
 )المحاضرة السابعة(

 

 :ايجابيات طريقة االسئله 

/ ٌستطٌع المعلم ان ٌتعرف على كثٌر من االمور التً تدور فً اذهان الطالب وذلك من خالل اجاباتهم 1

 على اسئلته 

 / ٌمكن للمعلم ان ٌكتشف ماإذا كان طالبه ٌعون شٌئا من الحقائق حول موضوع الدرس ام ال 2

 / ٌستطٌع المعلم من خالل طرٌقة االسئله ان ٌتعرف فً طالبه القدره على التفكٌر 3

 / ٌستطٌع المعلم من خالل طرٌقة االسئله ان ٌستثٌر الدافعٌه فً التعلم عند طالبه 4

 / ٌمكن للمعلم ان ٌجعل طالبه ٌنظمون افكارهم وذلك اذا اتبع اسلوبا تربوٌا سلٌما فً القاء االسئله 5

 فٌد المعلم عند مراجعة الدروس لمعرفة مدى ما تحقق من اهداف / ت6

 / ٌتمكن الطالب من خاللها من مهارة التدرٌب على التعبٌر عن ذاته 7

 / تساعد المعلم على تشخٌص نقاط القوه والضعف فً طالبه 8

 / تركز هذه الطرٌقه على ان تجعل الطالب ٌستعمل فكره ، المجرد ذاكرته 9

 االسئله :  سلبيات طريقة

 /إذا لم ٌنتبه المعلم على عنصر الوقت فقد ٌنتهً الوقت قبل ان ٌنتهً مامخطط له أو إلنجازه1

 / قد ٌتورط بعض المعلمٌن فً الضغط على بعض الطالب باألسئله الثقٌله مما ٌنفرهم من الدرس 2

ن توجٌه االسئله الٌهم ، / هناك بعض الطالب قد ٌبادرون المعلم بالعدٌد من االسئله بحٌث ٌصرفونه ع3

 ومن ثم الٌعرف مستواهم الحقٌقً 

 / إذا انشغل المعلم باألجابه على اسئلة الطالب ، فإن ذلك قد ٌجره بعٌدا عن بعض نقاط الدرس االساسٌه 4

 

 

 



 طريقة حل المشكالت :

 تعريف المشكله 

/ هً حالة شك وحٌره وتردد احٌانا تتطلب القٌام بعمل ما ٌرمً الى التخلص منها ومن ثم الشعور 1

 باألرتٌاح 

 / هً موقف ٌشكل تحدٌا نسبٌا للشخص ٌحتاج الى حل 2

 / هً موقف جدٌد ٌواجه الفرد ولٌس لدٌه حال جاهزا فً حٌنه 3

 تعريف طريقة حل المشكالت 

/ طرٌقه من طرائق التدرٌس تعتمد على التعرض لمشكله وإثارة افكار الطالب وتحفٌزهم من خالل 1

 وضع الخطوات المناسبه وصوال الى الحل المقنع المناسب على وفق متطلبات البحث العلمً 

اجهة / هً الطرٌقه التً ٌستخدم فٌها الشخص / الطالب المعلومات والمهارات التً اكتسبها سابقا لمو2

 متطلبات موقف جدٌد غٌر غٌر مألوف

 مبررات / مسوغات استخدام طريقة حل المشكالت 

/ تهدف هذه الطرٌقه الى تنمٌة التفكٌر العلمً لدى الطالب إذ إن العلم طرٌقة للبحث والدراسه وأسلوب 1

 التفكٌر 

د لدٌه هدف أو غرض ٌسعى / تتماشى هذه الطرٌقه مع طبٌعة عملٌة التعلٌم إذ إن المتعلم ٌقتضً ان ٌوج2

 الى تحقٌقه 

/ تجمع هذه الطرٌقه فً اطار واحد بٌن شقً العلم بمادته وطرٌقته ، فالمعرفه العلمٌه فً هذه الطرٌقه 3

 وسٌله للتفكٌر العلمً ونتٌجه له فً الوقت نفسه 

وحه )وقد ٌكون / تتضمن هذه الطرٌقه اعتماد الفرد على نشاطه الذاتً لتقدٌم الحلول للمشكالت المطر4

 النشاط على شكل مجموعات صغٌره (

 / تساعد الطلبه على اتخاذ القرار المناسب 5

 / تساعد هذه الطرٌقه فً انتقال اثر التعلم من موقف الى آخر 6

 

 شروط استخدام طريقة حل المشكالت في التدريس : 



 / تكون المشكله واقعٌه وذات صله بالطالب والبئه المحٌطه بهم 1

 / تكون المشكله مناسبه لمستوى الطالب فً الصفوف الدراسٌه المختلفه 2

 / تكون المشكله ذات معنى واضح ومقصود بالنسبه للمعلم والطالب 3

/ ٌؤدي حل المشكله الى التزود بخبرات لها قٌمه فً حٌاة الطالب كقٌمة تذوق الجمال أو التفكٌر المنطقً 4

 أو مفهوم الحرٌه داخل االسره 

 ٌقوم المعلم بأرشاد الطالب الى كٌفٌة تناول المشكله وطرٌقة جمع المعلومات عنها  /5

 / ٌكون فً معالجة المشكله مجال لممارسة الطرٌقه العلمٌه فً التفكٌر 6

 / ٌكون فً النشاط المترتب على معالجة المشكله فرصا للكشف عن سلوك الطالب ودوافعهم 7

 

 خطوات حل المشكالت :

وٌون الذٌن تحدثوا عن طرٌقة حل المشكالت مجموعه من الخطوات الالزمه للسٌر فً حل وضع الترب

 المشكله ، ومن هذه الخطوات :

 / تحدٌد المشكله2     / الشعور بالمشكله 1

 / صٌاغة الفرضٌات والحلول المقترحه 4         / جمع المعلومات المتصله بالمشكله 3

 الستنتاجات والتعمٌمات / ا6    / اختبار صحة الفرضٌات 5

 

 ايجابيات طريقة حل المشكالت :

 / تنمٌة التفكٌر العلمً ومهاراته لدى الطالب 1

 / تدرٌب الطالب على مواجهة المشكالت فً الحٌاة الٌومٌه وطرٌقة حلها 2

 

 / تنمٌة روح العمل الجماعً بٌن الطالب فً حالة حل المشكله جماعٌا 3

 / تثٌر طرٌقة حل المشكالت اهتمام الطالب وتحفٌزهم لبذل الجهد الذي ٌؤدي الى حل المشكله 4

 / مساعدة الطالب على االعتماد على النفس وتحمل المسؤولٌه 5



/ اكتساب الطالب المهارات العقلٌه مثل المالحظه وجمع المعلومات ووضع الفرضٌات والتوصل الى 6

 االستنتاجات 

 الطرٌقه بالمرونه إذ أن الخطوات قابله للتكٌٌف تبعا للموقف التعلٌمً  / تتمٌز هذه7

 سلبيات / مآخذ طريقة حل المشكله : 

 صعوبة التحقٌق فً جمٌع المواقف التعلٌمٌه  /1

 / قلة المعلومات أو الماده التً ٌمكن أن ٌفهمها الطالب عند استخدام هذه الطرٌقه 2

 ومعالجتها اختٌارا حسنا  / قد الٌكون اختٌار المشكله3

 / تحتاج الطرٌقه الى امكانات ومعلم مدرب بكفاءه عالٌه 4

 / قد ٌصٌب بعض الطالب نوعا من االحباط النفسً عند عدم التوصل الى الحل 5

 / تحتاج هذه الطرٌقه الى وقت طوٌل 6

تطبٌق هذه / ان عدم تخطٌط وتنظٌم موضوعات الكتاب المقرر بشكل مشكالت ٌؤدي الى صعوبة 7

 الطرٌقه 

 

 


