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(  اإلستنتاجٌة )الطرٌقة القٌاسٌة : الجلسة الثانٌة   

  :هدف الجلسة 

  أن يستخدم المتدرب الطريقة القياسية بكفاءة.

  : موضوعات الجلسة

 تعريف الطريقة القياسية .

خطوات الطريقة القياسية.

مميزات وعيوب الطريقة القياسية. 

. طرق التدرٌس المباشرة: الوحدة الثانٌة 

دقٌقة 60الزمن



 جدول إرشادي للمدرب

الزمن بالدقٌقةاإلجراءات التدرٌبٌةم

10( 1/ 2/ 2) نشاط 1

10عرض المتدربٌن2

10عرض المدرب3

10( 2/ 2/ 2) نشاط 4

10عرض المتدربٌن5

10عرض المدرب6

60المجموع



:بالتعاون مع أفراد مجموعتك 

عرف الطرٌقة القٌاسٌة ؟•

أذكر خطواتها  ؟•

دقائق  10: الزمن  ( 1/  1/  1) نشاط 



( :  اإلستنتاجٌة )الطرٌقة القٌاسٌة •

إعطاء القاعدة وشرحها ثم عرض أمثلة علٌها ، وهً       

طرٌقة البدء من الصعب إلى السهل ، ومن الكل إلى الجزء  ،  وهً 

تشٌع هذه الطرٌقة فً . عكس ما تنادي به قوانٌن التعلم الحدٌثة 

تدرٌس النحو والجغرافٌا والرٌاضٌات ، وٌرى كثٌر من أنصار هذه 

الطرٌقة أنها تمتاز بالسهولة وال تحتاج إلى مجهود عقلً كبٌر ، 

وتساعد على تغطٌة الموضوعات بٌسر أما معارضوها فهم أكثر 

حٌث ٌرون موقف المتعلمٌن من خاللها سلبً ومشاركته ضعٌفة ، 

كما ٌرون أن المتعلمٌن ٌنسون ما درسوا ألنهم لم ٌبذلوا جهداً فً 

.االستنباط كما ال ٌحبذ  استخدامها فً مرحلة التعلٌم االبتدائً

دقائق  10: الزمن ( 1/  2/  2) المادة العلمٌة 



:خطواتها 

إعطاء القاعدة الكلية األساسية  : المقدمة الكبرى1.

.المراد تقديمها للمتعلمين 

تقديم األمثلة المراد تطبيقها  : المقدمة الصغرى2.

.على القاعدة 

التحقق من مدى انطباق المقدمة الصغرى  :النتٌجة 3.

على المقدمة الكبرى ، أي التأكد من مالءمة المثال 

.للقاعدة 

( 1/  2/  2) تابع المادة العلمٌة 



:بالتعاون مع أفراد مجموعتك 

: بالتعاون مع أفراد مجموعتك اذكر   

إٌجابٌات الطرٌقة القٌاسٌة ؟1.

مساوي الطرٌقة القٌاسٌة2.

دقائق  10: الزمن  ( 1/  2/  1) نشاط 



:إٌجــابٌاتهــــا 

.ال تحتاج إلى وقت كبٌر فً الشرح والمناقشة 1.

.سهولة تطبٌقها 2.

.تنمً عند المتعلمٌن قوة المالحظة 3.

( 1/  2/  1) المادة العلمٌة 

:مســـاوئهــا 

.مخالفتها للمنطق التربوي الحدٌث فً االنتقال من المجهول للمعلوم 1.

.محدودٌة مشاركة المتعلمٌن 2.

.تسبب الملل والتضجر للمتعلمٌن وتفقدهم لذة التوصل للمعلومات 3.

دقائق  10: الزمن 


