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 البيان العملي
 :مفيومو -أواًل 

يقـو المعّمـ وفؽ ىذه الطريقة بأداء الميارات أو الحركات موضوع 
ويكّرر الطمبة النابيوف أداء ، وقد يكّرر المعّمـ األداء، التعّمـ أماـ التالميذ

ـّ يقـو باقي التالميذ بتكرار األداء ، الميارة المقّررة بعده وتحت إشرافو أّولً  ث
 .حّتى إتقانو

ي تعرض األداء ألفالـ أو التسجيالت التوقد يستخدـ المعّمـ بعض ا
، أداء إنشاد نشيد، قراءة درس، إلقاء قصيدةيشكمو النموذجّي )

 : ل بّد مف توافر الشروط اآلتية، ؛ ولنجاح طريقة العرض...إلخ(.حركة

رض الميارة أو لضماف انتباه التالميذ لع؛ التقديـ لمعرض بصورة مشّوقة -
 .الميارات المقّررة

وكذلؾ إشراكيـ في مساعدة المعّمـ عمى ، التالميذ في أداء الميارةإشراؾ  -
      . لزيادة فاعمّيتيـ؛ العرض

بحيث يسمح لكّؿ منيـ رؤية الميارات ، تنظيـ التالميذ في مكاف العرض -
 . المعروضة أو سماعيا

البياف ، المناقشة، المحاضرة) إّف طرائؽ التدريس العاّمة السابقة
أساسّية ل يستغني عنيا المعّمـ في تدريس أجزاء مف ماّدة  طرائؽ (العمميّ 
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وىي تناسب التدريس الجمعّي السائد ، أّيًا كاف ىذا التخّصص، تخّصصو
 (1)في مدارسنا.

د يعد العرض أو البياف العممي أحد الطرؽ العامة لمتدريس والتي تفيو 
في تعميـ أوجو التعميـ المختمفة خاصة ما يتعمؽ منيا بالميارات الحركية 
كاستخداـ اآللت أو القياـ ببعض الميارات المخبرية في العمـو والتدريب 
عمى اإللقاء الخطابي ويقـو المعمـ وفقا ليذه الطريقة بأداء الميارات موضع 

ألداء وقد يكرر األداء ا ب بشكؿ يتوخى فيو المثالية فيالتعمـ أماـ الطال
كما يطمب مف بعض الطالب تكرار األداء تحت إشرافو ورغـ أف طريقة 
العرض العممي تعتمد عمى المعمـ ومياراتو الخاصة في أداء النموذج الجيد 
أماـ الطالب إل أف  ذلؾ ل ينقص مف قدرىا إذ أف ىناؾ بعض الميارات 

 (2) ج. يمكف تعميميا دوف توفير النموذالتي ل

طريقة لتدريس عمميات العمـ أو لحؿ  :بأنو البيان العممييعرؼ و 
بشكؿ ييدؼ إلى صياغة نتيجة  ،المشكالت التي تعتمد عمى إدارة المعمـ

 :في شكؿ تساؤلت كاآلتي البيان العممي

 لماذا يحدث ما تم مالحظتو بيذه الطريقة؟ -

ؤؿ السابؽ باستخداـ يمي ذلؾ قياـ الطالب باإلجابة عف التساو 
 عمـ المختمفة لتفسير ما تـ مالحظتو.تعمميات ال
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 أىداف البيان العممي: -ثانًيا 

تطوير ميارات البحث ومعالجة البيانات التي تسمح لممتعمـ بحؿ  -1
 ة تؤكد استقالليتو.المشكالت بمفرده وبطريق

تدريب المتعمـ عمى تحميؿ مشكالت محسوسة، وذلؾ لتطوير وتنمية  -2
 المفاىيـ العممية لديو.

 .تطوير أشكاؿ جوىرية مف الدافعية لدى المتعمـ -3

والكيفية المستخدمة لموصوؿ إلى األىداؼ السابقة ىي عرض صور 
بيعة مثاًل متحركة أماـ التالميذ تظير عروًضا قصيرة مف عمـ الط

Physics،  ،ثـ يطمب مف التالميذ اإلجابة عف سؤاؿ يعقب ىذا العرض
 وىو:

 لماذا حدثت ىذه النتيجة بتمك الكيفية؟

 دور المعمم: -ا ثالثً 

ويتمخص دور المعمـ في ىذا المدخؿ في بناء وتطوير بيئة يمكف أف 
ية، تحدث فييا عممية الستقصاء بدل مف السيطرة عمى العممية التعميم

خداميا في تطوير العقؿ واست ،وذلؾ لمساعدة المتعمـ عمى بناء المفاىيـ
 والتفكير.
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 :البيان العمميمراحل تقديم  -رابًعا 

في تدريس العمـو لتحقيؽ األىداؼ  البيان العمميعممية استخداـ تمر 
 السابقة بالخطوات التالية:

 مرحمة األولى: تحميل الحدث المعروض.ال

مة إلى مساعدة المتعمـ عمى تحميؿ الحدث الذي تيدؼ ىذه المرح
لتحقيؽ ىذا و  ،والعومؿ المؤثرة فيو ،عمى تفاصيمولمتعرؼ  ؛ض أمامور  ع  

ىناؾ مجموعة مف الميارات ينبغي توافرىا لدى كؿ مف المعمـ  الغرض
 :، ومنياوالتمميذ

توجيو مجموعة مف األسئمة إلى األطفاؿ بيدؼ مساعدة التمميذ عمى  -1
خصائص الحدث أو الشيء الذي يعرضو الفيمـ، وتحديد الشروط تحديد 

 والظروؼ المتعمقة بالحدث.

األسئمة التي يطرحيا التمميذ لممعمـ يجب أف تصاغ في شكؿ يدعو إلى  -2
 اإلجابة عنيا بػ)نعـ / ل( فقط.

اية ىذه المرحمة كتابة بطاقة تسجؿ فييا يطمب مف التالميذ في ني -3
  صؿ إلييا عف ىذا الحدث وتعرض عمى السبورة.المعمومات التي تو 
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 .تحديد عالقة الظروف بالنتيجة النيائية :المرحمة الثانية

  :الميارات اآلتية يتطمب تنفيذ ىذه المرحمة توافرو

تدريب التالميذ عمى عػزؿ المتغيػرات المرتبطػة بالنتيجػة باسػتخداـ أسػئمة  -1
 العوامؿ المؤثرة عمى الظاىر. تصاغ لختيار

 ىؿ يؤدى ىذا إلى انصيار المادة؟ ...إذ أثبتنا درجة الحرارة -2
  تحديد الشروط والظروؼ الالزمة لظيور الناتج النيائى. -3

 .والتوصل إلى االستنتاج االستقراء :المرحمة الثالثة

 :لمرحمة اإلجابة عمى السؤاؿ اآلتىيحاوؿ التالميذ فى ىذه ا
بقة تحديدىا بالخطوة السا لماذا كانت الظروف والشروط التى تم -

 ؟ضرورية لموصول لميدف النيائى
تحديد تيدؼ إلى مساعدة المتعمـ عمى وىكذا يتضح أف ىذه المرحمة 

 التى تـ عرضيا. أسباب الظاىرة
 :والتدريب االستقصائى الفرق بين البيان العممي -خامًسا 
 :مور اآلتيةستقصائى فى األعف التدريب ال البيان العمميمؼ تيخ

القصة أو الحدث الطبيعى يعرض فى التدريب الستقصائى مباشرة  -1
كما ىو الحاؿ فى  ،فالـاألخالؿ األدوات والمواد أكثر مف عرضو خالؿ 

 .البيان العممي
التوجييات التى يتمقاىا الطالب فى التدريب الستقصائى أقؿ بكثير  كـ   -ٕ

والتى تفيد فى  ،مميالبيان العمف التوجييات التى يتمقاىا المتعمـ فى حالة 
 مواجية قيود الوقت الموضوعة بواسطة مناىج المرحمة األولى مف التعميـ.
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 تخطيط البيان العممي: -سادًسا 
مثمة فى حؿ المشكالت التى تأىدافو الم البيان العمميلكى يحقؽ 

وتسمح ليـ باستخداـ ميارات حؿ المشكالت لمعالجة  ،تعرض أماـ التالميذ
  تباع خطوات التدريس اآلتية:ينبغى ا المشكمة

طمب فييا مف التالميذ مشاىدة النتيجة التى ي  ثارة لفظية إاستخداـ  -1
حدوث  وبعد، البيان العمميثـ عرض  ،البيان العمميتحدث عند انتياء 

  وجو السؤاؿ اآلتى:النتيجة فى نياية البياف ي  
 ؟ا حدثت ىذه النتيجة بتمك الكيفيةلماذ -
  عمى السبورة. نيايدو تو  ،فة مف التالميذمت المختجمع المالحظا -2
 نعـ)تتطمب اإلجابة عنيا  ،طمب مف التالميذ توجيو أسئمة إلى المعمـي   -3
  لممشكمة. حؿ  حث عف بالمف لتمميذ امكف تحتى ي (ل /
أية بيانات عممية و  ،وعمميا إجرائية يمكف فحصيا تجريبًيا يح أو وض -4

وتساعد عمى الحصوؿ عمى معمومات  ،اجريبيا عممي  ى تكشفية تحتاج إل
 .جابة عف السؤاؿ السابؽتفيد فى اإل ،أكثر

 العوامؿ التى يرى التالميذ أنيا ىامة فى حؿ المشكمة. جمع النقاط أو -5
 د الحؿ أو الحموؿ المختمفة لممشكمة.يحدت -6

 مشكالت تحول دون استخدام البيان العممي: -ا سابعً 
فى  البيان العمميلمشكالت التى تحوؿ دوف استخداـ يمكف تمخيص ا

 تدريس العمـو فيمايمى:
ومف ثـ عدـ قدرة  ،صعوية تتعمؽ بمشاىدة المتعمـ لمنتيجة مرة واحدة -1

 المتعمـ عمى إعطاء إجابة كافية لمسؤاؿ المطروح.
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تسمح لو بأداء تعميقات  صعوبة تتعمؽ باختزاؿ دور المعمـ لدرجة ل -2
 توضيح وعدـ لفت النظر إلى العوامؿ المؤثرة عمى الظاىرة.أثناء البياف وال

دو أكثر صعوبة مف بعروض أخرى قد تيثير إجراء  مدخؿ البياف -3
 (1)شتت انتباه التالميذ.يمما  ؛العرض األصمى

ويستحسف دائما قياـ التالميذ بالمشاركة فى اإلعداد لمبياف العممى أو 
القياـ بو، وىنا يحتاج المعمـ إلى التمكف مف أساليب األتصاؿ الجيد 
خصوصًا ما يتصؿ منيا بالتصاؿ عف طريؽ المواجية حيث يغمب الشرح 

ى انتباىو فيعرؼ كيؼ يستثبر اىتماـ التمميذ ويحافظ عم.عمى ىذا األسموب
طيمة فترة الحصة ويعمؿ عمى اشتراكو فى الحصوؿ عمى المعرفة واتباع 

فى حؿ المشكالت وأف يتذكرأف معيار النجاح فى طريقة  العممياألسموب 
ليس كثرة أونقص الوسائؿ التعميمية المستخدمة ولكف مدى  العمميالبياف 

 .تحقيؽ التعمـ بأفضؿ صورة

 :فى ذلؾ التوجيياتعاة بعض يساعد عمى تحقيؽ ذلؾ مرا ومما

د اليدؼ مف العرض الذى يقـو بو المدرس فيسأؿ نفسو مرارًا عمًا يتحد -1
اذا كاف المقصودىو اثارة اىتماـ الدارسيف بموضوع الدرس أو المقصود 

 اكتساب الدارس لبعض الميارات أو المعمومات المحددة.
وأىداؼ  سبواختيار مايتنا ،الوسائؿ التى يرغب فى استخداميا دراسة -2

 الدرس.

                                                           

المفػػاىيـ والتطبيقػػات: رفعػػت محمػػود بيجػػات، عػػالـ الكتػػب، القػػاىرة،  -تػػدريس العمػػـو المعاصػػرة  (1)
 .213 -198ـ، ص ص 1996 -ىػ 1416
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ت السير فى ترتيب عناصر الموضوع الذى يناولو نظريًا وتحديد خطوا -3
 .اذلؾ وربط الثنيف معً 

بو المدرس  إعداد المكاف بحيث يتحقؽ لكؿ طالب فرصة رؤية مايقوـ -4
 .وتعديؿ مواقع جموس الطمبة حتى يتحقؽ ذلؾ البيان العمميأثناء 

 الدارسيف. اعداد بعض المطبوعات التى يوزعيا عمى -5
التدقيؽ فى صياغة األسئمة التى تساعد عمى مواجية المشكالت  -6

 .بأسموب عممى وتدعو إلى التفكير ودقة المالحظة
تنويع أساليب التقييـ بما يساعد عمى معرفة مدى تحقيؽ أىداؼ الدرس  -7

وكيفية تغيير استراتيجية التدريس حتى يتحقؽ اليدؼ المطموب بأفضؿ 
 (1)صورة.

**** 
ومف أمثمة طريقة البياف العممي في الثقافة اإلسالمية ما جاء في 
النصوص الدينية، مف أحاديث لمنبي )صمى اهلل عميو وسمـ(، وسير 

 أصحابو )رضواف اهلل عمييـ أجمعيف(: 
 (: ا بيدهخط   - صمى اهلل عميو وسمم -رسول اهلل  خط  حديث ) -1

 تفسيرالاستخدامو في النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( مف ورد عف 
وأن  ): واألمثمة كثيرة منيا ما جاء عند تفسيره لقولو تعالى ،بيان العمميال

َق ِبكْم َعْن َسِبيِمِو(فَ  ىذا ِصراِطي ُمسَتِقيمًا فات ِبُعوُه واَل َتت ِبُعوا السُُّبلَ  فقد  ،َتَفر 
بف مسعود  عف عبد اهلل( 6155و 6154 رقـ)أخرج البخاري في صحيحو 

ا خط  )صمى اهلل عميو وسمم( رسول اهلل  خط  " :قاؿ -رضي اهلل عنو –
                                                           

ىػػ 1416ت، ؿ والتكنولوجيا في التعميـ: حسيف حمدي الطػوبجي، دار القمػـ، الكويػوسائؿ التصا (1)
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 :البٌانًالعملًمفهومًً-أولاً

ًأوًالعلمًعملٌاتًلتدرٌسًطرٌقةً:بؤنهًالعملًًالبٌانًٌعرؾ

ًإلىًٌهدؾًبشكلًالمعلمًإدارةًعلىًتعتمدًالتًًالمشكالتًلحل

ًهذهًوفقًالمعّلمًٌقومًحٌثًالعملً،ًالبٌانًنتٌجةًصٌاؼة

ًأمامًالتعّلمًموضوعًالحركاتًأوًالمهاراتًبؤداءًالطرٌقة

ًالنابهونًالطلبةًوٌكّررًاألداء،ًالمعّلمًٌكّررًوقدًالتالمٌذ،

ًباقًًٌقومًثمًًّأّولا،ًإشرافهًوتحتًبعدهًالمقّررةًالمهارةًأداء

ً.اتقانهًحّتىًاألداءًبتكرارًالتالمٌذ

 



اً ٌا  :البٌانًالعملًأهداؾًً-ثان

ًللمتعلمًتسمحًالتًًالبٌاناتًومعالجةًالبحثًمهاراتًتطوٌرً-1

 .استقاللٌتهًتإكدًوبطرٌقةًبمفردهًالمشكالتًبحل

ًوذلكًمحسوسة،ًمشكالتًتحلٌلًعلىًالمتعلمًتدرٌبً-2

 .لدٌهًالعلمٌةًالمفاهٌمًوتنمٌةًلتطوٌر

ً.المتعلمًلدىًالدافعٌةًمنًجوهرٌةًأشكالًتطوٌرً-3

 



اً  :دورًالمعلمً-ثالثا

ًبٌئةًوتطوٌرًبناءًفًًالمدخلًهذاًفًًالمعلمًدورًوٌتلخص

ًالسٌطرةًمنًبدلًالستقصاءًعملٌةًفٌهاًتحدثًأنًٌمكن

ًبناءًعلىًالمتعلمًلمساعدةًوذلكًالتعلٌمٌة،ًالعملٌةًعلى

 .والتفكٌرًالعقلًتطوٌرًفًًواستخدامهاًالمفاهٌم،

 



اً  :البٌانًالعملًمراحلًتقدٌمً –رابعا

 .المعروضًالحدثًتحلٌلً:ًاألولىًالمرحلة

 .النهائٌةًبالنتٌجةًالظروؾًعالقةًتحدٌدً:ًالثانٌةًالمرحلة

ً.الستنتاجًإلىًوالتوصلًالستقراءً:ًالثالثةًالمرحلة

 



 تحلٌلًالحدثًالمعروض:ًاألولىًالمرحلةً

ًُعِرضًالذيًالحدثًتحلٌلًعلىًالمتعلمًمساعدةًإلىًالمرحلةًهذهًتهدؾ

ًهذاًولتحقٌقًفٌه،ًالمإثرةًوالعوملًتفاصٌله،ًعلىًللتعرؾًأمامه؛

ًالمعلمًمنًكلًلدىًتوافرهاًٌنبؽًًالمهاراتًمنًمجموعةًهناكًالؽرض

ً:ومنهاًوالتلمٌذ،

ًعلىًالتلمٌذًمساعدةًبهدؾًاألطفالًإلىًاألسئلةًمنًمجموعةًتوجٌهً-1

ًالشروطًوتحدٌدًالفٌلم،ًٌعرضهًالذيًالشًءًأوًالحدثًخصائصًتحدٌد

 .بالحدثًالمتعلقةًوالظروؾ

 



 تحلٌلًالحدثًالمعروض:ًتابعًالمرحلةًاألولىً

ًٌدعوًشكلًفًًتصاغًأنًٌجبًللمعلمًالتلمٌذًٌطرحهاًالتًًاألسئلةً-2

 .فقطً(لً/ًنعم)بـًعنهاًاإلجابةًإلى

ًفٌهاًتسجلًبطاقةًكتابةًالمرحلةًهذهًنهاٌةًفًًالتالمٌذًمنًٌطلبً-3

 ًً.السبورةًعلىًوتعرضًالحدثًهذاًعنًإلٌهاًتوصلًالتًًالمعلومات

 



تحدٌدًعالقةًالظروؾًبالنتٌجةًالنهائٌة:ًالمرحلةًالثانٌة  

 :ًًوٌتطلبًتنفٌذًهذهًالمرحلةًتوافرًالمهاراتًاآلتٌة

تدرٌبًالتالمٌذًعلىًعزلًالمتؽٌراتًالمرتبطةًبالنتٌجةًباستخدامًً-1

 .أسئلةًتصاغًلختٌارًالعواملًالمإثرةًعلىًالظاهر

 هلًٌإدىًهذاًإلىًانصهارًالمادة؟...ًإذًأثبتناًدرجةًالحرارةًً-2

  .تحدٌدًالشروطًوالظروؾًالالزمةًلظهورًالناتجًالنهائىً-3

 



 .والتوصلًإلىًالستنتاجالستقراءً:ًالمرحلةًالثالثة

اآلتىًالسإالًعلىًاإلجابةًالمرحلةًهذهًفىًالتالمٌذًٌحاول: 

ًبالخطوةًتحدٌدهاًتمًالتىًوالشروطًالظروؾًكانتًلماذاً-

 النهائى؟ًللهدؾًللوصولًضرورٌةًالسابقة

ًالمتعلمًمساعدةًإلىًتهدؾًالمرحلةًهذهًأنًٌتضحًوهكذا

 .عرضهاًتمًالتىًالظاهرةًأسبابًتحدٌدًعلى

 



اً  :الفرقًبٌنًالبٌانًالعملًًوالتدرٌبًالستقصائىً-خامسا

ًاألمورًفىًالستقصائىًالتدرٌبًعنًالعملًًالبٌانًٌختلؾ
 :اآلتٌة

ًالستقصائىًالتدرٌبًفىًٌعرضًالطبٌعىًالحدثًأوًالقصة -1

ًاألفالم،ًخاللًعرضهًمنًأكثرًوالموادًاألدواتًخاللًمباشرة
 .ًالعملًًالبٌانًفىًالحالًهوًكما

ًالستقصائىًالتدرٌبًفىًالطالبًٌتلقاهاًالتىًالتوجٌهاتًكمً ً-2

ًالبٌانًحالةًفىًالمتعلمًٌتلقاهاًالتىًالتوجٌهاتًمنًبكثٌرًأقل

ًالموضوعةًالوقتًقٌودًمواجهةًفىًتفٌدًوالتىً،ًالعملً
 .التعلٌمًمنًاألولىًالمرحلةًمناهجًبواسطة

 



اً  :العملًتخطٌطًالبٌانً –سادسا

ًالتىًالمشكالتًحلًفىًالمتمثلةًأهدافهًالعملًًالبٌانًٌحققًلكى

ًالمشكالتًحلًمهاراتًباستخدامًلهمًوتسمحًالتالمٌذ،ًأمامًتعرض

 ًً:اآلتٌةًالتدرٌسًخطواتًاتباعًٌنبؽىًالمشكلةًلمعالجة

ًالتىًالنتٌجةًمشاهدةًالتالمٌذًمنًفٌهاًٌُطلبًلفظٌةًإثارةًاستخدامً-1

ًحدوثًوبعدًالعملً،ًالبٌانًعرضًثمًالعملً،ًالبٌانًانتهاءًعندًتحدث

 ً:اآلتىًالسإالًٌُوجهًالبٌانًنهاٌةًفىًالنتٌجة

 الكٌفٌة؟ًبتلكًالنتٌجةًهذهًحدثتًلماذاً-

 



 ًً.السبورةًعلىًوتدوٌنهاًالتالمٌذ،ًمنًالمختلفةًالمالحظاتًجمعً-2

ًعنهاًاإلجابةًتتطلبًالمعلم،ًإلىًأسئلةًتوجٌهًالتالمٌذًمنًٌُطلبً-3

 ًً.للمشكلةًحل ًًعنًالبحثًمنًالتلمٌذًٌتمكنًحتىً(لً/ًنعم)

اًفحصهاًٌمكنًإجرائٌةًأيًوضوحً-4 ٌا ًبٌاناتًوأٌةًوعملٌا،ًتجرٌب

ا،ًتجرٌبهاًإلىًتحتاجًكشفٌةًعملٌة ٌّا ًعلىًالحصولًعلىًوتساعدًعمل

 .السابقًالسإالًعنًاإلجابةًفىًتفٌدًأكثر،ًمعلومات

ًحلًفىًهامةًأنهاًالتالمٌذًٌرىًالتىًالعواملًأوًالنقاطًجمعً-5

 .المشكلة

 .للمشكلةًالمختلفةًالحلولًأوًالحلًتحدٌدً-6

 



اً  :مشكالتًتحولًدونًاستخدامًالبٌانًالعملًً-سابعا

ًعدمًثمًومنًواحدة،ًمرةًللنتٌجةًالمتعلمًبمشاهدةًتتعلقًصعوٌةً-1

 .المطروحًللسإالًكافٌةًإجابةًإعطاءًعلىًالمتعلمًقدرة

ًتعلٌقاتًبؤداءًلهًتسمحًلًلدرجةًالمعلمًدورًباختزالًتتعلقًصعوبةً-2

ًعلىًالمإثرةًالعواملًإلىًالنظرًلفتًوعدمًوالتوضٌحًالبٌانًأثناء

 .الظاهرة

ًمنًصعوبةًأكثرًتبدوًقدًأخرىًعروضًإجراءًٌثٌرًالبٌانًمدخلً-3

 .التالمٌذًانتباهًٌشتتًمماًاألصلى؛ًالعرض

 



أمثلةًمنًاستراتٌجٌةًالبٌانًالعملًًفًًالثقافةً
 العربٌةًاإلسالمٌة

ً–ًوسلمًعلٌهًهللاًصلىً-ًهللاًرسولًخطً )ًحدٌثً– األولًالمثال

ا ً:(خّطا

ًصلى)ًهللاًرسولًخطً "ً:قالً-عنهًهللاًرضًً– مسعودًبنًهللاًعبدًعن"

اً(وسلمًعلٌهًهللا ا،ًهللاًسبٌلًهذاً:قالًثمًبٌده،ًخّطا ًخطً ًثمًمستقٌما

ا ًلٌسًالسبلًوهذهً:قالًثمًشماله،ًوعنًالخطًذلكًٌمٌنًعنًخطوطا

ًِصراِطًًهذاًوأنً )ً:قرأًثمًإلٌه،ًٌدعوًشٌطانًعلٌهًإلًسبٌلًمنها

بُِعوهًًُُمسَتقٌِمااً بُِعواًولًًَفات  ُبلًًََتت  قًًَالس   ."[153ً:األنعام]ً(َسبٌِلِهًًَِعنًًْبِكمًًَْفَتَفر 

 




