطوات اإلجرائقة:
 .1يؼدم ادعؾم ظدد من احلاالت افػردية افتي تشسك ؾقفا خاصقة ما.
 .2يساظد ادعؾم افطالب دم دراشة هذه احلاالت افػردية ،ويوجففم حتى يؽتشػوا اخلاصقة ادشسـة
بغ تؾك احلاالت افػردية.
 .3يساظد ادعؾم ضالبه ظذ صقاؽة ظبارة ظامة متثل جتريدا فؾخاصقة ادشسـة بغ احلاالت.
 .4افتلـد من مدى صحة ما تم افتوصل إفقه من تعؿقم بافتطبقق.

ثامـا -ضريؼة ادحاـاة:
تؼريب األؾؽار ادجردة إػ أذهان ادتعؾؿغ باشتخدام خزاهتم افسابؼة وخزاهتم افتعؾقؿقة.
ادحاـاة :ضريؼة يؼوم ادتعؾؿون بتؿثقل أدوار اجتامظقة  ،أو تارخيقه ،أو وطقػقة دم ؿافب حواري متثقع.
أمهقة تدريس ضريؼة ادحاـاة:
تضقق افػجوة بغ ادتؼدمغ وادتخؾػغ دم افتحصقل افدراد وتزرع فدهيم افؼدرة ظذ اختاذ افؼرار.

تشجقع ادتعؾؿغ ظذ إبداء افرأي.
حتؼق افداؾعقة فدى ادتعؾؿغ بنفغاء افروتغ اإلفؼائي وكؼؾفم من دور ادستؿع إػ دور ادشارك
مع زرع افثؼة دم ادتعؾم اخلجول.
تؽوين افػؽر افـاؿد فؾؿعرؾة.
تعود ادتعؾؿغ ظذ حتؿل ادسؤوفقة.
ادشارـة افوجداكقة وافعاضػقة فدى ادتعؾؿغ بعضفم مع بعض.
.
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مزايا ضريؼه ادحاـاة:
تتؿقز باحلقوية واحلرـة وافـشاط من ؿبل ادتعؾم.
تـؿي افعديد من ادفارات افبحثقة.
تـؿي افؼدرة ظذ اإلفؼاء وافتعبر ظن األؾؽار.
تـؿي روح افتساؤل وحب االشتطالع.
تـؿي افعديد من ادفارات االجتامظقة.
تساظد ظذ رشوخ ادادة افعؾؿقة وظدم كسقاهنا.
مراحل بـاء فعبة ادحاـاة (خطواهتا):
حتديد األهداف افتعؾقؿقة وافتلـد من مدى حتؼقؼفا من خالل ممارشة افؾعبة.
حتديد ادػفوم افرئقيس أو افعؿؾقة افتي يود ادعؾم افسـقز ظؾقفا من خالل افؾعبة.
حتديد جمال افؾعبة وحمتواها.
حتديد ظؿؾقه افتػاظل دم افؾعبة ووصف أدوار افالظبغ.
حتديد ما حتتاجه افؾعبة من جتفقزات وأدوات (صور -ظقـات األوراق  -األؾالم  -افبطاؿات-
اخلرائط ...إفخ).
حتديد ادشارـغ ضؿن جمؿوظات يعغ هلا ؿائد يتوػ مسئوفقة افتـػي ذ فؽاؾة ادسموفقات افتي
توزع ظذ أؾراد افؾعبة.

متنياتنا لكم بالتوفيق
مفتش مادة العلوم اإلسالمية
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