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أو النظرية ، مث إيراد األمثلة الكثرية املطبقة للقاعدة تنحصر يف إلقاء التعريف العام
واملوضحة هلا حىت يستوعبها التلميذ

طريقة غري طبيعية أو منطقية إن اقتصرB عليها وحدها ، ألAا تعلم التلميذ التلقني 
فقط 

هذه الطريقة جتعل الطالب يقبل األلفاظ دون املعاين بتقبله القاعدة من غري فهم أو 
اقتناع

للعقل النازلةالحركة 
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أحسن طريقة حتمل التلميذ على التعلم من خالل املشاركة يف الدرس واستخراج 
القواعد

طريقة طبيعية ومنطقية يف التفكري

أدعى أن تثبت يف العقل والنفس

طريقة تريب الثقة \لنفس

ينبغي اإلكثار من األمثلة املعروضة فيها

للعقل الصاعدةالحركة 
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نعرص األمثلة املتنوعة واملرتبة ، نستقرئها ونستنبط التعريف  

نقيس ونطبق على التعريف \ألمثلة املتنوعة واملتدرجة

و\لقياس نطبق عليه .. \الستقراء واالستنباط نستخلص التعريف : اخلالصة 
بتسليطه على األمثلة لنعرف موضعه يف كل مثال

طريقة تليب القواعد الرتبوية الواجب اتباعها يف سري الدرس 

الشموليةالطريقة 
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من البسيط إىل املركب

من املسمى إىل االسم

من املعلوم إىل اnهول

من الكل إىل اجلزء

من احملسوس إىل املعقول

ال جتمع صعوبتني يف آن واحد

قواعد تعليمية من أجل تدريس ناجح
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أمثلة .. جماالت التطبيق 

ملاذا ؟ .. كثري من التالميذ يعجزون عن فهم املعلومات اجلديدة 

التدريس من المعلوم إلى المجهول
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تتوافق مع الطبيعة البشرية يف اإلدراك

ال نستطيع فهم وظيفة اجلزء إال إذا فهمنا الصورة الكلية ومن مث عالقة اجلزء 
..أمثلة .. \لكل 

Gestalt-Theorie.. عليها تقوم النظرية الكلية يف التعليم 

مثال يف قصة القرد واملوزة 

جمالت التطبيق وأمثلة

التدريس من الكل إلى الجزء
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كيف نقرأ ؟ 

أثبتت األحباث أن اإلنسان عندما يقرأ ، تقوم قدراته البصرية والذهينة بعملية جتميع املعاين 
واستبناطها من أشكال الكلمات بوضعها وحدات متكاملة عوضا عن {جي احلروف 

يف املراحل املتقدمة يلتقط العقل الكلمات على شكل صور وليس على شكل حروف

ميكانيكية القراءة

قراءة مهارة ال
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أمثلة .. جمالت التطبيق 

ملاذا هي أسهل يف التدريس ؟

كخطوة أخرية ينتقل املعلم إىل املعنو�ت بتجريد العالقة احملسوسة بني األجزاء 
وصياغتها صياغة معنوية

...إىل    ...التدريس من ....... ماذا نستطيع أن نسميها أيضا ؟  

التدريس من المحسوس إلى المعقول 
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، إال إذا كان ) عامة(القوة املتخيلة ال تستطيع أن تكون صورة جديدة مركبة 
اليت منها تتكون الصورة املركبة) اخلاصة(لديها مجلة من الصور املفردة 

؟ ... مث .. مثال يف النحو نبدأ �نواع الكلمة .. أمثلة 

...إىل    ...التدريس من ....... ماذا نستطيع أن نسميها أيضا ؟  

التدريس من البسيط إلى المركب
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وكذلك فإنه من .. بديهي يف الفطرة البشرية أن يسبق املسمى االسم 
؟ ..... البديهي عند التلميذ أن يسبق 

؟... اعرض على التلميذ تعيني الفاعل أو : مثال 

...إىل    ...التدريس من ....... ماذا نستطيع أن نسميها أيضا ؟  

التدريس من المسمى إلى االسم
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للوالدينهدية 

ال تجمع صعوبتين على التلميذ في آن واحد

12


