طرائق
التدرٌس
( ا لقصة واللعب – الحوار وا إلستكشاف )

طرائق التدرٌس
تعتبر طرائق التدرٌس من األدوات الفعالة والمهمة فً العملٌة التعلٌمٌة
اي إنها تلعب دور ًا أساسٌاً فً تنظٌم النشاط التعلٌمً وفً تناول المادة
ألن من دون طرٌقة تدرٌسٌة
العلمٌة وال تستطٌع المعلمة االستغناء عنها،
تتبعها المعلمة ال ٌمكن تحقٌق األهداف التربوٌة العامة والخاصة.
ولو حللنا طرق التدرٌس فً الماضً وحددنا مسارها  ،لوجدناها متؤثرة
تؤثٌر ًا كلٌاً بالمفهوم التقلٌدي للمنهج  ،إذ كانت تعمل هذه الطرق على
لقوانٌن والنظرٌات التً ٌتضمنها
إكساب المتعلمٌن الحقائق والمفاهٌم وا
المنهج  ،أي كانت تركز على توصٌل المعرفة للمتعلمٌن عن طرٌق المعلم
 ،أما الطرق الحدٌثة فقد تعدلت أهدافها واتسعت مجاالتها وأصبحت تركز
( بعلم
على جهد المتعلم  ،إذا أنها تنطلق من التربٌة الحدٌثة التً تنادي
الطفل كٌف ٌتعلم ) ،والمث ل الصٌنً " ال تصٌد لً سمكة ولكن علمنً
كٌف أصطاد ".
وٌمكننا القول دون مبالغة أن طرق التدرٌس والتعلم هً أكثر عناصر
المنهج تحقٌقاَ لألهداف  ،ألنها هً التً تحدد دور كل من المعلم والمتعلم
فً العملٌة التعلٌمٌة  ،وهً التً تحدد األسالٌب الواجب اتباعها والوسائل
الواجب استخدامها واألنشطة الواجب القٌام بها .

مفهوم طرٌقة التدرٌس Teaching Method :
ٌتبعه المعلم مع المتعلمٌن من
ٌشٌر مفهوم طرٌقة التدرٌس إلى كل ما
إجراءات وخطوات وتحركات متسلسلة متتالٌة مترابطة لتنظٌم المعلومات
والمواقف والخبرات التربوٌة  ،لتحقٌق أهداف تعلٌمٌة محددة.

التسلسل الخطوات وترابطها هو
وقد اتضح من التعرٌف السابق أن
الضمان لجودة التدرٌس  ،إال أن ذلك غٌر صحٌح  ،فال ٌوجد ضمان
لجودة طرٌقة ما لتدرٌس إال المعلم ذاته  ،وٌعتمد ذلك بصفة خاصة على
العوامل التالٌة :
 أن تختار المعلمة الطرٌقة المناسبة ألهداف الموضوع الذي ترٌد تدرٌسه .
 أن تتوفر لدى المعلمة المهارات التدرٌسٌة الالزمة لتنفٌذ طرٌقة التدرٌس
التً اختارتها بنجاح .
 أن تتوفر لدى المعلمة الخصائص الشخصٌة المناسبة التً تمكنها من
تنفٌذ طرٌقة التدرٌس بنجاح  ،ونقصد بالخصائص الشخصٌة السمات التً
وهبها هللا لها فً شخصٌتها وفً مالمح وجهها وفً صفاتها

الجسمٌة التً تعٌنها على أداء عملها .

أنواع طرائق التدرٌس :
















طرٌقة اإللقاء
طرٌقة المناقشة
طرٌقة التعٌٌنات
طرٌقة حل المشكالت
طرٌقة االكتشاف
طرٌقة القدوة
طرٌقة القصة
طرٌقة تمثٌل األدوار
طرٌقة الرحالت والزٌارات المٌدانٌة
طرٌقة األحداث الجارٌة
طرٌقة التعلم الذاتً
طرٌقة التفكٌر الناقد
طرٌقة التفكٌر اإلبداعً
استراتٌجٌة التعلٌم التعاونً
طرٌقة التمثٌل (المسرح )

لمٌن فً حٌرة فؤي
ولقد أدى التنوع فً طرق التدرٌس إلى وقوع المع
الطرق ٌستخدمون  ،وأي الطرق ٌتركون  ،وأي الطرق أفضل من غٌرها

 ،وحتى ال ٌقع المعلم فً تلك الحٌرة علٌه أن ٌراعى مجموعة من
المعاٌٌر عند اختٌاره طرٌقة التدرٌس المناسبة.

ما المعاٌٌر التً ٌجب علٌك أن تراعٌها عند
التدرٌس المناسبة :

اختٌارك طرٌقة

 أن تكون مناسبة ألهداف النشاط.
 أن تكون مثٌرة الهتمام األطفال نحو الدراسة .
 أن تكون مناسبة لنضج األطفال .
 أن تكون مناسبة للمحتوى .
 أن تكون قابلة للتعدٌل إذا تطلب الموقف التدرٌسً ذلك .
 أن تراعى الفروق الفردٌة بٌن أطفال الروضة .
 أن تكون مناسبة للموقف التعلٌمً .
 أن تساعد األطفال على تنمٌة التفكٌر .
 أن تسمح لألطفال بالمناقشة والحوار.
 أن تسمح لألطفال بالعمل فرادى وجماعات.
 أن تسمح لألطفال بالتقوٌم الذاتً .
 أن تتٌح لألطفال فرصة القٌام بزٌارات مٌدانٌة .
 أن تتٌح للطالب فرصة استخدام كتب أخرى غٌر الكتاب المدرسً.
 أن تنمى فً األطفال روح الدٌمقراطٌة.

طرٌقةاللعبكؤحدطرقالتدرٌسفٌرٌاضاألطفال :
،

هوأسلوبمنؤسالٌبالتدرٌسالحدٌثة
والتٌتعتبرالمتعلممحورالعملٌةالتعلٌمٌةعلىغرارماتقومعلٌهاألسالٌبالتقلٌدٌة ،
وأكدتالبحوثالتربوٌةأناألطفالكثٌراًماٌخبروننابماٌفكرونفٌهوماٌشعرونبهمنخ
الللعبهمالتمثٌلٌالحرواستعمالهمللدمىوالمكعباتواأللوانوالصلصالوغٌرها،وٌع
تبراللعبوسٌطاًتربوٌاٌعملبدرجةكبٌرةعلىتشكٌلشخصٌةالطفلبؤبعادهاالمختلفة
؛وهكذافإناأللعابالتعلٌمٌةمتىؤحسنتخطٌطهاوتنظٌمهاواإلشرافعلٌهاتإدٌدوراًف
عاالفٌتنظٌمالتعلم،وقدأثبتتالدراساتالتربوٌةالقٌمةالكبٌرةللعبفٌاكتسابالمعرفة
ومهاراتالتوصإللٌهاإذاماأحسناستغاللهوتنظٌمه.

مفهوم اللعب:
عرفهكودفٌقاموسالتربٌة ) 1970( Good
 ) directedأوغٌرموجه
)
اللعبؤنهنشاطموجه
ٌقومبهاألطفالمنؤجلتحقٌقالمتعةوالتسلٌةوٌستغلهالكبار
عادةلٌسهمفٌتنمٌةسلوكهموشخصٌاتهمبؤبعادهاالمختلفةالعقلٌةوالجسمٌةوال
وجدانٌة.
)free

(

اللعبمنوجهةنظرالنظرٌةاإلسالمٌة :
اهتماإلسالموالتربٌةاإلسالمٌةباللعبوأهمٌتهفٌتربٌةاإلنسانالمسلمفٌمختلفمراحلنموه
طفالوشاباوكبٌراألنهاتستمدمبادئهاوأفكارهامنالعقٌدةاإلسالمٌةالتٌتإكدعلىتنمٌةاإلنس
انتنمٌةمتكاملةوشاملةومتوازنةفٌجوانبنموهالجسدٌةوالعقلٌةواالجتماعٌةوالوجدانً
ةوالنفسٌةواالنفعالٌة
كانالرسواللكرٌممحمدصلىاللهعلٌهوسلمٌركزفٌتوجٌهاتهإلىاإلباءفٌتعلٌماألبنا
ءقائال ( علمواأوالدكمالسباحةوالرماٌةوركوبالخٌل )
تحقٌقاًلقولهتعالى
ِعنر َباطِع ا ْال َخ ْاٌلِع ُهت ْار ِعه ُهبو َنبِع ِعه َعدْا َّمواللّل ِعه َو َعد َّمُهو ُهك ْام َو َخ ِعرٌ َن ِعم
ااس َت َط ْاع ُهتم ِّممنقُه َّموة ٍَةوم ِّم
{ َوأَ ِععدُّدو ْاالَ ُههم َّمم ْا

:

ندُهونِع ِعه ْامالَ َت ْاعلَ ُهمو َن ُهه ُهماللّل ُهه ٌَ ْاعلَ ُهم ُهه ْام َو َما ُهتنفِعقُهو ْاامِعن َ
ش ْاً ٍةءفِعٌ َ
س ِعب ِعٌالللّل ِعه ُهٌ َو َّمفإِعلَ ْاٌ ُهك ْام َوأَن ُهت ْامالَ ُهت ْاظل َ
ُهمونَ }األنفال60
عنالنبً  -صلىاللهعلٌهوسلم  (: -الخٌلمعقودفٌنواصٌهاالخٌرإلىٌومالقٌامة
) قااللنبً  -صلىاللهعلٌهوسلم  ( :-ارموافؤنامعكم ُهكلِّم ُهكم )
 رضٌاللهعنهأثرعنعمر
علمواأوالدكمالسباحة،والرماٌةومروهمفلٌثبواعلىظهورالخٌلوثبا
وقدقاالألمامعلٌابنؤٌطالبعلٌهالسالم
إنالقلوبتملكماتمالألبدانفابتغوالهاطرائفوقاألٌضا
روحواالقلوبساعةبعدساعةفانالقلبإذااكرهعمً )
ةعمرابنالخطاب (رضٌاللهعنه
كمانرىالخلٌف
أكدعلىاالهتمامبتربٌةالطفلوتعلمهؤكدعلىمبدأاقترانالتعلمباللعبحتىٌوناللعباثرف
ٌتنمٌةمواهبالطفلثمتحقٌقالفائدةالمرجوةله

( :)
(
(

)

كماهومعروفتارٌخٌاكانتلعبةالكرةوالصولجانٌمارسمنقبلكثٌرمنالخلفاءوالوز
راءوالوالةٌلعبونكرةوالصولجانفٌمٌادٌنخاصةشٌدتفٌقصورهم
أماأبوحامدالغزالٌفٌركزعلىمسإولٌةوأهمٌةدوراألبوٌنفٌتربٌةوتنشئةأطفاله
مفٌقولفٌهذا
"إنالصبٌؤمانةفٌعنقوالدٌه،وقلبهالطاهرجوهرةنفسٌةخالٌةمنكلّلنقشومائإللىكل
ماٌماإللٌه،فإنعودالخٌروعلمهنشؤعلٌهوسعدفٌالدنٌاواَخرةوشاركهفٌثوابهؤ
بواهوكلمعلملهومإدب،وإنعودالشروأهملشقٌوهلكوكانالوزرفٌرقبةالق ّلٌموالو
لٌعلٌه"..
كماٌنظرالغزالٌإلىاللعببقوله
ٌنبغٌانٌإذنالصبٌبعداالنصرافمنالكتابانٌلعبلعباجمٌالٌسترٌحإلٌهمنتعبالكتببحً
ثالٌتعبفٌاللعبفانمنعالصبٌمناللعبوإرهاقهإلىالتعلمدائماٌمٌتقلبهوٌبطلذكاءهو
ٌنغصعلٌهلعٌشحتىٌطلبالحٌلةفٌالخالصمنهألساءوٌتضحمنهذاالقولعمقإدراكال
مربٌنالمسلمٌنمنالوظٌفةالسٌكولوجٌةللعبوأهمٌتهاخاصةاللعبالهادفالجمٌلولً
ساللعبالقائمعلىاللهووالعبثوإضاعةالوقتوالجهدبنشاطاتغٌرمفٌدة .

(

كماانللعبفٌهتربٌةللروحوالجسدوالعقالستخدمالعربكثٌرمناألسالٌباللعبمعالطف
لمنهاأسلوبالتنافسالمحمودبٌناألطفالوهٌمناألسالٌبالمشجعةلمافٌهمنالفائدةأل
صلىاللهعلٌهوسلمجسامهمالنامٌة،فقدكانرسوالهلل
صلىاللهعلٌهوسلمٌجرٌالمسابقاتفٌالجرٌبٌناألطفالكماكانوكانالرسول
عفٌاللعبمعهمفمر ًةلعبهمبالجرٌومرهبالحملعلىال
حرٌصاًعلىاللعبمعالصغارو َن َّمو
ّل
ظهروغٌرذلك" .

-

فوائدالتعلمباللعب :
ٌجنٌالطفلعدةفوائدمناأللعابالتربوٌةمنها :
ٌ إكدذاتهمنخالاللتفوقعلىاَخرٌنفردٌاًوفٌنطاقالجماعة .
ٌ تعلمالتعاونواحترامحقوقاَخرٌن .
ٌ تعلماحترامالقوانٌنوالقواعدوٌلتزمبها .
ٌ عززانتمائهللجماعة .
ٌ ساعدفٌنموالذاكرةوالتفكٌرواإلدراكوالتخٌل .
ٌ كتسبالثقةبالنفسواالعتمادعلٌهاوٌسهالكتشافقدراتهواختبارها .
 اللعبنشاطتعوٌضٌٌخلصالطفلمنانفعاالتهالسلبٌة .
 باللعبٌتخلصالطفلمنالتوترالذٌتولدعنده،نتٌجةالقٌودوالضغوط
المختلفة  ،التٌتفرضعلٌهمنذلكبتفرٌغانفعاالتهوكبتهعنطرٌقاللعب .
 اللعبنشاطٌعززثقةالطفلبنفسه  .الطفلحٌنٌقومبلعبةتربوٌةٌقابلبتشجٌعالكبار ،
وتقبلهملهذهاللعبة،فإنذلكٌعززمنثقتهبنفسه .
 اللعبٌقودإلىاكتشافالعالقاتالسلبٌةللطفل،منخالالللعبٌكتشفالمعلمماٌعانٌمنهالتلم
ٌذمثالً،منانفعاالتؤوعاداتسلبٌةكالعدوان  ،وحبالتملكواألنانٌةوالحرمان .
.
 اللعبٌساعدالطفلعلىاالستكشاف
”
الطبٌب
”
حٌنٌقومالطفلمعجماعةٌمثلدوراًمعٌناًمنؤصحابالمهن
فإنهٌتعرفبطرٌقةمباشرةالوسائلواألدواتالتٌٌستخدمها،
وٌتعرفؤهمٌةهذهالمهنةودوركلٍةمنؤصحابالمهناألخرىفٌخدمةالمجتمع .
.
 اللعبٌساعدعلىتشكٌلمواقفتعلٌمٌةتعلٌمةعالجٌة
ٌعتبراللعبمهملدراسةاألطفال،وتحلٌلشخصٌاتهم،و تشخٌصؤسبابماٌعانونمنمش
،
كالتوانفعاالت،تصإللىمستوىاألمراضالنفسٌة
كذلكٌعتبروسٌلةلعالجاالضطراباتاالنفعالٌةحٌثٌكتشفالمعلمرغباتالطفلومٌولهو
اتجاهاتهتلقائٌاً،وٌقدملهماٌحتاجلهمنعونوتوجٌه .

أهمٌةاللعبفٌالتعلم :







إناللعبؤداةتربوٌةتساعدفٌإحداثتفاعاللفردمععناصرالبٌئةلغرضالتعلموإنماءال
شخصٌةوالسلوك
ٌمثالللعبوسٌلةتعلٌمٌةتقربالمفاهٌموتساعدفٌإدراكمعانٌاألشٌاء .
ٌعتبرأداةفعالةفٌتفرٌدالتعلموتنظٌمهلمواجهةالفروقالفردٌةوتعلٌماألطفالوفقا ً
إلمكاناتهموقدراتهم .
ٌعتبراللعبطرٌقةعالجٌةٌلجؤإلٌهاالمربونلمساعدتهمفٌحلبعضالمشكالتواالض
طراباتالتٌٌعانٌمنهابعضاألطفال .
ٌشكالللعبؤداةتعبٌروتواصلبٌناألطفال .
تعمالأللعابعلىتنشٌطالقدراتالعقلٌةوتحسنالموهبةاإلبداعٌةلدىاألطفال .

أهداف اللعب
أهدافجسمٌة:
 تدرٌبالعضالت .
 الصحةالجسمٌة .
 تدرٌبالحواس .
 التآزرالعصب .

أهدافمعرفٌة:
 تنمٌةالعملٌاتالعقلٌة  -االستكشافواالبتكار.
 تنمٌةالتفكٌر  -تنمٌةالتفكٌروالتخٌلوالذاكرة .
أهدافاجتماعٌة:
 التواصلمعاَخر
 توفٌرمواقفحٌة .
 تعلمقوانٌنالمجتمعوأنظمته  -وٌحترمهاوٌلتزمبهاالطفل.

أهدافوجدانٌة:
 الدافعٌةوتقباللفشل .
 التعبٌرعنالنفسوتلبٌةالرغباتواالحتٌاجات .
 تكوٌنالشخصٌةوالتخلصمنالكبت .
 نشاطترفهٌممتعٌتمفٌهتطوٌرخبراتاألطفااللمعرفٌةواالنفعالٌة والنفس
حركًة ،وفقخطةمنظمه.
أهدافمهارٌة:
 السرعةوالدقةواإلتقان .
 مهارةحاللمشكالتواالستقصاء
 مهارةربطالمحسوسبالمجرد .

انواعاللعب :
 اللعبالحر :
اننتركالحرٌةللطفللٌلعبعلىهواهدونتدخلمنالراشدٌن ،
وقدٌكوناللعبفٌالهواءالطلقاومنمكانمغلق .
وٌستخدمهذاالنوعمناللعبفٌالخطوةاالولىفٌالعملٌةالتعلٌمٌة .
 اللعبالموجه :
الراشدٌختارالمكانواألدواتوموضوعاللعب
،والهدفمناللعبالموجهتعلٌمالطفلمفاهٌمومهاراتومعارفمعٌنة .
 اللعباالستكشافً :
نالحظانالطفلفٌعمرستةاشهرٌتماستكشافهللعبهاولمرهعبرالمتابعةبالعٌنثمبٌدهثمبفمه
ثمٌقلباللعبةفٌاكثرمناتجاهثمٌضربهالٌسمعصوتها .
انهذاالنوعمناللعبٌجعاللطفلٌكشفؤٌلعبهامامهبجمٌعحواسه .

 اللعباالٌهامً :
ٌتسمبالقدرةالحركةوالمعرفٌةللطفلٌتحررمنالواقعالملًءبااللتزاماتوالقٌودواالوامروا
لنواهٌوعلٌهٌحددالطفالالحداثالتٌٌرغبانٌعٌشبهاوقدٌروٌالطفالحداثالمتحصلفتخافاالم
علىطفلهاوتتهمهبالكذببٌنماالحقٌهانهٌلعب .
 اللعبالتقلٌدي :
هونوعمناللعبٌقومعلىالمحاكاةو التقلٌدكؤنالطفلٌقومبتقلٌدالكباروٌمثالدواهم ،
انتمثالالدوارٌعلمالطفلقواعدهامهفٌحٌاته .
 اللعباالجتماعً :
ٌبادرالطفلحدٌثالوالدةباللعباالجتماعٌعندتودداالخرٌنالٌهوبعدذلكتمرالمراحالل
طبٌعةوٌتقربالىاالشخاصشٌئافشٌئاوٌبدأفٌالمشاركةولهذااللعباهمٌهتثٌرالطفل
واهمها :
 العالقاتاالجتماعٌة
 بناءالشخصٌة
 بناءالعالقاتوالصداقات
 انتظارالحوار
 المشاركةاالجتماعٌةفٌتبادالالدوار
 احترامالقوانٌن.
لذاٌجباننوفرالبٌئةالمناسبةللطفلونشجعهعلىاللعبوٌفترضاننشاركالطفلفٌاللعب
واننكوننبادرللتشجٌعوالتفاعللكٌٌتوصاللطفاللىمرحلةٌشعربهاانهالٌحتاجلم
ساعدةالكبار.

هناك انواع عدة من اللعب ٌمكن تصنٌفها بما ٌلً:
 منحٌثعددالمشتركٌنفٌاللعبهناك:
 اللعب االنفرادي. -اللعب الجماعً.

 من حٌث تنظٌم اللعب واالشراف علٌه هناك:
 اللعب الحر التلقائً غٌر المنظم. -اللعب المنظم.

من حٌث نوعٌة اللعب وطبٌعته هناك:
 للعب النشٌط.
 اللعب الهادي.
 اللعب الذي ٌساعد على تنسٌق الحركات،نمو العضالت .
 اللعب الذي تغلب علٌه الصفة العقلٌة.
وقد ٌكون اللعب واحدًا من االنواع سالفة الذكر،
او مركبا من نوعٌن او اكثر

أنواعاأللعابالتربوٌة :









الدمى :
مثألدواتالصٌد،السٌاراتوالقطارات،أشكااللحٌوانات،اَالت،أدواتالزٌنة ....
الخ .
األلعابالحركٌة :
مثأللعابالرمٌوالقذف،التركٌب،السباق،القفز،المصارعة،التوازنوالتؤرجح،الج
ري،ألعابالكرة .
ألعابالذكاء  :مثاللفوازٌر،حاللمشكالت،الكلماتالمتقاطعة  ...الخ .
األلعابالتمثٌلٌة  :مثاللتمثٌاللمسرحً،لعباألدوار .
ألعابالحظ  :الثعابٌنوالساللم،ألعابالتخمٌن .
القصصواأللعابالثقافٌة  :المسابقاتالشعرٌة،بطاقاتالتعبٌرٌة .

شروط و معاٌٌر اختٌار أدوات اللعب :
 السالمة و األمان

 التحمل و الصناعة الجٌدة
 القابلٌة للتنظٌف
 الجاذبٌة

دور المعلمة فً اللعب :
• مالحظة األطفال أثناء اللعب للتعرف على طرٌقتهم فً اللعب و المواد و
اللعب التً ٌلعبون بها و مستوى نموهم .
• إثراء لعب األطفال من خالل إعداد البٌئة و تزوٌد وسائل لعب إضافٌة و
مناقشة األطفال فٌما ٌلعبون و توجٌه أسئلة مفتوحة تساعد على االستمرار
فً اللعب و التركٌز و االستفادة منه .
• إتاحة الفرصة لألطفال الكتساب مفاهٌم و اكتشاف أفكار حدٌثة من تلقاء
أنفسهم و تشجٌع االعتماد على النفس و ذلك ٌتجنب المبالغة فً الشرح و
التفسٌر و عرض طرٌقة اللعب لألطفال .
• تشجٌع اللعب الذي ٌختاره الطفل و ٌقوم به بمبادأة منه  ،كما ٌنبغً تجنب
إٌقاف اللعب الذي ٌختاره األطفال بحجة إشراكهم فً لعب من نوع خر
اختاره المربً .
• إشعار األطفال بؤنك مهتم بما ٌعملون و ذلك بممارسة لعب مماثل بالقرب
منهم و إشراكهم فً مناقشات حول لعبهم .
• توفٌر البٌئة المناسبة للعب تتمثل البٌئة الطبٌعٌة المواتٌة للعب فً المكان
و من المهم أال تعرض المربٌة العدٌد من مواد اللعب مرة واحدة حتى ال
ٌسبب الحدة و االرتباك لألطفال  ،أما بالنسبة للبٌئة العاطفٌة أو الوجدانٌة
تشمل تقبل لعب األطفال دون تدخل مبـاشر أو تحد ٌد لطرٌقة اللعب أو
مقاطعته بالكالم طول الوقت .

المراجع
 معتز أحمد إبراهٌم  ،برهان نمر :فن التدرٌس وطرائقه  ،الكوٌت
مكتبة
 حلبً  ،عبد المجٌد طعمه  :التربٌة اإلسالمٌة لألوالد منهجا وهدفا
وأسلوبا  .بٌروت  ،دار المعرفة .2004 ،
 ردٍﻨة عﺜﻤان األﺤﻤد ٍوﺴف  ،ﺤذام عﺜﻤان  :طراﺌق الﺘدرٍس "
– ﻤﻨهج " وﺴٍلة – أﺴلوب  ،الطﺒعة الﺜاﻨٍة  ،عﻤان ،دار
الﻤﻨاهج2003 ،

طرائق التدرٌس
( القصة )

طرق التدرٌس
تتمثل طرق التدرٌس فً مجموعة األسالٌب والطرق التً ٌستخدمها المعلم فً
تدرٌس نشاط ما بما ٌحقق أهدافه التً قام بتحدٌدها له وٌتطلب ذلك أن ٌقوم
المعلم بترجمة النشاط إلى عدد من المواقف والخبرات وتقدٌمها إلى األطفال بما
ٌحقق االستفادة منها.
وتتنوع طرق التدرٌس وتتعدد ،وال توجد هناك طرٌقة أفضل من أخرى ،وإنما
الذي ٌحدد ذلك طبٌعة الموقف التعلٌمً ،وكذلك الموضوع الذي سوف تقوم
بشرحه لألطفال ،وفى كل األحوال أنت المسإول عن تحدٌد الطرٌقة المناسبة
لتدرٌس النشاط ،وقد تستخدم أكثر من طرٌقة خالل الدرس الواحد ،وكما سبق أن
قلنا أن المعلم الناجح هو الذي ٌستطٌع اختٌار الطرٌقة المناسبة فً الموقف
المناسب لها
طرق التدرٌس بهذه المرحلة ترتبط بطبٌعة المرحلة  ،وبما ٌتناسب مع طبٌعة
أطفالها وقدراتهم العقلٌة والنفسٌة والجسمٌة .
طرق التدرٌس بمرحلة برٌاض األطفال تعتمد على األشٌاء المحسوسة .

تعرٌف طرٌقة التدرٌس :
جملة اإلجراءات التً ٌتخذها المعلم لتقدٌم الموقف التعلٌمً .
ما هو االختالف بٌن طرائق التدرٌس و أسلوب التدرٌس ؟
طرائق التدرٌس هً اإلجراءات التً ٌقوم بها المعلم .
أما أسلوب التدرٌس ٌرتبط بشخصٌة المعلمة وطبٌعته فً األداء

ومن طرق التدرٌس التً ٌمكن استخدامها فً التدرٌس
طرٌقة اإللقاء – طرٌقة المناقشة – طرٌقة التعٌٌنات – طرٌقة حل المشكالت –
طرٌقة االكتشاف – طرٌقة القدوة – طرٌقة القصة – طرٌقة تمثٌل األدوار –
طرٌقة الرحالت والزٌارات المٌدانٌة –

طرٌقة األحداث الجارٌة  -طرٌقة التعلم

الذاتً -،طرٌقة التفكٌر الناقد – وطرٌقة التفكٌر اإلبداعً – واستراتٌجٌة التعلٌم
التعاونً – وطرٌقة التمثٌل (المسرح (

ولقد أدى التنوع فً طرق التدرٌس إلى وقوع المعلمٌن فً حٌرة فؤي الطرق
ٌستخدمون  ،وأي الطرق ٌتركون  ،وأي الطرق أفضل من غٌرها  ،وحتى ال ٌقع
المعلم فً تلك الحٌرة علٌه أن ٌراعى مجموعة من المعاٌٌر عند اختٌاره طرٌقة
التدرٌس المناسبة .

ما المعاٌٌر التً ٌجب علٌك أن تراعٌها عند اختٌارك طرٌقة التدرٌس
المناسبة؟
 أن تكون مناسبة ألهداف النشاط .
 أن تكون مثٌرة الهتمام األطفال نحو الدراسة .
 أن تكون مناسبة لنضج األطفال .
 أن تكون مناسبة للمحتوى .
 أن تكون قابلة للتعدٌل إذا تطلب الموقف التدرٌسً ذلك .
 أن تراعى الفروق الفردٌة بٌن أطفال الروضة .
 أن تكون مناسبة للموقف التعلٌمً .
 أن تساعد األطفال على تنمٌة التفكٌر .
 أن تسمح لألطفال بالمناقشة والحوار.
 أن تسمح لألطفال بالعمل فرادى وجماعات .
 أن تسمح لألطفال بالتقوٌم الذاتً .
 أن تتٌح لألطفال فرصة القٌام بزٌارات مٌدانٌة .
 أن تتٌح للطالب فرصة استخدام كتب أخرى غٌر الكتاب المدرسً .
 أن تنمى فً األطفال روح الدٌمقراطٌة .

أو ًال  :القصة
تعرٌف القصة  :هً سرد مشوق ذو غاٌة لحادثة واحدة أو مجموعة من الحوادث
ذات العالقة بالشخصٌات المتعددة .
كذلك لها تعرٌف خر بؤنها حادث أو مجموعة حوادث وقعت فً الماضً .

أهداف القصة
 تربٌة األطفال من خالل تعوٌدهم على أدب االستماع ومساعدتهم فً فهم
أنفسهم ونمو شخصٌاتهم وتعدٌل سلوكهم .
 تعلم األطفال االحتفاظ بتتابع األفكار فً عقله مع تنمٌة حصٌلته اللغوٌة
وزٌادة خبراته السابقة .
 تزوٌد الطفل بالمعرفة وتوسٌع ثقافته وتهذٌب سلوكه وتنمٌة اتجاهاته
األدبٌة والفنٌة
 تنمٌة القٌم الروحٌة لدى الطفل .
 إثراء الخٌال وقدرته على االبتكار.
 تكوٌن اتجاهات اٌجابٌة نحو الذات .
 تكوٌن مهارة القراءة لدى الطفل .
 تنمٌة قدرة الطفل على النقد والتقوٌم .

أنواع قصص األطفال
 القصص الخٌالٌة :

تغمر األطفال بالبهجة والسرور لمغامراتها المضحكة وأسلوبها القصص
الشٌق
 القصص الدٌنٌة :

قصص األنبٌاء والرسل
 قصص المغامرات :

تإكد القٌم التربوٌة المنشودة فً المجتمع
 القصص العلمٌة :
تدور حول االكتشافات العلمٌة كما تعنً بالخٌال العلمً
 القصص التارٌخٌة :

تزود األطفال بالثقافات اإلسالمٌة وتحثهم على البذل والعطاء وتنمً فٌهم
االنتماء للوطن
 قصص الرسوم :
هً قصص مصورة تهدف إلى توسٌع مدارك األطفال بالكلمة والصورة

طرق عرض القصة
مجسمات  /مشاهد تمثٌلٌة  /مسرح العرائس  /خٌال الظل  /الداتاشو  /ألعاب
تربوٌة  /جهاز العرض العلوي  /مناظر مكبره  /من أعمال األطفال

الشروط الواجب توافرها لتقدٌم القصة
 حسن اختٌار الفكرة
 هٌالخطوةاألولىفٌوضعقصةناجحة . -اختٌارفكرةواقعٌةهٌبمثابةالعثورعلىمفتاحالكنز .

 البناء والحبكة
 -المقدمة  -العقدة  -الحل

 السرد
( عرض فٌدٌو عن سرد القصة )
 أسلوبالكاتبفٌالعرضلهؤكبراألثرالفنٌفٌنجاحقصتهفلغتهٌجبؤنتتصف( بالبساطة  -الصدق – الواقعٌة )

 الشخصٌات
 اختٌارشخصٌاتحسٌةمجسمةٌختارهاالمإلفبعناٌةمنالبداٌةحتىالنهاٌة،منمواصفاتها

 مؤلوفة لعالم الطفل .
 عدد الشخصٌات المشاركة فً الحدث قلٌال  ،ومناسب للخبرة
االجتماعٌة للطفل .

الشروط الواجب توافرها لتقدٌم القصة من حٌث الشكل






جودة مادة الصنع
مناسبة لمستوى األطفال
ذات ألوان جذابة
وضوح الصورة والشخصٌة
ارتباط مناظر القصة بؤحداثها

مما سبق ٌراعى اَتً :
 التوازن بٌن مراحل القصة وعدم اإلطالة فً المقدمة .
 ال نعطً للموقف أكثر من حقه وال نبالغ فً عرض العقدة .
 البعد عن الخطابٌة وعرض األفكار عن طرٌق الشخصٌات .
 مراعاة ظروف الزمان والمكان .

أهمٌة القصة





شعور بالسعادة
تنمٌة العالج بعض المشكالت النفسٌة
حصٌلة اللغوٌة والثقافٌة
لترغٌبهم فً قراءة القصص

مهارات القصة
التحدث  /الخٌل  /االستماع  /التصور  /التذكر  /التفكٌر  /التمثٌل  /التعبٌر /
االبداع  /التآزر البصري والسمعً  /التسلسل

محتوى القصة
هناك جوانب مهمة ٌجب مراعاتها
اختٌاره للقصة :

من قبل معلمة رٌاض األطفال عند

 إنتكونمالئمةلألطفالمنحٌثالسنواالهتماماتوالخبراتالسابقة .
 أنتختارالمعلمةالمحتوىالذٌتحبههً،أٌؤنتختارالقصةالتٌتستمتعبهاعندق
راءتها،فعلٌهتستطٌعبعدذلكتقدٌمهابشكلفٌهحماسحقٌقٌنابعمنؤحاسٌسال
معلمةوالراوي .

 أنٌكونمحتوىالقصةالجٌدمتضمنعنصرالمفاجؤة .
 أنٌكونهناكفجوةبٌنكلمشهدواألخرٌتٌحالفرصةلخٌااللطفللالستماعوالرب
طبٌنكلمشهدوأخر .

طرٌقة تقدٌم القصة
 طرٌقة رواٌة القصة .تتمٌز بؤنها تتٌح للمعلمة التفاعل مع األطفال  ،وتهٌئهم لالستماع مع تقدٌم
تفسٌرات لأللفاظ الصعبة أو األجزاء الغٌر واضحة .
 طرٌقة تقدٌم القصة :تتمٌز بؤنها تساعد على اتجاه نحو تعلم القراءة إذ ٌشعر بالسعادة عند االرتباط
بقراءة الكتاب .
ٌفضل التربوٌون طرٌقة رواٌة القصة عن قراءتها من الكتاب
وذلك لألسباب اَتٌة :
 تتٌح للمعلمة أن ترى تؤثٌر أحداث القصة على وجوه األطفال وهم ٌستمعون
وهذا ٌمكنهم من استنتاج انفعاالتهم تجاه أحداث القصة .
 تتٌح للمعلمة أن تستخدم ٌدٌها أو رأسها أو جسمها فً التعبٌر .

 تساعد على جذب انتباه األطفال لإلحداث أكثر من النظر لصور الكتاب عند
قراءة القصة .
 الشروطالواجبتوافرهاعنداستخدامالمعلم ةبطرٌقةرواٌةالقصة :

 البساطة فً طرٌقة الرواٌة مع الحبكة الجٌدة للعمل الدرامً .
 أن تكون إحداث القصة متسلسلة .
 استخدام عنصر المفاجؤة الذي ٌجذب انتباه األطفال.
 تهٌئة الجو النفسً العام للقصة من خالل تغٌٌر تعبٌراته الصوتٌة والحركٌة .
ٌ حتاج الراوي إلى التدرٌب على مهارة التحدث والتعبٌر الدرامً .
 استخدام المعلمة بعض الصور أو المجسمات ذات األلوان أو األحجام وجمٌعها
تساعد على إثراء الصور الخٌالٌة ألحداث القصة وشخصٌاتها .
 استخدام لغة واضحة مع مراعاة التكرار واإلٌقاع فً األلفاظ والجمل .

 التركٌز على شخصٌة رئٌسٌة واحدة
تحدٌدها.

فً القصة لكً ٌسهل على الطفل

ٌ حتاج الراوي إلى التدرٌب على مهارة التحدث والتعبٌر الدرامً .
 مراعاة المعلمة قبل البدء  ،تجمع األطفال وقربهم منها أثناء رواٌة القصة مع
التؤكد من جلوس األطفال بطرٌقة مرٌحة وعلى شكل دائرة .
 التؤكدمنسهولةسماعاألطفاللصوتهاو رإٌتهملهابوضوح .

طرائق التدرٌس
الحوار والمناقشة

المقدمة
تعتمد العملٌة التعلٌمٌة كنشاط منظم على المعلمة التً تعتبر حجر األساس لتلك
العملٌة مهما توفرت الوسائل واألجهزة والبرامج التعلٌمٌة .
فدور المعلمة كمرشدة وكموجهة لألطفال أمر ضروري وال غنى عنها فً تدرٌب
األطفال وتعلٌمهم  ،ومن ثم ٌقع على عاتقها مسئولٌة كبٌرة فً إٌجاد المناخ
والبٌئة التعلٌمٌة لألطفال .
لذلك تعتبر عملٌة التعلم معقدة ومتشابكة  ،فالمعلمة هً الدعامة الرئٌسٌة لعملٌة
التعلٌم داخل الفصل  ،كونها تتعامل مع مجتمع كامل فً الفصل  ،حٌث ٌحتوي
الفصل على أطفال بٌنهم فروق فردٌة وقدرات عقلٌة مختلفة  ،وٌنتمون لظروف
اجتماعٌة واقتصادٌة وأسرٌة مختلفة .
لذلك تحتاج المعلمة إلى مجموعة من المهارات بدرجة عالٌة من الكفاءة لتوصٌل
المعلومات للطفل .

ماذا نقصد بالمهارات ؟

المهارات  :القدرة على إنجاز أي نشاط ٌتعلق بالتخطٌط والتنفٌذ والتقوٌم وفقاً
ألهداف معٌنة .
وهذه المهارات بجب أن تتصف:

بالدقة  ----السرعة  ----السالمة .

المهارات األساسٌة لمعلمة الرٌاض









مهارة صٌاغة األهداف التعلٌمٌة .
مهارة التهٌئة .
مهارة الشرح .
مهارة ضبط الفصل وإدارته .
مهارة استخدام الوسائل التعلٌمٌة والتقنٌات التربوٌة .
مهارة توجٌه األسئلة والمناقشة  ( .الحوار ).
مهارة التفاعل والتواصل مع األطفال .
مهارة التعزٌز .

مهارة الشرح :

من خالل لغز فمن خالل هذه المهارة تسعى المعلمة من تحقٌق أهداف الموقف
التعلٌمً  ،وإلى ربط محتوى الموقف التعلٌمً من مفاهٌم وحقائق بخبرات األطفال
السابقة .
وعلى معلمات رٌاض األطفال أن ٌمارسن هذه المهارة بحماس واضح مستخدمٌن
األلفاظ والعبارات التً ٌفهمها و ٌتقب لها األطفال كما تتٌح هذه المهارة لمعلمة
الروضة استخدام البٌئة التعلٌمٌة من أركان تعلٌمٌة .
تعد مهارة الشرح من المهارات الرئٌسٌة لعملٌة التعلم  ،حٌث من خاللها توصٌل
المعلومات الالزم ه فً الموقف التعلٌمً .

وتتنوع طرائق الشرح بتنوع المواقف التعلٌمٌة فهناك :
الشرح الوصفً  :مثال
فٌه ٌتركز االهتمام على مكونات شًء ما أو خطوات عمل أو طرٌقة تشغٌل جهاز
الشرح االستداللً :مثال
ٌهتم بتنمٌة قدرة األطفال على استنتاج بعض النتائج فً ضوء مجموعة من
الظواهر أو البٌانات .
وتجٌب فٌه المعلمة عادة عن تساإالت حول العالقة بٌن حدثٌن مث ًال .

خصائص الشرح الجٌد :











أن ٌكون الشرح ممتعاً  ،وجذاباً .
أن ٌكون موجز ًا وغٌر مطو ًال .
أن ٌكون بسٌطاً فً تعبٌراته ومفهوماً من قبل األطفال .
أن ٌركز على النقاط األساسٌة فً النشاط .
أن ٌكون منظماً  ،معتمد على التتابع المنطقً الدقٌق  ،والتسلسل الواضح .
االنتقالمن المعلوم إلى المجهول
التدرجمن البسٌط إلى المركب
االنتقالمنالكل إلى الجزء
التدرجمن المحسوس إلى المجرد
االنتقالمن غٌر المحدود إلى المحدود

الشروحات
ٌمكن تصنٌف مضمون الشروحات إلى ثالثةأقسام
الشروحات اإلٌضاحٌة :
وهً التً توضح ما هً األلفاظ  ،واألفكار واألشٌاء  ،وعادة ما تمثل هذه
الشروحات إجابة عن األسئلة التً تبدأ بؤداة االستفهام (ما) .
الشروحات الوصفٌة :
التً تصف عملٌة ما  ،أو تصف إجراءات معنٌاً أو تركٌباً  ،وغالباً ما تؤتً هذه
الشروحات كإجابة عن األسئلة التً تبدأ بؤداة االستفهام (كٌف) .
الشروحات التفسٌرٌة :
وهً الشروحات التً توضح أسباب حدوث الظاهرة واألحداث  ،وغالباً ما تؤتً
هذه الشروحات كإجابة عن األسئلة التً تبدأ بؤداة االستفهام (لماذا) .
وٌجدر التنوٌه إلى مضمون الشرح الواحد قد ٌشمل على األنواع الثالثة معاً :
مثال :
فعندما تشرح المعلمة موضوعاً مثل تسوس األسنان :
 تعرٌف لمفهوم تسوس األسنان ( إٌضاحً )
 بٌان مراحل حدوث التسوس ( وصفً )
 إٌضاح أسباب حدوث مشكلة التسوس (تفسٌر)

أدوات الشرح المساندة :عن طرٌق مثال
هناك العدٌد من األدوات التٌٌمكن استخدامها لمساندة المعلمة أثناء الشرح
إال أن أبرزها ما ٌلً :
 الوسائل التعلٌمٌة .
 األمثلة .
 التشبٌهات .

األنشطة التعلٌمٌة لمهارة الشرح












التؤكد من أن جمٌع األطفال مستوعبٌن الفقرة المشروحة أثناء الشرح .
شرح النقاط بالترتٌب والتسلسل المنطقً .
التمهٌد لشرح كل فقرة جدٌدة .
طرح أسئلة لكشف مدى فهم األطفال للفقرة المشروحة .
ربط نقاط الخبرة مع بعضها بعضاً .
استخدام التقنٌات التربوٌة المساعدة فً الشرح .
مراعاة الفروق الفردٌة أثناء الشرح .
عدم التطرق فً الشرح لنقاط جانبٌة تعمل على تشتٌت تفكٌر األطفال .
التحمس أثناء الشرح ٌساعد األطفال على المتابعة والتركٌز .
عدم إغفال تشجٌع تعزٌز استجابات األطفال .

ثانٌاً :مهارة الحوار :
فالمعلمة الناجحة التً تتقن مهارة الحوار والمناقشة مع األطفال وذلك لما لهذه
المهارة من أهمٌة فً توطٌد التواصل والعالقات االجتماعٌة مع األطفال مما
ٌساعد على حل الكثٌر من المشكالت اللغوٌة مثل :
التلعثم – اللجلجة – التهتهة – عند األطفال .
وذلك ألن الطفل هنا ٌناقش وٌحاور بحرٌة مع المعلمة ومع األطفال اَخرٌن .

ٌمكن تعرٌف الحوار والمناقشة:
عبارة عن مجموعة من األسئلة المتسلسلة والمنظمةوالمترابطة تقوم المعلمة
بإلقائها على األطفال بهدف مساعدتهم على التعلم وتوسٌعمداركهم .

ممٌزات الحوار والمناقشة
ٌ ساعد الطفل على حرٌة التحدث والمناقشة بما ٌجول فً نفسه والتعبٌر
عن رائه .
 أن الحوار والمناقشة ٌساعد الطفل على التفكٌر السلٌم والعلمً والمنطقً .
ٌ ساعد على حل المشكلة الخجل عند األطفال .






ٌساعد على حب الحماس والمشاركة الفعالة .
ٌعلم الطفل حسن اإلصغاء .
ٌساعد على استٌعاب الخبرة .
ٌنمً مهارات االتصال والتواصل .

عٌوب الحوار والمناقشة





قد ٌنفر األطفال من المناقشة والحوار إذا لم تكن المعلمة تحسن الحوار
والمناقشة .
إذا استهزأت المعلمة من حوار األطفال قد تكون النتائج سلبٌة بؤن ٌمتنع
الطفل عن الحوار والمحادثة والمناقشة مرة أخرى .
قد ال تبدي المعلمة اهتماماً لحوار الطفل ومناقشته إلنشغالها بؤمور أخرى
وهذا ٌإدي بدوره إلى إحباط الطفل وتؤثر نفسٌته .
قد ٌإدي الحوار والمناقشة إلى الخروج عن نطاق موضوع الخبرة
والنشاط وهذا قد ٌخل بنظام الفصل وإدارته وعدم ربط األفكار عند المعلمة
.

األنشطة التً تساعد على الحوار والمناقشة








تشجٌع األطفال على المشاركة فً الحوار والمناقشة باالستماع لكل طفل .
أن تركز المعلمة على الحوار والمناقشة فً إطار موضوع الخبرة حتى ال
ٌتشتت تفكٌر الطفل وبالتالً ال تحقق أهداف الخبرة .
أن ال تغضب المعلمة إذا خالف الطفل رأٌها أو صحح لها معلومة .
تشجع األطفال على التحاور والمناقشة باللغة العربٌة .
أن ال تحاور األطفال بؤسئلة مركبة .
أن ٌكون التحاور والمناقشة فً مستوى خبرات وفكر وعقل الطفل .
ن حتى تساعد األطفال وتشجعهم على
أن ٌكون التحاور والمناقشة ببطء وتؤ ِع
المشاركة فً التحاور و إبعاد التوتر .

مهارة توجٌه األسئلة والمناقشة
 تعتبر مهارة توجٌه األسئلة والمناقشة من المهارات األساسٌة والمهمة
التً ٌجب على المعلمة أن تتسم بها  .فمن خالل هذه المهارة تستطٌع
المعلمة التفاعل مع أطفالها  ،والتعرف على معوقات التعلم والتعلٌم .
 والمعلمة الجٌدة المتمٌزة هً التً تستطٌع أن تنوع فً مهارة توجٌه
األسئلة والمناقشة حٌث أنها تإدي دور ًا مهماً فً تنمٌة مهارات التفكٌر
مثل مهارات حل المشكالت  ،والتفكٌر الناقد  ،والتفكٌر االبتكاري  ،وتساعد
على التعلم الجٌد .
 هً طرٌقة جٌدة لجذب االنتباه وتولً د األفكار واكتشاف العالقات وتحلٌلها
ومقارنة األشٌاء بعضها ببعض .

مفهوم مهارة توجٌه األسئلة والمناقشة :
ٌقصد بها توجٌه األسئلة والمناقشة تلك السلوكٌات اللفظٌة التً تقوم بها
المعلمة بدقة وبسرعة من أجل االستفسار عن موقف ما .
وتعتبر هذه المهارة من المهارات المهمة فً توصٌل أٌة معلومة لألطفال
 ،كما أنها وسٌلة جٌدة لمعرفة المشكالت المتعلقة بالنطق والمشكالت
النفسٌة مثل الخجل واالنطواء فضال على أنها تساعد األطفال على التعبٌر
بحرٌة.
مصاغة صٌاغة
ٌجب عند توجٌه األسئلة لألطفال أن تكون مفهومة  ،و
محددة ودقٌقة  ،وأن تصمت المعلمة لفترة وجٌزة بعد طرح كل سإال حتى
ٌتسنى لألطفال التفكٌر فٌه وإعداد أنفسهم لإلجابة علٌه .
وٌفضل أن تتجن ب المعلمة استخدام األسئلة التً تتطلب اإلجابة بنعم وال ،
فهم وتطبٌق
و إنما ٌستخدم أسئلة تتطلب التفكٌر فً درجاته المختلفة من
وتحلٌل وتقوٌم

التدرٌب على مهارة توجٌه األسئلة والمناقشة
 إعطاء الطفل الفرصة للتعبٌر والتحدث واالنتظار فترة من الوقت بعد طرح
السإال حتى ٌتسنى للطفل التفكٌر واإلجابة .
 تقبل راء األطفال مهما كانت ساذجة غٌر منطقٌة .






استخدام المرادفات اللغوٌة السهلة واللغة العربٌة المبسطة التً تجمع ما
بٌن العامٌة والفصحى عند المناقشة وتوجٌه السإال .
إعادة السإال عدة مرات وبصٌغ مختلفة حتى ٌسهل على الطفل فهم
المقصود .
ٌفضل عدم استخدام األسئلة المغلقة التً تكون إجابتها بنعم أم ال وذلك
إلعطاء الطفل فرصة للحوار والمناقشة وإبداء الرأي .
ٌفضل طرح السإال للجمٌع فً البداٌة ثم ٌتم تحدٌد اسم الطفل الذي
سٌجٌب عن السإال حتى ال ٌسترخً بقٌة األطفال .

