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 محاضرات مادة طرائق التدريس        استاذ المادة/أ.م.عضيد عبد احمد

 م7112-م7112المرحلة /الرابعة                         للعام الدراسي/

 المحاضرة الرابعة:

 طرائق التدريس الحديثة

 طريقة حل المشكالت /اوال

للتغلررع علرر   موا  ررة موا ررا مشرركال  تعرررب باا ررا الاشرراط واال رررا ات الترري يقرروم ب ررا المررتعلم عاررد      

الصعوبات التي تحول دون توصرل  الر  حرل .ويتضرمن  ارذا التعريرب حردود الطريقرة ومراحل را   طريقرة 

حررل المشرركالت تقرروم اثررارة مشرركلة تابررط مررن حيررات الطالررع او مررن بيئترر  وتتصررل بمررا يدرسرر   رري التربيررة 

 ول رذا يعطر  الوارت الكرا ي للت كيرر و مرط لم  ي حل ا واذه المشكلة تثير الدا عية ورغبة المتع االسالمية.

 -البيااات حت  يمكن التوصل ال  الحل الماشود ويتم تحديد االغراض بالمستويات التالية:

 يعبر الطالع عن احساس  بالمشكلة.-1

 يصوغ المشكلة ويحدد عبارات ا.-7

 يبحث عن الحل.-3

 يختار الحل المااسع.-4

 يطبق الحل.-5

   اتائج.يقوم ال-6

 :عوامل ا اح طريقة حل المشكالت

 ان تكون المشكلة اابعة من حياة الطالع اا س م.-1

 ان تكون المشكلة متحدية لت كير الطالع.-7
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 ان تكون المشكلة ذات معا  ول ا ااميت ا  ي الم تمط.-3

 ان تكون متالئمة مط مستوى اضج الطالع.-4

 لدى الطالع.ان تكون مصادر المعر ة ووسائل ا متو رة -5

 ان يكون المدرس ملما بالمشكلة من  ميط  وااب ا حت  يستطيط تو ي  الطالع الو  ة السليمة.-6

 ان يسود  و العمل روح المحبة والتعاون العلمي. -2

 

 

 مزايا طريقة حل المشكالت:

 بالمعلومات لمدة اطول. واالحت اظتساعد الطالع عل  ت  م الموضوعات بصورة اعمق -1

 ية الت كير العلمي وتقوية الت كير الاااد.تام-7

 تامية القدرة عل  اصدار االحكام والسيطرة عل  الا س والصبر وال لد.-3

 تعتبر وسيلة م يدة  ي اعداد المواطن الصالح.-4

 تراعي بعض ميول الطالع وحا ات م.-5

 تشعر الطالع بذاتيت  وشخصيت  ومشاركت   ي الدرس مشاركة اي ابية.-6

 ا تستثير الطالع وت  ر طااات الاشاط لدي  مما ي عل  متحمسا عل  التعلم.اا -2

 المآخذ عل  طريقة حل المشكالت:

 اا ا تحتاج ال  وات طويل ال يتااسع مط طول المقررات الدراسية.-1

 اا ا تتعارض مط الماااج الحالية القائمة اساسا عل  المواد الدراسية الما صلة.-7
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 اا ا تحتاج ال  كثير من االمكااات التي ال تتوا ر  ي مدارساا الحالية. -3

 اا ا غير مااسبة لكثير من الموااب التعليمية كوا ا ليست كل ا من ابيل المشكالت.-4

 اا ا تحتاج ال  اوعية خاصة من المتعلمين وال  وات طويل.-5

 .مثال تطبيقي لتدريس مشكلة ال قر وكيب عال  ا االسالم

يبرز المدرس بماااشة الطالع الوضط السائد  ي البالد االسالمية وما تعااي  من مشكالت يؤتي المقدمة:-1

 عل  رأس ا مشكلة ال قر. 

تحديررد المشرركلة: يطلررع المرردرس مررن الطررالع وضررط عارراوين مااسرربة ل ررذه المشرركلة ويسرر ل ا ثررم يختررار -7

بالد االسررالمية و ررق المررا ج االسررالميم ثررم يقرروم كيررب يمكررن معال ررة مشرركلة ال قررر  رري الرر المااسررع ما ررا:

 مما اسباع و ود مشكلة ال قر  ي البالد االسرالمية المدرس بمشاركة الطالع بتحديد االسئلة ال رعية مثال:

 عل  و ود اذه المشكلةم ما االضرار المترتبة

ل المشركلةم ويقروم لحل المشكلة: يو   المردرس سرإال الر  الطرالع: مراذا تقترحرون لحر ض ااتراح  رو-3

ويصا  ا الر  حلرول مقبولرة  ثرم يكلرب الطرالع ب مرط المعلومرات  مع م  وياااشبتدوين الحلول المقترحة  

ومرن  واثبات صحة ال روض مرن عردم ا مرن الم رالت والكترع والمقرابالت وغيرر ذلر   عن اذه المشكلة 

اخرراج الزكراة يرإدي الر  معال رة  ط ال روض المقبولة يإدي ال قر ال  مشكالت كثيرة ومتاوعة  ي الم تم

 ال قر  تو ير  رص العمل يس م  ي عالج ال قر.

ارل ارل ثبرت الحرد مراكم خطرؤ بعرض -ت سير المعلومات وتاظيم ا: يو   المردرس سرإال الر  الطرالع: -4

المقترحاتم ال اض تم معلومات  ديردةم  يقروم كرل طالرع بعررض مرا توصرل الير  مرن معلومرات وبياارات 

 ض حول ال رو

االستاتاج والتوصل ال  حل: يقوم الطالع باسرتعراض الحلرول التري توصرلوا الي را  ثرم يارااش المردرس -5

 رري الرربالد االسررالمية  والحلررول الترري ان تعال  ررا. اررذه الحلررول ويطلررع مررا م تحديررد اسررباع مشرركلة ال قررر 

 ويس ل الطالع اذه االسباع واذه الحلول 
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