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مأهـــــــــــاًل وسهــــــاًل  بك
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التعلم 
بطريقة حل املشكالت
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س مشكلة هامة ورئيسية على ال
ّ
طالّب أن يطرح املدر

م املخت
ّ
ها عن طريق مصادر التعل

ّ
لفة ، للبحث عن حل

س مقرو
ّ
ة من املدر

ّ
نة يتخلل ذلك متابعة مستمر

 هذه املشكلة 
ّ
.بتوجيه فني ينتهي حبل

ما املقصود بالتعليم
 املشكال

ّ
ت ؟عن طريق حل

معملية يتم فيها التعليوه،،،،أو
عن طريق إثارة مشكلة يف أذهان 
املتعلمني بصورة تدفعهم إىل 
إىل التفكري العلمي اهلادف للوصول
حلول مدروسة هلذه املشكلة

لم هو قيام املعمبعىن آخر
بتحويل بعض مفردات 

املنهج الدراسي اىل مشاكل
ودفع الطالب للبحث عن  
احللول ومن ثم تصويبها
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   التفكري
                   البحث
اإلقناع
                    االستنتاج
              اختاذ القرار
التعاون
  مجع املعلومات
          تقبل الرأي اآلخر
الخ000احلوار والنقاش

طالب املهارات املكتسبة  لل
ل من طريقة التعلم عرب ح

املشكالت
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التعليميلكي يكون املوقف•
الشروط مشكلة البد من توفر 

:هيالتالية و

.وجود هدف يسعى إليه1.

وجود صعوبة حتول دون 2.
.حتقيق هذا اهلدف

توى أن تكون املشكلة يف مس3.
مالتالميذ وتتحدى قدراته

وجود رغبة يف التغلب على4.
الصعوبة عن طريق نشاط 

.معني بقوم به الطالب

شروط حتويل 
ي املوقف التعليم
إىل مشكلة

أهداف املنهج الدراسي

ععن طريق التحفيز والتشجي
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حتــديد املشــــكلة-1.
إثارة املشكالت -2

العلمية أمام التالميذ 
ة عن طريق أسلوب املناقش

تشجيع التالميذ على. 3
التعبري عن املشكالت 

التي تواجههم 
مساعدة الطلبة على -4

احلصول على املواد 
الالزمة

عرض احللول وتصويب-5
النتائج 

دور املعلم يف التعلم
عرب حل املشكالت
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كيف تدير
حصة 

بطريقة حل
!املشكالت

كيف تصمم درس منوذجي
بطريقة التعلم عرب حل املشكالت؟

وى كيف حنول احملت
التعليمي اىل 

؟مشكلة
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:الشعور باملشكلة:أوال 
:حتديد املشكلة وتوضيحها:ثانيا 
تكوين جمموعات صغرية: ثالثا 
:وضع الفروض املناسبة:رابعا 

:مجع املعلومات حول املشكلة:خامسا 
التوصل إىل النتائج الصحيحة: سادسا 

إن الشعور باملشكلة ميثل أوىل خطوات أسلوب حل املشكالت 

مساعدة التالميذ على حتديد املشكلة وصياغتها باسلوب واضح 

تقسم الطالب اىل جمموعات تعاونية

حلول مؤقتة للمشكلة وتصاغ  بسهوله ومرتبطة باملشكلة

الكتاب املدرس ومصادر التعلم األخرى

على املعلم مساعدة التالميذ يف كيفية
حتليل النتائج واالستفادة منها 
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ح أن يذكر الطالب السبب الذي جعل بيت سامل غري مري
.  رغم املميزات املذكورة فيه ، 

 ي التلوث الضوضائ–أن ُيعرف الطالب معىن الضوضاء.
 أن يعدد الطالب مصادر حدوث الضوضاء.
سانأن يذكر الطالب اآلثار التي تسببها الضوضاء لإلن.

درس 
منوذجي

!

اهداف الدرس
(  الضجيج ) الضوضاء : موضوع الدرس 
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.  بيتنا مجيل 
يف بيت مجيلسامل يسكن

،يوجد فيه كل ما  حيتاج اليه، وحديث
،حتيط به الشوارع من ثالث جهات 

ويوجد بالقرب، أمامه حديقة مجيلة 
....  منه مصنعًا للغزل والنسيج 

هل تعرفون السبب؟.ولكن البيت غري مريح  
درس 

منوذجي
!

(2)نشاط تدريبي

(  الضجيج ) الضوضاء : موضوع الدرس 

1الشعور باملشكلة 
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ملاذا تبىن املطارات خارج املدن؟
مب تشعر عندما متر طائرة فوق منطقتك السكنية؟
ماذا نسمي أصوات السيارات العالية يف الشوارع املزدمحة
ملاذا توجد إشارة ممنوع استخدام بوق السيارات بالقرب من املستشفيات ؟
ما هي الضوضاء؟ وما هو التلوث الضوضائي ؟
ما آثار الضوضاء على اإلنسان والبيئة

 مصادر حدوث الضوضاء ما هي

!مفضال ابتس

2عرض و حتديد املشكلة وتوضيحها 
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 طالب7-6-5كل جمموعة تتكون من
 حتدد املسئوليات
تسلم هلم ورقة املهمة
حيدد هلم الزمن

يتم متابعة عمل 
أفراد اجملموعة كاملة

3تقسيم الطالب اىل جمموعات تعاونية 
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عدم بناء املصانع داخل املدن
التقيد بإشارات املرور وإرشاداته
تعبيد الطرقات
اغالق نوافذ البيت يقلل من الضجيج
التزام سائقي السيارات والشاحنات بوضع كامت للصوت يف سياراتهم
جيب على املسلم مراعاة شعور أخيه املسلم

4وضع الفروض املناسبة 
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الكتاب املدرسي
مكتبة املدرسة
األشرطة واألقراص
الدوريات واجملالت
الرسوماالنرتنت

5مجع املعلومات حول املشكلة
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 ر كثري من رغم توفيف بيتهمل يكن سامل مرتاح
والتي كان مصدرها مصنع(  الضجيج) امليزات بسبب الضوضاء

:  الية الغزل والنسيج القريب من بيته وعليه مت اختاذ القرارات الت

حتقيق أهداف الدرس
ويف هذه املرحلة يتم 
يه االستماع اىل ما توصل ال

الطالب

6التوصل إىل النتائج الصحيحة
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:االجتماعيةيف العلوم 
احمليطة؟كيف ميكن مساعدة احملتاجني يف البيئة 

البيئة ؟على من تقع مسؤولية نظافة أكادمييا؟كيف ميكن مساعدة الطالب الضعيف 
الثأر؟ما هو احلل األمثل لقضية 
املخدرات؟ما هو احلل األمثل ملسألة 

أمثلة ملشاكل من املنهج ميكن
أن تناقش قي الصف
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ادرا على فأن براعة املعلم وحبه لعمله وحرصه على أداء رسالته جيعله ق
التخلص من عيوب هذه الطريقة وعليه من وقت آلخر أن ينوع يف

ناك أساليب التدريس حسب املوقف التعليمي وال بد أن يكون ه
وفقواهلل امل....................... تفاؤل بالقدرة على النجاح والتغيري

يف اخلتام


