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

 م7112-م7112المرحلة /الرابعة                         للعام الدراسي/

 المحاضرة السادسة:

 ثالثا/الطريقة االستقصائية:

صهثص ماثاا  ,االستقصاء طريقة تدريس تعتمد المنهج العلمي في البحث  للصصثصا الثل حثا م ثالة مثا      

من مااالت التقصيم التي تعتمد في تقصيم تحصثي  الطلبثة فثي المباحث  المةتلوثة, صيعثد االستقصثاء اسثتثارة 

يثد معنثل صاحثد ل ستقصثاء صال يمان تحدللتواير لدى المتعلم بأ راف المدرس ,صهناك اةت ف في تسميته 

ريقة للتدريس ,صيصوه البعض االةثر الن هناك عدة مصطلحات تستةدم في تعريوه حي  يعتبره البعض ط

علثثثل انثثثه التوايثثثر التثثثأملي اص حثثثا الم ثثثالة اص التوايثثثر النايثثثد اص التثثثدريس االسثثثتداللي اص االات ثثثاف اص 

فثي االستا اف المصاه. اال ان القاسثم الم ثترك بثين هثذه المعثاني :انثه طريقثة محثددة يسثتةدمها المربثصن 

مامصعثة مثن الن ثاطات التثي  -صظيوها , صيمان تعريوهثا بانهثا:التدريس, صهص طريقة لتحليا المعلصمات صت

 يقصم بها الطلبة لتنظيم معلصماتهم صتصظيوها للصصصا الل حا م الة.

صتعتبر هذه الطريقثة مثن الطثرق الحديثثة فثي ماثاا التربيثة صالتعلثيم صالتثي تسثاهم ب ثاا ابيثر فثي تطثصير 

فثثي البحثث  صالتوايثثر صالتحليثثا مثثن ااثثا التصصثثا الثثل ة البيئثثة المعرفيثثة للثثتعلم, ال نهثثا ت ثثاا طريقثثة عمليثث

 االستنتااات صاعطاء الحلصا المناسبة, صهي من اهم الطرق التي تؤاد علل التعلم الذاتي المستقا.

ان أي استقصاء يعتمد علل صاصد م الة صالتي تمثا الهدف االساس للقيثام بعمليثة االستقصثاء , صياث  ان 

لاثثي تصلثثد عنثثدهم الثثدافل القثثصي للبحثث  ايثثا  ال اعلثثل مثثن مسثثتصاهم  صال تاثثصن الم ثثالة بمسثثتصى الطثث  

 صاالستقصاء,

 -ااراءات تطبيق طريقة االستقصاء:

 استط ع الط   للمصضصع الدراسي المطلص .-1
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ت ثثترك معثثا بعناصثثر محثثددة تسثثاعدهم علثثل السثثبا التثثي تصصثثلهم الثثل  بأمثلثثةيثثدصد المثثدرس الطثث   -7

 النتائج,

الترايد علل بناء الوار صتطصير يصاه االدرااية لثدى الطالث  اهثم مثن تثدريس اابثر يثدر مثن المعلصمثات -3

 في الصيت المحدد صالمتصفر.

االفضثا اص تيييثر مسثاراتها لتصثب   يبصا أي يرارات اص اراء يتصصا اليها الط   ثثم التثدرب بهثا الثل-4

 ااثر ادصى.

 ة بأنوسهم.ترك الط   يصححصن آرائهم الةاطئ-5

 

 

 مدايا الطريقة االستقصائية:

انهثا عمليثثة اسثثتدالا تبثدا مثثن الادئيثثات صتنتهثثي بالاليثات ,صبهثثذا تنمثثي يثدرة الطثث   علثثل التوايثثر  -1

 صاستنباط االحاام.

 فتاعا الدرس م صيا, تهيئ للطال  الورص االياابية صالم اراة باا ةطصة من الدرس, -7

 المناي ة المستمرة.تعرف المدرس مستصى اا طال  من ة ا  -3

 تحما الطال  علل التواير الهادئ. -4

 تصثق الع ية بين المدرس صط به من اهة صبين الط   انوسهم من اهة اةرى. -5

 ترسخ المعلصمات في الذاارة لمدة اطصا. -6

يويد االستقصاء في تنميثة العديثد مثن المهثارات لثدى الطالث . اثالتةطيط صالحثصار صاالبتاثار ص يثر  -2

 ذلك.
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 :علل الطريقة االستقصائية المأةذ

 تطبق علل بعض المصاد صبصع  تطبيقها علل البعض االةر.-1

 دمن الحصة الدراسية  ير اافي لتطبيقها.-7

 من الصعصبة تطبيقها ضمن المامصعات الابيرة من الط  .-3

 تحتاب الل مهارات ةاصة للمدرسين الستةدام هذه الطريقة.-4

 ريقة اال ببذا المديد من الاهد صالتع .من الصعصبة تصفير مصادر الط-5

 

 

 

 

 


