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 دور المعلم في اختيار الطرائق التعليمية الناجحة في التدريس
 

 حبار العالية أ/  

 (الجزائر)تلمسان-جامعة أبي بكر بلقايد  

 

تعد طرائق التدريس من املوضوعات املهمة اليت جذبت انتباه الرتبويني عرب العصور، ونالت قسطا وافرا  ملخص:

االهتمام بطرائق التدريس ينبثق من اهتمام وزارة الرتبية والتعليم يف كل  من الدراسات واألحباث الرتبوية، ولعل

مكان بالطالب أوال على اعتبار أنه حمور العملية التعليمية، وثانيا باملعلم الذي يظل فارس هذه العملية ، لذا 

يمية، ألن طريقة التدريس وجب اختيار الطرائق املناسبة اليت حتقق األهداف الرتبوية وتسهم يف جناح العملية التعل

ليست سوى جمموعة خطوات يتبعها املعلم لتحقيق  أهداف معينة ، وإذا كانت هناك طرائق متعددة ومشهورة يف 

التدريس فإن ذلك يرجع يف األصل إىل أفكار املربني عرب العصور وعن الطبيعة البشرية وعن طبيعة املعرفة ذا�ا ، 

العملية التعليمية ،فقد أوليت جل اهتمامي يف دراسة هذا املوضوع وتبيان هذه ونظرا ألمهية طرائق التدريس يف 

الطرائق، فتناولت يف حبثي هذا مفهوم طرائق التدريس ومعايري اختيار هذه الطرائق وخطوا�ا ، والعوامل املؤثرة يف 

واستعملت املنهج  اختيارها وأسس التدريس وطرائقه ، إىل جانب صفات املدرس ومعايري جناحه يف التدريس

  الوصفي التحليلي  .

  الكلمات المفتاحية: طرائق التدريس ، التدريس ، المعلم 

Rusumes: 

Through time and ages educators were interested by teaching methodologies as a 

crucial topic there were many researches and studies were emitted from the attention 

of the mimestry of education focusing firstlythe student centred interaction by 

involuing him in every thing second the teacher as a very important pillar of the 

educational process should chose carefully  the suitable methods to achieve aims and 

success  in fact educational method is a set of steps and principles that should be f 

ollowed to  provide fruitful results  the variety of methods of teaching is the result of 

educators and scholars ideas and  diligence atout the human nature and the nature of 

knowledge itself however I was interested in this topic to highlight the concept of the 

different methodologies of  teaching and show the various calibers to chose them  in 

addition the affecting factors of teaching foundations  then I talked about the teacher 

characteristics and his  successful criteria in  teaching process I used for that the 

descriptive method opening statement. 

Teaching methodologies, teaching, teacher 
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  مقدمة: 

حتتاج العملية التعليمية إىل طرائق معيّنة يستعني �ا املعلم إليصال املعارف إىل التالميذ لتحقيق    

األهداف املرجّوة منها، وهي العمل على بناء أجيال جديدة قادرة على استيعاب ما تنتجه القرائح 

 السلوك االنساين، البشرية من معلومات، وما �يئة من قدرات، وما حتدثه من متغريات يف

فاإلنسان املتعلم خيتلف عن االنسان غري املتعلم يف سلوكه وتصرفه وعمله وعاداته ونظرته إىل أمور 

  احلياة وقضاياها املختلفة.

وإن طرق التدريس اليت ينبغي على املعلم االستعانة �ا اطالعا واستفادة، عديدة ومتنوعة،      

حداث طرائق تعليمية تتطور باستمرار، فرضها الواقع والتقدم فالشعوب واألمم قد سامهت يف است

والغيات، وكلها تؤدي إىل خدمة ا�تمع. وهذه الطرائق ينظر إليها " املعلم العريب " كنتاج انساين 

له حسناته وفوائده، وله سيئاته وعيوبه، ومن ّمث يوجد الطريقة املناسبة اليت تتفق مع هذا ا�تمع 

وعاداته. وإن سرب أغوار طرائق التعليم الغربية ال ينفع جمتمعنا مبقدار استخالص ما وقيمه ومبادئه 

ميكن االستفادة منها كمبادئ عامة، ونظرا العتبار الطرائق التدريسية احملرك األساسي يف العملية 

  تية:التعليمية، أوليت جل اهتمامي على دراستها واالهتمام �ا حماولة اإلجابة على التساؤالت اآل

  * ما املقصود بطرائق التدريس؟

  * ما هي شروط الطريقة اجليدة يف التدريس؟

  * ما هي اخلطوات اليت جيب على املعلم مراعا�ا أثناء اختيار طرائق التدريس؟

  

تعترب طرائق التدريس من اإلجراءات الصفية اليت حيددها املدرس : مفهوم طرائق التدريس -  1

ة يف جناح املوقف التعليمي، فهي تلعب دورا أساسيا ومهما يف تناول يف ختطيطه للدرس واملسامه

املادة العلمية ويف تنظيم احلصة الدراسية، لذلك تعترب أداة ضرورية وفعالة لتحقيق األهداف الرتبوية 

  العامة واخلاصة.

وتعرف أيضا على أ�ا املنهج الذي يسلكه املعلم يف توصيل ما جاء يف الكتاب املدرسي أو 

  .)1(املنهاج الدراسي من معرفة ومعلومات ونشاطات للتعلم بسهولة ويسر.

أما التدريس فهو عملية تربوية تأخذ يف اعتبارها كافة العوامل املكونة للتعليم، ويتعاون خالهلا كل 

من املعلم واملتعلم لتحقيق األهداف الرتبوية املرجوة، كما يعد عملية اجتماعية وانتقالية تتفاعل 

كافة أطراف العملية الرتبوية من إداريني، وعاملني لتحقيق منو متكامل يف مجيع جوانب   فيها

  ).2(الشخصية العقلية االنفعالية، واملهارية للمتعلمني.



157 

وهناك من يرى أنه نظام متكامل من العالقات والتفاعالت له مدخالته وخطواته وعملياته 

  )3(وخمرجاته املتمثلة يف:

ل يف املعلم، املتعلم، املادة الدراسية، بنية التعلم ، والبيئة الصفية أو بيئة : تتمثالمدخالت - أ

  الفصل.

: تتمثل يف التدريس بأهدافه واسرتاتيجياته وأساليبه وطرائقه، الخطوات أو العمليات - ب

وبأساليب التقومي وحتضري البيئة الصفية والتنفيذ، وحتسني التدريس من خالل التغذية الراجعة 

  ق التعليم والتعلم لدى املتعلم.لتحقي

: تتمثل يف التغريات املطلوبة يف ا�ال اإلدراكي، والعاطفي، واحلركي لدى المخرجات - ج

  املتعلمني، وهو ما يطلق عليه بالتعلم، وهذا ما يوضحه الشكل التايل.

  
  معايير اختيار طرائق التدريس: -2

يلها من طرف املدرس، وإمنا يتحدد من إن اختيار طرائق التدريس ال يتوقف على مدى تفض

  خالل معايري 

  )4( ال بد من مراعا�ا هي:

: ترتبط كل مادة تعليمية بعدد من األهداف الرتبوية والسلوكية، فمثال طبيعة الهدف التعليمي - أ

إذا كان اهلدف إدراكيا فقد يستخدم املدرس طريقة تدريس إدراكية مثل احملاضرة واألسئلة، أما إذا  

  ن اهلدف ذا طبيعة شعورية فإن طريقة التدريس هي طريقة املناقشة والطريقة احلوارية.كا

: يتوقف اختيار طريقة التدريس على طبيعة املادة الدراسية، وعلى طبيعة المادة الدراسية - ب

املدرس أن يدرك ذلك وتكون له اخللفية يف هذا ا�ال حىت يتمكن من إيصال املعلومات إىل 

د يعتمد طرائق خمتلفة مثل املناقشة وطرائق التدريس املباشر (الوصف، العرض، طالبه، فق

  احملاضرة، اإللقاء...)

: إن العامل الذي جيب أخذه بعني االعتبار عند توفر الوقت لتحقيق الهدف التعليمي - ج

 اختيار طريقة التدريس املالئمة هو عامل الزمن، فإذا كان الوقت مناسبا فإن أنسب الطرائق
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التدريسية هي اليت يتفاعل فيها كل من املعلم واملتعلم، أما إذا كان الوقت غري مناسب فإن 

  املدرس يلجأ إىل طريقة احملاضرة.

: إن عدد املتعلمني داخل الفصل حيدد طريقة التدريس املناسبة، عدد المتعلمين في الفصل -د

طريقة املناقشة لتبادل اخلربات،  فإذا كان عددهم يصل إىل مخس وعشرين تلميذا فيفضل استخدام

أما إذا زاد عدد املتعلمني عن احلد املطلوب فيفضل استخدام طريقة احملاضرة والطريقة احلوارية 

  وطريقة حل املشكالت.

: إن مراعاة املرحلة الدراسية أو العمر الزمين المرحلة الدراسية أو العمر الزمني للمتعلمين -ذ

ملدرس، فطلبة التعليم العايل تناسبهم طريقة احملاضرة أو املناقشة على للمتعلمني أمر ضروري على ا

  خالف تالميذ املدارس االبتدائية اليت تناسبهم طريقة الوصف والعرض والتمثيل.

: إن عدم توفر الوسائل التعليمية بشكل جيد ومتنوع حيول دون استخدام الوسائل التعليمية - ر

ل يؤدي إىل تعطيل جهود وعمل املدرس الناجح، ألن طرائق معينة، لذا فإن نقص الوسائ

  )5(استخدام الوسائل يف التدريس يرتبط ارتباطا وثيقا بشخصية املدرس ومدى اقتناعه بعمله.

  الخطوات التي يجب مراعاتها أثناء اختيار طرائق التدريس: -3

  * التخطيط للدرس وتصميمه قبل الدخول إىل غرفة الدرس.

نفسية بني الطالب واملعلم خاصة إذا كان املعلم يتعامل مع طلبة جدد يراهم * إزالة احلواجز ال

  ألول مرة.

  * إبالغ الطلبة باألهداف التعليمية للمادة املراد تدريسها.

  * استدعاء اخلربات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدرس.

  * التمهيد للدرس وربطه مبوضوعات سابقة مألوفة.

  منه من مفاهيم ومبادئ وإجراءات وربطها مبوضوعات أخرى مشا�ة.* شرح الدرس وما يتض

  * التفصيل التدرجيي باملعلومات إىل أن يتم شرح الدرس كامال.

  .)6(* إتاحة ا�ال للممارسة والتدريس وإعطاء التمارين يف �اية احلصة.

  العوامل المؤثرة في اختيار طرائق التدريس: -4

متعددة، فال يوجد طريقة من بينها هي األفضل دائما، وهذا حبكم  إن طرائق التدريس وأساليبها

  )7:(العوامل اليت تؤثر فيها وحتكم املدرس يف اختيارها وهي
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: فهي تؤكد على أن املدرس هو حمور العملية أوال الفلسفة التربوية التي يتأسس عليها المنهج

  التدريسية ومصدر للمعلومات، أما الطالب فهو املتلقي.

: تعترب عامال مؤثرا يف اختيار طريقة التدريس، يا األهداف التعليمية التي يسعى إلى تحقيقهاثان

  ومن مثة اختيار األسلوب التدريسي الذي يالئم الطالب.

يقتضي طريقة ال تستغرق وقتا طويال حىت يتم إجناز املنهج يف الوقت  ثالثا المنهج والزمن:

  احملدد.

  )8(من األستاذ أن تكون له دراية بالطريقة املناسبة يف تدريس مادته. : تتطلبرابعا المادة ونوعها

  )9( إن التدريس اجليد، هو التدريس الذي تتوفر فيه األسس اآلتية: أسس التدريس الجيد: -5

* مراعاة اخللفية املعرفية للطالب والتأسيس عليها ورصد قدراته وإمكانياته واهتماماته والعمل على 

  فة ميوله بقصد أخذها بعني االعتبار يف العملية التعليمية.تنميتها، ومعر 

  * إثارة املتعلمني وحتفيز دافعيتهم حنو التعلم.

* وضوح األهداف وحتديدها بشكل واضح من املدرس، وتعريف املتعلمني �ا كي يوجهوا 

  مسارهم حنو  التعليم.

  التبصر، أو باحملاولة واخلطأ.* التنوع بني أساليب التعليم ووسائله بالعمل واملالحظة، أو 

  سيادة النظام وحسن التعامل وإجيابية التفاعل بني املدرس والطلبة.

* اعتماد التقومي املستمر وقياس نواتج التعلم، وأخذ نتائج التقومي بعني االعتبار عند التخطيط 

  للدروس الالحقة ومراعا�ا.

  ك طالبا من دون مشاركة.* أن يبدأ الدرس باملتعلم وينتهي باملتعلم، وال يرت 

إن اختالف عناصر املوقف التعليمي ودخول متغريات كثرية  الطريقة الجيدة في التدريس: -6

ومتنوعة يف عملية التعلم يوضح بعدم وجود طريقة من طرائق التدريس تعد األفضل دائما، 

ية قد ال تالئم مرحلة فالطريقة اليت تالئم مادة قد ال تالئم مادة أخرى، واليت تالئم مرحلة دراس

  ).10(دراسية أخرى، واليت تستجيب ألهداف معينة قد ال تستجيب ألهداف أخرى. 

لكن من خالل كل هذا ميكن وضع مؤشرات عامة حتدد معامل الطريقة اجليدة يف التدريس، و 

 والقول أن الطريقة اجليدة هي اليت حتقق أهداف التدريس بوقت أقل وجهد أقل وهي اليت تتوفر

  على شروط جتعلها فاعلة وهي:

  أن تكون قادرة على حتقيق اهلدف التعليمي بأقل وقت وجهد. -
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  بليا�م.اأن تتالءم مع قدرات املتعلمني وق -

  أن تعتمد االنتقال من املعلوم إىل ا�هول، ومن السهل إىل الصعب، ومن الكل إىل اجلزء. -

  أن تتدرج من احملسوس إىل ا�رد. -

  لطالب على التفكري اجليد والوصول إىل نتائج.أن حتث ا -

  أن تسهم يف الربط بني اجلانبني العملي والنظري للمادة. -

  ).11(أن تساعد الطلبة يف تفسري النتائج اليت توصلوا إليها. -

هي األسلوب التعليمي الذي يكون للمعلم الدور األكرب يف عملية  طرائق التدريس: -7

سؤولية األوىل يف توصيل املادة الدراسية إىل املتعلم، وهذه الطرائق تأخذ التدريس، وعليه تقع امل

  عدة أشكال منها:

طريقة تقليدية يقوم فيها املدرس بإلقاء املعلومات على طالبه بأسلوب احملاضرة  طريقة اإللقاء: - أ

عض حيث يقوم املعلم بشرح الكلمة املنطوقة ويستعني يف بعض األحيان بب) 12(أو اإلمالء،

الوسائل املعينة، أما الطالب فيستمتعون ويسجلون بعض ما يلتقطونه مما يلقى عليهم، ويلجأ 

املعلمون إىل هذه الطريقة أل�ا متكنهم من عرض أكرب قدر من املعلومات، لكن هذه الطريقة 

عادة ما تؤدي إىل ملل الطالب وسلبيا�م وعدم فهمهم واالعتماد على احلفظ عن ظهر قلب 

  )13(من الفهم والتفكري.بدال 

تأثرت هذه الطريقة باخلطوات اليت جاء �ا املريب األملاين "هاربرت"  الطريقة االستقرائية: - ب

متمثلة يف التمهيد، والعرض، واالستنتاج ،والقاعدة ،والربط والتطبيق، ولقد طبقت هذه الطريقة يف 

ام، ومن احلاالت اجلزئية واملفردة إىل حيث يبدأ فيها العقل من اخلاص إىل الع )14(مجيع املواد 

  )15(القواعد العامة، وفيها يعمل التالميذ على استنباط القاعدة اليت يراد تعليمها.

هي طريقة هاربرت، الغرض منها أن تقود املتعلم إىل معرفة األحكام  الطريقة االستنباطية: - ج

ي تقوم بالبحث عن اجلزئيات أوال العامة واحلقائق بطريقة البحث واالستنباط واالستقراء، فه

ووصوال إىل القاعدة، وقد بنيت هذه الطريقة على اخلطوات اليت وضعها "يوحنا فريدريك هاربرت" 

و�ا يرتتب الدرس إىل عدة نقاط مساها خطوات الدرس أو مراتبه، وتسري هذه الطريقة يف أربعة 

  )16( خطوات هي:

* اخلطوة األوىل: تتمثل يف التحليل األول للفكرة العامة وتسمى مقدمة، حبيث تنتفع مبعلومات 

  التالميذ القدمية ونربطها باملعلومات اجلديدة لكي يسهل تذكرها.
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* اخلطوة الثانية: وهي تداعي املعاين أو الربط، وهي خطوة للبحث واالستكشاف والتفكري يف 

  لة ببعضها البعض.العالقات اليت تربط األسئ

* اخلطوة الثالثة: وهي خطوة النظام أو احلكم، ويراد منها ترتيب العناصر ترتيبا بعد ربط بعضها 

  ببعض.

*اخلطوة الرابعة: ويراد �ا خطوة التطبيق أو املراجعة، ألن عند معرفة القاعدة اجلديدة يتم تثبيتها 

  بإعطاء مترينات أو تطبيقات.

هي طريقة ابتدعها "سقراط"، إذ كان يهاجم الناس ساخرا متهكما من  الطريقة الحوارية: -د

عقائدهم اليت كونوها على غري أساس، فيزلزل ما يف نفوسهم من عقيدة مث يأخذ يف احلوار واألخذ 

  )17(والرد.

 )18(وتقوم هذه الطريقة على احلوار والنقاش باألسئلة واألجوبة للوصول إىل حقيقة من احلقائق، 

  )19(لنجاحها أن تكون واضحة بسيطة، ومن حماسنها: ويشرتط 

  أن تشع جو من احليوية يف القسم فتكسر اجلهود وتدفع امللل وتثري الدافعية. -

  تثبت املعلومات يف ذهن الطالب وجتعله شديد االنتباه. -

علم هي طريقة تعتمد فكر�ا على اخلصائص النفسية لعملية التعلم وللمت الطريقة التكاملية: -ذ

نفسه، وترتقي بالتعلم إىل مستوى التجريد وتراعي  اخلصائص املميزة للغة، مسيت بالطريقة 

التكاملية أل�ا تعلم اللغة كوحدة تتكامل أجزاؤها منذ اخلطوة األوىل لتعليمها، وتنمو يف مدارجها 

جندها تعتمد املتتابعة ككل له وحدته ال كأجزاء منفصلة، ومن خصائصها يف تعليم اللغة العربية 

  ).20(على املراحل التالية:

  االستعداد الكتساب مهارة الكتابة. -

  التفكري اللغوي والتدريب على التعبري. -

  القواعد النحوية واحلركات اإلعرابية. -

يقصد �ا أسلوب حل املشكالت، وهي تصور عقلي ينطوي على  طريقة حل المشكالت: - ر

تعتمد  )21(ري عليها الفرد بغية الوصول إىل حل املشكلة، سلسلة من اخلطوات املنظمة اليت يس

على النشاط الذايت واملشاركة اإلجيابية للمتعلم حيث يستخدم جمموعة من األنشطة العلمية  

  )22(كاملالحظة، وقراءة البيانات، وجدولة النتائج ومن خطوا�ا: 

  اإلحساس باملشكلة. -1

  حتديد املشكلة -2
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  مجع املعلومات. -3

  وضع الفرضيات. -4

  التحقق من الفرضيات. -5

  حل املشكلة. -6

هي من أهم الطرائق احلديثة يف التدريس، �دف إىل تكوين شخصية  طريقة المشروع: - ز

املتعلم وتعويده االعتماد على النفس يف عالج املشكالت ودراستها والتفكري يف حلها، كما تقوم 

يات تعليمية تعلمية تدور حول مشكلة اجتماعية، على تقدمي مشروعات للتالميذ يف صيغة وضع

أو اقتصادية، أو سياسية، مما جيعلهم يشعرون مبيل حقيقي إىل دراسة هذه املشكلة والبحث عن 

  )24( وهي متر بعدة مراحل أساسية هي: )23( احللول املناسبة هلا حبسب قدرات كل واحد منهم،

  * مرحلة التشخيص األويل.

  داف.* مرحلة حتديد األه

  * مرحلة بناء برنامج لإلجناز.

  * مرحلة العمل أو الفعل.

  * مرحلة التقومي اإلمجايل.

هناك عدد من الصفات واملعايري إذا ما  صفات المدرس ومعايير نجاحه في التدريس: -8

  )25(توفرت يف املدرس وأدائه تفتح أمامه سبيل النجاح يف التدريس وهي:

  ارفا طبائعهم وخلفيا�م واستعدادا�م وميوهلم.* أن يكون متفهما مع طلبته، ع 

  * أن يكون متمكنا من مادته ملما �ا وماله صلة �ا، عارفا أفضل مصادر املعلومات املعنية.

  * أن تكون شخصيته منشرح النفس، واسع الصدر، وقوي احلجة.

  * يكون متمكنا من مهارات التدريس بدءا من التخطيط وانتهاء بالتقومي.

  م الوقت واستغالله مبا يصب يف خدمة أهداف الدرس وال يتجاوز وقت الدرس أو الراحة.* حيرت 

  * تكون لغته سليمة تتسم بالسالسة.

  * يراعي الفروق الفردية بني الطلبة.

  * يشرك الطلبة مجيعهم يف الدرس.

  وإىل جانب هذه الصفات هناك جمموعة من الشروط كان جيب أن تتوفر يف املعلم وهي:
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إن الرتبية احلديثة تشرتط ضرورة امتالك املعلم أو األستاذ الكفاية اللغوية   الكفاية اللغوية:أوال

اليت تسمح له باستعمال اللغة اليت يراد تعليمها واستعماهلا استعماال صحيحا، ويرجع هذا 

  ألسباب منها مؤهل األستاذ العلمي.

لغة، جيب االرتكاز على الشرطني املذكورين لكي تتحقق مهارة تعليم ال ثانيا مهارة تعليم اللغة:

  سابقا ومها:

الكفاية اللغوية، وكذا اإلملام مبجال البحث، أضف إىل ذلك املمارسة احلقيقية أي الفعلية للعملية 

  )26(التعليمية، وكذا االطالع على النتائج احملققة  على مستوى البحث اللساين والرتبوي.

ب أن نعتمد على ثالث عناصر أساسية متكاملة فيما بينها، فإذا لكي تنجح العملية التعليمية جي

نقص عنصر من هذه العناصر ال حتدث عملية التعلم أو التعليم، وتتجلى هذه العناصر يف املتعلم 

واملعلم والطريقة فال ميكننا أن جند معلم دون متعلم حىت وإن كانت لديه طريقة ممتازة يف توصيل 

اصة باللغة الذي هو بصدد تعليمها، وال ميكننا أن جند متعلما دون معلم املعلومات واملعارف اخل

  وطريقة.

  ولبلوغ األستاذ غرضه منها جيب مراعاة ما يلي:

وهي الوسيلة التواصلية والتبليغية يف العملية التعليمية، فهي اإلجراء العملي الذي  الطريقة: - أ

تعليم، وجيب أن تكون الطرائق التعليمية قابلة يساعد على حتقيق األهداف البيداغوجية لعملية ال

  للتطور واالرتقاء وبلوغ األحسن فاألحسن.

يعترب التدرج يف تعليم املادة اللغوية أمرا طبيعيا يساير طبيعة  التدرج في تعليم المادة: - ب

اكتساب اللغة نفسها، وعلى هذا األساس جيب أخذ هذا العنصر بعني االعتبار، ويكون ذلك 

  سطري الربنامج التعليمي ومراعاة ثالثة شروط رئيسية هي:عند ت

: وهي االنتقال من السهل إىل األقل سهولة، وتعترب عامال ضروريا يف العملية السهولة -1

التعليمية، وهنا جتدر اإلشارة إىل أن هذا العنصر أي السهولة ال ينحصر يف جمال تعليم اللغات 

  )27(ابلة للتعليم والتعلم.فقط، بل هو أساسي يف كل املواد الق

ال بد من مراعاة هذا املبدأ، إذ جيب أن تدرس القاعدة  االنتقال من العام إلى الخاص: -2

العامة قبل اخلاصة، وتدريس األلفاظ اليت هلا عالقة باملوجودات احملسوسة قبل األلفاظ اليت هلا 

  ل الرتاكيب املعقدة.عالقة باألشياء ا�ردة، معناه أن تدرس الرتاكيب البسيطة قب

  تواتر المفردات: -3
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واملراد به األخذ باملهم، فاأللفاظ تشكل القائمة املعجمية يف لغة ما، ولذلك فإن التدرج يف تعليم  

  )28(اللغة يقتضي بالضرورة االهتمام مببدأ التواتر أثناء وضع الربنامج التعليمي للغة معينة.

  اختيار المادة التعليمية: - ج

 تدريس اللغة هو تعليم النظام اللساين بكل مشوليته دفعة واحدة، وإمنا هو تعليم لغة ليس معىن

معينة �دف باألساس إىل إكساب املتعلم املهارات الضرورية اليت هلا عالقة بالبىن األساسية، 

اتية وجيب مراعاة الغايات البيداغوجية للعملية التعليمية ومستوى املتعلم، واهتماماته ودرايته الذ

  )29(والوقت املخصص للمادة التعليمية.

إن عرض املادة التعليمية يشكل أساسا من األسس اليت يوضع  عرض المادة التعليمية: -د

عليها الربنامج املدرسي، وال تتحقق أهداف هذا الربنامج إال بالعرض الناجح للمادة اللغوية، وهي 

  )30(املادة اليت تتضمن بالضرورة اخلربات التالية.

 (الوظيفي للغة) اكتساب النظام الفنولوجي  

 .إدراك العالمات الدالة املكونة للنظام اللساين 

 .إدراك كيفية تركيب وتأليف اجلمل البسيطة واملركبة 

 .(الصامتة واجلهرية) إتقان القراءة بنوعيها 

والعقالنية  إن االهتمام بالتمارين اللغوية ومناسبتها للقدرات الذهنية التمرينات اللغوية: -ذ

للمتعلمني أمر من اختصاص املعلمني، لذا وجب على املدرس أخذ األمر بعني االعتبار هلذه 

  التمارين اللغوية وهي نوعان:

* نوع ينجز داخل القسم: وتسمى التمارين الصفية، وهي جتنب الوقوع يف اخلطأ كاألخطاء 

  )31(املكونة لبنية النظام اللساين.

م: وتسمى التمارين الالصفية، إال أ�ا مل تلقى االهتمام األكرب من قبل * نوع ينجز خارج القس

  التالميذ.

  اليت هلا عالقة مبجال التدريس. سعة االطالع على العلوم: - ر

 خاتمة: 

نستخلص من حبثنا هذا، مهما تكن طريقة من الطرق جذابة ومفيدة فإن أفضل طريقة هي    

لشخصية واختياره ومراجعته هلا ، كما أنه ال توجد طريقة تلك اليت يستخلصها املعلم بصياغته ا

تدريس واحدة مثالية تنطبق على كل املعلمني ويف كل املواقف والظروف، ألن هناك عدة متغريات 
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وعوامل يف املوقف التعليمي تؤثر على طريقة التدريس وتتفاعل معها منها، اهلدف التعليمي ومنط 

رد املتعلم، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة تدريس واحدة، إال احملتوى التعليمي ، وخصائص الف

أنه يوجد طريقة تدريس ناجحة، وهي اليت تتصف بصفات معينة ويكون هلا هدف حمدد ووسائل 

  تعليمية وأنشطة تربوية، حيث تدمج الطالب يف العملية التعليمية وجتعله يتفاعل معها.
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