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 المحاضرة التاسعة 

 الطريقة االستقرائية

اشتق اسم ىذه الطريقة من مفيوم االستقراء وىو عبارة عن معرفة القوانين والنظريات       
والمفاىيم والقواعد العامة الموجودة في الحياة بحيث أصبحت من المسممات أو قريبة من 

         المسممات عن طريق المشاىدة والمالحظة والتجريب . بقصد أن نتعمميا ونعمميا لغيرنا.

ىذه الطريقة عمى أساس التدرج المنطقي في الوصول إلى نتيجة أو مجموعة نتائج عن  وتبنى
طريق المالحظة واكتشاف العالقات المتشابية والمختمفة بين أجزاء المادة التي يراد تعمميا من 
خالل األمثمة المتنوعة ذات العالقة بالموضوع ، أو من خالل مشاىدة ىذه األمور عن طريق 

عممية ، وبعد ذلك يتم استخالص القانون أو القاعدة .                               التجارب ال  

 خطوات الطريقة االستقرائية 

يتم من خاللو إعداد الطمبة لمدرس ، وان تكون ذات عالقة بموضوع الدرس عمى التهيئة :  -1
 أن ال تزيد عمى خمسة دقائق.

ميعيا تنتمي أو ذات عالقة بالمادة المراد تدريسيا عرض أمثمة متفرقة لكن جعرض األمثلة : -2
وان تكون ىذه األمثمة معد إعدادًا جيدًا ، مراعيًا الوضوح والدقة العممية والمغوية وات تتدرج تدرجًا 
منطقيًا، وان تترابط ترابطًا موضوعيًا حتى يمكن مالحظة المادة المبنية جزئياتيا ومتسمسمة 

ة كمية األمثمة لتكون مالئمة معًا من أجل تحقيق التعمم ثم قراءة األمثمة تسمساًل منطقيًا، مع مراعا
 بعد عرضيا عمى المدرس والطمبة ، وتوضيح المعنى المقصود من كل مثال .                  

:في ىذه الخطوة يتاح الفرصة أمام الطمبة كي يقارنوا بين األمثمة الموازنة والمقارنة والربط  -3
الشكل والمضمون ، فأسموب االستفيام في المغة يفترق عن أسموب األخبار أو  المعروضة في

الجواب ، وفي ىذه الخطوة ينبغي مشاركة جميع طالب الصف وال يشترط أن تكون كل اآلراء 
التي يعرضيا الطالب في المشاركة الواحدة ولكن مع تنوع أشكاليا إال أنيا جميعا تتجو نحو لغة 

بيعة الحال نحو المادة أو القانون المشترك الوارد في األمثمة والمراد التوصل واحدة وفيم واحد بط
إلى فيم مشترك لو .وىذه الخطوة تقود الطالب من خالل المالحظة العممية إلى التوصل إلى 
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الحقيقة العامة التي تربط بين الجزئيات المتشابية وصياغتيا صياغة واضحة .                 
                   

: في ىذه الخطوة يستخمص الطمبة القوانين المشترك الذي استنتاج القاعدة أو التعميم  -4
عرض عمييم ، وناقشوا مضامينو وفيموا ما بين ىذه الجزئيات من ائتالف أو اختالف ، فقد 
أصبحوا قادرين عمى اشتقاقو بمغتيم وطريقة فيميم لو، وال باس عمى المدرس إن رأى أن الشكل 

ذي اقترحو معظم الطمبة تعريفًا أو قانونًا أو قاعدة ، اقرب إلى الفيم من الجممة أو مجموعة ال
الجمل التي في ذىن المدرس ليذا القانون أو تعريفو الوارد في الكتاب المدرسي أن يغير من 

        مفردات القانون نزواًل عن رغبة الطمبة شريطة أن ال يمس بالبنية العممية لمقانون .       

في ىذه الخطوة يقوم الطالب بتطبيق القاعدة التي تم التوصل إلييا التطبيق على القاعدة :  -5
وتوظيفيا في حياتو سواء أكان قانونًا عمميًا أو قواعد لغوية ، أو مفاىيم دينية ، أو حكم معين 

مى الرغم من وىذا ال يعني اقتصار التطبيق عمى الدرس الذي قدم فيو القانون أو القاعدة ع
أىميتيا لكن تبقى المجاالت مفتوحة أمام الطمبة بحيث يوظف ما تعممو في أي موقف مشابو.   

                      

 


