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  طریقة حل المشكالت    - ٧

ریق المعلومات والمھارات الریاضیة یقصد بالمشكلة بأنھا سؤال محیر او موقف مربك ال یمكن حلھ عن ط
  .الموجودة عند المتعلم الذي یواجھ ھذه المشكلة

والتعلم عن طریق حل المشكالت یؤدي إلى نتائج تعلیمیة أفضل بكثیرمن التعلم الناتج عن طریق    
جملتھا األسالیب المعتادة ، كما أن التفكیر بحل المشكالت أمر تفرضھ علینا ضرورات الحیاة التي ھي في 

  .  مجموعة من المشكالت

وتعتمدھذه الطریقة على مساعدة المعلم للتالمیذ في اكتشاف حلول المسائل عن طریق تحقیق الخطوات    
  :اآلتیة

ý   في طریقة حل المسألة (فھم أبعاد المشكلة (  

ý  وضع خطة للحل  

ý  تنفیذ الخطة  

ý  مراجعة الحل ( التحقق من صحة الحل (  

على المتعلمین ) أو مسألة ( في حل المسائل اللفظیة، إذ یقوم المعلم بطرح مشكلةوتستخدم ھذه الطریقة 
وتوضیح أبعادھا، وبعد ذلك یناقشھم  ویوجھھم  للخطوات والعملیات التي تقود لحل المشكلة، وذلك 

لذي بتحفیضھم على التفكیر واسترجاع المعلومات المرتبطة بالمشكلة، ومن ثم  یقوم المعلم بتقویم الحل ا
  .توصل إلیھ المتعلمون

وبذلك یقوم المعلم في ھذه الطریقة بإعادة صیاغة المحتوى التعلیمي للدرس على شكل مشكالت تعرض 
.                                                                                                على المتعلمین وحثھم على حلھا ومشاركتھم في ذلك

  . التقویم - التوجیھ   -التقدیم  :  إن ھذه الطریقة تمر بثالث مراحل ھي   أي

  .ویفضل أن یقسم المعلم المتعلمین إلى مجموعات وذلك مراعاة للفروق الفردیة بینھم

أما المتعلم، وبمساعدة وتوجیھ المعلم یعمل على حل المشكلة في خطوات یحددھا المعلم،وال یتدخل المعلم 
خطوة من خطوات حل المشكلة إال عندما یلزم ذلك، ففي بعض الحاالت التي یحس فیھا المتعلمون في أي 

  .بالملل یتدخل المعلم لتشجیعھم وحثھم على االستمرار في الطریق نفسھ أو توجیھھم الى الطریق الصحیح

مي فیھم حب تعمل ھذه الطریقة على إثارة تفكیر المتعلمین، وتعودھم االعتماد على الذات كما تن
وتتمیز ھذه الطریقة بالواقعیة فتجعل المتعلمإیجابیا في تعلمھ وتجعل . االستطالع ومھارات البحث العلمي

  .حل المشكلة أساس التعلم فتنمي القدرة على التفكیر العلمي السلیم
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  مراحل حل المشكالت الریاضیة ·

  :وات اآلتیةیمكن توضیح مراحل حل المشكالت الریاضیة في ھذه الطریقة بالخط

إذ یبدأ التفكیر العلمي من وجود حافز لدى المتعلمین أو شعورھم بوجود : طرح المشكلة أو اختیارھا. ١
مشكلة، كما إن للمعلم دورًا كبیرًا في إثارة مشكالت أمام المتعلمین وتشجیعھم على التصدي لمواقف 

  .حیاتیة تستدعي وجود مشكالت علمیة

طار تعد خیر مؤشر یھتدي بھ المتعلمون إذ یمھد المعلم طریق تحدید المشكلة المشكلة وفقًا لھذا اإل. ٢
  .ووضع فرضیة بشأنھا أو تقدیم حل افتراضي لھا إلى أن  تحدد أمامھم طریق الشروع بحلھا 

جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة، كاالطالع على المصادر ذات العالقة أو المالحظة . ٣
  .إجراء التجارب تبعًا لنوع وطبیعة المشكلة المراد حلھاوالمشاھدة أو 

التوصل لنوع من التعمیم استنادا إلى نتائج المعلومات والبیانات المتوافرة،  وھذا ما یطلق علیھ في . ٤
  ).التوصل إلى استقراء( مفھوم البحث العلمي 

ة أخرى وتطبیقھا على حاالت إخضاع التعمیم المستقرئ أو الفرضیة الحاصلة للتقویم والتجریب مر. ٥
مماثلة لحاالت البیانات والمعلومات التي أدت للتوصل إلى الفرضیة المعممة بحیث یتم التحقق من إن ھذه 

 .الحاالت الجدیدة ینطبق علیھا التعمیم أو انطباق التعمیم على الوقائع أو الحاالت الجدیدة

  حل المشكالت  أھمیة* 

  .نتعلم من خاللھا معارف ومفاھیم وقوانین جدیدة إنھا سلسلة العملیات التي. ١

  .قد تكون وسیلة ذات معنى لممارسة المھارات الریاضیة. ٢

عن طریق حل المشكالت یتعلم التلمیذ كیف یستخدم المفاھیم والتعمیمات والمھارات في حل مواقف او .٣
  .مشكالت جدیدة

لحل تلقائیًا وال سیما المشكالت الشائكة او حل المشكالت وسیلة إلثارة الفضول وتولد الرغبة في ا.٤
  .المشكالت ذات التحدي العقلي

باإلضافة إلى ما سبق فأن حل المشكالت في الریاضیات یضیف على الموضوعات الریاضیة نوعًا من  
  .الترابط واالنسجام الجید وتبدو الریاضیات موضوع متكامل یساعد التلمیذ على حل مشكالتھ

  المشكالت مزایا طریقة حل* 

  .تجعل التعلم للتالمیذ محببًا ومشوقًا.١

  .تساعد في ربط العمل المعلمي بخبرة التالمیذ الحیاتیة.٢

  .تنمیة مھارات العمل الجماعي وممارستھا.٣
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  .تثیر اھتمام التالمیذ اذ تعمل على تكوین نوع من الشك مما یزید من دافعیتھم على حل للمشكلة.٤

میذ المھارات العقلیة مثل المالحظة ووضع الفروض وتصمیم واجراء تساعد على اكتساب التال.٥
  .المحاوالت

  .تتمیز بالمرونة الن الخطوات المستخدمة قابلة للتكیف.٦

  .تساعد التالمیذ في االعتماد على النفس وتحمل المسؤولیة في حل المشكلة.٧

د على الكتاب المعلم كوسیلة وحیدة تساعد التالمیذ على استخدام مصادر متعددة للتعلم وعدم االعتما.٨
  .للتعلم

  النقد الموجھ لطریقة حل المشكالت * 

قد یتسبب عند بعض التالمیذ نوعًا من االحباط ، بسبب عجز التلمیذ في بعض االحیان عن التوصل إلى  -
  .الحل الصحیح وھذا یعود إلى الفروق الفردیة بین التالمیذ

  .ت طویلتحتاج طریقة حل المشكالت إلى وق -

عدم تخطیط موضوعات المنھج بشكل صحیح ، وذلك لتفاوت الوقت الذي یلزم كل واحد منھم او كل  -
  .مجموعة لالشتراك في نشاطات حل المشكلة

  .احتیاج اسلوب حل المشكالت إلى كثیر من االمكانات وھذا غیر متوافر في غالبیة المدارس -

الة تفكیر دائم ، وھذا یتطلب افراد ومجموعات صغیرة بدًال من یحتاج إلى االنتباه الشدید والبقاء في ح -
  .الصف الكامل ، مما یلقي علیھم مسؤولیة اكبر في التخطیط وبذل الجھد قبل النشاط وفي اثنائھ وبعده

  .عدم انجاز النشاطات في اثناء الحصص الصفیة العادیة وبالتالي تظھر المشكالت االداریة والتنظیمیة -

  .المعلم مسؤولیة اكبر في التحضیر والتخطیط وبذل الجھد تتطلب من -

  التعلم التعاوني - ٨

التعلم التعاوني ، عبارة عن استراتیجیات مختلفة یعمل التالمیذ بوساطتھا بشكل مجموعات مختلفة تتكون 
تالمیذ یكتسبون من خاللھا المعرفة ویحصلون على التعزیز  ٧إلى  ٥كل مجموعة في الغالب من 

  .اعي واحیانا یقومون التحصیل االكادیمي لمجموعاتھمالجم

  عناصر التعلم التعاوني* 

لكي تستطیع مجموعات التعلم الصغیرة ان تستخدم طریقة التعلم التعاوني استخداما طبیعیًا یجب ان 
  :یتضمن ھذا التعلم العناصر االساسیة اآلتیة

یة التركیز على التفاعل االیجابي مع بعضھم والعمل یجب على تالمیذ المجموعة التعاون:التفاعل المتبادل  -
  .المشترك إلیجاز المھمة الموكلة لھم

اثارة نوع من التفاعل وجھ لوجھ بین التالمیذ لتطویر التفاعل اللفظي في الصف وتطویر التفاعالت  -
  .االیجابیة التي تؤثر على النتاج التربوي
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یجب ان یكون كل عضو في المجموعة مسؤوٍال عن : المادة  المسؤولیة الفردیة عن االبداع والتفوق في -
  .التحصیل ،أي ان الھدف ھو زیادة التحصیل العلمي الخاص بكل تلمیذ إلى اقصى درجة ممكنة

بمعنى ان وجود تلمیذ ال تتوفر لدیھ المھارات االجتماعیة في مجموعة : ادارة المجموعة بشكل مناسب  -
  .فشل التعاون التعلم التعاوني الصغیرة یعني

  دور المعلم في التعلم التعاوني* 

 .تحدید اھداف الدرس بشكل واضح ،وشرح المھمة التعلیمیة والھدف منھا للتالمیذ. ١

  .وصف مھمات التعلم في المجموعة بناًء على نتائج اختبار ما قبل البدء بعملیة التدریس.٢

  .تعلیم بعض التالمیذ بشكل خاص اذا احتاجواالى ذلك.٣

  .تدریس بعض المجموعات من التالمیذ في الظروف المتعلقة بتعلم بعض جوانب المادة الدراسیة.٤

  .توجیھ االسئلة واالرشادات الشخصیة للتالمیذ في انجاز مھماتھم التعلیمیة.٥

  .مناقشة التالمیذ حول مدى تقدمھم في التعلم لمعرفة المعلومات.٦

لتعلیم تالمیذ بعض المجموعات الذین ال یعرفون بالضبط اقتراح مھمات او واجبات تعلیمیة اخرى .٧
  .نوعیة التعلم المناسب وفقًا لرغباتھم وحاجاتھم

تزوید تالمیذ بعض المجموعات بفرص واختبارات تربویة متفرعة وذلك لحثھم على اختیار منھا ما .٨
  .یساعدھم على تحقیق مایقومون بھ

جات التالمیذ لتعلم المواضیع المعلمیة ثم درجة ونوع ادارة االختبارات مثل التدریس لمعرفة حا.٩
  .معرفتھم السابقة

  .تصحیح اعمال التالمیذ وتوجیھھم إلجراءات ذاتیة خاصة بھم.١٠

تحدید جدول زمني للتالمیذ لتنفیذ مسؤولیاتھم المنھجیة وانشطة التعلم الخاصة بھما ، او االجابة على .١١
  .حتاجون إلى مساعدةاسئلة واستفسارات التالمیذ الذین ی

  .تحدید معاییر وظروف التعلم للتالمیذ بمجموعات.١٢

وباإلضافة إلى ما سبق فأن اھم وظیفة للمعلم اثناء التدریس بالتعلم التعاوني ھو مالحظة انشطة 
كل مجموعة ومدى تقدمھا ویجعل التالمیذ على علم بمواطن الضعف والقوة فیما یقومون بھ ویساعد 

قویم اعمالھم ومعرفة مدى تقدمھم في العمل كمجموعة نحو تحقیق االھداف المرغوب التالمیذ في ت
  .الوصول الیھا والنشاطات التي یقوم بھا كل تلمیذ والمشكالت التي قد تنشأ عند تعلمھم

  ممیزات طریقة التعلم التعاوني* 

  :ھناك بعض الممیزات للتعلم التعاوني یمكن حصرھا فیما یأتي

  .مركز للعملیة التعلیمیة بدًال من المعلم فتعودھم األعتماد على أنفسھم تجعل التلمیذ.١
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غرس روح التعاون واالنسجام والتفاھم ،فاستخدام طریقة التعلم التعاوني یتیح مشاركة فاعلة للتالمیذ .٢
لقدرات وتعاونا بناًء  یتم من خاللھ االفادة من قدرات تالمیذ المجموعة الواحدة بحیث یؤدي اندماج ھذه ا

في محصلة واحدة فتتحد معا، لیستفید منھا افراد المجموعة الواحدة ویشعروا بالمسؤولیة عن انجاز كل 
فرد ، وعن تحقیق ھدف جماعي فیقبلون على التعلم بفاعلیة  ، وبحماس شدیدین أكثر من المشاركة 

  .الھادفة والتي تولد نوعا من األنانیة

إلى التفكیر والبحث والتنقیب واستنتاج الحقائق وتمحیص االدلة واالطالع التعلم التعاوني یدفع التالمیذ .٣
  .على مختلف وجھات النظر للموضوع المراد بحثھ

تشجیع التالمیذ على التعلم من بقیة زمالئھم االخرین فتعاون التالمیذ من ذوي التحصیل المتباین یجعل .٤
 فیزول عنھم عنصر الخجل ویقبلون على التالمیذ متدني التحصیل یتعلمون ممن ھم اكثر تحصیًال

  .التعلیم بفاعلیة وبھذا فان التعلم التعاوني یخفف من انطوائیة التالمیذ

یعود التالمیذ على اصول المناقشة العلمیة البناءة والمساعدة على تدریب التالمیذ على روح القیادة .٥
  .الجماعیة

اركة الفاعلة من قبل التالمیذ فانھ ینمي الجراءة والشجاعة نظرًا لفاعلیة اسلوب التعلم التعاوني في المش.٦
على ابداء الرأي بدقة ووضوح كما انھ یبعد الملل والسأم والضجر عن التالمیذ ویبعث روح التشویق 

  .للتعلیم

  سلبیات طریقة التعلم التعاوني* 

لتحمس بعض التالمیذ  تسبب بعض المشاكل االنضباطیة بین التالمیذ نتیجة الزدحام الفصول ونتیجة.١
  .آلرائھم

  .قد یسیطر احد اعضاء المجموعة على سیر المناقشة بینما یظل البقیة سلبیین في ابداء الرأي.٢

  .تحتاج الى وقت وجھد كبیرین لكي یصل التالمیذ الى الھدف . ٣

  طریقة المشروع   - ٩

، )ولیم  كلباتریك (وضعھا العالم .وھي إحدى طرائق التدریس التي تتخذ من المتعلم محورًا للتعلم     
. وفحوى ھذه الطریقة بأن التعلیم ال یكون في الكتب،وإنما في الخبرة العملیة والمران والممارسة الفعلیة

ولذلك فإن واضعھا یعطي لطریقة المشروع أھمیة كبیرة في حقل التربیة والتعلیم كونھا تتخیر من األنشطة 
لمتعلمین وما یرتبط منھا بحیاتھم وتتخذ أساس لتنظیم خبراتھم علیھا وتأسیس والفعالیات ما یھتم بھا معظم ا

مرانھم وممارساتھم حولھا، ال سیما تلك النواحي التي تكون ذات فائدة كبیرة في حاضرھم ومستقبلھم 
  .وبخاصة تلك الخبرات ألمأخوذة من بیئتھم التي یعیشون فیھا

رسي حول مشاریع محددة یقوم التالمیذ بتنفیذھا بشكل أفراد أو وتسعى ھذه الطریقة إلى تنظیم العمل المد
  .جماعات صغیرة أو كبیرة
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وینطوي المشروع عادة على مشكالت تتطلب الحل كما إنھ یتضمن وحدات عملیة مستمدة من مجاالت  
یذھا في الحیاة العادیة، ویمكن استخدام كل النشاطات العملیة المتاحة لتحقیق ھذا الغرض ، كما یمكن تنف

  .المدرسة أو خارجھا

إن طریقة المشروع بحد ذاتھا لیست طریقة تدریسیة محددة ومعینة، وإنما ھي اتجاه تعلیمي یتمیز بما 
  :یأتي

ý  حث المتعلمین للتعلم ذاتیًا.  

ý تعویدھم على المبادرة وتحمل المسؤولیة. 

ý إتاحة فرص كثیرة أمام المتعلمین للتدریب وحل مشكالت عملیة. 

ý المتعلمین روح التعاون وتحقیق القیم األخالقیة التي ینبغي أن یقوم علیھا المجتمع  تنمي في
 .الفاضل

ý تشجیع المتعلمین على الكشف واإلبداع والتطور وإتباع أسلوب التفكیر العلمي في البحث. 

ý  تعمل على مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین بما یتیح لھم فرص المشاركة والمساھمة في
روعات كل حسب جھده وطاقتھ، كما إنھا تفسح المجال أمامھم بكل حریة للتفكیر المش

 .واالشتراكواختیار المشروع المناسب لكل منھم

ý  إنھا خیر وسیلة لربط المدرسة مع المحیط والحیاة بحیث یشعر المتعلمونإن مدرستھم مجتمع
 .ھممصغر من المجتمع الكبیر الذي یعیشون فیھ وبذلك تتوثق الصلة بین

  :إال إن ھناك بعض االنتقادات الموجھة إلیھا منھا        

  .تعطي للمتعلمین حریة كبیرة فیتمادون ویتصرفون حسب أھوائھم -

 .قد تؤدي إلى دراسات متشعبة تخرج عن نطاق المشروع الرئیس -

 . تستغرق وقتًا طویًال، كما إنھا تبتعد كثیرًا عن المقررات الدراسیة -

 في اختیار طریقة التدریسالعوامل المؤثرة *  

ھل یمكن اختیار طریقة :( بعد استعراض العدید من طرائق التدریس یمكن أن نطرح السؤال اآلتي    
تدریس معینة ووحیدة ثبت سابقًا نجاحھا، وتعدالطریقة الفضلى التي ینبغي أن نستخدمھا في تدریس 

  )الریاضیات  ؟   

إنھ لیست ھناك طریقة تدریسیة وحیدة مفضلة على ُأخرى یمكن واإلجابة عن ذلك، یجب أن نتذكر دائمًا 
استخدامھا في تدریس كل موضوعات الریاضیات وفي جمیع الموضوعات المختلفة ، وإنما ھناك طرائق 
تدریس مختلفة لتدریس الریاضیات ، یختار المعلم منھا طریقة أو أكثر ، وأن یكون المعلم على علم 

طریقة تدریس واحدة تجعل عملیة التعلم جامدة وتبقى قاصرة ، فالطریقة ودرایة بأن االعتماد على 
التدریسیة الواحدة مھما كانت لھا من المحاسن التي تطغى على المساوئ، فأن التمسك بھا لوحدھا وعدم 
االبتعاد عنھا مع وجود بعض العیوب فیھا ، یجعلھا في بعض األحیان غیر صالحة في تدریس بعض 

ناك بعض الموضوعات في الریاضیات التي تحتاج الى استخدام المعلم الى طرائق تدریس المفاھیم ، فھ



    ٧   
 

مختلفة ، وعلیھ یجب أن ال تغرنا محاسن ھذه الطریقة أو تلك فنندفع الى استعمالھا تاركین الطرائق 
  .التدریسیة اُألخرى 

طبیعة (التدریس بما یتناسبوأي ال توجد طریقة معینة یقال لھا أفضل طریقة تدریس، وذلك لتعدد طرائق 
  ).المادة الدراسیة،وطبیعة التالمیذ والفروق الفردیة بینھم ، وطبیعة الموقف التعلیمي ذاتھ، والبیئة التعلیمیة 

فطریقة التدریس التي قد تكون نافعة ومفضلة في موضوع معین، وفي مرحلة معینة، قد ال تكون كذلك  
ون ناجحة في صف ما ووقت معین،ولكنھا قد ال تكون كذلك لو في موضوع آخر أو مرحلة أخرى، وقد تك

  .أتبعت في صف غیره أو وقت غیر الوقت أألول

ومن المعروف أیضًا أن أي طریقة واحدة یجري التدریس بموجبھا طوال حصة الدرس، أمر ال یتفق 
ب التغییر والتنقل، ولكي وطبیعة التدریس الجید وال تتفق والفطرة البشریة التي ُجِبَل علیھا اإلنسان من ح

یكون التدریس ناجحًا ومحققًا لألھداف التربویة المرجوة وحصول تعلم مثمر ینبغي أن یتبع المعلم خالل 
الدرس الواحد أكثر من طریقة تدریس واحدة ، وأن یعرض الدرس بأكثر من أسلوب ، إذ أن المعلم الجید 

  . ین تحققان الغایة التي یرمي إلیھا تدریس الموضوعھو الذي یستطیع أن یختار الطریقة واألسلوب اللت

وبصورة عامة توجد الكثیر من العوامل التي یمكن أن تتدخل في اختیار المعلم لطریقة أو طرائق أو  
  :أسالیب التدریس ، ومنھا ما یأتي 

استجواب جید فمثًال موضوع نظام الترقیم یمكن تدریسھ باستخدام طریقة اإللقاء وفیھا : طبیعة الموضوع  .١
وھادف واستخدام بعض الوسائل التعلیمیة المساعدة والمتصلة بھذا الموضوع ، بینما موضوع المعادالت 
الخطیة والمتراجحات ، فان أفضل طریقة في تدریسھ ھو الطریقة االستقرائیة أو االستنتاجیة ، كما ان 

یل صعوبات التعلم واكتشاف بعض موضوعات الریاضیات تتطلب إشراك التالمیذ في المناقشة وتذل
القوانین والحقائق ، ومنھا ما ال یمكن للتالمیذ معرفتھ واكتشافھ ، فیكتفي فیھ المعلم بالعرض واإللقاء ، 
باإلضافة الى ذلك فإن محتوى ومضامین الریاضیات متنوع ، منھا النظري مثل المقادیر الجبریة واألعداد 

، ومنھا ما یحتاج الى استخدام الوسائل ... رسم األشكال الھندسیة   ، ومنھا العملي مثل طریقة... النسبیة 
 .التعلیمیة ومنھا ال یحتاج الى ھذه الوسائل ، ولكل منھا طریقة تدریس مناسبة 

وما یؤمن بھ من أھداف التربیة والتعلیم بصورة عامة ، وأھداف الریاضیات بصورة : فلسفة المعلم التربویة .٢
  :لقة بھذا الشأن ومن األمور المتع.خاصة

وھي عامل مھم في تحدید طریقة تدریسھ ، فالمعلم الذي یھدف مثًال ، أن الھدف الرئیس من : فلسفة المعلم   - أ
تدریس الریاضیات ھو مجرد اكتساب وحفظ المفاھیم والقوانین الریاضیة والنجاح في االمتحانات المعلمیة 

تبعھا معلم آخر یھدف تمكین التالمیذ من فھم والعامة ، تختلف طریقة أو طرائق تدریسھ عن التي ی
 .واستیعاب للمفاھیم والقوانین في الریاضیات والى تحقیق أھداف تدریس الریاضیات 

وتحدد طریقة التدریس التي یتبعھا المعلم ، فالمعلم المتمكن من مادة موضوعھ ومستوعب : كفاءة المعلم   - ب
مناقشة في التدریس ، بینما المعلم الذي ال یثق بنفسھ  تفاصیلھا ، سوف ال یتحرج من استخدام طریقة ال

 .وإمكانیاتھ ، غالبًا ما یلجأ الى طریقة المحاضرة ألن المحاضر یحدد ما یقول وال یسمح لغیره بالتعلیق 

كذلك فإن المعلم الذي ال یتمكن من أن یرسم أو یستخدم جھاز عرض الرسوم السریعة ، سوف یقلل في    
 .طریقة التدریس من استعمالھ لھذه األنواع من الوسائل التعلیمیةأثناء استخدام 
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یختلف استخدام طرائق التدریس بین المعلمین تبعًا لما بینھم من فروق في الثقافة واالطالع : ثقافة المعلم   - ت
 .على كل ما یحدث في مجال تخصصھ من المادة العلمیة وطرائق تدریسھا 

 

 خصائص المنھج . ٣

  :تي تدخل في استخدام الطریقة  في التدریس ھو المنھج من حیث من العوامل ال

 مدى انسجام المنھج مع مستوى النضج العقلي للتالمیذ  . أ

 مدى ارتباط المنھج بحاجات التالمیذ وحاجات مجتمعھم   . ب

 .طریقة تنظیم محتوى المنھج ومدى طولھ وما یتضمنھ وموضوعاتھ   . ت

ي تتوافر فیھا الوسائل بأنواعھا المختلفة ، كالرسوم فالمدارس ومكتباتھا الت: امكانیات المدرسة  .٣
البیانیة واألفالم والمطبوعات والنماذج ، عامل مھم في تحدید طریقة أو طرائق التدریس 

 . المستخدمة 

ولھا تأثیر على اختیار المعلم لطریقة تدریسھ أو : فلسفة مدیر المدرسة والمشرف التربوي  .٤
ھا ، ألن المعلم یتأثر بتقدیر عملھ التعلیمي ، والمدراء الطرائق التي یستخدمھا دون غیر

 .والمشرفین التربویین یؤثرون تأثیرًا بلیغًا في اختیار المعلم لطریقة تدریسھ 

 :عوامل أخرى تؤدي دورًا مھمًا في اختیار طریقة التدریس وھذه العوامل تنحصر في  .٥

 .المستوى التحصیلي للتالمیذ  - أ

 .التالمیذالمرحلة الدراسیة واعمار   - ب

  .بعض الصعوبات التي یعاني منھا التالمیذ في تعلم الریاضیات   - ت

 

  

  
  

  

    


