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بعض طرق  التدريس احلديثة

    
1- طريقة جمموعات التعلم التعاونية:

وزيادة  ومعارفهم  مهاراتهم  لتنمية  �صغرية  جممعات  يف  الطالب  تنظيم  التعاوين  بالتعلم  ويق�صد 

حت�صيلهم الدرا�صي، واإك�صابهم املهارات االجتماعية.

خطواتها:

املتوفرة  الو�صائل  ذلك على  ويعتمد  3-6 تالميذ  الف�صل على جمموعات ترتاوح بني  توزيع تالميذ 

والوقت.

جمموعة. لكل  رئي�س  •  حتديد 
حلقات. �صكل  على  املجموعات  •  تكون 

جمموعته. يف  معينة  مهمة  تلميذ  كل  •  يعطى 
التنفيذ. • بدء 

جمموعة. كل  من  النتائج  • ا�صتخال�س 
ويكون دور املعلم هنا توجيه الطالب اإىل العمل ب�صورة �صحيحة.
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2- طريقة املناقشة: 
وهي عبارة عن اإجراء حمادثة بني املعلم والطالب يف موقف تعليمي معني تعتمد على طرح االأ�صئلة 

واالإجابة عنها، ومنها املناق�صة احلوارية واملناق�صة احلرة.

مزاياها:

التعليمية. العملية  حمور  الطالب  •  جتعل 
الدر�س. يف  بفعالية  ي�صارك  الطالب  •  جتعل 

بامل�صاركة. الطالب  جلميع  الفر�صة  •  تتيح 
للتفكري. اأكرب  فر�صة  •  تتيح 

عيوبها:

املناق�صة. يف  االأقوى  الطرف  االأذكياء  الطالب  •  يكون 
الهدف. عن  املناق�صة  •  خروج 

•  الفو�صى.
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3- التجارب املعملية:

وفيها تتاح الفر�صة لكل تلميذ ليجري التجربة بنف�صه، والتعامل مع االأدوات داخل املعمل.

مزاياها:

فيها. فعليا  وم�صرتكا   ، التعليمية  العملية  مركز  الطالب  • جتعل 
عليها. واالعتماد  بنف�صه  الطالب  ثقة  اإىل  • توؤدي 

الطالب. حما�س  • زيادة 
واالأدوات. االأجهزة  مع  التعامل  خالل  من  يدوية  مهارات  الطالب  • اإك�صاب 

التعلم. دافعية  من  تزيد  واال�صتنتاج،  والقيا�س  مثل:املالحظة  املهارات  بع�س  • تنمية 

    
4- العروض العملية:

كون  الطريقة يف حالة  لهذه  املعلم  ويلجاأ  املعلم.  بوا�صطة  الطالب  اأمام  التجارب  اإجراء  عملية  وهي 

االأدوات غري كافية، اأو خطورة التجربة، اأو عدم توفر الوقت.

مميزاتها :

املواد. نق�س  م�صكلة  على  • التغلب 
والتنبوؤ. املالحظة  مثل  املهارات  بع�س  • تنمية 

االأدوات. مع  للتعامل  ال�صحيحة  الطرق  على  الطالب  قدرات  • تنمية 
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5- طريقة حل املشكالت:

وهي عملية اإثارة اهتمام الطالب اإىل م�صكلة معينة متعلقة مبو�صوع الدر�س وبالتايل يتتبع الطالب 

خطوات حل امل�صكلة الإيجاد احلل املنا�صب.

خطوات حل امل�شكلة:
بامل�صكلة. • ال�صعور 

امل�صكلة. • حتديد 
امل�صكلة. عن  املعلومات  • جمع 

الفرو�س. • فر�س 
الفرو�س. �صحة  • اختبار 

النتائج. • �صياغة 
النتائج. • تطبيق 

مميزاتها:
الطالب. • اإيجابية 

العملي. باجلانب  • االهتمام 
امل�صكالت. وحل  والفهم  االبتكار  على  القدرة  • تنمية 

الظاهرة. على  احلكم  قبل  املعلومات  �صحة  من  والتاأكد  التجريب  على  الطالب  • تعويد 
الذاتي. والتعلم  العلمي  البحث  واأ�صلوب  الدقة  على  الطالب  • تعود 

عيوبها:
االبتدائية. املرحلة  يف  التعليمية  املواقف  لبع�س  منا�صبة  • غري 

اأكرب. وجهد  وقت  اإىل  • حتتاج 
خمتلفة. م�صادر  من  املعلومات  على  احل�صول  • �صعوبة 
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6- الطريقة االستكشافية )االستقرائية واالستنباطية(

    وهي من اأحدث الطرق يف تدري�س العلوم ، وذات فعالية كبرية يف تنمية تفكري الطالب ، حيث جتعلهم 

مركزا للعملية التعليمية بدال من املعلم حيث يبقى دوره تقدمي املثريات للتالميذ ، ويكت�صف الطالب 

املبادئ العلمية بنف�صه والتو�صل اإىل احلقائق واملعلومات .

والهدف من هذه الطريقة لي�س م�صاعدة الطالب يف اإيجاد االأجوبة ال�صحيحة الأ�صئلتهم ب�صكل �صحيح 

بل حثهم على ا�صتخدام معلوماتهم يف عمليات تفكريية تنتهي بالو�صول اإىل النتائج، فلي�س املهم اإيجاد 

اجلواب ال�صحيح ولكن كيفية التو�صل اإىل اجلواب ال�صحيح.

    
7- طريقة الرحالت والزيارات العلمية:

    وهي ن�صاط تعليمي تعلمي منظم وخمطط له يتم خارج غرفة ال�صف يقوم به الطالب حتت اإ�صراف 

املعلم الأغرا�س علمية حمدده.

وي�شرتط فيها:

حمددة. تعليمية  اأهداف  ذات  تكون  • اأن 
الطالب. يدر�صها  التي  باملوا�صيع  مرتبطة  تكون  • اأن 

ال�صف. غرفة  يف  اإليها  التو�صل  ميكن  ال  خربات  تعطي  • اأن 
املعلم. عليها  ي�صرف  • اأن 
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