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 العュヱヤ تدريس ヱطرائق منゅهج

 ااヱل الفصل

ュヱヰمف ュヤالع ゅجيヱلヱالتكنヱ 

      (れゅيヱالفصل محت) 

1-  ュヱヰمف ュヤالع  

2- れゅنヱمك ュヤالع  

  العュヤ نتゅج – أ

ゆ – れراゅヰمي اتفكير مヤالع  

 العュヤ أهداف -3

  العュヤ خصゅئص -4

5- ュヱヰمف ゅجيヱلヱالتكن 

6- るسفヤتدريس ف ュヱヤالع  
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 المصゅدر

1- ゆليゅتدريس أس ュヱヤيش. د                  العゅن عヱزيت  

 العゅني الرزاベ عبد رヱぼف. د                          العュヱヤ تدريس  -2

 نشヱان حسين يعゆヱボ. د               العュヱヤ تدريس في الجديد -3

 

ゅ؟ مュヤالع 

ュヤالع :ヱه るعヱئق مجمゅボح るصل مثبتヱن ゅヰالي ゆلتجريゅب  

       るボلحل طري れالمشكا  

  نفسه التفكير ヱليس التفكير نتゅج      

      ヱه るدراس るالطبيع  

      ヱه るيヤبحث مستمرة عمヤعن ل れゅمヱヤجديدة مع ュヰتفヱ ئق عميقゅボحヤل  

  العュヤ نعرف ان يمكن السابقة التعاريف ضوء في

  ميـــالعヤ التفكير مىـتس مヱضヱعيる نるـمعي بطريるボ عヤيゅヰ نحصل ヱمعヱヤمれゅ مゅدة    

  عヤボيる عمヤيれゅ المتضمن المヱضヱعي التفكير نتيجる هي ヱالمعرفる المعヱヤمれゅ ان أي   

   るمدة غير مركبゅج (るميكيゅدين  )هذاヱ ゅلتفكير يسمى مゅمي بヤالع  

  العヤمي التفكير خطヱاれ هي مゅ:  اان

  بゅلمشكる الشعヱر -1

  المشكるヤ تحديد -2
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  المشكるヤ حヱل المعヱヤمれゅ جمع -3

 الفرヱض فرض -4

5- ゆض تجريヱالف  

  التجربる ضヱء في ااستنتゅج -6

  النتゅئج من التحボق -7

8- パヱص れゅالتعميم 

 

ベطر ュヤالع (ベالتفكير طر : ) 

  المعرفる الى لヱヤصヱل التفكير في مختヤفる أسゅليゆ اانسゅن أعتمد

  الى اانسゅني التفكير طرベ تボسيヱ ュيمكن

 : ヱتشمل الボديمる الطريるボ -أ

1- るボطري るلヱゅالخطأ المحヱ 

2- るボل الحدس طريゅالخيヱ  

3- るボل التفكير طريヱボااخرين ب ヱ ءヱجヤالى ال るطヤالس  

 التفكير من متボدمる طرائق  -ب

1- るボطي التفكير طريゅااستنب (جيゅااستنت) 

2- るボرائي التفكير طريボااست 

3- るボالطري るميヤالع (るボحل طري れالمشكا  )るボمي التفكير طريヤالع . 
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ヲ- れゅنヱمك ュヤالع  (れゅيヱمست るالمعرف るميヤالع  :)-  

 تشمل العュヤ مكヱنれゅ أمゅ,  سゅبゅボ العュヤ تعريف تュ لボد

  العュヤ نتゅج -أ

 ( العュヤ عمヤيれ)  العヤمي التفكير مゅヰراれ  -ب

 :  العュヤ نتゅج:  أヱا

  مستヱيれゅ خمسる الى(  لヤعュヤ المعرفる محتヱى) العヤميる  مستヱيれゅ تصنيف يمكن

るالى ااسفل من متدرج るقم ュرヰال 

 

 

 اﾝحقائق

 اﾝ÷فاهي〕

 اﾝ÷بادن واﾝقواني〔

 اﾝ＝ظ～يات 

 اافكار

 اﾝ～ئيسة

 ﾜل

 استق～اء

 ج‖ء

 ﾜل

 ج‖ء

 است＝باط
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  اافكゅر

るالرئيسي  

 أستボراء                        النظريــれゅ                                    أسنبゅط

  ヱالヱボانين المبゅدئ

ュهـــيــゅالمـــفـــ  

 الحــــボــゅئـــــــق

 

 (ヱ) مخطط

 

 

  الحゅボئق: أヱا

 معينヱ るأزمنる معينる الظرヱف في صحته تثبヱ れقد التعميュ ايتضمن مجزأ عヤمي نتゅج
 . مطヤق بشكل الحゅボئق ثبれヱ عدュ يعني ヱهذا

  المستمر البحث نتゅئج تستヤزمه مゅ حسゆ تنسخ أヱ ヱتبدل تعدل دائمヱ ゅالحゅボئق

るヤئق أمثゅحヤل 

  الحررة التヱصيل جيد النحゅس

  لكヰربゅء التヱصيل ردئ المボطر المゅء
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ゅنيゅث  :ュهيゅالمف ヱأ れゅالمدرك  

  ببعضゅヰ صる ذاれ معヱヤمれゅ بين منطボيる عاقる بأنه المفュヱヰ يعرف

  ذهنيゅ الطゅلゆ يكヱنه ادراكي تكヱين بل يحفظ تعريفゅ ليس المفュヱヰ ان

るヤامث  : 

  الترشيح,   التكゅثر,   الخヤيる,   الذرة

るيヤين عمヱتك ュヱヰالمف  

 أヱ ااشيゅء بين العاقれゅ أدراポ الفرد من تتطゆヤ المفュヱヰ تكヱين عمヤيる ان
 فヤذلポ قヤيるヤ أヱ كبيرة الصるヤ تكヱن ヱقد الصるヤ بعض تربطゅヰ الظヱاهر

るيヤين عمヱتك ュヱヰالمف ヱأ ポج هي المدرゅذهنه من تنبع الشخص نت. 

 عヤى أشيゅء أヱ حゅボئق أヱ ظヱاهر ثاث تヱفر من ابد مفュヱヰ ابسط ヱلتكヱين
 . ااقل

 

 من ابد مثا الヤبゅئن مفュヱヰ تكヱين فعند,  مختヤف ヱالثゅلث متشゅبるヰ منゅヰ أثنゅن

 يكヱن قد عنヰمゅ مختヤف اخر ヱحيヱان ااقل عヤى متشゅبヰين حيヱانين ヱجヱد
 ذلヱ ポغير الشعر أヱ حゅجز حجヱ ゆゅجヱد أヱ ااثديヱ るجヱد في مثا التشゅبه

 بأن الヱボل يمكن ذلポ عند الثゅلث الحيヱان في مヱجヱدة الصفれゅ هذه تكヱن ヱا
 فيゅヰ تヱجد ا الヤبゅئن ヱغير أعاه المذكヱرة الصفれゅ تضュ حيヱانれゅ الヤبゅئن

 .الصفれゅ تポヤ مثل

  مثゅل
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ゆالطير                      اارن  

るطボال  

ゅلبゅغ るيヤن عمヱتك ュهيゅمراحل المف るى هي ثاثヤع ゆقゅالتمييز) التع ュالتعميヱ 
 (.ヱالボيゅس

 ヱالظヱاهر ااشيゅء لبعض متعددة بماحظれゅ الفرد يュヱボ التمييز ヱفي
 بين ヱااختاف التشゅبه يرى فمثا بينヰمヱ ゅااختاف التشゅبه بنゅボط يستخヤص

 ا معينる صفれゅ لゅヰ الطيヱر أن الى يتヱصل ثュ ااخرى ヱالحيヱانれゅ الطيヱر
 ان يسطيع ذلポ بعد حيヱان شゅهد مゅ اذا ثュ تعميュ أخرى حيヱانれゅ عند تتヱفر
ポطير بأنه يدر ュى بنء ا أヤع れゅالتي التعميم ゅヰنヱك ゅボبゅس  ,ヵأنه ا ュヱボي 

るرنゅボبم(سゅيボلゅب)ゅمم ヱد هヱجヱمه مゅيير اان أمゅلمعゅب るボبゅالس (れゅالتعميم )
 .  قبل من كヱنゅヰ التي

 

 

ゅاع هي مヱأن れゅالمدرك (ュهيゅالمف ) 

 : اانヱاع هذه أهュ مختヤفる أنヱاع الى(  المفゅهيュ) المدركれゅ تボسيュ يمكن

1- れゅمدرك るتتضمن:  أجرائيヱ ュゅيボال るيヤبعم るلترشيح معينゅر,  كヱヤالتب  

2- れゅمدرك るيدخل:  تصنيفي ポالمدر ゅヰصنف ضمن في ュسيボتヱل كأن  معين أヱボت 

 احゅدヵ حゅمض,  الヱاحدة الفるボヤ ذヱاれ( ,  الفボريれゅ من جزء ヱهي) الزヱاحف
  الヰيدرヱجين
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3- れゅمدرك るائيボيمثل:  عヱ ポدة المدرゅع るاخر شيء بين عاقヱ ل كأنヱボة نヱボال  

  التعجيل x الكتるヤ ضرゆ حゅصل تمثل ヱهي

るفゅالكث  =                        ,   ベ  =ポ x ج 

4-  れゅمدرك るربطي  :ゅヰفيヱ يدمج ヱن يتحد أゅحヤمصط ヱن أゅن شيئヱلتك ゅヰمن ュヱヰمف 

  ヱاحد

 . الكيميヵヱゅ التفゅعل في تشترポ المゅدة من جزء أصغر:  الذرة

5- れゅمدرك るヤن:  منفصヱيتك ュヱヰى المنفصل المفヤس عゅء بعض عزل اسゅااشي ヱأ 

ゆانヱالتي الج ゅヰيヱيحت ュヱヰالمف  

 :  مثゅل

  أكثر أヱ الكترヱن فボدれ ذرة:  المヱجゆ اايヱن

6- れゅمدرك るجدانيヱ  :يدخلヱ ع هذا ضمنヱالن れゅالتي المدرك ゅヰل るعر عاقゅلمشゅب 

れゅهゅااتجヱ ュيボالヱ مثل るالتضحي  ,ゆالح  ,ュالكر  ,るعゅالشج . 

 

  حيث من المفゅهيュ تボسيヱ ュيمكن

  عヤى قゅئمる  : ادراكゅヰ -أ

1- ュهيゅمف るسヱمحس  :るالحرارة مثل الماحظ  

2- ュهيゅا:  مجردة مف ポتدر るلماحظゅالذرة مثل ب  
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  الى تボسュ:   مستヱيゅتゅヰ -ب

1- るليヱالزمن مثل أ  ,るヤالكت  

2- るيヱنゅث るボمن مشت ゅعدد مثل  عنده るヤعدد=  الكت P +عدد N 

ゅلثゅدئ – ثゅانين المبヱボالヱ  

       يتضمن معينる عمヤيる عن يعبر أヱ معينる ظゅهرة يボسر قゅنヱن أヱ قゅعدة هヱ:  المبدأ

ヵعنصر れヱل الثبヱالشمヱ ف فيヱظر るل  معينゅمث  

れゅئنゅالك るعل الحيゅمع تتف るتتأثر البيئヱ كل ゅمヰاخر منゅئن بゅالب るحرارة درج るبتゅث  

ゅرابع  :れゅالنظري  

るهرة تفسير:  النظريゅظ ゅم ュتتسヱ لヱلشمゅاسع بヱال ゅلبゅغヱ ゅج مゅالى تحت ゆالتجري 
れゅالثبヱ ヵاذا أ ゅم れرنヱلمبدا قゅسع فأنه بヱا أヱشم ヱأقل أ れゅاثب ポلذل ゅヰكثيرا فأن ゅم 
  عヤيゅヰ المثヱ るヤمن تحヱر أヱ تعدل اヱ ترفض

  الحيゅة عヤى تحتヵヱ السمヱゅيる الكヱاكゆ بعض,  ヱاطئる حيる كゅئنれゅ من تطヱر  اانسゅن 

ゅمسゅر:  خゅاافك るالرئيسي  

ヱر أゅهي الكبيرة اافكヱ رゅأفك ュسع تتسヱل بأヱأذا الشم ゅم れرنヱق れゅيヱلمستゅب るالمعرفي 
  الذرヵ بنゅئゅヰ عヤى تعتمد المヱاد خصゅئص:  مثゅل الヰرمي السュヤ في تحتゅヰ تボع التي

  ヱالبيئる اانسゅن,  اخرى الى صヱرة من الطゅقる تتحヱل

ゆ- れراゅヰمي التفكير مヤالع 

 الازمる العヤボيヱ るالعمヤيれゅ العヤボيる الボدراれ مجمヱعる هي التي(  العュヤ بعمヤيれゅ) تسمى ヱقد
 . العヤمي ヱالتفكير العュヤ طرベ لتطبيق
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1- るالماحظ  :ヱه هゅد أنتبヱصボط مヱمضبヱ اهرヱظヤااحداث لヱ ف يعتبرゅأكتش ゅヰبゅأسب 
ゅヰانينヱقヱ . 

  ヱاأヱزان الطヱل قيゅس مثل الボيゅس ヱヱسゅئل أدヱاれ استخداュ اヵ:  الボيゅس -2

  المشتركる الخヱاص عヤى أعتمゅدا مجمヱعれゅ الى البيゅنれゅ تصنيف يتضمن:  التصنيف -3

  المヱجヱدة المعヱヤمれゅ ضヱء في النتゅئج تفسير اヵ:  التفسير -4

 الجزء الى الكل  من اانتゅボل يتヱ ュفيゅヰ:  ااستنبゅط -5

  الكل الى الجزء من اانتゅボل يتヱ ュفيゅヰ:  ااستボراء -6

7- ぼالتنب :ヱهヱ درةボى الヤع ュأستخدا れゅمヱヤمع るボبゅقع سヱث لتヱهرة حدゅبل في ظボالمست  

  ااحصゅئيヱ るالرسュヱ الجداヱل كأستخداュ ااخرين الى العヤميる المعヱヤمれゅ نボل:  ااتصゅل -8

9- ュاستخدا ュゅاارق :ュز استخداヱالرم るضيゅالري ベبطر るصحيح  

  التجريبي العゅمل لمدى ااخرى المتغيراれ جميع أبعゅد أヵ:  المتغيراれ ضبط -10

 ヱان.  مゅ لمشكるヤ مぼقれ حل الفرضيる:  الفرضيヱ れゅأختيゅر الفرヱض فرض -11
  لأختبゅر قゅبるヤ تكヱن

12- ゆالتجري  : 

 من اسゅس عヤى اعتمゅدا أヱ استنゅدا المعينる النتゅئج الى التヱصل: ااستنتゅج -13
  المنゅسبヱ るاادلる الحゅボئق

14- ュأستخدا れゅالعاق るنيゅالمك るنيゅالزمヱ :هيヱ تطبيق れゅالعاق るضيゅالتي الري 
 .  ヱالزمゅنيる المكゅنيる العاقれゅ عن تعبر

  العュヤ أهداف  -3
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  ااتيる ااغراض تحボيق الى العュヤ يヰدف

 مヰمゅ الظゅهرة ヱصف مجرد ان اا الظヱاهر ヱصف الى العュヤ يヰدف:ヱالتفسير الヱصف -1
 جヱهره في يعتبر التسخين بفعل المعدن فتتمدد الفュヰ الى يぼدヵ ا فأنه دقيゅボ كゅن

ゅصفヱ يبين ゅذا لنゅدن يحدث مゅمعヤاذا ل れلكنه سخنヱ المعدن تتمدد كيف يفسر ا 
 الجزيئれゅ حركる زادれ كヤمゅ ゅليヱبゅلت المゅدة جزيئれゅ تغير الحرارة ان اذ بゅلحرارة

 . أكبر حجمヱ ゅتأخذ البعض بعضゅ عن بعيدا الجزيئれゅ تتدافع(  المゅدة)

2- ぼذا: التنبゅقع مヱاذا يحدث أن تت ゅم ゅضعنヱ نゅكヤى الحديد من سヤالحرارة ع  

 . ヱالتحكュ الضبط ヱهヱ لヤعュヤ النゅヰئي الヰدف يخدمゅن ヱالتنبぼ التفسير:  ヱالتحكュ الضبط -3

  هي العュヤ أهداف أذن

  ヱالتفسير الヱصف -1

2- ぼاتنب  

 . ヱالتحكュ الضبط -3

 : ヤュالع خصゅئص  -4

  ヱالتعديل لヤتغيير قゅبるヤ العュヤ حゅボئق -1

2- ュヤبنفسه نفسه يصحح الع  

3- ュヤيتصف الع るليヱلشمゅب ュسيボالتヱ  

4- ュヤء تراكمي العゅالبن  

5- ュヤط العゅني نشゅلمي أنسゅع  

6- ュヤيتصف الع るلدقゅالتجريد بヱ  
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7- ュヤاته له العヱأد るصゅبه الخ  

8- ュヤمدقق الع 

9- ュヤثر العぼلمجتمع يゅثر بぼيヱ به  

 

5-  ュヱヰمف ゅجيヱلヱالتكن : 

  الصنゅعيる الفنヱن مختヤف في العヤميる لヤمعヤرفる العمヤيる التطبيれゅボ هي

 التأثيراれ العヤمゅء أكتشゅف ذلポ مثゅل الحديثる العヤميヱ るااجヰزة اااれ يعني ا العュヤ اذن
るطيسيゅالمغن るمعرف るميヤع れاع اختراع الى أدヱأن れلداヱالم るئيゅربヰالك . 

( 199ン) اامريكيる المتحدة الヱايれゅ في العュヱヤ تدريس في عヤميる ظヰرتحركる لボد

 العュヱヤ تعュヤ يفترض الذヱ (STS )ヵالمجتمع ヱالتكنヱلヱجيゅ العュヤ مدخل عヤى تركز

ゅヰمヤتعヱ ゅجه المنحنى هذا يسعى كمヱب ュゅيد الى عヱمين اافراد تزヤالمتع (るفゅボث るميヤع 
– るجيヱلヱتكن  )るسبゅمن ュヰيئヰة تゅحيヤرن في لボاحد الヱالعشرين الヱ . 

ヵالى اخر معنى ا るيئヰت るالبرامج البيئヱ ゆゅااسبヱ رゅأعتب ュهيゅالمف るميヤالع れゅيヤالعمヱ 
るميヤالع ゅヰدراستヱ るبدرج ゅボعمヱゅمヰاكثرف るヤصヱ ةゅلحيゅب . 

6- るسفヤتدريس ف ュヱヤالع  

ポلゅط هنゅボن るرئيسي ゅكدهぼت れゅهゅااتج るتدريس في الحديث ュヱヤهي العヱ  : 

  اايجゅبي الطゅلゆ دヱر عヤى التأكيد -1

  ヱرغبゅته ヱحゅجゅته ميヱله له فردا الطゅلゆ أعتبゅر -2

  العヤمي التفكير مゅヰراれ عヤى الطゅلゆ تعヱيد -3



 

ヱン 

 

  البشريる لخدمる الطヤبる عند العュヤ نحヱ ااتجゅه بنゅء  -4

  العヤميる المゅヰراれ تنميる في ヱأهميته المختبر مكゅنる عヤى التأكيد -5

  العゅمる الثゅボفる من جزء العュヱヤ انتدريس -6

  ヱااستدالي ヱالنゅقد ヱاابتكゅرヵ اابداعي التفكير مゅヰراれ تنميる عヤى التأكيد -7

  جيد بشكل العュヱヤ تدريس خال من العヤميる الماكれゅ تヰيئる بأهميる اايمゅن -8

 

るヤل الفصل أسئヱاا 

 ؟ العュヤ عرف  /1س

 ؟ العュヤ نتゅج هヱ مヲ/  ゅس

 ؟ العュヤ عمヤيれゅ عدد /ンس

 العヤمي التفكير مゅヰراれ عرف /ヴس

 ؟(  ااستنبゅط,  ااستボراء,  العヤمي التفكير) عرف /ヵس

 , العュヤ نتゅج يヱضح مخطط أرسヶ/ ュس

 تدريس عヤى تぼكد التي العュヱヤ تدريس في الحديثる ااتجゅهれゅ مゅهي /7س

ュヱヤ؟ صحيح بشكل الع 

 ؟ ヱالعュヤ التكنヱلヱجيゅ بين الفرベ مΒ/ ゅس



 

ヱヴ 

 

 ؟ العュヤ خصゅئص مゅ /9س

  ؟ ヱأشرحゅヰ عددهゅ المفゅهيュ أنヱاع مゅهي /1ヰس

  ؟ العュヤ أهداف مゅهي /11س



 

ヱン 

 

  العュヱヤ تدريس ヱطرائق منゅهج

  الثゅني الفصل

 ( المنヰج)

れゅيヱالفصل محت  
  الボديュ بゅلمفュヱヰ المنヰج -1

  الحديث بゅلمفュヱヰ المنヰج -2

3- ュي التنظيボج المنطヰمنヤل  

4- ュجي التنظيヱヤيكゅج السヰمنヤل 

5- るرنゅボج بين مヰالمن ュديボالحديث الヱ حيث من : 

  المنヰج طبيعる -أ

 المنヰج تخطيط -ب

  الدراسيる المゅدة -ت

  التدريس طريるボ -ث

  الطゅلゆ -ج

  المعュヤ -ح

 

 

 

 

 

 



 

ヱヴ 

 

るدمボم  
 اانسゅني العボل أن اسゅس عヤى يュヱボ خゅطئ بمفュヱヰ الボديュ المنヰج بنゅء ارتبط
ゅه عندمヤالى الطفل يحم るن المدرسヱيك るلصفحゅء كゅالبيض るرغゅشيء ا الف 
ゅヰفي ュヱボت るالمدرس ゅヰاجبヱه ملء من بヤボلتراث عゅني بゅاانس ュالمتراك 

れالخبراヱ るهذه أن أذ,  العديدة البشري れالخبرا るボبゅن السヱتك るاضحヱ 
 الطفل يعزل ヱهكذا,  الفゅرパ العボل في اافراヱ パسるヤヰ النボل سヱ るヤヰمحددة

 . المستボبل الى نظرته ヱعن الحゅضرة خبراته عن

 

れنゅكヱ るدف التربيヰين الى تヱتك れداゅن العヱر في ااخذ دゅالتفكير ااعتب 
 كمゅ الفرد تفكير اتراعي اليる عمヤيる التربيる أصبحれ لذا لヤفرد الشخصي

  خゅرجيゅ فيゅヰ التحكュ يمكن

 

 تحボيق عن تعجزه نتيجヱ るذلポ الشديد لヤنボد التヤボيدヵ المنヰج تعرض ヱقد
  التゅليる المجゅاれ في المنشヱدة التربヱيる ااهداف

  الدراسيる المゅدة -1

  التدريس ヱطريるボ المدرس -2

3- ゆلゅئل الطゅسヱヱ يمهヱボت . 

 

 

 

 

 

 



 

ヱヵ 

 

ュヱヰالضيق المف (ュديボال )جヰمنヤل : 
 أثゅره تヱال ヱا الヱسطى العصヱر مفゅهيュ من مボدمゅته مستمد لヤمنヰج الボديュ المفュヱヰ ان
 . الحゅضر الヱقれ في التربヱيる النظュ من الكثير في

 :  الボديュ المنヰج تعريف يمكن

ヱى هヱالمحت ヵمه الذヤيتع ゆلゅالط ゅئق من فيه بمゅボح ュهيゅمفヱ れء في نظمヱاد ضヱم 
るدراسي るزعヱى مヤالمراحل ع るيركز الدراسيヱ جヰالمن ュديボى الヤدة عゅالم るالدراسي 

ゆانヱالجヱ るالنظري ゅايضヱ ى يركزヤع ゆنゅي الجヤボالع ゆلゅطヤمل لヰيヱ ゆانヱااخرى الج 
るلشخصي ゆلゅالط ュヤالمتع  

  ヱヱسيるヤ غゅيる المنヰج

 

れゅبيヤج سヰالمن ュديボال  
1- ュゅااهتم ゆنゅلجゅي بヤボالع ゆلゅطヤل  

2- るيゅالعن ゆانヱلجゅب るل النظريゅأهمヱ ゆانヱالج るميヤالع  

  سヤبي المتعュヤ دヱر -3

  ヱحゅجゅته ヱميヱله المتعュヤ لبيئる الدراسيる المヱاد أرتبゅط ضعف -4

5- ュعد ュゅااهتم るبأنشط ゆلゅالط るالدراسي  

  ヱااجتمゅعيヱ るاانفعゅليる الحسيる الطゅلゆ شخصيる جヱانゆ أهمゅل -6

  ヱتذكرهゅ المعヱヤمれゅ أستدعゅء عヤى التヱボيュ عمヤيる أقتصゅر -7

 

 

 

 

 



 

ヱヶ 

 

ュヱヰالحديث المف (اسعヱال  )جヰمنヤل : 
るبゅة استجヱثرヤل るعيゅر الصنヱヰظヱ ゅجيヱلヱالتكن ゅتأثيرهヱ لمجتمعゅر بヱヰظヱ ュヱヤالع 
るأحدث,  المتميزة الحديث ポذل れتغيرا るسيゅفي اس れゅヰجヱ النظر るيヱالترب るسفيヤالفヱ 

  المنヰج ヱتヱصيف تعゅريف تغيرれ لذلポ المعرفيる المゅدة ヱطبيعヱ るالمجتمع لヤفرد

 ( الヱاسع) الحديث المنヰج تعريف

ヱجميع ه れالخبرا るيヱالتي الترب ゅهぼيヰت るالمدرس ゅداخل لتاميذه るالمدرس ゅヰرجゅخヱ 
 . سヱヤكヱ ュヰتعديل النヱاحي جميع في الشゅمل النمヱ عヤى مسゅعدتュヰ بغرض

ヱتعريفه يمكن أ るヤسヤمن س れخبرا るيميヤدة تعヱصボم 

 ヱヱسゅئل أنشطる من يشمل بمゅ التعヤيمي المヱقف هي ؟ بゅلخبرة المボصヱد مゅ اان
(  الヤعヱ ,ゆالمختبر الصف) فيゅヰ بمゅ المدرسる داخل تنظュ التي المヱاقف تشمل ヱالخبرة
 جヱانゆ جميع تعديل الى يぼدヵ ممゅ(  الميدانيヱ るالزيゅراれ كゅلرحاれ) المدرسヱ るخゅرج

るشخصي ュヤالمتع . 

れゅبيゅج أيجヰالحديث المن 

  التدريس طرائق تنヱع -1

2- ュゅااهتم ヱلنمゅمل بゅالش るلشخصي ュヤالمتع (معرفي  ,ヵرゅヰجداني,  مヱ ) 

3- ュيヱボجميع ت ゆانヱالج るميヤالع るيميヤالتعヱ  

  التربヱيる ااهداف لتحボيق ヱسيるヤ بل غゅيる ليس هヱ المعرفي المحتヱى -4

5- れاصبح るر المدرسヱد ヱأ るليぼعن مس るالتربي るفゅئل الى اضゅسヱ أخرى れلبيゅك 
れゅالمكتبヱ ゅヰاعヱبأن るيديヤボالت るنيヱاالكترヱ れゅسسぼالمヱ ااخرى  

  .  التعヤيميる اانشطる في الゅヰمる التغيراヱ れاحداث لヤمدرس مرヱنる أعطゅء -6

 

 

 

 



 

ヱΑ 

 

ュي التنظيボج المنطヰمنヤل  
れرヰط في ظゅسヱاا るيヱن التربゅل نظريتヱح ュج تنظيヰر المنゅأختيヱ ادヱالم れالخبراヱ 

るسبゅلى ترجع,  المنヱاا ゅヰل  الى منヱاعد ااصヱボالヱ ااخذ ينبغي التي ゅヰعند ب ュتنظي 
 . منطボي اسゅس عヤى المنヰج محتヱى

ゅترجع بينم るنيゅل الى الثヱاعد ااصヱボالヱ يعتبر التي ゆلゅر الطヱمح るيヤالعم るيヱالترب 
  نشゅطه حヱل المنヰج فعゅليる تدヱر ヱعヤيه

ュلヱ ゆرボتي بين يヰجヱ تين النظرボبゅاا الس (نヱج ヵヱد )ュゅ19 عヰヲبه فيゅكت           (
 أنヰمヱ ゅبين الطرفين بين المحتュ النزاع حヱل نظره ヱجるヰ فسر الذヱ )ヵالمنヰج الطفل

 ان ديヵヱ بين كمゅ,  اتجゅه لكل الحボيボي الボصد فュヰ مゅ اذا مختヤفين ليس الヱاقع في
 ليتعヤمه سヤفゅ محتヱاه يحدد ヱالذヵ منطボيゅ تنظيمゅ محتヱاه المنظュ الدراسيる المヱاد منヰج

ゆن لن الطاヱا يكヱبボر مゅصغヤل ュرغ るボافヱر مゅيه الكبヤن ا الطفل ان عヱمستعدا يك 
 النゅحيる من سヤيمゅ يكヱن لن التヤボيدヵ المنヰج ان كمゅ,  الكبゅر لخبرة ヱفゅボ لヤبدء

るجيヱلヱيكゅالس るلنسبゅر بゅصغヤل . 

 خبراتヱ ュヰتائュ الطبيعيヱ るقدرتュヰ تتفق بطريるボ لュヰ بゅلنسبる المゅدة تنظيュ يجゆ لذا
るليゅالح ゅمヤدة ان عゅالم るرض لن الدراسيゅالطفل خبرة مع تتع ゆمل تمتزج ان يجゅتتكヱ 

 .   المحدヱدة خبرته مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ヱΒ 

 

るرنゅボج بين مヰالمن ュديボالحديث الヱ حيث من: 

  الدراسيる المゅدة

 
ュديボال 

 
  الحديث

 

1- るيゅغ  
 

  تعديゅヰヤ يجヱز ا  -2
 

 ヱفق عヤى الدراسي المボرر يبنى -3
ュي التنظيボالمنط 

  
  منفصるヤ الدراسيる المヱاد -4

 
5- ゅمصدره ゆゅالكت  

 
 

 
るヤسيヱ عدゅى تسヤع ヱنم るبヤا الطヱنم  

 متكゅما
  الطヤبる ظرヱف حسゆ تعدل

 
 ヱفق عヤى الدراسي المボرر يبنى

るجيヱلヱسيك ゆلゅالط  
 

  مترابطる الدراسيる المヱاد
 

ゅدرهゅمص るعヱمتن  

 

るボالتدريس طري 

 
ュديボال  

 
  الحديث

 

  ヱاحد بخط تسير -1

2- ュヱボى تヤين عボヤالت 

  الطゅلゆ بنشゅطれゅ تヰتュ ا -3

   تعヤيميヱ るسゅئل تستخدュ ا -4

 

 
ゅヰط لゅمتعددة أنم  

ュヱボى تヤف عヱفيرظرヱت るمائم ュヤمتعヤل  
ュتヰت れゅطゅلنشゅب  

ュئل تستخدゅسヱ るيميヤتع . 

 



 

ヱΓ 

 

ゆلゅالط 

 
ュديボال  

 
 الحديث

 
  مشゅرポ غير سヤبي -1

2- ュيه يحكヤركته بمدى عゅمش 
 بゅامتحゅن

 

 
  مشゅرポ أيجゅبي

ュيه يحكヤدمه بمدى عボت ヱااهداف نح  

 

ュヤالمع  

 
ュديボال 

 
 الحديث

 
  طヤبته مع متسヤط -1

  الفرديる الفرベヱ يراعي ا -2

 بゅلعゆゅボ يヰدد -3

 
4- ュヱボى يヤس عゅح اسゅطابه نج 

   اامتحゅن في

 
 ヱاحتراュ ثヱ るボهنゅلポ طヤبته مع متعヱゅن
 الفرديる الفرベヱ يراعي

ュヱボء في يヱعدته ضゅبته مسヤى لطヤع 
ヱمل النحゅالش  
   ヱمرشد مヱجه

 

 ؟ لヤمنヰج السゅيكヱヤجي التنظيュ أュ المنطボي التنظيュ أفضل أيヰمゅ -س
ゆاヱجヤى لヤال هذا عぼن يرى السヱان الكثير るيヤالعم るجيヱلヱيكゅهي الس るヤسيヱالتي ال 

 عヤى المنヰج يحゅفظ ان يعني ヱهذا المنطボي بشكゅヰヤ الدراسيる المゅدة فュヰ الى بنゅ تصل
るيボدة منطゅالم るالدراسي ゅヰبعゅتتヱ  ,ポكذلヱ بعゅجي التتヱلヱيكゅالس れخبراヤل るيميヤالتع ヵا 
るالربط أهمي ゅمヰهج أعداد عند بينゅالمن  



 

ヲヰ 

 

れゅنヱج مكヰالحديث المن  
 تポヤ يتضمن دراسي محتヱى ذاれ لヤطاゆ المتنヱعる الخبراれ انه المنヰج يعرف

れالخبرا  

 ااهداف るيヱالترب  

 るاانشط ヱれالخبرا るالحسي  

 れرراボالم るالدراسي  

 الطرائق るالتدريسي れゅنيボالتヱ るيヱالترب  

 نيゅالمب れالمعداヱ زةヰااجヱ  

 ゆليゅس اسゅيボال ュيヱボالتヱ  

 

るヤني الفصل أسئゅالث  
  بゅلمنヰج المボصヱد مゅ /1س

 ( الضيق) الボديュ بゅلمنヰج المボصヱد مヲ/  ゅس

  الボديュ المنヰج سヤبيれゅ هي مン/ ゅس

  أيجゅبيゅته هي ヱمゅ(  الヱاسع)  الحديث بゅلمنヰج المボصヱد مヴ/ ゅس

  حيث من ヱالحديث الボديュ المنヰج بين قゅرن /ヵس

1- ゆلゅالط  

2- ュヤالمع  

  الدراسيる المゅدة -3

4- るボالتدريس طري 

  أفضل ヱأيヰمヱ ゅالسゅيكヱلヱجي المنطボي التنظيュ بين الفرベ مヶ/ ゅس

  



 

ヲヱ 

 

  العュヱヤ تدريس ヱطرائق منゅهج

  الثゅلث الفصل

  المنヰج بنゅء أسس
 

るدمボم : 
 ااهداف لتحボيق المعبر يعد أذ,  مゅ مجتمع في الゅボئمる التربヱيる الفヤسفる المنヰج يفسر

るيヱالترب るمヱالمرس ゅايضヱ له منヱرع حゅااراء تتص ゆرゅتتضヱ رゅيشتد,  اافكヱ الجدل 
 رجゅل ヱبين ثゅنيる جるヰ من ヱالمتخصص التعヤيュ بشヱぼن ヱالمعنين التربيる رجゅاれ بين

るسゅد السيゅااقصヱ るヰمنج るنيゅا ثヱ يعني ポهج ان الجدل ذلゅالمن ュيヤالتع れليس ゅヰفي 
 الى تヰدف مゅ ضمن تヰدف دقيるボ دراسれゅ عヤى بنゅء فゅلمنゅهج,  محددة ヱاضحる أهداف
 . ヱالعヤボيヱ るالخボヤيる الجسميる النヱاحي من كゅما أعدادا الصゅلح المヱاطن اعداد

  المعرفي ااسゅس  -1

 يتبنゅهゅ التي المعرفる بفヤسفる المتصل ااسゅس هヱ لヤمنヰج المعرفي ااسゅس يعرف
.  التعヤيميる المヱاد المヱاد محتヱى عن يعبر كمゅ,  المتعヤمين أبنゅئه ヱيボدمゅヰ المجتمع

 يتعرفヱا ان منュヰ يتطゆヤ تطヱيرهゅ عヤى ヱالゅボئميين ヱاضعيゅヰ المنゅهج مخططي ヱعヤى
 . عヤيゅヰ الحصヱل ヱمصゅدر المعرفる طبيعる عヤى

 التヤボيدヵ التربヵヱ الفكر فヰنゅلポ المعرفる طبيعる حヱل المربين نظر ヱجヱ れゅヰتخヤف
 . التボدمي التربヱ ヵヱالفكر

 ثヱ ュمن ذاتゅヰ حد في هدفゅ بأعتبゅرهゅ المعرفる الى ينظر:  التヤボيدヵ التربヵヱ الفكر -1
  الヰدف هذا تحボيق ヱراء لヤسعي الجヱヰد تكرس

 الكبゅر لحيゅة الصغゅر أعداد ヱسヤيる أداة المعرفる أن فيرى -: التボدمي التربヵヱ الفكر -2
  الحيゅة في فعゅل دヱر ممゅرسる عヤى قゅدرا المتعヱ ュヤجعل



 

ヲヲ 

 

ゅاع أمヱأن るي المعرفヰف : 

1- るريريボهي: التヱ れذا るطبيع るتتضمن أعامي ュهيゅالمف れゅحヤالمصطヱ るيمボال 
 .ヱالميヱل ヱااتجゅهれゅ النظر ヱヱجヱ れゅヰالمبゅدئ

2-  るق: اأجرائيヤل يتعゅاعمゅالتي ب ゅヰديぼي ュヤره بعد المتعヱمر れبخبرا るأنشطヱ るيميヤتع 
 بゅヰ يュヱボ التي اأداءاヱ れمゅ بكيف؟ تبدأ التي ااسئるヤ عن بゅاجゅبる تحديدهヱ ゅيمكن
ュヤيق المتعボااهداف لتح  

3- るهي: الشرطي るالتي المعرف ュيت ゅヰرير فيボت るفي ستنتج التي المحددة ااستراتيجي 
 في المحددة ااستراتيجيる استخداュ ينبغي متى ヱتحديد,  غيرهゅ دヱن الヰدف تحボيق

 . التعヤيمي المヱقف

ゅدر امゅمص るد  المعرفボف れفヤالمدارس أخت るسفيヤل الفヱح るالمعرف ゅدرهゅمصヱ       ,
 :كゅاتي ヱهي

1- るسفヤالف るليゅان ترى:  المث るج المعرفゅل نتボحده العヱ مصدر るالمعرف  

2- るسفヤالف るاقعيヱان ترى:  ال るمن تشتق المعرف るا التجربヱ جدヱي るمعرفヤى لヱس 
るالتجرب  

3- るسفヤالف るدميボان ترى:  الت るالمعرف ゅالخبرة مصدره るلمعرفゅيحصل ف ゅヰيヤالفرد ع 
 . لمヱقف مヱاجるヰ خال بゅヰ يمر التي الخبرة خال من

4- るسفヤالف るل ان ترى:  ااساميボاس العヱالحヱ ゅن معゅتヤسيヱ كشف تعمانヤعن ل 
るطبيع るالمعرف るنيゅاانس ゅヰتゅنヱمكヱ اسヱلحゅسبل هي ف ゅن من الفكر الى يصل مゅمع 

ュهيゅمفヱ ュヱボيヱ ره الفكرヱني هذه تحديد في بدゅالمع  . 
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ヲ-سゅعي ااسゅااجتم  : 
 من مجمヱعる بゅلمجتمع ヱيボصد المجتمع في الحيゅة اسゅليゆ جميع بأنゅヰ الثゅボفる تعرف
 هذه بゅلرヱابط ヱيボصد,  ヱرヱحيる مゅديる رヱابط البعض بعضュヰ مع يربطュヰ اافراد

れداボالمثل المعتヱ れداゅالعヱ رゅاافكヱ れراゅヰالمヱ ベطرヱ هذه التفكيرヱ من جزء تعتبر 
るفゅボقد,  الثヱ قヤصر بعض في التغير يخゅعن るفゅボالث ゅبين صراع ュيボال ヱبعض ينب ا 

れゅسسぼالم ゅمم ヵدぼالى ي ュمل عدゅالتك ュعدヱ ازنヱفي الت ュゅعي النظゅر ااجتمヱفد 
 من الصゅلح تثبيれ طريق عن ヱتヱازنه تكゅمヤه لヤمجتمع يعيد ان الحゅلる هذه في المنヰج

ュيボء الゅضボالヱ ىヤع るليゅالب . 

るج عاقヰالمن れゅنヱبمك (صرゅعن  )るفゅボالث  : 
ュسボصر تゅعن るفゅボثاث الى الث ュゅهي أقس  

1- れゅميヱالعم  : ポتشترヱ ゅヰب るلبيゅمثل المجتمع افراد غ るغヤال  ,るボطري るالتحي  ,

 الجمゅعる رヱح فيゅヰ بمヱ ゅذلポ العمヱميれゅ هذه فュヰ المنヰج ヱعヤى.  ヱغيرهゅ المヤبس
 .  المجتمع تمゅسポ منゅجل ヱاانتمゅء

2- れゅصيヱا ويقصد : الخصヰا تختص التي ااشياء بヰالمجتمع افراد من معينة جماعة ب 

 . معينる أفراد بゅヰ يختص قد أعمゅل امثヤتゅヰ من الجمゅعれゅ من غيرهゅ دヱن

3- れالمتغيرا (れالبديا ) : من ゅヰتヤأمث れر التي التجديداヰد المجتمع في تظボتدمج ف 

 تدثر أヱ عمヱميゅتゅヰ أヱ الثゅボفる خصヱصيれゅ في

 التفكير اسゅليゆ تنميる عヤى يسゅعد بأن ヱذلポ المتغيراれ هذه يراعي ان المنヰج ヱعヤى
ュيヤل يمكن لكي السヱهذه قب れالمتغيرا ヱأ ゅヰرفض    . 
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ン-سゅالنفسي ااس  

るفي تغير هي التربي ポヱヤالس れبゅث ゅتعتبر,  نسبيヱ أحدىるالمدرس れゅسسぼالمجتمع م 
るلヱぼعن المس ポالتغير ذل . 

  المنヰج محتヱى أختيゅره ヱيتュ المنゅهج بنゅء محヱر هヱ المتعュヤ ان في ااسゅس هذا يمثل
  نمヱه ヱخصゅئص ヱاستعداداته السゅبヱ るボخبراته ヱميヱله المتعュヤ قدراれ عヤى ヱتضمينه

 قゅبるヤ الصفحヱ れゅهذه بيضゅء صفحれゅ عن عبゅرة العボل الى ينظر سゅبゅボ كゅن فボد
 بين الفرديる الفرベヱ ااعتبゅر بنظر اأخذ عدュ اヵ المعュヤ يرى حينمゅ لヤتشكيل

  الدراسれゅ في التボدュ نتيجる خطأهゅ أثبتれ جمعيヱ ゅهذه المتعヤمين

 ヱأヱجه التاميذ نمヱ حيث من السゅيكヱلヱجيる ااسس يراعي ان ينبغي المنヰج ان
 أختيゅر يراعي ヱان ヱخゅرجه الصف داخل التاميذ بゅヰ يュヱボ التي المختヤفる النشゅط

 يدركゅヰ ان ينبغي التي ااهداف تحديد ヱكذلポ التヱボيュ ادヱاヱ れطرベ التعヤيميる الヱسゅئل
 . التاميذ

 الفヤسفي ااسゅس-4

るسفヤالف るمヤك るنيゅنヱتعني ي ゆح るهي الحكمヱ نسق ヵمن مترابط فكرぼي ゅヰس بゅفردا الن 
ヱأ れゅعゅجم ヱصد أボي ゅヰب (るسفヤالف  )るボة طريゅالتي الحي ゅرهゅن يختゅلنفسه اانس ュيボالヱ 

  المتضゅربる الحيゅة لボيュ دراسته نتيجる بゅヰ يぼمن التي ヱالمثل

  الفヤسفる خصゅئص

 ヱاضح هدف-1
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ヲ-ゅヰمゅء في قيヱض ュيボال るلヱボالمجتمع لدى المع 

ン-るヤمゅد شゅن اابعヱالمضمヱ  

ヴ-ポتمس ゅヰبゅأصح ゅヰボبتطبي  

ヵ-ゅヰى قدرتヤر التغير عヱالتطヱ  

ポلゅجدهنヱت るعاق るيヱبين ق るسفヤالف るالتربيヱ るلحゅالجيدة الصヱ التي هي ュヱボى تヤهدف ع 
,  المدرسる في التربヱيる العمヤيる النヱاحي جميع في التربヱيる الفヤسفる تتحكヱ ュاضح

 . اادارة,  الطرائق, المنゅهج

れゅسفヤف るيヱترب ゅヰفي اثر ل れゅالمجتمع  

ポلゅن هنゅسفتヤف  

1- るسفヤالف るيديヤボالت (るسيゅااس  ,るليゅالمث ) 

2-  るسفヤالف るدميボالت . 

ポاليヱ るرنゅボسفتين بين مヤحيث من الف  

  الاصفيる النشゅطれゅ,  المعュヤ نヱعيる, التدريس طريるボ,  المنヰج

 
 المجゅل

 
るسفヤالف るسيゅااس 

 
るسفヤالف るدميボالت  

るボين  التدريس طريボヤالحفظ التヱ ヵا ュゅااهتم 
ゆنゅلجゅمي بヤالع  

 شخصيる جヱانゆ جميع يتضمن
ュヤجداني المعرفي المتعヱالヱ 

ヵرゅヰالمヱ  

るعيヱن ュヤالمع  ュヱボي ュヤئ المعヤل مボميذ عヤالت 
 بゅلحゅボئق

ュヤجح المعゅجه النヱي ゆلゅالط 
 ميヱله أظゅヰر عヤى ヱيسゅعده

  ヱاستعدادته
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  الدراسيる المヱاد عヤى يュヱボ ثゅبれ  الدراسي المنヰج
  عヤボه لتنميる الطゅلゆ يحفظゅヰ التي
  الشخصيる جヱانゆ حسゆゅ عヤى

  ヱالتطヱير لヤتغير قゅبل مرن منヰج
  ヱحゅجゅته الطゅلゆ ميヱل يراعي

 ヱخبراته ヱاستعداداته

れゅطゅا نش るصفي  
 

  المنヰج في مヰمゅ جزءا تشكل  المنヰج في لヱ ゅヰجヱد ا

 

 

るヤلث الفصل أسئゅالث  

 ؟ المنヰج بنゅء اسس هي مゅ /1س

 ヱطبيعる المعرفる عヤى الحصヱل مصゅدر هي ヱمゅ المعرفي بゅاسゅس المボصヱد مヲ/ ゅس

る؟ المعرف 

 ؟ المنヰج بنゅء اسس احد يعتبر الذヵ ااجتمゅعي بゅاسゅس المボصヱد مン/ ゅس

 ؟ بゅلمجتمع الثゅボفる عنゅصر عاقる هي مヴ/ ゅس

 ؟ لヤمنヰج الفヤسفي ااسゅس عن تكヵ/ ュヤس

 لヤمجتمع؟ الفヤسفي ااسゅس اشرح /ヶس

  حيث من التボدميヱ るالفヤسفる المثゅليる الفヤسفる بين قゅرن /7س

  الدراسي المنヰج -أ

  المعュヤ -ب

  التدريس طريるボ -ت

   اصفيる نشゅطれゅ -ث
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 تدريس ヱطرائق منゅهج

 ( الرابع الفصل)

 الدراسيる المنゅهج أنヱاع
るدمボم : 

 حيث الدراسيる المنゅهج تخطيط عن التكュヤ فيجゆ الدراسيる المنゅهج انヱاع عن التكュヤ حين
 تتضمن ヱالتي المدرسる في تدرس التي الدراسيる المヱاد تحديد بأنه المنヰج تخطيط يعرف

れالخبرا るعヱالتي المتن ュدボت ゆطاヤل ゅيق تضمن بمボااهداف تح るيヱل تعد لذا التربヱالمي 
れالخبراヱ れمشكاヱ ى المجتمعヱمحتヱ دةゅالم るااسس اكثر من الدراسي ゅفي أستخدام 

ュج تنظيヰالمن  

  المنヰج تنظيュ من نمゅذج

 بعضヱ ゅヰعاقته أجزاءه ヱتتゅبع مجゅله تحديد خال من ヱتشكيヤه بنゅءه المنヰج بنظيュ يボصد
 . ااخر بゅلبعض

 اراء لヤتربヱيين ヱكゅن التربヱيる المسゅئل جميع حヱله تدヱر الذヵ المحヱر يمثل المنヰج
れゅبヤمتطヱ るينゅفي متب るكيفي ュالتنظي れر الى أدヱヰظ れゅتنظيم るفヤج مختヰمنヤل ゅابرزه  

 لمترابطヱ るالمヱاد المنفصるヤ المヱاد منヰج ヱهي:  التヤボيديる الدراسيる المنゅهج -أ
れاゅالمجヱ るاسعヱاد الヱالمヱ るالمندمج  

,  ヱالنشゅط,  ヱالمヱحد,  المحヱرヵ كゅلمنヰج:  الحديثる الدراسيる المنゅهج -ب
れゅعヱالمشرヱ  ,れحداヱالヱ  ,جヰمنヱ れالمشكا るعيゅااجتم  ,ュヤالتعヱ ヵالفرد  ,

 .  ヱغيرهゅ بعد عن التعヤيヱ ュمنヰج
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  -: المنفصるヤ المヱاد منヰج -1

ヱهヱ من ュهج اقدゅالمن るالدراسي ゅヰأبطئヱ ゅأكثرهヱ داゅنشأة منذ اعتم ュيヤالتع  ,ヵا 
 الفポヤ, الヰندسる, الحسゆゅ, الباغる, المنطق, النحヱ (ヱهي السبعる الفنヱن منヰج

 مجゅاれ ضمن الدراسيる المヱاد  عヤى قゅئュ تنظيュ بأنه تعريفه ヱيمكن( المヱسيボى,
るالمعرف るالتي المتخصصヱ ゆヤمن يتط ュヤالسيطرة المتع ゅヰيヤداخل ع るالمدرس . 

 

 -: المنفصるヤ المヱاد منヰج خصゅئص

  اانسゅني التراث من مゅدته يستمد -1

  المعرفيる المجゅاれ من عدد من المنヰج تنظيュ يتألف -2

3- ュدة تنظيゅالم るل كل في المعرفيゅمراحل الى دراسي مج ュゅاقسヱ  

  المحゅضرة عヤى يعتمد المゅدة عرض -4

5- ュا يتسヱدة مدرسゅلتأهيل المゅديمي بゅل في ااكゅالمعرفي المج 

  ضخمる مゅديる امكゅنれゅ الى تنفيذه يحتゅج ا -6

  المنヰج الى جديدة مفرداれ اضゅفる خال من الجديدة المعرفる تضمين يسヰل -7

 

れゅبيヤج سヰاد منヱالم るヤالمنفص:-  

1- るتجزئ るالمعرف ゆاد بين الفصل بسبヱالم るالدراسي  

2-  るبيヤس ュヤره المتعヱتصر فدボى يヤالحفظ ع  
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  المتعヤمين بين الفرديる الفرベヱ أهمゅل -3

4- ュゅااهتم ゆنゅلجゅل المعرفي بゅأهمヱ るيボب ゆانヱفي ااخرى الج るشخصي ュヤالمتع 

 نظر ヱجるヰ من ヱليس الخبراء يراه كمゅ منطボيゅ تنظيمゅ منظمる الحゅボئق -5
ュヤالمتع 

6- ュربط عد るبيئته الفرد دراس . 

  الヱاسعる المجゅاれ منヰج

 الحヱاجز تزヱل بحيث ヱاحد مجゅل في المتشゅبるヰ الدراسيる المヱاد جميع هヱ تعريفه
ゅヰفي ヱهヱ ج تعديلヰاد لمنヱالم るヤهذه المنفصヱ れاゅهي المج  

 (.اارض عュヤ) الجيヱلヱجيゅ,  ااحيゅء, الكيميゅء,  الفيزيゅء:  العゅمる العュヱヤ مجゅل -1

  الجغرافيる, التゅريخ:  ااجتمゅعيる العュヱヤ مجゅل -2

  النصヱص, التعبير,  الボراءة:  الヤغる مجゅل -3

  التヱحيد,  التفسير,  الفボه,  الボران:  الدينيる العュヱヤ مجゅل -4

 المヱاد جゅءれ اذا اجゅヰヤ من جゅء التي الفكرة تطبيق في فشل المنヰج هذا ان اا
るヤا المنفصヱ يجمع ゅヰى فيヱالغاف س ヵيحمل الذ ュاس るعヱالمجم  

  سヤبيゅته

  المヱاد بين الدمج الصعゆ من جعل الخبراء لるヤボ نظرا -1

  فボط المعرفي الجゅنゆ لى التركيز -2

 .التعヤيュ في ااヱلى لヤمراحل يصヤح -3
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  المترابطる المヱاد منヰج

 الحヱاجر ترفع ان دヱن ااخر بゅلبعض بعضゅヰ اكثر اヱ مゅدتين بربط المنヰج يتميزهذا
るヤصゅاد بين الفヱء كتدريس, المゅء الكيميゅالفيزيヱ طボأن,  فヱ ط مدىゅقف اارتبヱيت 

 يعتボد ممゅ المヱاد بヰذه المدرسين المュゅ مدى ヱعヤى بعضゅヰ الゅボئمる العاقれゅ عヤى
 بين العاقれゅ يヤمسヱن التاميذ ヱان مゅ حد الى المعرفる بتكゅمل المنヰج هذا أنصゅر
 . المختヤفる المヱاد

 (  الخبرة منヰج) النشゅط منヰج

ュヱボى يヤة عゅل مراعヱمي れゅجゅحヱ المجتمع التاميذヱ ج يبنى حيثヰى المنヤس عゅاس 
るيヤعゅط فゅنشヱ ュヤبفعل المتع るطゅالذاتي نش ヱحل في رغبته ا るヤد يراد مشكゅحل أيج ゅヰل 

 نشゅط اسゅس عヤى منゅهجゅヰ نظمれ حديثる مدرسる اヱل 1Β9ヶ ديヵヱ جヱن مدرسヱ るتعد

ュヤالمتع るيヤعゅفヱ لخبرة العملゅج فأن بヰط منゅافعه له النشヱد るعيゅااجتم るالتجريبيヱ 
 المتعュヤ يبذله نشゅطゅ يتضمن أنه العمل عヤى يュヱボ المنヰج هذا ヱان التغير ヱدヱافع

  صヱرتゅن ヱلヤمنヰج ヱكسゅئه طعゅمه عヤى لヤحصヱل

  ヱحゅجゅتュヰ ااطفゅل ميヱل عヤى قゅئュ منヰج -

  ااجتمゅعيる المヱاقف عヤى قゅئュ منヰج -

ゅج مزايヰالمن ュئゅل قヱالمي  : 

1- ュتヰي ヱبنم ュヤجميع من المتع ゆانヱالج  

  ヱالヤボق الخヱف عن بعيدا بゅأستボرار ヱشعヱره ヱميヱله المتعュヤ حゅجれゅ اشبゅع -2

  المعرفる تكゅمل عヤى التأكيد -3
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ゆヱج عيヰالمن ュئゅボى الヤل عヱالمي  : 

 بين الرأسين الترابط في الصعヱبる بجعل المتعヤمين بميヱل المشرヱعれゅ ارتبゅط -1
れالتي الخبرا ゅヰن يكتسبヱمヤالمع  

  المتعュヤ ببيئる الدراسる ارتبゅط ضعف -2

3- るبヱفر صعヱمدارس ت れذا るفيヤخ るاسعヱ   

4-  ュفر عدヱمدارس ت れذا れゅنゅامك るديゅم . 

 الازュ ااسゅسيれゅ من ااذى أعد تヱفر التي المعرفيる المجゅاれ بعض أهمゅل -5
るاطنヱمヤل るلحゅالص  

ゅج مزايヰالمن ュئゅボى الヤاقف عヱالم るعيゅااجتم  

 لحゅجれゅ مائمる تعد ا قد التي الكبゅر تصヱراれ عヤى المنヰج ヱحداれ تبني -1
  التاميذ

 ヱليس منゅヰ اجزاء التعュヤ اانظゅر ヱتヱجيه التヤボيديる المヱاد أهميる من تボل -2
ゅヰاشمل دراستゅب ュااعヱ  

  الفゅئمる التربヱيる ااヱضゅع ظل في المنヰج هذا تنفيذ -3

  المحヱرヵ المنヰج

ヱج من نمط هヰط منゅتنظيمه بعد النش  

 برنゅمج) ヱهذا الثゅボفる من مشترポ بボدر المتعヤمين بتزヱيد يヰتュ منヰج هヱ:  تعريفه
ュゅع )るفゅأضゅمه الى بゅة أهتمゅبمراع ベヱالفر るمين بين الفرديヤر المتعゅأختي ゅم 

ュヰسبゅفق كا ينヱ استعداداته قدراتهヱ لهヱميヱ هذاヱ مجゅص برنゅخ  
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 :خصゅئصه

  المشتركヱ るمشكاتュヰ حゅجゅتュヰ هヱ المتعヤمين نشゅط حヱله يدヱر الذヵ المحヱر -1

  الصゅلحる المヱاطنる أعدادهュ لغرض المنヰج يدرسヱن المتعヤمين جميع -2

3- るボحل طري れهي المشكا るボالطري るج هذا في المستخدمヰمثل المن るヤمشك 
  الفراヱ パقれ استثمゅر ヱمشكるヤ,  ااسرة

  معرفي مجゅل من منأكثر معゅرف حゅヰヤ يتطゆヤ المشكاれ حل -4

  ヱالمتعヤمين المعヤمين بين التعヱゅني العمل المنヰج هذا ينتج -5

  ヱاارشゅد التヱجيه المتعュヤ دヱر -6

  الزمن من طヱيるヤ فترة يستغرベ المنヰج تنفيذ -7

 سヤبيゅته

  عديدة مゅヰراれ يمتポヤ معュヤ الى المنヰج هذا يحتゅج -1

  العゅلي بゅلتعヤيュ االتحベゅ متطヤبれゅ مع التنظيュ هذا يتعゅرض -2

 . المدارس في تتヱافر ا ヱاستعداداれ امكゅنيれゅ الى يحتゅج -3

 

  الヱحداれ منヰج

 التاميذ فيゅヰ يضع الヱحداれ من كبير عدد صヱرة في الدراسる مゅدة تنظيュ هヱ: تعريفه
 تعヤمュヰ الى يぼدヵ ممゅ متنヱعゅ نشゅطゅ منヱ ュヰيتطゆヤ أهتمゅمュヰ يثير تعヤيمي مヱقف في

ゅمヤتع ゅصゅقد خヱ ヵヱتحت れحداヱى الヤء عゅاسم ゆسゅدراسي صف كل في التاميذ تن 
ゅボفヱ لمراحل ュهヱنم . 
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 الヱحداれ من نヱعين يヱجد:  الヱحداれ أنヱاع

 هヱ الヱحداれ لヰذه الرئيسي المحヱر: الدراسيる المゅدة عヤى قゅئمヱ るحداれ -أ
れゅمヱヤتعتبر المع ゅكمヰصفتヱ ゅヰان れليس るمنظم ゅتنظيم ゅيボا منطヱ جدヱت 

  أخرى ヱمゅدة مゅدة بين حدヱد أヱ فヱاصل

 المتعュヤ حゅجれゅ هヱ النヱع لヰذا الرئيسي المحヱر:  الخبرة عヤى قゅئمヱ るحداれ -ب
ュヰلヱميヱ ュヰتゅمゅاهتمヱ هذهヱ れحداヱمن اخر الى فرد من الヱ るاخرى الى بيئ . 

るヤالرابع الفصل أسئ 

 ؟ المتصるヤ الヱحداれ منヰج هヱ مゅ /1س

 ؟ ヱعيヱبه المنفصるヤ المヱاد منヰج خصゅئص هي مヲ/ ゅس

 ؟ المترابطる المヱاد منヰج هヱ مン/ ゅس

 ؟ ヱعيヱبه مميزاته هي ヱمゅ الヱاسعる المجゅاれ منヰج هヱ مヴ/ ゅس

 ؟ ヱعيヱبه مزايゅه هي ヱمゅ النشゅط منヰج هヱ مヵ/ ゅس

 ヱعيヱبه؟ مزايゅه هي ヱمゅ ااجتمゅعيる المヱاقف منヰج هヱ مヶ/ ゅس

 ؟ ヱعيヱبه مزايゅه هي ヱمゅ المحヱرヵ المنヰج هヱ مゅ /7س

 ؟ بゅلتفصيل أنヱاعه هي ヱمゅ الヱحداれ منヰج هヱ مΒ/ ゅس
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 الخゅمس الفصل

 ヱااستراتيجيヱ れゅااسゅليゆ التدريس طرائق

れゅحヤالتدريس في مصط 

るボهي:  التدريس طريヱ るヤسيヱ لボرف لنゅالمع れゅمヱヤالمعヱ れراゅヰالمヱ ュヤمتعヤل ゅكم ゅヰان 

  التربヱيる ااهداف تحボيق أجل من المتعュヤ مع ヱالتفゅعل لأتصゅل ヱسيるヤ تعد

ゆヱヤهي:  التدريس أس るعヱمجم るالتي اانشط ゅヰيصمم ヱأ ゅالمدرس يعده 

ゅヰيستخدمヱ يقボالتي الدرس اهداف لتح ゅヰرسم . 

るهي:  التدريس استراتيجي るعヱر مجمヱاام るديゅجه تحدد التي اارشヱتヱ رゅمس 

 .الدرس حصる في المدرس

 : الجيد التدريس اسس

 :  هي مراعゅتゅヰ ينبغي اسس من ابد جيدا التدريس يكヱن لكي

  ヱاهتمゅمゅته ヱامكゅنيゅته ヱقدراته لヤطゅلゆ السゅبるボ المعヱヤمれゅ مراعゅة -1

 لヤدرس تボبヤه فأن ヱمسرヱرا نشيطゅ الطゅلゆ كゅن فأذا لヤطゅلゆ اانفعゅليる الحゅلる مراعゅة -2
 . بゅلعكس كゅن لヱ ممゅ أفضا يكヱن

3- ュمن أكثر استخدا るسゅفي ح るيヤأن اذ التدريس عم ポعد ذلゅء في يسゅボاستب 
れゅمヱヤالمع れراゅヰالمヱ ذهن في ュヤالمتع . 

 التعュヤ مكゅن,  التعヤيميる الヱسゅئل, المنヰج, الكتゆゅ, المعュヤ) التعュヤ بيئる تكヱن ان -4
 (  التعヤيمي المヱقف متغيراれ مع متائمる( الخ..

  . ヱبيئته الطゅلゆ بحيゅة ارتبゅط لゅヰ التعュヤ مゅدة تكヱن ان -5
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  الطゅلゆ قدراれ التعュヤ يتحدى ان -6

  الدرس من الヰدف ヱضヱح -7

 : العュヱヤ تدريس طرائق

 : هي الجيدة التدريس طريるボ مميزاれ اهュ من ان

  التربヱيる ااهداف تحボيق عヤى قゅدرة -1

  الطヤبる دافعيる تثير -2

3- ュئل تستخدゅسヱ るيميヤتع るعヱمتن  

4- るمع متائم れيته قدراヤبゅقヱ れاستعداداヱ るبヤالط  

  المعヤمين من أصنゅف اربعヱ (1982,Sharma  )るصف لボد

1- ュヤن الضعيف المعボヤي  

2- ュヤسط المعヱيفسر المت  

3- ュヤيعرض الجيد المع  

4- ュヤز المعゅالممت ュヰヤيبدع يヱ 

  التدريس طريるボ أختيゅر معゅيير

1- るヤالمرح るيميヤلكل: التع るヤمرح るيميヤى تعヱيمي مستヤتع ュمائ るヤمرحヤل  

  الفرديる الفرベヱ التدريس طريるボ تراعي ان يجヱ  :ゆنヱعيتュヰ الطヤبる مستヱى -2

  الヰدف -3

4- るدة طبيعゅالم  



 

ンヵ 

 

5- るسفヤف ュヤالمع るيヤعمヤل るيميヤالتع 

 :  التدريس طرائق تصنيف

1- るط طبيعゅلفظي:   النش ヱي أヤعم  

  بيئる,  تعヤيمヱ るسيるヤ,  متعュヤ,  معュヤ:  النشゅط مصدر -2

 

ポعتين الى تصنف كذلヱمجم  

  الحヱار,  المنゅقشる,  الボصる,  كゅلمحゅضرة لفظيる تدريس طرائق -1

 العمل,  التطبيボي العمل,  التعヤيميる العرヱض) التجريゆ عمヤيる تدريس طرائق -2
 . الميداني

  -: المعرفيる النظريる عヤى( الゅボئمる) المنبثるボ التدريس طرائق

ュヱボى المنحى هذا يヤع れゅボالتطبي るيヱالترب れゅء لنظريゅمヤل النفس عゅن أمثゅجيه جゅبي 
  ヱاヱزبل

  لヤفرد المعرفيる البيئる في يحدث ヱنヱعيゅ كميゅ تغيرا هنゅلポ ان بيゅجيه يرى لذى

  همゅ فطريتين عمヤيتين عヤى التヱازن عمヤيる تشمل

1- ュهي:  التنظي るنزع るمن الفرد تمكن فطري ュته خبراته تنظيゅيヤعمヱ るفي المعرفي 
 التشكيل ヱاعゅدة ヱالترتيゆ الجمع عمヤيれゅ يتضمن فゅلتنظيュ,  نفسيته معرفيる بنى

  متكゅا معرفيゅ نظゅمゅ لتصبح ヱالخبراれ لأفكゅر ヱاانتゅج

 ヱتمكنه معينる بنيる في لヤعيش الفرد يسゅعد عュゅ بゅيヱヤجي استعداد ヱهヱ:  التكيف -2
 التي العمريヱ るالمراحل التفゅعل فرص بأختاف تفكيره ヱأسゅليゆ طرベ تنヱيع من
  همゅ عمヤيتين خال من التكيف ヱيحدث,  فيゅヰ يمر
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 المعرفيる البنيる مع يتنゅسゆ بمゅ الجديدة الخبراれ تعديل عمヤيヱ るهي:  التمثيل -أ
  الفرد لدى المヱجヱدة

 الخبراれ مع لتتنゅسゆ لヤفرد المعرفيる البنى تغير أヱ تعديل عمヤيる:  التヱائュ -ب
るرجيゅهي الخヱ るيヤعم るكسゅمع るيヤالتمثيل لعم るヤمكمヱ ゅヰفي ل れقヱذاته ال 

 .  السゅبるボ المعرفيる البنى تعديل اヱ جديدة معرفيる بنى تヱليد ヱتعني
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 السゅدس  الفصل

  العュヱヤ تدريس ヱطرائق منゅهج
ュتヰت れゅر النظريヱبد るفي المعرف るيヤعم ュヤهذا التعヱ ان يعني ュヤبق التعゅيحدد الس ュヤالتع 

  النظريれゅ هذه ヱمن ااحق

  المヱجه ااستكشゅف -1

 دヱر امゅ العヤمي التفكير مゅヰراれ بأستخداュ بأنفسュヰ المعヱヤمれゅ الطヤبる اكسヱ ゆゅيعني
ュヤالمع ヱヰجه فヱمرشد مヱ طゅنشヤفي لゅااستكش  

れاヱف خطゅجه ااستكشヱالم  

1- ュヱボي ュヤالمع ュديボبت れゅمヱヤمع るسيゅاس ュدボلعرض تゅب ヵالنظر ヱي اヤمن يبين قد العم 
ゅヰخال ュأداة استخدا るمعين  

 بボيる امゅ الطヤبる لجميع محددة ヱتكヱن العمヤي بゅلنشゅط البدء نボطる المعュヤ يحدد -2
  بحريる نشゅطゅتュヰ الطヤبる فينفذ الدرس

 النتゅئج ヱيجمع المنゅقشれゅ بボيゅدة المعヱ ュヤيュヱボ,  ااستنتゅجれゅ عヤى الطヤبる يحصل -3
 . التجゅرゆ خال من الطヤبる اليゅヰ تヱصل التي

ゅف مزايゅجه ااستكشヱالم  

  التعヤيميる العمヤيる في مشゅركゅ الطゅلゆ يجعل -1

2- ゆيكس ゆلゅالط れراゅヰم るيヤعم  

  المستكشف مヱضع في الطゅلゆ يكヱن -3

4- ュيستخد るبヤالط れراゅヰم るتفكيري  

  اابتكゅر عヤى الطヤبる نسゅعد -5
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 . ذهنه في المعヱヤمヱ れゅترسيخ تثبيれ عヤى الطゅلゆ تسゅعد -6

 

れゅبيヤف سゅجه ااستكشヱالم  

  ヱااجヰزة المヱاد مع التعゅمل الطヤبる ايحسن قد -1

2- れヱゅفي التف るز سرعゅبين اانج るبヤل الطゅボط الى لأنتゅااحق النش  

  الصف داخل فヱضى هنゅلポ يكヱن قد -3

 .متゅبعته الطヤبる بボيる يحرュ ممゅ النشゅط عヤى الطヤبる احد يسيطر قد -4

  المشكاれ حل -2

 يュヱボ اذ حヱヤل ايجゅد الى معين بسぼال الطヤبる فيه يヱاجه التدريس في طريるボ هي
れاヱل بخطゅستعمゅب るボالطري るيヤالتفكير البحث في العمヱ من يصل ゅヰالى خال ュتعمي ヱأ 

  له حا يعتبر مبدأ

れاヱحل خط れالمشكا  

  الطヤبる اهتمュゅ تثير مشكるヤ يتضمن تعヤيمي مヱقف عرض -1

  فرضيれゅ بشكل تصパゅ مختヤفる حヱヤا الطヤبる يボترح -2

3- れゅاثب ヱنفي أ れゅجمع طريق عن الفرضي れゅمヱヤالمع  

 المشكるヤ حل الى لヤتヱصل اافضل الحل الطヤبる يختゅر -4

 ゅحل مزاي れالمشكا 

  لطヤبته محبゅ المعュヤ تجعل -1

  لヤمتعュヤ التشヱيق درجる ترفع -2
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  الجمゅعي العمل مゅヰراれ تنمي -3

  المدرسる خゅرج حيゅتيる بمشكاれ التدريسي العمل تربط -4

 . التعヱゅني العمل نحヱ أيجゅبيる أتجゅهれゅ تطヱر -5

れゅبيヤحل س れالمشكا 

  المدرسين قبل من كبير جヰد الى تحتゅج -1

 الذヵ الヱقれ لتفゅرベ الطヤبる جميع عند منتظュ بشكل مヱضヱعれゅ تعطي ا قد -2
ュزヤلكل ي ゆلゅط ヱكل أ るعヱمجم ポفي لأشترا れゅطゅحل نش るヤالمشك  

 . النشゅطれゅ انجゅز المكゅن يتヱفر ا قد -3

ン-ضرةゅالمح るالمبرمج  

るボمن طري ベالتدريس طر るديمボن الヱر يكヱالمدرس د ゅヰسي رئيس فيゅاسヱ اذ ュヱボي 
るيئヰءه الدرس بتゅボالヱ ىヤع るبヤالط  ,ゅر امヱد るبヤتصر الطボى يヤع عゅااستم 

ゅمزاي るボضرة طريゅالمح  

1- ゅヰأستعدادت るヤيヤق  

2- るديゅاذ اقتص ゅヰان ュفي تستخد るلゅص حボت れاヱزة اادヰااجヱ るالمختبري  

  العヤميる المゅدة من قدر اكبر أعطゅء يمكن -3

4- ュفي تستخد るلゅد حヱجヱ るفゅكث るالصف في طابي  

5- ュفي تستخد るلゅد حヱجヱ زةヰأج るثمين  

ゅヰتゅبيヤس : 

 سヤبيゅ يبボى فدヱره التعヤيميる العمヤيる في المتعュヤ يشترポ ا -1
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  الطヤبる بين الفرديる الفرベヱ يراعي ا  -2

  الطヤبる عند الذهن شرヱد -3

 (المتボدュ المنظュ) هヱ المبرمجる المحゅضرة نمゅذج احد ヱمن

 أヱ بمضヱع تربط نظريれゅ أヱ عゅمる قヱاعد,  حゅボئق هي -: المتボدュ المنظュ تعريف
  تفゅصيヤه في الدخヱل قبل الدرس مボدمる في لヤطヤبる تعطي دراسيる مゅدة

  المتボدュ المنظュ أنヱاع

1- ュرح المنظゅالش  :ュيستخد ゅن عندمヱدة تكゅالم るيميヤغير الجديدة التع るفヱمأل 
ュヤتعヤليس لヱ بق لديهゅخبرة س  

2- ュرن المنظゅボالم  :ュاذا يستخد れنゅدة كゅالم るيميヤالتع るفヱمأل ュヤمتعヤلديه لヱ 
  لゅヰ سゅبるボ خبرة
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 السゅبع الفصل

  السヱヤكيる النظريれゅ من المنبثるボ التدريس طرائق

れاهتم るالنظري るكيヱヤط السゅارتبゅالمثير بين ب (ュ )るبゅااستجヱ (س )لمثيرゅهي ف 
 يحدث التعュヤ ان السヱヤكيヱن يرى اذ(  التعュヤ حدヱث) هي ヱااستجゅبる( التعュヤ مゅدة)

るنتيج れثراぼم るرجيゅخ ヵدぼالى ت れゅبゅمن استج ュヤالتي المتعヱ رة هيゅعن عب 
 عヤى يボتصر فدヱره الطゅلゆ امゅ التعヤيميる العمヤيる محヱر المعヱ ュヤيعتبر التعュヤ حدヱث

 :  الطرائق هذه ヱمن فボط ااستمゅع

  التعヤيميる البرامج أنヱاع

 ヱالذين المتعヤمين لجميع التعヤيميる المゅدة تボدヱ ュفيゅヰ:  الخطيる البرامج -1
 نفسゅヰ ااسئるヤ عヤى ヱيجيبヱن البرامج دراسる في خطヱة خطヱة يتボدمヱن

  فボط التعュヤ سرعる في يكヱن من ヱااختاف

 نヱع من ااجゅبれゅ من عدد تボدュ البرامج هذه ヱفي:  المتفرعる البرامج -2
 يتボدュ صحيحる المتعュヤ اجゅبる كゅنれ فأن أطゅر كل نゅヰيる في متعدد من ااختيゅر

 الى ينتボل فأنه خゅطئる اجゅبته كゅنれ اذا ヱامゅ,  البرامج في الثゅنيる الخطヱة الى
  خطأه سبゆ له يبين(  فرعي عاجي برنゅمج) جديد اطゅر

れمميزا ュيヤالمبرمج التع  

 :  هي مميزاれ بعدة المبرمج التعヤيュ يمتゅز

  ヱمحددة ヱاضحる أهدافه -1

2- ュدボدة يゅالم ゆلゅطヤل るボبطري るمبسط れاヱخطヱ るبعゅمتت  

3- ゆلゅالط ゅل نشطヱط れقヱال  

4- ュヤكل يتع ゆلゅط ゅلسرعته تبع るصゅالخ ヱهヱ ポيراعي بذل ベヱالفر るالفردي  
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5- ュيستخد るلتغذيゅب るالراجع るريヱالف ゆلゅطヤل ポذلヱ نゅبين سي ゅاذا م れنゅك 
 . خゅطئる أヱ صحيحる استجゅبته

れゅبيヤس ュيヤالمبرمج التع  

 مجزء بشكل المعヱヤمれゅ يボدュ أنه لヤمゅدة متكゅما فヰمゅ يكヱن ا -1

  العュヱヤ تدريس اهداف جميع لتحボيق ايصヤح -2

3- ゅأن بم ゆلゅيد الطボيت るبゅبأستج るى قدرته من يحد فأنه معينヤاابداع ع 
  ヱاابتكゅر

ゆヱسゅالحــ  

ヱه るنيボت るيميヤتع るئعゅش ュفي ااستخدا れゅسسぼعد حيث المゅتدريس في يس ュヱヤاذ الع 
  المتعュヤ دافعيる أنه كمゅ الفردヵ التعュヤ شرヱط يراعي انه

ュيستخدヱ ゆヱسゅلغرضين الح : 

 الفرベヱ مراعゅة مبدأ يヱفر انه أذ الفュヰ عヤى الطヤبる قدراれ تطヱير في يسゅعد -1
るالفردي ポذلヱ عرض خال من れゅتدريب れゅتمرينヱ ىヤع るبヤالط  

 الطヤبる لتشヱيق المعュヤ يستخدمه ان يمكن اذ التعュヤ عمヤيる في المدرس مسゅعدة -2
 . عرヱضれゅ أヱ معينる بيゅنれゅ عرض خال من دافعيتヱ ュヰاستثゅرة
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 الثゅمن الفصل

  ااجتمゅعيる بゅلنظريれゅ المرتبطる التدريس طرائق

 ااجتمゅعيる الボيュ فيゅヰ بمゅ ااجتمゅعي المفゅهيمي المدخل عヤى النظريれゅ هذه تぼكد
 : الطرائق هذه ヱمن

1- ュヤني التعヱゅالتع :ヱه ポاشترا るعヱمن صغيرة مجم るبヤالط ュゅيボヤبعمل ل ュط اゅنش 
   معゅ تعヤيمي

 المجمヱعれゅ تكヱن ان ヱيشترط( ン- 7) بين مゅ مجمヱعる كل افراد اعداد يتراヱح

るヤثゅمتم ゅヰلكن れليس るنسゅمتج  (ヵا ヵヱتحت るعヱى المجمヤع ゆلゅفق طヱاحد متヱ مع 
 فヱヰ المعュヤ دヱر امゅ رئيسيゅ هنゅ الطヤبる دヱر ان اヵ(  التحصيل متヱسطي من عدد

 .  التعュヤ لعمヤيヱ るمヱجه لヤصف ヱمنظヱ ュمعュヤ مخطط

  التعヱゅني لヤتعュヤ التخطيط

  الدرس اهداف تحديد -1

  مجمヱعれゅ في الطヤبる تヱزيع -2

  الطヤبる من المطヱヤبる المヰمる شرح -3

4- ュيヱボتحصيل ت るبヤالط  

れمميزا ュヤني التعヱゅالتع : 

 لヤطヤبる الدراسي التحصيل يرفع -1

  أجتمゅعيる قيュ بنゅء -2

3- ゆيكس るبヤالط ゆعي العمل حゅالجم  

  المجمヱعる اعضゅء من عضヱ لكل المسぼليる تحمل -4

5- ュヱボي るبヤبنفسه الط れゅطゅلنشゅب ポره يصبح لذلヱد ゅرئيسي 
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2- れゅقشゅالمن るعيゅالجم  

 منュヰ مجمヱعる اヱ الطヤبる مع ااراء تبゅدل طريق عن معينる مشكるヤ حل المنゅقشる تعني
 خال ヱمن نظرهヱヱ ュجヱ れゅヰمヱاقفュヰ افكゅرهュ بتヱضيح الطヤبる يュヱボ اذ منظュ بشكل

 ヱتنظيュ الجمゅعي ヱالعمل ヱااصغゅء ヱالنボد الرأヵ احتراュ الطゅلゆ يتعュヤ الطريるボ هذه
 . اافكゅر

ゅヰاتヱخط  

1- ュسيボت るبヤالى الط れゅعヱمجم るنسゅمتج ゆينتخ ゅヰمن ゅرئيس るعヱمجمヤل  

  ااقل عヤى اسبヱع قبل المنゅقشる مヱضヱع المدرس يحدد -2

  لمنゅقشتゅヰ المعヱヤمれゅ جمع عヤى الطヤبる حث -3

  الطヤبる أنتبゅه تجذゆ مشヱقる مボدمる المدرس يعطي -4

 .معヱヤمれゅ من عندهゅ مゅ لتボدュ مجمヱعる لكل محددا زمنゅ المدرس يعطي -5

 من مستخヤصれゅ من عندهゅ مゅ مجمヱعる كل تボد المحدد الزمن انتゅヰء بعد -6
るقشゅالمن ゆتكتヱ ىヤرة عヱبه يحتفظ السب るبヤدة الطゅمنه لأستف 

7- ュديボت るボطري るقشゅالمن ゅطريق عن ام れراゅااختي ヱا るالماحظ  

ゅヰتゅبيゅأيج  

  ايجゅبي دヱره المتعュヤ يكヱن -1

  المعヱヤمれゅ جمع في نفسه عヤى لأعتمゅد المتعュヤ تدفع -2

 عヤيه العゆء تحボق ヱبذلヱ ポمヱجه مشرف المدرس دヱر -3

ゅヰتゅبيヤس 

 العدد الكثيرة لヤمجヱعれゅ تصヤح ا -1
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  المنゅقشる اثنゅء الヱقれ يضيع قد -2

  العمヤيる المゅヰراれ لتدريس تصヤح ا -3

  المنゅقشる أثنゅء ااصヤي المヱضヱع من الطヤبる يبتعد قد -4

4- ゆゅاالع るيميヤالتع  

 بشكل الヤعبる نشゅطれゅ الطヤبる فيه يمゅرس معينる قヱاعد ضヱء في منظュ نشゅط هي
  متنゅفسين فريボين أヱ فردين

れاヱاعداد خط ゆゅاالع るيميヤالتع : 

  المヱضヱع أختيゅر -1

  الヤعبる أدائュヰ بعد لヤطヤبる تفعيヤه يمكن لمゅ التعヤيميる ااهداف تحديد -2

  الヤعبる دراسヱ るقれ تحديد -3

  ヱأدヱارهュ المتعヤمين خصゅئص تحديد -4

  الヤعبる في تستخدュ التي ヱالمヱاد ヱااجヰزة اادヱاれ تحديد -5

  الヤعبる قヱاعد تحديد -6

  الاعبين بين الفヱز يكヱن ヱكيف متى تヱضيح -7

8- るتجرب るعبヤى الヤع るمن عين ゆالطا 

9- るقشゅمن るبヤء بعد الطゅヰمن اانت るعبヤال  

れゅبيゅايج ゆゅاالع るيميヤالتع  

 ヱمゅヰريる معرفيる مجゅاれ في يتعヤمヱن أنュヰ لヤتعュヤ الطヤبる دافعيる من تزيد -1
るجدانيヱヱ  

  التعュヤ عمヤيる في أيجゅبيゅ الطゅلゆ تجعل -2

3- ュヤيتع れاقع من خبراヱي الヤالعم  
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4- ゆيتدر るبヤى الطヤاد عヱم れاヱادヱ رة تشكل اヱى خطヤسامته ع 

 ヱالمبゅدئ ヱالمفゅهيュ الحゅボئق تطبيق عヤى الطヤبる قدرة عヤى الحكュ المدرس تمكن -5
 درسヱهゅ التي

ゅヰتゅبيヤس : 

  تعヤيميる أهداف عヤى الحصヱل ヱليس الفヱز مجرد الى الヰدف تحヱل الى يぼدヵ قد -1

 . الヤعゆ طريق عن اا التعュヤ في الطゅلゆ يرغゆ ا قد -2

 

 

 (1) رقュ مخطط

  التدريس طرائق

 

 

 

 

 

 

  ااستكشゅف
 المヱجه

 من المنبثるボ يسالتدر طرائق
るالنظري るالمعرفي 

 يسالتدر طرائق
るボمن المنبث るالنظري 

るكيヱヤالس 

 المنبثるボ يسالتدر طرائق
 ااجتمゅعيる النظريる من

ュيヤحل  مبرمج تع 
れالمشكا 

 المحゅضرة
るالمبرمج 

ゆヱسゅالح  ュヤني تعヱゅتع   ゆゅالع 
るيميヤتع 

れゅقشゅمن 
るعيゅجم 
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 التゅسع الفصل

 

 أخرى تدريس طرائق

   العمヤيる العرヱض -1

ヱط كل هゅيمي نشヤدف تعゅه ュヱボالمدرس به ي ヱهヱ ى يعتمدヤهدة عゅالتي المش ュتستخد 
 انヱاع ثاث ヱتヱجد ألゅボء الى اضゅفヱ るبصريる سمعيヱヱ るسゅئل ヱأجヰزة ヱأدヱاれ مヱاد
  العمヤيる العرヱض من

  لヱحده المدرس بゅヰ يュヱボ عرヱض -1

  لヱحده الطゅلゆ بゅヰ يュヱボ عرヱض -2

  المدرس مع الطヤبる من عدد فيゅヰ يشゅرポ عرヱض -3

 هذا خヱاص عن يكشف ثュ ااヱكسجين غゅز تحضير طريるボ لヤطヤبる يبين الذヵ المدرس
 عدュ حゅلる في) تدريسه في العمヤيる العرヱض يستخدヱ ュالكيميゅئيる الفيزيゅئيる الغゅز
 ( كゅفيヱ るأدヱاれ اجヰزة ヱجヱد

ゅض مزايヱالعر るيヤالعم  

  الطヤبる لجميع الخبراれ تヱفر -1

2- るديゅفي اقتص るفヤد التكボأعداد يتعذر ف れゅكمي るفيゅزة من كヰاأج れاヱاادヱ 
るليゅالغ  

  خطرة مヱاد فيゅヰ يستخدュ التي التجゅرゆ أجراء في تفيد -3

  لヤتدريس ヱالجヰد الヱقれ تヱفير -4

  العュヱヤ تدريس أهداف من كثير تحボق -5
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ゅヰتゅبيヤس 

  العرض أثنゅء المنゅقشれゅ عヤى الطヤبる بعض يسيطر قد -1

 ヱالسمع المشゅهدة طريق عن ادراكゅヰ الطヤبる بعض يستطيع ا قد الخبراれ من كثير -2
  ヱالرائحヱ るالطعュ الヤمس مثل فボط

  ヱااجヰزة لأدヱاれ الヱاضحる المشゅهدة لヤطヤبる يتヱفر ا قد -3

 العرヱض تボديュ في احيゅنゅ المدرس يدرس قد -4

2- ゆاヱااستج  

ヱجيه هヱت るヤالى اسئ るبヤي الطボヤتヱ ュヰبتヱال أجヱالدرس تغطي بحيث الدرس فترة ط 
 كゅمるヤ بصヱرة

れاヱخط ゆاヱااستج  

1- るدة تجزئゅالم るالدراسي るغゅصيヱ るヤجزء لكل اسئ ゅヰمن  

  الصعゆ الى السヰل من بゅأسئるヤ التدرج -2

  المعヱボلる ااجゅبる أيجゅد لュヰ يتسنى لكي الطヤبる الى اأسئるヤ تヱجيه بعد قヤيا اأنتظゅر -3

 السぼال عن لأجゅبる بأسمه الطヤبる أحد دعヱة -4

ゅمزاي ゆاヱااستج  

1- ゆتدري るبヤى الطヤبل عボت ヵشه ااخرين رأゅボنヱ  

2- るقد التفكير تنميゅر النゅاابتكヱ 

  المعヱヤمれゅ أيجゅد في يسゅهュ أنه ايجゅبي الطゅلゆ دヱر -3
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れゅبيヤس ゆاヱااستج  

  جيدة غير صيゅغる ااسئるヤ المدرسين بعض يصパヱ ان المحتمل من -1

  الصف داخل النظュゅ عヤى المدرسين بعض يسيطر ا قد -2

  ااجゅبれゅ عヤى الطヤبる بعض سيطرة -3

 تヱجيه في المدرسين بعض مغゅاة نتيجる الطヤبる بعض لدى ااحبゅط يتヱلد قد -4
るヤااسئ  

 

3- れراゅالزي るالميداني (れالرحا るالميداني ) 

ヱط هゅيمي نشヤمي تعヤرج تعゅخ るالصف غرف ュヱボبه ي るبヤالط れالمدرس أشراف تح 
れراゅالزيヱ るالميداني ゆヤرة قبل ااعداد تتطゅااهداف تحديد من الزي るيئヰتヱ 

 ماحظる تتضمن ヱالتي بゅلزيゅرة الボيュゅ ثュ الزيゅرة مكゅن عヤى المヱافれゅボ الطヤبヱるضمゅن
るبヤء الطゅالمحددة لأشي ュヰيد يボتヱ ゆヱヤالمط ュヰبعد من ポذل ュヱボي るبヤالط るبゅرير بكتボت 
  الزيゅرة عヤى عヤمي

れゅبيゅأيج れراゅالزي るالميداني  

1- るل تنميヱالمي れゅهゅااتجヱ るميヤالع  

  ヱمヤمヱسる حボيボيる تعヤيميる بخبراれ الطヤبる تزヱيد -2

  التعヱゅني الجمゅعي ヱالعمل المسヱぼليる تحمل -3

  بゅلبيئる المنヰج ربط -4

れゅبيヤس れراゅالزي るالميداني  

  الدراسي المنヰج أكمゅل في تأخر الى يぼدヱ ヵقれ الى تحتゅج -1
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  المゅديる التكゅليف في زيゅدة -2

  ヱفنيる اداريる مشゅكل -3

4- ゆنゅج るن السامゅاامヱ ا قد التي ュالسيطرة يت ゅヰيヤء عゅأثن ポن في التحرゅمك 
  الزيゅرة

ヴ-رير أعدادゅボالت  

 المعヱヤمれゅ لجمع المكتبれゅ في ヱالدراسる بゅلبحث الطゅلゆ تكヤيف عヤى تعتمد طريヱ るボهي
  عنه تボرير ヱكتゅبる معين مヱضヱع عن

 قدراれ مع يتائュ الذヵ المヱضヱع أختيゅر ينبغي التدريس في الطريるボ هذه أستخداュ عند
るبヤالط ュヰتゅمゅأهتمヱ جمعヱ در من عدد اكبرゅالمص るالحديث るصゅالخ ゅヰمن  

れゅبيゅرير أعداد أيجゅボالت  

  المعヱヤمヱ れゅجمع الكتゅبヱ るاسゆヱヤ المكتبる استخداュ الطゅلゆ تعュヤ عヤى تسゅعد -1

  التعュヤ عمヤيる في أيجゅبي الطゅلゆ دヱر -2

3- ュヤيتع るبヤاع جميع الطヱأن ュヤجداني,  المعرفي, التعヱال  ,ヵرゅヰالم  

  نفسه عヤى الطゅلゆ يعتمد -4

  ヱمشرف مヱجه دヱره يكヱن أذ المدرس عヤى العゆء تحボق -5

 

れゅبيヤرير أعداد سゅボالت  

  الدراسي المنヰج اكمゅل تأخر الى يぼدヵ قد ヱقれ الى تحتゅج -1

 اأصヤي المنヰج عن فيبتعد المعヱヤمれゅ جمع من الطゅلゆ يبゅلغ قد -2
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  العュヱヤ تدريس في المختبر

 فيه يكتشف الذヵ المكゅن فヱヰ العュヱヤ دراسる في هュゅ دヱر العヤميヱ るالتجゅرゆ لヤمختبر
ゆلゅئق بعض بنفسه الطゅボالح れゅمヱヤالمعヱ فرص يتيح انه اذ ュヤالعمل طريق عن التع 
るتنميヱ بعض れراゅヰالم るصゅالخ ュبأستخدا れاヱزة اادヰااجヱ ادヱالمヱ تسجيلヱ れゅنゅالبي 
  ااشيゅءヱالعينヱ れゅفحص

るسفヤالتدريس ف ヵالمختبر  

  همゅ فヤسفتゅن المختبرヵ لヤتدريس

1- るسفヤالف るديمボال  (ゆرゅالتج るكيديヱالت ) 

 في مゅدة من الطヤبる عヤيه أطヤع ان سبق مゅ تأكيد هヱ الفヤسفる هذه أهداف اهュ من أن
  النظريる المゅدة تポヤ أثبれゅ هヱ التجゅرヱ ゆدヱر النظريる الدرヱس

 لمتゅبعる الطヤبる حمヤسる من يضعف مゅ كثيرا مسبゅボ التجゅرゆ انتゅئج الطヤبる معرفる ان
ポヤت ゆرゅالتج ヵدぼيヱ دان الىボف ュゅرة المختبر داخل النظゅاثヱ ضىヱالف ヵر ان اヱد 

ゆلゅن الطヱبي يكヤس. 

2- るسفヤالف るالحديث  (ゆرゅالتج るفيゅااستكش ) 

 انゅヰ أヵ نفسه الヱقれ في ヱعمヤيゅ نظريゅ العヤميる المゅدة تدريس عヤى الفヤسفる هذه تぼكد
 يヰدف بل,  قبل من الطヤبる يعرفゅヰ عヤميる مゅدة أثبれゅ اجراءالتجゅرヱ ゆراء من تヰدف ا

 ヱيستنتج ヱينゅقشゅヰ التجربる ياحظ فヱヰ التعヤيميる العمヤيる في الطゅلゆ مشゅركる الى
 الطヤبる تفكير أثゅرة ヱسيるヤ أصبح التجゅرゆ دヱر ان أヵ الخ..... النتゅئج ヱيدヱن

ュヰهゅأنتبヱ ュتحفيزهヱ ヱنح ュヤهذه ظل في التع るسفヤالف . 
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るتدريس في المختبر أهمي ュヱヤالع  

  جديدة معヱヤمれゅ عヤى الحصヱل -1

  ヱالنتゅئج ااسبゆゅ بين العاقる أكتشゅف -2

3- ゆتدري るبヤى الطヤبعض ع れراゅヰالم るيヤس العمゅيボلゅزن كヱالヱ  

4- ゆتدري るبヤى الطヤع るالماحظ るボالدقي  

5- ゆتدري るبヤى الطヤع れراゅヰالم るسيゅفي ااس ゆヱヤحل اس れالمشكا  

  جديدة مヱاقف في دراستゅヰ سبれボ التي ヱالمعヱヤمれゅ الヱボاعد تطبيق -6

7- ュヰف るبヤالط るلطبيع ュヤره العヱدヱ ئق عن الكشف في التجريبيゅボالتأكد الحヱ من 
ゅヰصحت . 

8- ゆゅاكس ゆلゅالط れゅهゅل ااتجヱالميヱ るميヤالع ベヱتذヱ ュヤدير العボتヱ دヱヰء جゅمヤالع . 

るالسام るنيヰفي الم れالمختبرا  

ュلرغゅائد من بヱيحصل التي الكبيرة الف ゅヰيヤع るبヤالط るنتيج ュヰان الى المختبر أستخدام 
ポلゅطر من العديد هنゅهذا في تكمن التي المخ ュتعتبر,  ااستخداヱ ゆرゅء تجゅمن الكيمي 

 السامる قヱاعد الى نتعرف ان ヱابد العュヱヤ تدريس في خطヱرة التجゅرゆ أشد
れゅطゅاحتيヱ نゅالشأن هذا في اام  

 التجربる يجرヵ اヱ الشخص تぼذヵ حヱادث ヱقヱع دヱن التجربる انجゅز)  السامる تعني
ヱزمائه أ ヱمه أヤمع ヱزة أヰااج るالمستخدم ヱالعمل أ ヱءالمدرسي أゅالبن るالبيئヱ ) 

れゅطゅاامن أحتي るالسامヱ ءゅاداء أثن ゆرゅالتج  

  ااتيる اارشゅديる اامヱر مراعゅة ينبغي:  الزجゅجيれゅ مع التعゅمل -أ



 

 

ヵヲ 

 

  أستخدامゅヰ قبل الزجゅجيれゅ في كسヱر أヱ شرヱخ ヱجヱد عدュ من التأكد -1

2- るتغطي れゅجيゅبأستمرار الزج ュゅأحكヱ  

  ااختبゅر انبヱبる فヱهる سد في ااصبع تستخدュ ا -3

 ヱا عمヱديる تجعゅヰヤ ان يجゆ ااختبゅر انبヱبる في الكيميゅئيる السヱائل رج عند -4
ゅヰヰجヱت ヱشخص نح ポارヱبل بج ゅヰヰجヱ عن بعيدا ヵالمختبر في شخص ا 

 رج عند حجمゅヰ نصف عن تزيد السヱائل من كميる ااختبゅر انبヱبる تضعفي ا -5
  السヱائل

  الكيميゅئيる المヱاد مع التعゅمل  -ب

 :  ヱهي المヰنيる السامる قヱاعد مراعゅة ينبغي

  الكيميゅئيる المゅدة اسュ قراءة -1

2- るلヱゅمح ュعد るاد مامسヱالم るئيゅالكيمي  

  معるボヤ ااطفゅء قنينる ان من التأكد -3

  الزائدة المゅدة ترجع ا -4

  الميزان سامる من التأكد -5

6- るبゅكت ュدة اسゅالم るئيゅالتي الكيمي れى أخذヤع るرقヱ るボصق اصヤس تゅلكゅب ヵالذ 
れضعヱ را بهヱف 

7- ュعد ベヱتذ ヱلمس ا ヱا ュش るدة أيゅم るئيゅكيمي  

8- ュعد ュائح شヱالر るدة من المنبعثゅالم るئيゅالكيمي  

  ヱالتدخين ヱااكل الشرゆ منع -9



 

ヵヲ 

 

  العゅشر الفصل

  العュヱヤ تدريس ヱطرائق منゅهج

 ( الخطる) الدرس في التخطيط

るدمボالم :- 

 مゅدة في الجيد لヤتدريس تخطيطلفゅ,  أعدادهゅ سبق خطる نゅجح درس كل ヱراء أن
ュヱヤالع ゆヤن ان المدرس من يتطヱيك ゅمヤع مヱضヱلمゅتدريسه المراد ب. 

るأهمي るالخط  

 العمヤيる يヱجه ان يستطيع بحيث يدرسه الذヵ بゅلمヱضヱع مヤمゅ يكヱن المدرس -1
るيميヤقش التعゅينヱ التاميذ 

 ينطبق ヱهذا التعヤيميる بゅلمゅدة عュヤ عヤى يكヱن عندمゅ أفضل يكヱن المدرس مヱقف -2
 يستطيع اذ التدريس في الطヱيるヤ الخبرة ذヱ ヱالمدرس المبتدئ المدرس عヤى

  عゅليヱ るرヱح بثボه التعヤيمي المヱقف يヱاجه

 أختيゅر عヤى يسゅعده ثヱ ュمن التعヤيميる العمヤيる اهداف تحديد عヤى المدرس يسゅعد -3
 يュヱボ الذヵ بゅلمヱضヱع المرتبطる المفゅهيュ لتدريس المنゅسبる التعヤيميる الヱسゅئل
 بتدريسه

 .المنヰج ヱتغير تطヱير في يسゅعد -4

  الدراسيる الخطط أنヱاع

  هي لヤتدريس التخطيط من أنヱاع ثاثる تヱجد

 ヱتボسيュ لヤمゅدة ヱالخゅصる العゅمる ااهداف تحديد ヱيتضمن: السنヵヱ التخطيط -1
れゅعヱضヱل مヱفص ゆゅجي الكتヰى المنヤل عヱفص るالسن るالدراسي  



 

ヵン 

 

  المゅدة في دراسيヱ るحدة لكل خطる بヱضع ヱذلポ: الفصヤي التخطيط -2

, اليヱميる لヤدرヱس الجيد تخطيطال هヱ النゅجح التدريس اسゅس ان:  اليヱمي التخطيط -3
 ذلヱ ポيسゅعد الدراسيる الحصる خال ヱطヤبته المدرس ينجزه ان يجゆ مゅ به ヱيボصد

 ,  العュヱヤ تدريس اهداف تحボيق عヤى

 :  ااتيる ااعتبゅراれ الى اليヱميる لヤدرヱس التخطيط أهميヱ るترجع

 العュヱヤ تدريس ヱأهداف عュゅ يヱجه التربヱيる ااهداف فュヰ عヤى المدرس يسゅعد  -1
  خゅص بヱجه

  العヤميる المゅدة أختيゅر عヤى المدرس يسゅعد -2

  ヱالطヤبる هヱ يستخدمゅヰ التي التعヤيميる اأنشطる أختيゅر عヤى المدرس يسゅعد -3

  التدريس في اارتجゅل يمنع -4

  العヤميる المゅدة لتدريس المنゅسبる الطرائق أختيゅر في المدرس يسゅعد -5

  اليヱميる الخطる عنゅصر

  المヱضヱع عنヱان

 التゅريخ

  ヱالشعبる الصف

  ヱتشمل ااهداف

  الخゅصる ااهداف

 ヱتشمل السヱヤكيる ااغراض

  الوجدانية -ン   المヰارية -ヲ    المعرفية  -1



 

ヵヴ 

 

 

  الخطる عن مثゅل

 المゅء:  المヱضヱع عنヱان

 ヲヵ/ヴ/ヲヰ1ヵ:  التゅريخ

 ء, ج,ゆ,أ الثゅني: ヱالشعبる الصف

 : ااتيヱ るالمفゅهيュ بゅلمعヱヤمれゅ الطヤبる تزヱيد:  الخゅصる ااهداف

  الطبيعる في المゅء ヱجヱد -1

  المゅء خヱاص -2

3- れاゅدة حゅالم  

  السヱヤكيる اأغراض

  المعرفي المجゅل

  أن عヤى قゅدرا يكヱن الدرس من اانتゅヰء بعد الطゅلゆ من نتヱقع

  الطبيعる في المゅء ヱجヱد عヤى يتعرف -1

  المゅء حゅاれ يعدد -2

  المゅء خヱاص يذكر -3

  ヱالبحيراれ المゅء في الثヤج طفヱ يعヤل -4

  المゅء أهميる يشرح -5

  المゅヰرヵ المجゅل



 

ヵヵ 

 

ュضح مخطط يرسヱد يヱجヱ ءゅفي الم るالطبيع  

  الヱجداني المجゅل

  لヤمゅء خボヤه في ヱجل عز ه عظمる يボدر

れゅنيボالت るيヱالترب  

るشゅش LG  ,Data show ,رةヱسب  ,ュأقا るنヱヤم  

るدمボم (ヵئقゅدق) 

  يヱميゅ المゅء من تحتゅج كュ /س

ュالمدرس يعرض ث ュヤيمي فヤضح تعヱبه ي るء أهميゅالم 

 ( دقيンヰるボ) العرض

  الطبيعる من المゅء يغطي كュ /س

  اارضيる الكرة اربゅع المゅءثاثる يغطي  /ج

  أحسنれ:     المدرس

  المゅدة حゅاれ هي مゅ /س

  الغゅزيる الحゅلる,  السゅئるヤ الحゅلる,  الصヤبる الحゅلる /ج

 جدا جيد:    المدرس

  المゅء خヱاص هي مゅ/س

  /ج

  الヱヤن عديュ شفゅف سゅئل النボي المゅء .1



 

ヵヶ 

 

2. るفゅء كثゅ3 المgm/m1 

  لヤكヰربゅء التヱصيل ردヵء النボي المゅء .3

4. ゆاد من لكثير جيد مذيヱح السكر مثل المヤالمヱ  

  دقゅئق ヵ(  التヱボيュ) الغヤق

 المゅء خヱاص مゅهي /س

  المゅدة حゅاれ هي مゅ /س

  اارضيる الكرة من المゅء يغطي كュ /س

 

ゆاجヱالبيتي ال  

- ゆريرا يكتボمفصاعن ت るء أهميゅالم  

  الفصل أسئるヤ يحل -

 

  الطゅلゆ مصゅدر

 ヱزارة / متヱسط الثゅني لヤصف الكيميゅء مبゅدئ,  ヱاخرヱن هゅني عمゅر,  الدجيヤي
るط,  بغداد التربيヴ  ,ヲヰ1ヲ 

 

  المدرس مصゅدر

ヱن امير,  كتヱاخرヱ ,دئゅء مبゅالكيم るيヱزارة,  العضヱ ュيヤلي التعゅالبحث العヱ ميヤالع  ,
 199ヵ,  1ط
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