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إٕ ايكا٥دٌ:   ، غٝسْا قُدس  ٤ ٚاملطغًنيْبٝاا٭ٚايػ٬ّ ع٢ً خامت  ، ٚايك٠٬ضب ايعاملنياؿُس هلل 
يف إلاح  اْط٬قا َٔ أ١ُٖٝ زٚض املعًِ ٚؾاعًٝت٘ ، أَا بعس ; اهلل وب إشا عٌُ أسسنِ ع٬ًُ إٔ ٜتكٓ٘

 أُٖٝدد١ َعطؾدد١ خكددا٥ل ايُٓددٛ يًُددتعًُني يف نددٌ َطاسًددِٗ ايعُطٜدد١  ب ًاٚإمياْدد، عًُٝدد١ ايتعًددِٝ ٚايددتعً ِ
ٖصا ايربْاَر ايتسضٜيب ٱنػاب املعًُني َٗداض٠ ايتعاَدٌ ا٭َجدٌ َدع املدتعًُني      دا٤  ،ٚتطبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛ
 يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ.

ٜكبح  َٚع تعسز ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط يف منٛ ؾدك١ٝ املتعًِ ٚخكٛقًا يف املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ عُطٙ،
َٔ املِٗ َعطؾ١ اـكا٥ل ايٓؿػ١ٝ اييت تتؿاعٌ ؾُٝا بٝٓٗا يتؿهٌ تًو ايؿدك١ٝ، ٚتػِٗ يف منٖٛدا  

بدسٚضٙ يف تؿدهٌٝ أؾدطاز اعتُدع فدتًدـ َػدتٜٛات٘، َٚطاسدٌ ايُٓدٛ تتدأثط           ْٚهذٗا، ممدا ٜدٓعهؼ  
 مندٛ املدتعًِ يف   ، ست٢ ٜػدري ضؾازٚاٱبعٛاٌَ نجري٠ تػتًعّ َٔ املعًِ اٱساط١ بٛغا٥ٌ ايعٓا١ٜ ٚايتٛدٝ٘ 

ع٢ً غًٛنٝات ايٓاؾ١٦ ٚتٛاؾكِٗ ا٫دتُداعٞ. ٚقدس   هابًا إايططٜل ايكشٝح، بايؿهٌ ايصٟ ٜٓعهؼ 
اغتٗسف ٖصا املؿطٚع ايتعطف ع٢ً َعاٖط ايُٓٛ يس٣ املتعًُني َع ا٭خدص بعدني ا٫عتبداض زضاغد١ طبٝعد١      

ايعٛاَددٌ املدتًؿدد١ يف تؿددهٌٝ ايتؿاعددٌ بددني ٖددصٙ املعدداٖط فتُعدد١ ممددا ٜعددني املعًُددني عًدد٢ َعطؾدد١ أثددط  
ؾدكدد١ٝ املددتعًُني، ٚتددٛؾري ايطعاٜدد١ املٓاغددب١ ايدديت تتٛاؾددل َددع خكددا٥ل ايُٓددٛ يف املطاسددٌ ايعُطٜدد١           

 املدتًؿ١.
 ٚآخط زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملني،،،

 ؾطٜل اٱعساز       





 

5 

 

 دنٍم انجزنبيح 
 

 

 
  

 تطبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛيطًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ ٚ خكا٥ل ايُٓٛ اصى انجزنبيح

 انعبوهذف ان

تطٜٛط َٗاضات املعًُني ٚاملعًُات ٫غتدساّ ا٫غرتاتٝذٝات ٚا٭غايٝب  
ايع١ًُٝ أثٓا٤ ايتعاٌَ َع املتعًُني ٚؾل أغؼ َٓٗذ١ٝ ٚاػاٖات تطب١ٜٛ سسٜج١ 

 ٚساداتِٗ ايعُط١ٜ. ايُٓٛ يتٛؾري ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ تع١ًُٝ تطاعٞ خكا٥ل

األهذاف 

 انتفصٍهٍخ

 ع َٔ املتسضب يف ْٗا١ٜ ايربْاَر إٔ ٜهٕٛ قازضا ٶع٢ً:ٜتٛق
 .ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛيُٓٛ ايخكا٥ل تهٜٛٔ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ  -
 . ؼسٜس استٝادات ايط٬ب َٔ خ٬ٍ َعاٖطِٖ ايػًٛن١ٝ -
 .ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛؼسٜس بعض   -
 .املطاٖلع٬ز املؿانٌ اييت ميط بٗا ي ططمؼسٜس ألع اي -

 . فدتًـ ؽككاتِٗاملطس١ً ايجا١ْٜٛ  يف املعًُٕٛ ٚاملعًُات انفئخ انًضتهذفخ

 غاع١ تسضٜب١ٝ 12ايّٝٛ ( يف غاعات  4ث٬ث١ أٜاّ )  يذح انجزنبيح

 يضتهزيبد انتنفٍذ
 قاع١ تسضٜب فٗع٠ ٚؾل املعاٜري ايعامل١ٝ يًب١٦ٝ ايتسضٜب١ٝ. .1
 أدٗع٠ ٚأزٚات ايٛضف ايتسضٜب١ٝ. .2

 بد انجزنبيحيتطهج

 خًؿ١ٝ َعطؾ١ٝ عٔ خكا٥ل ايُٓٛ يًُتعًِ. .1
 خًؿ١ٝ َعطؾ١ٝ عٔ ْعطٜات ايتعًِّ ٚايتعًِٝ. .2
 خًؿ١ٝ َعطؾ١ٝ عٔ أغايٝب ٚططا٥ل ايتعاٌَ ا٭َجٌ َع املتعًُني. .3
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   حجزنبيانخطخ  

 
 ايعَٔ ايعٓكط اؾًػ١ ايّٝٛ

 َؿاِٖٝ ٚقٛاْني َٚباز٨ خكا٥ل ايُٓٛ ايّٝٛ ا٭ٍٚ
 ز 120 ا٭ٚىل
 ز 120 ايجا١ْٝ

 ز 120 ا٭ٚىل ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ايّٝٛ ايجاْٞ
 ز 120 ايجا١ْٝ

 .ططم ع٬ز املؿانٌ اييت ميط بٗا املطاٖل ايّٝٛ ايجايح
 ز 120 ا٭ٚىل
 ز 120 ايجا١ْٝ

 غاع١ تسضٜب١ٝ. 12 اعُٛع
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   نهًذرةإرشبداد  

 

 أخٞ املسضب:
اييت تكّٛ بٗا ١َُٗ نبري٠ تتطًب َٓو بصٍ دٗٛز ند١ُ يتشكٝل أٖساف اؿكٝب١  امل١ُٗ

ايتسضٜب١ٝ ٚايتشكل َٔ اْتكاٍ أثط ايتسضٜب إىل املتسضبني بأنٌُ قٛض٠، يصا ْأٌَ َٓو َطاعا٠ 
 اٱضؾازات اٯت١ٝ اييت غتػاعسى بإشٕ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ؼكٝل أٖساف ايربْاَر ايتسضٜيب:

ٌ دٝس ٚتؿشل نٌ قتٜٛاتٗا ٜعٜس َٔ نؿا٤تو ايتسضٜب١ٝ ٚإزاضتو قطا٠٤ اؿكٝب١ بؿه .1
 ؾًػات ايتسضٜب ٚهٓبو ايهجري َٔ اؿطز يف قاع١ ايتسضٜب.

َت٢ َا نٓت يف قاع١ ايتسضٜب ٭ْو ؼتاز زا٥ًُا إىل  ًازا٥ُاقطشب اؿكٝب١ ايتسضٜب١ٝ  .2
 أعست ملػاعستو. قتٜٛاتٗا اييت

طم ع٢ً اغتجُاض ايٛقت نا٬ًَ ٚؾل اـط١ املٛنٛع١ ايعَٔ يف ايربْاَر بسق١ ٚاؿ َطاعا٠ .3
 يهٌ دًػ١ عاٌَ َػاعس يف ؼكٝل أٖساف ايربْاَر.

 إعطا٤ ايٓؿاطات ايتسضٜب١ٝ سكٗا نا٬ًَ َٔ ايعَٔ وكل أٖساؾٗا. .4
يًشٛاض ٚايٓكاف زاخٌ  ًاتؿعٌٝ زٚض املتسضب يف ايربْاَر عٝح ٜهٕٛ املسضب َٓػكًا َٚسٜط .5

 ايتسضٜيب أنجط أثطًا ٚتؿٜٛكًا.  ايكاع١; هعٌ ايربْاَر
تؿهٌٝ اعُٛعات بؿهٌ عؿٛا٥ٞ بعس نٌ دًػ١ تسضٜب١ٝ ٜػِٗ يف اؿؿاظ ع٢ً س١ٜٛٝ  .6

املتسضبني ٚا٫غتؿاز٠ َٔ خربات َتٓٛع١; إ٫ إشا اقته٢ ايٓؿاط تؿهٌٝ فُٛعات َتذاْػ١ 
 عػب ايتدكل َج٬ً. 

عس املتسضب يف بًٛؽ أٖساف اؾًػ١ اؿطم ع٢ً ايتكِٜٛ ايتهٜٛين أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتسضٜب ٜػا .7
 ايتسضٜب١ٝ.

تًدٝل عٌُ اعُٛعات بعس ايعطض ٚايٓكاف ٚٚنع٘ ع٢ً ؾهٌ ْكاط ع٢ً ايػبٛض٠ أٚ  .8
ايؿؿاؾ١ٝ أٚ ايػبٛض٠ ايٛضق١ٝ ٚتٛدٝٗ٘ مٛ اهلسف َٔ املٗاضات ايتسضٜب١ٝ امل١ُٗ دسًا اييت تػتجُط 

 ْتا٥ر ايتسضٜب بؿهٌ ؾاعٌ.
١ نٌ دًػ١ تسضٜب١ٝ إىل ؼسٜس خ٬ق١ يًتعًِ املتشكل ٜػِٗ يف اؿطم ع٢ً ايٛقٍٛ يف ْٗاٜ .9

 تأنٝس ايتعًِ. 
ع٢ً املسضب إٔ ٫ ٜتذاٚظ خط٠ٛ أٚ َطس١ً يف اؿكٝب١ َا مل ٜتأنس َٔ اؿس ا٭ز٢ْ َٔ ايتُهٔ  .10

 يس٣ مجٝع املتسضبني.
 باٱَهإ اختعاٍ ٚقت ايتٓؿٝص ـط٠ٛ َا أٚ َطس١ً َا عٓس ؾعٛض املسضب بأظسٜتٗا يس٣ .11

 املتسضبني اسرتاًَا ٱَهاْاتِٗ ٚخرباتِٗ.

 
 

 



 

8 

 ارشبداد نهًتذرة  
 

 
 :املتسضب أخٞ 
 َٗاضات انػابو إىل خ٬ي٘ َٔ ْػع٢ ايصٟ ايتسضٜيب ايربْاَر ٖصا يف سهٛضى ْؿهط 

 ع٢ً ٚسطقا خكا٥ل ايُٓٛ سٍٛيسٜو  هاب١ٝإٚتهٜٛٔ اػاٖات  دسٜس٠ َعاضف ٚ
 : ًٜٞ اف ْصنطى ؾإْٓا ايتسضٜب َٔ اهلسف ؼٝل

 ٚاملٓاقؿ١ ٚا٭ؾهاض اٯضا٤ بططح املتسضبني مجٝع ؾٝ٘ ٜؿاضى ايصٟ ٖٛ ايؿعاٍ ايتسضٜب 
 .اهلازؾ١

 ٌُايؿا٥س٠ زا٥ط٠ اؾُاع١ٝ ٜٛغع ا٭ْؿط١ يف اعُٛع١ أؾطاز نُٔ ايع. 
 ر ايتسضٜيب.يًربْاَ أغاغٖٞسف  اـربات ٚتبازٍؿعاي١ اي املؿاضن١ 
 َٔ ٚضأٜ٘ ؾهطت٘ بططح ٜػاِٖ إٔ َتسضب أٟ سل. 
 هلا ْٓكت إٔ بٓا سطًٜا أقشابٗا عٓس ععٜع٠ ا٭ؾهاض.  
 هلِ َتاح اختٝاض أؾهٌ ٜعًُٕٛ ايٓاؽط ٭خ ؾدل َٔ ؽتًـ ايتؿهري أمناط. 
 لاس٘ عٛاٌَ َٔ يًربْاَر احملسز ايٛقت يف اؿهٛض. 
 ٚمٛ ناؾٛاٍ املعٛقات ٚػٓب ايتسضٜب ع٢ً ايرتنع.ٙ 
 َٔ ٜٚؿتت ٜععر اٯخطٜٔ ٫ بأغًٛب ايتسضٜب١ٝ ١اؾًػ يف سٝاتو ؾ٦ٕٛ تسٜط إٔ سكو 

 . ِاْتباٖٗ
 ٕامل١ُٗ الاظ لاح عٛاٌَ َٔ اعُٛع١ يف إيٝو ٜػٓس ايصٟ ايسٚض تكبٌ إ. 
 املٝسإ.يف ٚطبكت اغتعًُت إشا إ٫ َعين هلا يٝؼ ٚبصاتٗا شاتٗا يف اـرب٠  
 ٕسٜهِ.ي ايٓذاح ؾطم ٜكٟٛ ايٓؿاطات يف املؿاضن١ يف فُٛعتو أؾطاز ؼؿٝع إ 
 ِأثٓا٤ املتسضبني ٚظ٥٬َو املسضب َع طٝب١ ع٬قات بٓا٤ ع٢ً ؼطم إٔ ٖٛ مجٌٝ ن 

 .ايربْاَر ايتسضٜيب
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 أهذاف انىحذح :

 تعطف َؿاِٖٝ ايُٓٛ. -
 ؼسٜس ططم ايتعاٌَ َع قٛاْني َٚباز٨ ايُٓٛ. -
 ؾطح ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ اؾػُٞ يًطايب. -
 ١ٜ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ايعكًٞ يًطايب.ؾطح ايتطبٝكات ايرتبٛ -
 ؾطح ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ يًطايب. -
 ؾطح ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يًطايب. -

 
 يىضىعبد انىحذح :

  

  

 َؿاِٖٝ ايُٓٛ.  -
 ايتعاٌَ َع قٛاْني َٚباز٨ ايُٓٛ. -
 ٚمسات ايُٓٛ اؾػُٞ يًطايب.ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل  -
 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ايعكًٞ يًطايب. -
 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ يًطايب. -
 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يًطايب. -

 

 

 يتطهجبد انتنفٍذ
 أٚضام عٌُ يتٓؿٝص ايٓؿاطات. -
 دٗاظ ساغب آيٞ. -
 (.Data show Projectorٗاظ عطض ايبٝاْات )د -
 غبٛض٠ ٚضق١ٝ ٚأٚضام غبٛض٠ ٚضق١ٝ ٚأق٬ّ ايهتاب١ عًٝٗا. -
 قشـ سا٥ط١ٝ َٚٛاز تجبٝت ايكشـ اؿا٥ط١ٝ. -
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   األونى انىحذحانخطىاد اإلخزائٍخ نتنفٍذ 

 الزمن بالدقائق اإلجراءات م

 11 ني ايتعطٜـ بأْؿػِٗ.ٜبسأ املسضب ايتعطٜـ بٓؿػ٘ ثِ ٜطًب َٔ املؿاضن  .1

ٜعطض املسضب أٖساف ايربْاَر ايتسضٜيب بؿهٌ عاّ ٜٚسٜط سٛهلا ْكاؾًا َع   .9
 5 املتسضبني.

( ٜٚطًب َِٓٗ تٓؿٝص امل١ُٗ 1دد1دد1ٜٛظع املسضب ع٢ً املتسضبني ٚضق١ ايٓؿاط )  .1
 11 املطًٛب١  بسق١.

ًشٛظات ٜعطض املتسضبٕٛ ْتا٥ر ايٓؿاط بكٛض٠ غطٜع١، ٜٚػذٌ املسضب امل  .4
 11 اييت ٜط٣ أُٖٝتٗا خ٬ٍ ايعطض ع٢ً ايػبٛض٠.

سٍٛ ْتا٥ر ايٓؿاط، ٜٚٛد٘ ايٓكاف مٛ أثط ؾطط  ًاْكاؾٜسٜط املسضب   .5
 11 اؿطن١ يس٣ ايطؿٌ ع٢ً تعًُ٘.

(، ٜٚٛدِٗٗ إىل تٓؿٝص 2دد1دد1ٜٛظع املسضب ع٢ً املتسضبني ٚضق١ ايٓؿاط )  .6
 15 امل١ُٗ املطًٛب١ بسق١.

ٕ ْتا٥ر ايٓؿاط، ٜٚػذٌ املسضب املًشٛظات اييت ٜط٣ ٜعطض املتسضبٛ  .7
 15 أُٖٝتٗا خ٬ٍ ايعطض ع٢ً ايػبٛض٠.

 5 سٍٛ ْتا٥ر ايٓؿاط، ٜٚكسّ َازت٘ ايع١ًُٝ. ًاْكاؾٜسٜط املسضب   .8

(،ٜٚٛدِٗٗ إىل ايعٓا١ٜ 3دد1دد1ٜٛظع املسضب ع٢ً املتسضبني ٚضق١ ايٓؿاط )  .9
 91 بتٓؿٝص امل١ُٗ املطًٛب١.

ٕٛ ْتا٥ر ايٓؿاط، ٜٚػذٌ املسضب املًشٛظات اييت ٜط٣ ٜعطض املتسضب  .11
 15 أُٖٝتٗا خ٬ٍ ايعطض ع٢ً ايػبٛض٠.

 5 سٍٛ ْتا٥ر ايٓؿاط، ٜٚكسّ َازت٘ ايع١ًُٝ. اًٶْكاؾٜسٜط املسضب   .11
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 أٖساف اؾًػ١:
 تعطف َؿاِٖٝ ايُٓٛ. -
 ُٛ.ؼسٜس ططم ايتعاٌَ َع قٛاْني َٚباز٨ ايٓ -
 ؾطح ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ اؾػُٞ يًطايب. -

 

 انجهضخ

 األونى

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 َؿاِٖٝ ايُٓٛ.  -
 ايتعاٌَ َع قٛاْني َٚباز٨ ايُٓٛ. -
 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ اؾػُٞ يًطايب. -

 

يىضىعبد 

 انجهضخ
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  األولاننشبط      

 

 

 
 

 Growth : ايَُٓٛؿّٗٛ 
نجط أتتهُٔ إناؾات  ٭ْٗاٜؿري ايٞ نٌ ايتػريات اؾػ١ُٝ ٚ اييت يف طبٝعتٗا ن١ُٝ  

 (Le Francois , 1980 ) .ايٛظٕ ٚ أات ايعٜاز٠ يف ايطٍٛ ايتػري ٖصَٙٔ ؼ٫ٛت، َجٌ 

   Maturation: ايٓهرَؿّٗٛ 
ت اييت تعترب َػتك١ً ايٞ سس َا عٔ ب١٦ٝ ايطؿٌ ٚ َا ٜػتدسّ ٖصا املكطًح يٛقـ ايتػريا ًاغايب

أمناط ايتػري احملسز٠ يٞ إتؿري ن١ًُ ايٓهر ٟ أَا تعٛز ايٞ ا٫غتعسازات ايٛضاث١ٝ .  ًاغايباييت 
ٚ أايٓٛع بػض ايٓعط عٔ ايتسضٜب ؾطاز أَجٌ سذِ اؾػِ ، ٚ ٖٞ ٚاسس٠ عٓس مجٝع  ًازاخًٝ

قبٌ اي٫ٛز٠ . ٚ يه١ٓ ٫ ٜكـ عٓس امل٬ٝز بٌ ٜػتُط يف ؾهٌ ايُٓٛ  ًادٝساـرب٠ ، ٚ ٜتهح ٖصا 
املؿٞ اييت تهتػب ٚؾل دسٍٚ ظَين ٚ أٚ ايهطٚض١ٜ يًعسـ   اي٬ظ١َ بعس شيو، ؾتُٓٛ املٗاضات

 (Bee, H., 1981) . ٚ نأْٗا ْتٝذ١ عٛاٌَ زاخ١ًٝ ؾػٝٛيٛد١ٝ ؾكط

 learning : ايتعًَِؿّٗٛ 
ْتٝذ١ ٚ أضغ١ ٚ يٝؼ ْتٝذ١ عًُٝات ايٓهر ٖٛ تعسٌٜ يف ايػًٛى ْتٝذ١ اـرب٠ ٚ املُا 

  (Le Francois, 1980). ايتعبٚ أ ايتأثريات امل٪قت١ يًعكاقري 
   

 املطًٛب يف ايٓؿاط: 
 ايػابك١ قِ بكٝاغ١ تعطٜـ يًُٓٛ َٔ ٚد١ٗ ْعطى ٚبأغًٛبو اـام؟ ؿاِٖٝ َٔ خ٬ٍ امل -

.......................................................................................................
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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  اننًىتعزٌف  

 

 

 
 ايُٓٛ: َؿّٗٛ 

ٝٵًا ْٚٴًُّٝا ٚمنا٤ٶ : ظاز ٚنجط ٚضفا قايٛا  ايُٓٛ يػ١ : ٖٛ   ايَُّا٤ ٜٚعين ايعٜاز٠. من٢ ٢ُٜٓ من
ًَّا ، ٚأمنٝت ايؿ٤ٞ ٚمنِّت٘ دعًت٘ ْاََٝا.  ْٴُ

 ٚايُٓٛ يف ا٫قط٬ح ٖٛ :   تػٝري َططز يف ايها٥ٔ اؿٞ ٜتذ٘ ب٘ مٛ ايٓهر   .
فعٓاٙ ايٓؿػٞ ٜتهُٔ ايتػريات اؾػ١ُٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ َٔ سٝح ايطٍٛ ٚايٛظٕ ٚايُٓٛ 

ٚاؿذِ ٚايتػريات اييت ؼسخ يف أدٗع٠ اؾػِ املدتًؿ١ ٚايتػريات ايعك١ًٝ املعطؾ١ٝ ٚايتػريات 
 ايػًٛن١ٝ ا٫ْؿعاي١ٝ ، ٚا٫دتُاع١ٝ اييت ميط بٗا ايؿطز يف َطاسٌ منٛٙ املدتًؿ١   .

ٍ : إٕ املككٛز َٔ ايُٓٛ ٖٛ ايتػريات اييت ؼسخ يٲْػإ َتذ١ٗ ب٘ ٚمما غبل ميهٔ ايكٛ
إىل ايٓهر اؾػُٞ ٚايعكًٞ ٚايػًٛى ا٫ْؿعايٞ ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚغريٖا َٔ خكا٥ل 

ٜطٟ نجري َٔ عًُا٤ ايُٓٛ إٔ ايُٓٛ ٖٛ غًػ١ َتتابع١ َٔ ايتػٝريات اييت ، يصيو ايُٓٛ ا٭خط٣
١ًٝ ايُٓٛ مجٝع ايٓٛاسٞ اؾػ١ُٝ ٚ ايعك ؟اؿٞ َٔ إٔتٗسف اىل انتُاٍ ْهر ايها٥ٔ 

بططٜك١ ميهٔ ايتٓب٪ بٗا نٓتٝذ١ ا٫دتُاع١ٝ ٚ ا٫ْؿعاي١ٝ ٚؼسخ ٖصٙ ايتػريات برتتٝب َعني ٚٚ
 .يًٓهر ٚ اـرب٠

ٜتهٕٛ ، ٫ٚخطٛات َت٬سك١ ٢بٌ ٜتطٛض باْتعاّ عً ;وسخ ؾذأ٠ٚايُٓٛ بٗصا املعين ٫
بٌ ٖٛ  ;ٚ سيت فطز ؼػٔ يف قسضات٘أيطٍٛ ايؿطز،  تُٝرتاغٓتبهع ناؾ١ إايُٓٛ َٔ فطز 

 . ع١ًُٝ َعكس٠ تتهٕٛ َٔ تهاٌَ نجري َٔ ايبٓا٤ات ٚ ايٛظا٥ـ
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  انثبنًاننشبط      

 

 

 

 سز ططم ايتعاٌَ َع قٛاْني َٚباز٨ ايُٓٛ.:  إٔ وٖسف ايٓؿاط
 

 املطًٛب يف ايٓؿاط: 
  ؟تؿػري قٛاْني َٚباز٨ ايُٓٛ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا َٔ قبٌ املعًِا٫غتعا١ْ باؾسٍٚ يف  -

 ايكإْٛ ٚاملبس٨

 

 ايتعاٌَ َع٘ تؿػريٙ 

َػتُط٠  ١ايُٓٛ عًُٝ
 َتسضد١

  

   ايُٓٛ ٜػري يف َطاسٌ

   غطع١ ايُٓٛ يٝػت ثابت١

ايُٓٛ ٜتأثط بايعطٚف 
   ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ

تطتبط َعاٖط ايُٓٛ 
 ًاٚثٝك ًااضتباطٜبعهٗا 

  

ٚدٛز ايؿطٚم ايؿطز١ٜ يف 
   ايُٓٛ
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  ويجبدئ اننًىقىانٍن  

 

 

 

 :٨ ايعا١َ يًُٓٛ ٚأُٖٗا َا ٜأتٞتٛقًت ايسضاغات إىل ايعسٜس َٔ ايكٛاْني ٚاملباز

 النمو عمميه مستمرة متدرجة تتضمن نواحي التغير الكمي والنوعي : -1
ندٌ َطسًد٘ َدٔ    ٕ أَٚٓدص بدس٤ اؿُدٌ ستد٢ اداّ ايٓهدر       زا٥ُد١ َتكد١ً    ١عًُٜٝٚعين إٔ ايُٓٛ 

َطاسٌ ايُٓٛ تتٛقـ ع٢ً َا قبًٗا ٫ٚ تٛدس ثػدطات أٚ ٚقؿدات يف ايُٓدٛ ٚيهدٔ ٜٛددس مندٛ ندأَ        
 ٚمنٛ ظاٖط ٚمنٛ غطٜع ٚأخط بط٤ٞ.

  النمو يسير في مراحل : -2
ْٗاٜدد١  ٜٚعددين إٔ ايُٓددٛ ٜػددري يف َطاسددٌ تتددساخٌ َددع بعهددٗا ايددبعض ستدد٢ يٝكددعب ايتُٝددع بددني 

ايؿددطٚم تتهددح يف َٓتكددـ املطسًدد١ عددٔ املطسًدد١ ايػددابك١   ٕ أاملطسًدد١ ٚبساٜدد١ املطسًدد١ ايدديت تًٝٗددا ا٫  
 ٚاي٬سك١ هلا .

 :رحمه لها سمات خاصة ومظاهر مميزةكل م -3
يعددب ا٭طؿدداٍ يف  ؾُددج٬ًتتُٝددع نددٌ َطسًدد٘ َددٔ منددٛ اٱْػددإ بأْٗددا هلددا مساتٗددا اـاقدد١ بٗددا   

 ًاتبعدد اقدد١ٝ ٚتٓعددِٝ ىتًددـ عددٔ ايًعددب يف ايطؿٛيدد١ املتددأخط٠ ٚشيددو        ايطؿٛيدد١ املبهددط٠ ٜتُٝددع غ  
 يًُطس١ً ايُٓا١ٝ٥ اييت ميط بٗا ايطؿٌ .

 :سرعة النمو ليست ثابتة -4
قبدٌ املدد٬ٝز   ٜػدري ايُٓدٛ بػدطع١ تعتدرب يٝػدت عًد٢ ٚتدري٠ ٚاسدس٠ ٜٚهدٕٛ ايُٓدٛ يف َطسًد١ َدا             

٠ خطأيف ايطؿٛيد١ املتد  ْد٘  أاملٗدس ا٫   يف َطسًد١  ًاغدطٜع ٚيهدٔ ٜبكد٢    ًاْػبٝأغطع َا ٜهٕٛ ثِ ٜبط٧ 
 ٜبط٧ ثِ ٜػطع يف بسا١ٜ املطاٖك١ ٜٚبط٧ بعسٖا .  

 : سير بسرع مختمفةمظاهر النمو ت -5
اؾػدِ بػدطع١ ٚاسدس٠ ٫ٚ    ددعا٤  أيهٌ َعٗط َٔ َعاٖط ايُٓٛ غطعت٘ اـاقد١ بد٘ ٫ٚ تُٓدٛ    

 .ٚا٫ْؿعاي١ٝ ٚاؿػ١ٝ بػطع١ ٚاسس٠تُٓٛ مجٝع ايٛظا٥ـ ايعك١ًٝ 

 نمو يتأثر بالظروف الداخمية والخارجية:ال -6
َٔ ايعطٚف ايساخ١ًٝ امل٪ثط٠ يف ايُٓٛ ايٛضاث١ ٚإؾطاظات ايػسز َٚٔ ايعطٚف اـاضدٝد١ املد٪ثط٠   

   .ايطاس١ ايتعًِ, ايتػص١ٜ,
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 : ا  وثيق ا  ارتباطظاهر النمو يبعضها ترتبط م -7
خددط٣ ؾُددج٬ ايُٓددٛ ايُٓددٛ َعٗددط عدداّ َعكددس ٚنددٌ َعٗددط َددٔ َعدداٖطٙ ٜددطتبط َددع املعدداٖط ا٭ 

 .ايعكًٞ ٜطتبط َع َعاٖط ايُٓٛ اؾػُٞ ٚا٫ْؿعايٞ ٚا٫دتُاعٞ

 :وجود الفروق الفردية في النمو - 8
ىتًؿدٕٛ يف َدا بٝدِٓٗ    ْٗدِ   أميطٕٚ فطاسٌ ايُٓٛ بٓؿؼ ايتتدابع إ٫  ؾطاز ٕ ا٭أع٢ً ايطغِ َٔ  

ندطاؽ  ا٭ يعٗدٛض  َدج٬ً ض ٚسُٝٓا ْتشسخ عٔ َتٛغطات ا٭عُدا  ًاْٚٛع ًانَُٔ سٝح غطع١ ايُٓٛ 
ميطٕٚ بدٓؿؼ ايتتدابع   ِْٗ أا٭ؾطاز ضغِ ٕ أا٭ٚىل أٚ بسا١ٜ املؿٞ ؾٗصٙ نًٗا َتٛغطات ٖٚصا ٜعين 

 .خطآىل إإٔ تٛقٝت املعاٖط ايػًٛن١ٝ ٚاؾػ١ُٝ ٜتبأٜ َٔ ؾطز ٫ إايعاّ َٔ ايُٓٛ 

   القدمين :لى إمن الرأس  ا  طوليالنمو يتخذ اتجاها  -9
ٚظدا٥ـ  ٕ إؾد ايكدسَني ٚبدصيو   ىل إَدٔ ايدطاؽ    ًاطٛيٝتطٛض ايعهٟٛ ٚايٛظٝؿٞ ٜتذ٘ ايُٓٛ يف اي

ع٢ً ؼطٜدو ايدطأؽ  قبدٌ    ًاقازضا٭دعا٤ ايعًٝا َٔ اؾػِ تػبل ايػؿ٢ً ؾُج٬ ٜهٕٛ ايطؿٌ بسا١ٜ 
 .إ وطى ٜسٜ٘ ثِ قسَٝ٘

 :  من المحور الرئيسي لمجسم إلى األطراف الخارجية  ا  مستعرضالنمو يتخذ اتجاها  -11
٘ ايُٓٛ اػاٖا َػتعطنا َٔ اؾصع اىل ا٭طدطاف ٜٚػدبل تهدٜٛٔ ا٭ددعا٤ ايٛغدط٢ َدٔ       ٜتذ

اؾػِ ا٭دعا٤ ايبعٝدس٠ أٟ ايُٓدٛ املتعًدل  بدأدٗع٠ ايتدٓؿؼ ٚاهلهدِ ٜػدبل ايُٓدٛ اـدام بدأططاف           
 ايصضاعني ٚايػاقني .
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  انثبنثاننشبط      

 

 

  

 ٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ٖسف ايٓؿاط: ٜؿطح بعض ايتطب 
 : أخٞ املتسضب / أخيت املتسضب١ 

ط٬ب ايُٓٛ اؾػُٞ يبسضاغ١ خكا٥ل ٚمسات قِ بايتعإٚ َع ظ٥٬َو يف اعُٛع١          
 . سسز استٝادات٘ٚ قؿو ايسضاغٞ

 
 ايُٓٛ اؾػُٞمسات خكا٥ل ٚ

 

 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ
ايطٍٛ    ايعٜاز٠ يف ايُٓٛ اؾػُٞ، سٝح ٜعزاز .1

  ٚايٛظٕ.

 ٜعٗط عسّ ايتٓاغل يف أدعا٤ اؾػِ. .2
 

 ٜٗتِ با٭يعاب ايطٜان١ٝ . .3
 

 .إقباٍ ع٢ً تٓاٍٚ ايطعاّ بؿطا١ٖ .4
 

 .ايتٛاؾل اؿطنٞ أنجط تٛاظًْا .5
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  خصبئص طالة انًزحهخ انثبنىٌخ  ػُٞاؾايُٓٛ 

 

 

 
، ٚهلا َتٛغط١ ٖٞ َطس١ً َطاٖك١ٚ ٠ست٢ ايجا١َٓ عؿط ٠املطس١ً ايجا١ْٜٛ اتس َٔ اـاَػ١ عؿط

ايكسضات ُٓٛ ب بعض ايػُات ٚاـكا٥ل اييت تعٗط ع٢ً ايط٬ب يف ٖصٙ املطس١ً تتكٌ
 . اؾػ١ُٝ ٚايكسضات ايص١ٖٝٓ ٚايكسضات ايعاطؿ١ٝ

منٛ املطاٖل تكٌ عٔ شٟ قبٌ ٚتعزاز ايكسض٠ ع٢ً  ؾإٕ غطع١ ايكسضات اؾػ١ُٝؾُٔ ْاس١ٝ  -
ايُٓٛ يف ايػابع١ عؿط ٜٚكبح نٌ َٔ  ست٢ ٜهتٌُايتشهِ يف ايعه٬ت ٚا٭عكاب 

ٚيهٔ ٖصا ٜكابٌ اغتشاي١ َٔ ايٓاس١ٝ  اؾٓػني ع٢ً اغتعساز يًعٚاز َٔ ايٓاس١ٝ اؾػ١ُٝ
ايعازات ايكش١ٝ ايػ١ًُٝ َع اغتُطاض استٝاد٘ إىل  املاز١ٜ، ٜٚكبح املطاٖل قازضًا ع٢ً تهٕٛ

ايٝكع١، ٚتعٗط عًٝ٘ ع٬َات ايكًل  ًٜذأ إىل أس٬ّ نجري َٔ ايطعاّ ٚايّٓٛ، ٚنجريًا َا
ع٢ً ؾِٗ ٚدٗات ْعط ايهباض ٜٚهٝل قسضٙ بٓكا٥شِٗ  ٚايتٛتط ايٓؿػٞ ٜٚكبح غري قازض

ؾ١ً ا٭قسقا٤ ٚتكٟٛ ع٬قات٘ بِٗ ٱسػاغ٘ بأِْٗ  ٚيصيو لسٙ يف ٖصٙ املطس١ً ٜتذ٘ إىل
 .١ٜؿعط بِٝٓٗ با٫غتك٬ي١ٝ ٚاؿطٜ ٚعٓس٥ٍص ٜتهًُٕٛ يػت٘ ٜٚتؿُٕٗٛ َؿاعطٙ

 
 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ايُٓٛ اؾػُٞ :  

 .: نايتػص١ٜ ٚأٚقات ايّٓٛايعازات ايكش١ٝٚ ايكش١ٝ  ظٜاز٠ ا٫ٖتُاّ بايرتب١ٝ -
 .أيعاب، ْؿاط : ت١ُٝٓ املٍٝٛ اـاق١ باملٗاضات اؿطن١ٝ -
  .تٛدٝ٘ ايُٓٛ اؾٓػٞ -
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 :ًػ١أٖساف اؾ
 ايعكًٞ يًطايب.ؾطح ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ  -
 ؾطح ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ يًطايب. -
 ؾطح ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يًطايب. -

 

 جهضخان

 ثبنٍخان

  

 
  

 

 

 

 

 

 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ايعكًٞ يًطايب.   -
 ا٫ْؿعايٞ يًطايب. ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ -

 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يًطايب.  -

يىضىعبد 

 جهضخان
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  زاثعاناننشبط      

 

 

  

 : أخٞ املتسضب / أخيت املتسضب١ 
يط٬ب  ايعكًٞبايتعإٚ َع ظ٥٬َو يف اعُٛع١ قِ بسضاغ١ خكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ          

 قؿو ايسضاغٞ ٚسسز استٝادات٘. 
 خكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ايعكًٞ

 

 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ
ٜتُٝع ايط٬ب بايُٓٛ ايعكًٞ نًُا ٚنٝؿًا ُٜٓٛ ايصنا٤  .1

  ايعاّ بػطع١ .

 .غطع١ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚاملٌٝ إىل بعض املٛاز ايسضاغ١ٝ .2
 

 تُٓٛ ايكسض٠ ع٢ً تعًِ املٗاضات ٚانتػاب املعًَٛات  .3
 

 ٜتطٛض اٱزضاى َٔ املػت٣ٛ اؿػٞ إىل املػت٣ٛ اعطز . .4
 

 ٜعزاز ا٫عتُاز ع٢ً ايؿِٗ ٚا٫غتس٫ٍ .5
 

ُٜٓٛ ايتؿهري ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ ٚا٫غتٓتاز ٚإقساض  .6
  ا٭سهاّ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ .

 تتهٕٛ املؿاِٖٝ املع١ٜٛٓ عٔ اـري ٚايؿط . .7
 

ري عٔ تتهح ططم ٚعازات ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚايتعب .8
   ايٓؿؼ .
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  خصبئص طالة انًزحهخ انثبنىٌخ  عكًٞايايُٓٛ 

 

 

 
منٛ ايصنا٤ ايعاّ، ٚظٜاز٠ ايكسض٠ ع٢ً ايكٝاّ بهجري َٔ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ايعًٝا نايتؿهري  -

 ٚايتصنط ايكا٥ِ ع٢ً ايؿِٗ، ٚا٫غتٓتاز ٚايتعًِ ٚايتدٌٝ.
ٌَ َع ا٭عساز( ٚايكسض٠ ايًػ١ٜٛ ٚايسق١ منٛ ايكسضات ايعك١ًٝ اـاق١ نايكسض٠ ايطٜان١ٝ)ايتعا -

يف ايتعبري ٚايكسض٠ املٝهاْٝه١ٝ ٚايؿ١ٝٓ.  ٚتتهح ا٫بتهاضات يف ٖصٙ املطس١ً  نٓتاز 
 يًٓؿاطات ايعك١ًٝ.

منٛ بعض املؿاِٖٝ اعطز٠ ناؿل ٚايعساي١ ٚايؿه١ًٝ َٚؿّٗٛ ايعَٔ ٜٚتذ٘ ايتدٌٝ َٔ  -
 احملػٛؽ إىل اعطز.

ٚا٫ػاٖات ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ ايعكًٞ، ٜٚعٗط اٖتُاّ املطاٖل  منٛ املٍٝٛ ٚا٫ٖتُاَات -
 فػتكبً٘ ايسضاغٞ ٚاملٗين.

 تعزاز قسض٠ ا٫ْتباٙ ٚايرتنٝع بعس إٔ ناْت قسٚز٠ يف ايطؿٛي١. -
ميٌٝ املطاٖل إىل ايتؿهري ايٓكسٟ أٟ أْ٘ ٜطايب بايسيٌٝ ع٢ً سكا٥ل ا٭َٛض ٫ٚ ٜكبًٗا قب٫ًٛ  -

 أع٢ُ َػًًُا ب٘.
ط أس٬ّ ايٝكع١ سٍٛ املؿه٬ت ٚايتطًعات ٚاؿادات، سٝح ًٜذأ املطاٖل ٫ ؾعٛضًٜا تهج -

إىل إؾباعٗا، ٚميهٓ٘ منٛٙ ايعكًٞ َٔ شيو  سٝح ٜػُح ي٘ باهلطٚب بعٝسًا يف عامل اـٝاٍ، 
 .ؾري٣ ْؿػ٘ ٫عبًا َؿٗٛضًا أٚ بط٬ً ٫ ٜؿل ي٘ غباض

 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ايُٓٛ ايعكًٞ: 

 ايؿطٚم ايؿطز١ٜ . َطاعا٠ 
 . اختٝاض ططٜك١ ايتسضٜؼ املٓاغب١ يهٌ قـ زضاغٞ ، ٚيهٌ َاز٠ زضاغ١ٝ 
 ًٌٝتعٜٛس ايطايب يف ٖصٙ املطس١ً ع٢ً ايتؿهري ٚا٫غتٓباط ٚايتش 
 . ع٬ز بجٛض ايؿباب 
 . تؿذٝع اهلٛاٜات ا٫بتهاض١ٜ ، ٚتٛدٝٗٗا ٚؾل ايؿطع 
 : ًِٝايتطٜٛط يف أغايٝب ايتع 
 ع٢ً ايتعًِ ايصاتٞ . عٝح ٜؿذع ايت٬َٝص 
 . اغتدساّ ا٭غًٛب ايعًُٞ يف ايتؿهري 
 ٚ يكا١ٝ٥ املؿاضن١، ٚايبعس عٔ ايططٜك١ اٱططٜك١ ايتسضٜؼ املب١ٝٓ ع٢ً اؿٛاض

 .امل١ًُ
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  انخبيشاننشبط      

 

 

 
 
  

 : أخٞ املتسضب / أخيت املتسضب١ 
يط٬ب قؿو  ا٫ْؿعايٞقِ بسضاغ١ خكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ  بايتعإٚ َع ظ٥٬َو يف اعُٛع١         

 ايسضاغٞ ٚسسز استٝادات٘ . 
 

 خكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ

 

 ايرتب١ٜٛايتطبٝكات 
تتكـ اؿاي١ ا٫ْؿعاي١ٝ بعسّ ايجبات ا٫ْؿعايٞ ٚايتٓاقض  .1

  .ايٛدساْٞ

 .ظٗٛض اـٝاٍ اـكب ٚأس٬ّ ايٝكع١ .2
 

 .بات ايصات ٚا٫غتك٬ي١ٝايؿعٛض بايكًل ٚا٫غتعساز ٱث .3
 

  ؟
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-  
  خصبئص طالة انًزحهخ انثبنىٌخ  ا٫ْؿعايٞايُٓٛ 

 

 

 
ايطٖاؾ١ ا٫ْؿعاي١ٝ: سٝح ٜتأثط باملجريات املدتًؿ١ ؾٝجٛض ٭تؿ٘ ا٭غباب ٜٚؿعط باؿعٕ ايؿسٜس  -

 إشا تعطض يٲسباط َٔ أبٝ٘ أٚ َعًُ٘.
٫ تسٍ ع٢ً اتعإ( نايكطار بعٓـ ٚؾتِ اؿس٠ ا٫ْؿعاي١ٝ :)اغتذاب١ ساز٠ يبعض املٛاقـ  -

اٯخطٜٔ ٚا٫ْسؾاع بتٗٛض ؾإشا تؿادط َع أسس ، اْسؾع بعٓـ إىل َكسض ايؿذاض، ٚإشا قاز 
 ايػٝاض٠ قازٖا بػطع١ ؾسٜس٠ ٱظٗاض ق٠ٛ ٚ ؼسٟ اٯخطٜٔ.

ا٫ضتباى : سٝح ىاف ٜٚعذع عٓس َٛاد١ٗ َٛقـ َعكس، ٫ٚ ميهٔ ايتكطف سٝاي٘   -
 َٓ٘ أٚ َػا٫تِٗ يف َسس٘.نػدط١ٜ اٯخطٜٔ 

اؿػاغ١ٝ ايؿسٜس٠ يًٓكس: ٜؿعط املطاٖل باؿػاغ١ٝ ايؿسٜس٠ يٓكس ايهباض ي٘ ست٢ ٚإٕ  -
نإ ايٓكس قازقًا ٚبٓا٤ٶ، َٚٔ أقطب ايٓاؽ إيٝ٘، ٚخاق١ عٓسَا ٜهٕٛ ع٢ً َػُع َٔ 

يف اٯخطٜٔ، بٌ ٜٚعترب ايٓكٝش١ أٚ ايتٛدٝ٘ اْتكاًَا ٚإٖا١ْ، ٖٚصا مما ٜ٪نس عسّ ْهذ٘ 
 ٖصا اؾاْب.

ؾرتاٙ ٜٓتكٌ َٔ ايؿطح إىل  ،املطاٖل َٔ اْؿعاٍ إىل آخط بػطع١ايتكًب ا٫ْؿعايٞ: ٜٓتكٌ  -
اؿعٕ، َٚٔ ايتؿا٩ٍ إىل ايتؿا٩ّ، َٚٔ ايبها٤ إىل ايهشو، ٚتاض٠  ٜٓسَر َع اٯخطٜٔ 

 ٚتاض٠ ٜعتعٍ فايػِٗ ،َٚط٠ ػسٙ َتسٜٓا دسًا ٚأخط٣ َككطا.
ات٘: سٝح تتػع كاٚف املطاٖكني يتؿٌُ املسضغ١ ٚاؾٓؼ، تطٛض َجريات اـٛف ٚاغتذاب -

ٚكاٚف تتكٌ بايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، ٚكاٚف عا١ًٝ٥ تبسٚ يف ايكًل ع٢ً ا٭ٌٖ عٓسَا 
ٜتؿادطٕٚ أٚ عٓسَا ميطنٕٛ.  ٚقس وتؿغ بعض املطاٖكني يف بس٤ املطاٖك١ ببعض كاٚف 

 ايطؿٛي١ ناـٛف َٔ ا٭ؾباح ٚايجعابني ٚمٛ شيو.
طط٠ ايعٛاطـ ايؿدك١ٝ )اؾػِ َطنع اٖتُاَ٘( سٝح تعٗط يف بسا١ٜ املطاٖك١ َعاٖط غٝ -

ا٫عتعاظ بايٓؿؼ ٚايعٓا١ٜ باملًبؼ ٚا٭ْاق١ ٚايٛقٛف أَاّ املطآ٠ نجريًا ؾصب ا٫ْتباٙ، سٝح   
 ٜتكٛض زا٥ًُا نٝـ غٝهٕٛ ضز ؾعٌ اٯخطٜٔ ػاٖ٘.
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 : ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ

 .تٛدٝ٘ ايت٬َٝص إىل نبط ايٓؿؼ ٚسجِٗ ع٢ً تك٣ٛ اهلل 
  ا٫ْؿعاي١ٝ.َػاعس٠ ايت٬َٝص ع٢ً ايتدًل َٔ اؿػاغ١ٝ 
 .ٌسٌ املؿه٬ت ا٫ْؿعاي١ٝ قبٌ إٔ تػتؿش 
 املطاٖكني ع٢ً ؼكٝل ا٫غتك٬ٍ. َػاعس٠ 
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  ضبدساناننشبط      

 

 

  

 : أخٞ املتسضب / أخيت املتسضب١ 
يط٬ب  ا٫دتُاعٞبايتعإٚ َع ظ٥٬َو يف اعُٛع١ قِ بسضاغ١ خكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ          

 قؿو ايسضاغٞ ٚسسز استٝادات٘ . 
 

 خكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ

 

 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ
ميٌٝ ايطايب إىل ا٫تكاٍ ايؿدكٞ َٚؿاضن١  .1

  ا٭قطإ يف ا٭ْؿط١ املدتًؿ١.

 ١ باملعٗط ٚا٭ْاق١.ميٌٝ إىل ا٫ٖتُاّ ٚايعٓاٜ .2
 

 ميٌٝ إىل ا٫غتك٬ٍ ا٫دتُاعٞ. .3
 

 َػاٜط٠ اؾُاع١ ٚايطغب١ يف تأنٝس ايصات. .4
 

 ايبشح عٔ ايكس٠ٚ. .5
 

منٛ ايكسض٠ ع٢ً ؾِٗ َٚٓاقؿ١ ا٭َٛض ا٫دتُاع١ٝ  .6
  ٚاييت تتعًل بايعٚاز.

 اؿػاغ١ٝ يًٓكس ٚاملٌٝ إىل اؾسٍ َع ايهباض. .7
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1.  
  بئص طالة انًزحهخ انثبنىٌخخص  ا٫دتُاعٞايُٓٛ 

 

 

 
املٌٝ إىل ا٫غتك٬ٍ ٚا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ ٜٚعٗط شيو يف قا٫ٚت املطاٖل اختٝاض   .2

 أقسقا٥٘ ْٚٛع ٬َبػ٘، ٚزضاغت٘، ٚؼسٜس َٝٛي٘ بٓؿػ٘.
املٌٝ إىل ا٫يتؿاف سٍٛ ث١ً َع١ٓٝ، سٝح ٜٓسَر َع فُٛع١ َٔ ا٭قسقا٤ قػري٠ ايعسز  .3

ُا٤ ٚايتكٝس بآضا٥ِٗ ٚايتكطف ٚؾل أٖساؾِٗ ٜٚكبشٛا مجاع١ َطدع١ٝ  ٜٚبسٟ اي٤٫ٛ ٚا٫ْت
ي٘ وهِ َٔ خ٬هلِ ع٢ً أؾعاي٘ ٚأقٛاي٘ سٝح هس ايطاس١ ٚاملتع١ ٚايؿِٗ يػًٛن٘ َٔ 
قبًِٗ،  ٚهس يسِٜٗ ايتكسٜط ٚإظٗاض املٗاضات ٚتأنٝس ايصات ٚانتؿاف ايكسضات 

با٤ ٚاملعًُني بػبب نعـ ايع٬ق١ ٚانتػاب املعًَٛات اييت ٜعذع عٔ انتػابٗا َٔ اٯ
 بني املطاٖل ٚأغطت٘ يف ٖصٙ املطس١ً.

 تتػع زا٥ط٠ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ سٝح ٜكبح أنجط اتكا٫ً َع اٯخطٜٔ. .4
املٌٝ إىل َكا١َٚ ايػًط١ ايٛ ايس١ٜ ٚاملسضغ١ٝ ٜٚعٗط شيو يف ضؾض املطاٖل ٭ٚاَط ايٛايسٜٔ  .5

كس ايٛايسٜٔ ٚأغًٛب سٝاتُٗا ٚططٜك١ ٚاملعًُني إشا اقطسَت بأٚاَط ايج١ً، ٜٚٓت
تؿهريُٖا.  ٜٚعرب املطاٖل ايٛيس عٔ اطزٙ بايعسا٤ أٚ اـطٚز َٔ املٓعٍ، أَا ايبٓت 

 املطاٖك١ ؾٗٞ أنجط قب٫ًٛ يًػًط١ ايٛ ايس١ٜ.
املٓاؾػ١: ٜكاضٕ املطاٖل ْؿػ٘ بػريٙ يف قاٚي١ يًشام باٯخطٜٔ أٚ ايتؿٛم عًِٝٗ.املٌٝ إىل  .6

٫ٖتُاّ ب٘:   ٜتشٍٛ املطاٖل َٔ ايٓؿٛض َٔ اؾٓؼ اٯخط إىل املٌٝ إيٝ٘ اؾٓؼ اٯخط ٚا
ٚا٫ٖتُاّ ب٘، ٜٚعٗط شيو يف قاٚيت٘ دصب ا٫ْتباٙ إيٝ٘ عٔ ططٜل أْاق١ املعٗط 

 ايؿدكٞ أٚ اَت٬ى أؾٝا٤ َجري٠.
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 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ :

   ايطؾام ايكاؿني .تٛدٝ٘ ايت٬َٝص إىل أ١ُٖٝ اختٝاض 
  . ٜٛنح هلِ اهلؿٛات ٚاملعايل اـًك١ٝ اييت ٜٓبػٞ ػٓبٗا ٚايتشصٜط ممٔ ٜكرتؾٗا 
  . ِٗإبطاظ غري ايكشاب١ ٚايكاؿني ي٬قتسا٤ ب 
 . تٛدِٝٗٗ إىل ا٫يتشام فطانع ايٓؿاط 
  . ٙاسرتاّ ضأِٜٗ ٚعسّ ؼكري 
  اسرتاّ َٝٛهلِ ٚضغباتِٗ ٚتٛدٝٗٗا. 
  عإٚ اؾُاعٞ تعٜٚسِٖ بايكِٝ اـًك١ٝ ٚايهٛابط ايؿطع١ٝ، مٛ إؾعاضِٖ بأ١ُٖٝ ايت

 ا٫عتساٍ زٕٚ إؾطاط أٚ تؿطٜط .
 : ٍبٓا٤ ايع٬ق١ ايك١ٜٛ بني املطبٞ ٚت٬َٝصٙ َٔ خ٬   
    ِٗخطا٥ِٗ أايتذاٚظ عٔ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ ٚتؿذٝع . 
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  يهخص تأيهً 

 
 

 : أخٞ املتسضب
(  5ؿاؾ١ٝ َٚكساق١ٝ َع ايصات ، خص ) آَح ْؿػو ؾطق١ يًتشػني ٚايتطٜٛط ، ٚبؿ

 زقا٥ل َع ٖصا ايٓؿاط ْٗا١ٜ نٌ ّٜٛ تسضٜيب. 
 

(ا تعًُت٘ َٔ َعاضف ٚخربات دسٜس٠َ)يعبرفً  (1   ) 
 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

َا غأؾعً٘ بؿهٌ كتًـ َػتكب٬ً () يهبرتً  (2   ) 
 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 

) ْٗا١ٜ ايّٝٛ ايتسضٜيب ( يشبعزي  (3   ) 
 

...................................................................................................... 
....................................................................................................... 

...................................................................................................... 
....................................................................................................... 
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أهذاف انىحذح :

 طالب.علم الإدراك أثر خصائص النمو على ت -
 إدراك احتياجات الطالب في المرحلة الثانوية. -
 تصميم تطبيقات تلبي حاجات الطالب في المرحلة الثانوية. -

 
 انىحذح 

 انثبنٍخ
  

 

  

 

 

 

 

يىضىعبد 

 انىحذح :

 

 .أثر خصائص النمو على تعلم الطالب 
 .احتياجات الطالب في المرحلة الثانوية 
 ة الثانوية.تطبيقات تلبي حاجات الطالب في المرحل  

 
 

 .أٚضام عٌُ يتٓؿٝص ايٓؿاطات 
 .ٞدٗاظ ساغب آي 
 ( دٗاظ عطض ايبٝاْاتData show Projector.) 
 .غبٛض٠ ٚضق١ٝ ٚأٚضام غبٛض٠ ٚضق١ٝ ٚأق٬ّ ايهتاب١ عًٝٗا 
 .قشـ سا٥ط١ٝ َٚٛاز تجبٝت ايكشـ اؿا٥ط١ٝ 

 

يتطهجبد 

 انتنفٍذ
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 نثبنٍخانىحذح اانخطىاد اإلخزائٍخ نتنفٍذ  

 الزمن بالدقائق اإلجراءات م

 21 يبدأ ادلدرب التعريف بنفسه مث يطلب من ادلشاركني التعريف بأنفسهم.  .23

 6 يعرض ادلدرب أهداف الربنامج التدرييب بشكل عام ويدير حوذلا نقاشاً مع ادلتدربني.  .24

مة ادلطلوبة فيه ( ويطلب منهم تنفيذ ادله2ــ2ــ2يوزع ادلدرب على ادلتدربني ورقة النشاط )  .25
 21 بدقة.

يعرض ادلتدربون نتائج النشاط بصورة سريعة، ويسجل ادلدرب ادللحوظات اليت يرى أمهيتها   .26
 21 خالل العرض على السبورة.

يدير ادلدرب نقاشًا حول نتائج النشاط، ويوجه النقاش حنو أثر فرط احلركة لدى الطفل   .27
 21 على تعلمه.

(، ويوجههم إىل تنفيذ ادلهمة ادلطلوبة 3ــ2ــ2 ورقة النشاط )يوزع ادلدرب على ادلتدربني  .28
 26 بدقة.

يعرض ادلتدربون نتائج النشاط، ويسجل ادلدرب ادللحوظات اليت يرى أمهيتها خالل   .29
 26 العرض على السبورة.

 6 يدير ادلدرب نقاشاً حول نتائج النشاط، ويقدم مادته العلمية.  .:2

(،ويوجههم إىل العناية بتنفيذ ادلهمة 4ــ2ــ2ورقة النشاط )يوزع ادلدرب على ادلتدربني   .31
 31 ادلطلوبة.

يعرض ادلتدربون نتائج النشاط، ويسجل ادلدرب ادللحوظات اليت يرى أمهيتها خالل   .32
 26 العرض على السبورة.

 6 يدير ادلدرب نقاشاً حول نتائج النشاط، ويقدم مادته العلمية.  .33

 231 اجملموع
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 :ًػ١أٖساف اؾ
 .أثط خكا٥ل ايُٓٛ ع٢ً تعً ِ ايطايب إزضاى -
 ايتعطف ع٢ً استٝادات ايط٬ب   إزضاى أ١ُٖٝ  -

 

 جهضخان

 األونى
  

   

 .خكا٥ل ايُٓٛ ع٢ً تعً ِ ايطايبأثط   -
 استٝادات طايب املطس١ً ايجا١ْٜٛ  أ١ُٖٝ ايتعطف ع٢ً  -

 

يىضىعبد 

 جهضخان
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  األولاننشبط      

 

 

 

 :  إٔ ٜػتٓتر املتسضب أثط خكا٥ل ايُٓٛ ع٢ً تعً ِ ايطايب.ٖسف ايٓؿاط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 املطموب يف النشاط: 

 ماذا تعين لك الصورة أخي املشارك ؟  -
 ؟  ملاذا جيب عمينا التعرف عمى احتياجات الطالب -

 
.......................................................................................................

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
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  عهى خصبئص اننًىانتعزف  

 

 

 

 
 ايط٬ب   : استٝاداتأٖساف ايتعطف ع٢ً 

 ايطغب١ يف ؼػني عًُٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ. .1
 ايتشكل َٔ قش١ ايٓعطٜات ايكا١ُ٥ أٚ تطٜٛطٖا أٚ تػٝريٖا. .2
 يف كتًـ َطاسٌ ايعُط. ايهؿـ عٔ خكا٥ل ا٭طؿاٍ .3
 ات ايٓاؽ يف كتًـ  املطاسٌ ٚايعطٚف.ٝتؿػري غًٛن .4
 ايتشكل َٔ بعض املؿاِٖٝ ايػا٥س٠ َجٌ َؿّٗٛ َعاٌَ ايصنا٤. .5
ايتشكل َٔ بعض املعتكسات ايرتب١ٜٛ املتعًك١ بايتعًِ َجٌ: َٔ وؿغ بػطع١ ٜٓػ٢  .6

 بػطع١. ايصنا٤ ٚضاثٞ.
 ٚٚنع سًٍٛ هلا. قاٚي١ ؾِٗ زٚاؾع املؿه٬ت اعتُع١ٝ  .7
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  انثبنًاننشبط      

 

 

 

 

  أخٞ املتسضب  : 
 قِ باختٝاض أسس املتسضبني ْٚاقـ َع٘ ايعباضات ايتاي١ٝ :            

 

 (1)  . زٚض املعًِ ٜكتكط ع٢ً ا٫ٖتُاّ بايُٓٛ ايعكًٞ املعطيف يًطايب ؾكط  
 

.......................................................................................................
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 
 (2)  . ا٭غط٠ ٖٞ املع١ٝٓ بتًب١ٝ استٝادات ايطايب املدتًؿ١   

 

.......................................................................................................
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 

 (3)  .ت ايط٬ب ايٓاػ١ عٔ خكا٥ل منٛٙ ٚاستٝادات٘املطؾس ايط٬بٞ ٖٛ املعين عٌ َؿه٬  
 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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 :ًػ١أٖساف اؾ
 .استٝادات طايب املطس١ً ايجا١ْٜٛإٔ ٜتعطف املتسضب ع٢ً  -
 ٜكُِ تطبٝكات تطب١ٜٛ تًب١ٝ ا٫ستٝادات املدتًؿ١ يًط٬ب. -

 

 جهضخان

 ثبنٍخان
  

 
  

 

 

 

 

 

  استٝادات ايط٬ب يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ.  -
 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ايعكًٞ يًطايب. -
 ًطايب.ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ ي -
 ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ـكا٥ل ٚمسات ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يًطايب.  -

يىضىعبد 

 جهضخان
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  ثبنثاناننشبط      

 

 

  

 
 : أخٞ املتسضب / أخيت املتسضب١ 

 .ًٛن١ٝ ثِ اغتٓتر استٝاز ايطايب بايتعإٚ َع ظ٥٬َو يف اعُٛع١ قِ بصنط أَج١ً غ          

 األمثلة السلوكية 

 

 احتياجاته

عبساهلل ٫ ٜ٪زٟ ْؿاطات٘ املسضغ١ٝ  ٜٚبتعس عٔ َٛاد١ٗ املعًِ 
 أثٓا٤ قازثت٘ ٫ٚ ٜكّٛ بسٚضٙ يف ايعٌُ ايتعاْٚٞ َع ظ٥٬َ٘ 

 

غعٝس ٜؿعط با٫ضتٝاح عٓسَا ٜػبب إظعادًا يف ايؿكٌ ، ٜٚجري 
نشو ايط٬ب ٚعٓسَا ٜٛادٗ٘ املعًِ ٜبتػِ بؿهٌ دصاب 

 هٝب بًطـ َبايؼ ؾٝ٘ٚ
 

َا  ْٚازضًاخايس ميتًو دٗاظ ساغب آيٞ يهٓ٘ ٫ ٜػتؿٝس َٓ٘ 
ٜػتدسَ٘ بٌ إْ٘ واٍٚ يف أٟ ْكاف َع ظ٥٬َ٘ ايتكًٌٝ َٔ 

َا ٜػتؿٗس بأَج١ً ي٬غتدساّ  ًاٚزا٥ُؾا٥س٠ ايتك١ٝٓ يف ايتعًِٝ  
 ايػ٧ٝ يًتك١ٝٓ   
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  خ  احتٍبخبد طبنت انًزحهخ انثبنىٌ 

 

 

 
طبٝعٞ تكتهٝ٘  املطاٖل ميط بعسز َٔ ايتػريات اؾػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ، ٖٚصا أَط

ايتػريات بأبعازٖا  طبٝع١ ايُٓٛ اؾػُٞ ٚايٓؿػٞ. ٚاملِٗ ٖٓا ٖٛ إٔ ْٓتب٘ إىل إٔ سسٚخ ٖصٙ
إىل داْب اؿادات  ايج٬ث١ اييت شنطْاٖا، ٜ٪زٟ إىل ظٗٛض فُٛع١ َٔ اؿادات ايٓؿػ١ٝ

ا٫ستٝادات بطبٝع١ اؿاٍ  . َٚا إىل شيو. ٖٚصٙ.١ُٝ املعطٚؾ١ َٔ َأنٌ َٚػهٔ َٚؿطب .اؾػ
 ًاَٛقعاتاظ باؿػاغ١ٝ ٚؼتٌ  يٝػت استٝادات دسٜس٠ أٚ أْٗا ٚيٝس٠ ٖصٙ املطس١ً، إ٫ أْٗا

ٜكاسب ٖصٙ املطس١ً َٔ ْهر ؾهطٟ  َٔ ا٭١ُٖٝ َكاض١ْ فطس١ً َا قبٌ املطاٖك١ ملا ًاَتكسَ
 ػٞ. ٚأبطظ ٖصٙ ا٫ستٝادات: ٚعكًٞ ْٚؿ

بكٛض٠ َاغ١ ٭ٕ وكٌ ع٢ً نِ ٚاؾط َٔ  وتاز املطاٖل ط: أ٫ٚ: اؿاد١ إىل ايتكسٜ
ٚإَهاْات٘ غٛا٤ يف ب٦ٝت٘ ا٭غط١ٜ أٚ  ايتكسٜط ا٫دتُاعٞ ٚاملها١ْ اييت تتٓاغب ٚقٛاٙ

ح املػتُط ٜهاز ٫ ٜتٛقـ عٔ ع١ًُٝ ايبش ايتع١ًُٝٝ أٚ احملٝط ا٫دتُاعٞ ايعاّ. ؾاملطاٖل
ٖٛ أنرب َٔ طاقاتِٗ أسٝاْا ؾكط َٔ أدٌ  عٔ شات٘، ٚهلصا لس بعض املطاٖكني ٜبصيٕٛ َا

 ايعٗٛض يف احملٝط ا٫دتُاعٞ

 ًاؾهطإٕ املطاٖل نُا غبكت اٱؾاض٠ وٌُ : اؿاد١ إىل اٱضؾاز ٚايتٛدٝ٘ :ثاْٝا
 ضفا تهٕٛ ٚس١ٜٛٝ ظا٥س٠ يًشس ايصٟ ميهٓ٘ َٔ اؽاش ايكطاضات اييت ًاٚمحاغ ًاْؿط

خطري٠ أٚ َكري١ٜ، إ٫ أْ٘ يف املكابٌ ٜعاْٞ َٔ ْكل ؾسٜس يف اـربات ٚايتذاضب،  قطاضات
 زٕٚ إقاب١ اهلسف ؾٝ٪زٟ  بايتايٞ إىل ايؿؿٌ أٚ ا٫ْٗعاّ. ٚملا نإ سا٬ً٥ايصٟ ٜكـ  ا٭َط

 املطاٖل أغطع ايٓاؽ إىل ايهآب١ ٚايٝأؽ ؾإٕ خٛض ػطب١ قعب١ ٚاستُاٍ ايؿؿٌ ؾٝٗا
ايعني  وتُإ إهاز املطؾس أٚ املٛد٘ ايصٟ ميس ٖصا املطاٖل غربات٘ َٚعاضؾ٘ ؾٝهٕٛ فجاب١

ع٢ً ت٦ٝٗت٘  ايجايج١ يًُطاٖل يف ض٩ٜت٘ يٮَٛض ٚاملعطٝات املتٛؾط٠ يسٜ٘ َٔ د١ٗ، ٚيهٞ ٜعٌُ
اـًٛز إىل ساي١  َٔبس٫ًيتكبٌ ايؿؿٌ ٚقاٚي١ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭خطا٤ ٚايتذاضب ايؿاؾ١ً 

 أؽ ٚايهآب١ اييت  ٖٞ اْتشاض بط٤ٞ يًُطاٖلايٝ
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ع٢ً  ميجٌ ايعٌُ اؿكٌ ا٭ٍٚ ايصٟ ٜجبت ؾٝ٘ املطاٖل قسضت٘ :اؿاد١ إىل ايعٌُ :ثايجًا
شات٘ َٔ  ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ ٚإزاض٠ أَٛضٙ بايكٛض٠ ايػ١ًُٝ، ٖٚٛ املهإ ايصٟ وكل املطاٖل

ؾٝهْٕٛٛ  ت٪ثط ع٢ً ٖصٙ ايؿ١٦ خ٬ي٘. ٚيعًٓا ٬ْسغ نٝـ إٔ سا٫ت ايبطاي١ ت٪ثط أنجط َا
ايػٝاغٞ  عطن١ ي٬مطاؾات ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫بتعاز عٔ اـط ايكِٜٛ أٚ ا٫نطاط يف ايعٓـ

يٝؼ  ٚايٛقٛف يف ٚد٘ ايػ٬ح زٕٚ أز٢ْ خٛف أٚ ٚدٌ، سٝح إٔ إسػاغِٗ بايؿؿٌ ايصضٜع
ٖصٙ  مٛ ًاقًٜٛازاؾعيف إثبات ايصات ؾشػب بٌ ٚست٢ يف إظٗاض ٖصا ايصات يًُذتُع، ٜهٕٛ 

ايصٟ ٜتٓاغب  املٍٝٛ. ٖٚٓا تكع ع٢ً عاتل اعتُع ٚايسٚي١ ع٢ً سس غٛا٤ َػ٪ٚي١ٝ تٛؾري ايعٌُ
 أؾهٌتػتجُط     نُٝا ٚإَهاْات املطاٖل ايع١ًُٝ ٚاؾػس١ٜ ٚايؿهط١ٜ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ

 ا٭خ٬قٞ َٔ د١ٗ ٚيهٞ تهُٔ ابتعاز املطاٖل عٔ عٛاٌَ ا٫مطاف ٚايؿػاز  اغتجُاض

املطاٖل ٜتُتع بجك١ عاي١ٝ  نُا أؾطْا َٔ قبٌ، ؾإٕ  :: اؿاد١ إىل ا٫غتك٬ي١ًٝاضابع
تٓكك٘ اـرب٠ اييت تهُٔ  يف قسضت٘ ع٢ً اؽاش ايكطاضات ٫ غُٝا املكري١ٜ َٓٗا، يهٓ٘
املطاٖل إٔ ْعٝٓ٘ ع٢ً اؽاش  غ١َ٬ ٖصٙ ايكطاضات، يصا ٜٓبػٞ عًٝٓا نطاؾسٜٔ قٝطني بٗصا

َا ٜٓبػٞ ا٫يتؿات إيٝ٘ ٖٓا ٖٛ إٔ ٫  مٌُ َٔ خربات َٚعاضف إيٝ٘.. إ٫ إٔايكطاض بٓكًٓا ملا 
ايؿطض ٚايػٝطط٠ ٚايٛقا١ٜ، شيو إٔ ٖصا ا٭َط  ٜتِ ْكٌ ٖصٙ اـربات ٚايتذاضب يف ساي١ َٔ

إٔ هعٌ َٔ ؾدك١ٝ املطاٖل ؾدك١ٝ َطٜه١  َٔ ؾأْ٘ –ٖٚٛ ؾطض ايػٝطط٠ ٚايٛقا١ٜ  –
ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ٖصا ايؿاب  ايكطاضات أَٚٚتصبصب١ غري قازض٠ ع٢ً اؽاش 

عٔ ا٫غتؿاز٠  ًاعادعٜعٝـ ؾٝ٘. نُا إْ٘ غٝهٕٛ  غري ؾاعٌ أٚ َٓتر يف اعتُع ايصًٟاؾطز
 بس٫ًايكطاض ٚخؿاٜاٙ، ٚٱسػاغ٘ بأْ٘ ٜٓؿص ا٭ٚاَط  َٔ ايتذاضب اييت ىٛنٗا ؾًٗ٘ ظٛاْب

  .تإثبات ايصا َٔ ؼًٝ٘ بطٚح ايتشسٟ َٔ أدٌ
ايكٍٛ بإٔ املطاٖل عباض٠ عٔ  يكس نطضْا :خاَػا: اؿاد١ إىل ا٫غتٝعاب ا٫دتُاعٞ

  إ٫ٖٚصا يف سس شات٘ أَط دٝس، ؾع١ً َٔ ايٓؿاط ٚاؿ١ٜٛٝ ٚايٖٛر ايؿهطٟ ٚضٚح املجابط٠،
أَٛض قاب١ً يًت٬ؾٞ ٚا٫نُش٬ٍ إشا  إٔ َا هب ايتٓب٘ إيٝ٘ ٖٛ إٔ ٖصٙ ا٭َٛض أٚ ايكؿات ٖٞ

ْٚككس با٫غتٝعاب ا٫دتُاعٞ ٖٓا،  .َٔ ا٫غتٝعاب ا٫دتُاعٞ ًٝأَ ناؾ ًاسضقمل ػس 
اٱَهاْٝات ايصات١ٝ ايها١َٓ يس٣  تػدري ٖصا ايٓؿاط بايهٝؿ١ٝ ايكشٝش١ املت١ُ٥٬ َع
احملٝط ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘  املطاٖل فا ٜتٓاغب ٚاؿاد١ ا٫دتُاع١ٝ يف ايٛغط أٚ
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يس٣ املطاٖل ٜعٌُ ع٢ً دطؾ٘ إىل  اخ بٗصٙ اؿاي١ ايطبٝع١ٜٝٚٓتُٞ إيٝ٘. إٕ عسّ ا٫نرت
ايتكٛقع ٚا٫ْعٚا٤ ع٢ً ايٓؿؼ ٚضفا  ا٫ْطٛا٤ ٚابتعازٙ عٔ ساي١ ايبصٍ ٚايعطا٤ إىل ساي١

تعٌُ َا ٖٛ َطًٛب َٓٗا ؾكط زٕٚ إٔ  ايعٝـ نأٟ آي١سٛاٍ ا٭ا٫مطاف، أٚ يف أسػٔ 
  .نيٜعٌُ ع٢ً ايتطٜٛط ٚايتشػ ًاإبساعٝ ًاؾهطؼطى 

اٱْتاز  ٖٚٛ نطٚض٠ َٔ نطٚضات  :غازغا: اؿاد١ إىل ايؿعٛض با٭َٔ ٚا٫غتكطاض
ٜسؾع٘  ايؿهطٟ ٭ٟ ؾطز َٔ أؾطاز اعتُع ٚيف أٟ َطس١ً عُط١ٜ. ؾإسػاؽ ايؿطز با٭َإ

املها١ْ  ٭ٕ ٜعٌُ ع٢ً ؼػني ٚنع٘ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ ٚايػري يف ططٜل نػب ًازَٚ
با٭َٔ ٖٓا   سني ٜعٌُ ؾعٛضٙ باـٛف ع٢ً ؼطُٝ٘ ايهًٞ. ٚاملككٛزاملطَٛق١ يف اعتُع يف

ٚا٫دتُاع١ٝ  ٖٛ ساي١ ايطُأ١ْٓٝ ٚايػه١ٓٝ ٚا٫غتكطاض بهاؾ١ أؾهاهلا ٦ٖٝٚاتٗا ايٓؿػ١ٝ
  .ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايؿهط١ٜ ٚغريٖا
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  انزاثعاننشبط      

 

 

 

 

 َٞٓؿط تطبٟٛ تعًُٝٞ ًٜيب استٝادات ط٬بو اي١ٝ قِ بتكُِٝ املتسضب : َٔ خ٬ٍ ا٫غتُاض٠ ايت أخ  

 اسم البرنامج

 أهدفه

 المستفيدون

 اإلطار الزمني

 مكان التنفيذ

 احتياجات البرنامج

المشاركون في 
 البرنامج

 آلية التنفيذ

 تقويم البرنامج
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  نتزثىي انتعهًًٍاأصئهخ تقٍٍى انجزنبيح  

 

 

 

 

 

 

 ٫ ْعِ ايػ٪اٍ ّ

   مت ؼسٜس أٖساف ايربْاَر بؿهٌ ٚانح 1

   تتٛاؾل أٖساف ايربْاَر َع أٖساف املطس١ً ايتع١ًُٝٝ 9

   خكا٥ل ٚمسات ط٬ب املطس١ً يف أغايٝب تٓؿٝص ايربْاَر مت َطاعا٠ 1

   ؾاضنت اٱزاض٠ يف تٓعِٝ ٚتٓؿٝص ايربْاَر 4

   ٘ؾاضى املعٕٓٝٛ بايربْاَر يف ايتدطٝط ي 5

   ضٚعٞ َؿاضن١ ) املدتل د املعًِ د ايطايب د ٚيٞ أَطٙ ( يف تٓؿٝص ايربْاَر 6

   سسزت َتطًبات تٓؿٝص ايربْاَر 7

   دسٍٚ ايربْاَر ظًَٓٝا ٚؾل َطاسٌ َتػًػ١ً 8

   سسز َهإ تٓؿٝص ايربْاَر 9

   اختريت ايٛغا٥ٌ اٱضؾاز١ٜ املٓاغب١ يطبٝع١ ايربْاَر 11

   ا٤ات اي٬ظ١َ يتٓؿٝص ايربْاَراؽصت اٱدط 11

   مجعت املعًَٛات املتعًك١ بايربْاَر بؿهٌ ناٌَ 19

   أعست خط١ ؾا١ًَ يًربْاَر قبٌ بس٤ ايتٓؿٝص 11

   مت ايتعاٌَ َع املعٛقات ٚاملؿه٬ت احملت١ًُ يًربْاَر 14

   سكل ايربْاَر أٖساؾ٘ 15
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  يهخص تأيهً 

 

 : أخي المتدرب / أختي المتدربة
( دقائق مع هذا النشاط  5امنح نفسك فرصة للتحسين والتطوير ، وبشفافية ومصداقية مع الذات ، خذ ) 

 نهاية كل يوم تدريبي . 
 

) ما تعلمته من معارف وخبرات جديدة  (يعبرفً  (1   ) 
 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 

) ما سأفعله بشكل مختلف مستقباًل ( يهبرتً  (2   ) 
 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 

) نهاية اليوم التدريبي ( يشبعزي  (3   ) 
 

...................................................................................................... 
....................................................................................................... 

...................................................................................................... 
....................................................................................................... 
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انىحذح : أهذاف
 تعطف أِٖ املؿه٬ت اييت ٜعاْٞ َٓٗا ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ. -
 .ٝا٠ املطاٖلأبطظ املؿه٬ت ٚايتشسٜات ايػًٛن١ٝ يف سؼسٜس  -
 .املؿانٌ اييت ميط بٗا املطاٖلاؾ١ عايٓادع١ يف َططم ايؼسٜس بعض  -
 ثط غًٛى املعًِ ع٢ً ايطايب.إزضاى أ -

 
 انىحذح 

 ثبنثخان
  

 

  

 

 

 

 

 

يىضىعبد 

 انىحذح :

 

 .أبطظ املؿه٬ت ٚايتشسٜات ايػًٛن١ٝ يف سٝا٠ املطاٖل  -
 .ططم ع٬ز املؿانٌ اييت ميط بٗا املطاٖل  -
 غات املعًِ املطبٞ.مماض -
 ثط غًٛى املعًِ ع٢ً ايطايب.أ -

 

 .أوراق عمل لتنفيذ النشاطات 
 .جهاز حاسب آيل 
 ( جهاز عرض البياناتData show Projector.) 
 .سبورة ورقية وأوراق سبورة ورقية وأقالم الكتابة عليها 
 .صحف حائطية ومواد تثبيت الصحف احلائطية 

 

 يتطهجبد

 انتنفٍذ
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 انىحذح انثبنثخطىاد اإلخزائٍخ نتنفٍذ انخ 

 

 الزمن بالدقائق اإلجراءات م

 11 ٜبسأ املسضب ايتعطٜـ بٓؿػ٘ ثِ ٜطًب َٔ املؿاضنني ايتعطٜـ بأْؿػِٗ.؟  .91

َع  اْكاؾٜعطض املسضب أٖساف ايربْاَر ايتسضٜيب بؿهٌ عاّ ٜٚسٜط سٛهلا   .94
 5 املتسضبني.

( ٜٚطًب َِٓٗ تٓؿٝص امل١ُٗ 1دد1دد1)ٜٛظع املسضب ع٢ً املتسضبني ٚضق١ ايٓؿاط   .95
 11 املطًٛب١ ؾٝ٘ بسق١.

ٜعطض املتسضبٕٛ ْتا٥ر ايٓؿاط بكٛض٠ غطٜع١، ٜٚػذٌ املسضب املًشٛظات   .96
 11 اييت ٜط٣ أُٖٝتٗا خ٬ٍ ايعطض ع٢ً ايػبٛض٠.

سٍٛ ْتا٥ر ايٓؿاط، ٜٚٛد٘ ايٓكاف مٛ أثط ؾطط  اًٶْكاؾٜسٜط املسضب   .97
 11 ٘.اؿطن١ يس٣ ايطؿٌ ع٢ً تعًُ

(، ٜٚٛدِٗٗ إىل تٓؿٝص 2دد1دد1ٜٛظع املسضب ع٢ً املتسضبني ٚضق١ ايٓؿاط )  .98
 15 امل١ُٗ املطًٛب١ بسق١.

ٜعطض املتسضبٕٛ ْتا٥ر ايٓؿاط، ٜٚػذٌ املسضب املًشٛظات اييت ٜط٣   .99
 15 أُٖٝتٗا خ٬ٍ ايعطض ع٢ً ايػبٛض٠.

 5 ١.سٍٛ ْتا٥ر ايٓؿاط، ٜٚكسّ َازت٘ ايعًُٝ اًٶْكاؾٜسٜط املسضب   .11

(،ٜٚٛدِٗٗ إىل ايعٓا١ٜ 3دد1دد1ٜٛظع املسضب ع٢ً املتسضبني ٚضق١ ايٓؿاط )  .11
 91 بتٓؿٝص امل١ُٗ املطًٛب١.

ٜعطض املتسضبٕٛ ْتا٥ر ايٓؿاط، ٜٚػذٌ املسضب املًشٛظات اييت ٜط٣   .19
 15 أُٖٝتٗا خ٬ٍ ايعطض ع٢ً ايػبٛض٠.

 5 ١ُٝ.سٍٛ ْتا٥ر ايٓؿاط، ٜٚكسّ َازت٘ ايعً اًٶْكاؾٜسٜط املسضب   .11

 191 المجموع
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  األولاننشبط      

 

 

 

 
إىل آخط، َٚٔ ب١٦ٝ دػطاؾ١ٝ إىل  طايبؽتًـ َٔ  َؿه٬ت ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛإٕ 

، ؾٗٞ يف ايطايبأخط٣، نصيو ؽتًـ باخت٬ف ا٭مناط اؿهاض١ٜ اييت ٜرتب٢ يف ٚغطٗا 
ًـ عٓٗا يف اعتُع املتشهط، ٚنصيو ؽتًـ يف فتُع املس١ٜٓ عٓٗا يف اعتُع ايبسا٥ٞ ؽت

اعتُع ايطٜؿٞ، نُا ؽتًـ َٔ اعتُع املتعَت ايصٟ ٜؿطض نجريًا َٔ ايكٝٛز ٚا٭غ٬ٍ ع٢ً 
ؾطم ايعٌُ ٚايٓؿاط، ٚؾطم إؾباع  ي٘، عٓٗا يف اعتُع اؿط ايصٟ ٜتٝح ايطايبْؿاط 

 .اؿادات ٚايسٚاؾع املدتًؿ١
 املتسضب / أخيت املتسضب١ : أخ ٞ  

ٜعاْٞ َٓٗا ط٬بو بايتعإٚ َع ظ٥٬َو يف اعُٛع١ ، ٖات أَج١ً يًُؿه٬ت اييت 
 .  بايكـ

 

.......................................................................................................
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
.......................................................................................................

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
.......................................................................................................

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
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  اإلرشبد انعالخً 

 

 

 
 

 أبطظ املؿه٬ت ٚايتشسٜات ايػًٛن١ٝ يف سٝا٠ املطاٖل:   
سٝح ٜعاْٞ املطاٖل َٔ دٛز عس٠ قطاعات زاخ١ًٝ، َٚٓٗا: قطاع بني  ايكطاع ايساخًٞ: -1

عتُاز عًٝٗا، ٚقطاع بني كًؿات ايطؿٛي١ َٚتطًبات ا٫غتك٬ٍ عٔ ا٭غط٠ ٚا٫
ايطدٛي١ ٚا٭ْٛث١، ٚقطاع بني طُٛسات املطاٖل ايعا٥س٠ ٚبني تككريٙ ايٛانح يف 
ايتعاَات٘، ٚقطاع بني غطا٥عٙ ايساخ١ًٝ ٚبني ايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ، ٚايكطاع ايسٜين 

ايٓاقس اؾسٜس  بني َا تعًُ٘ َٔ ؾعا٥ط َٚباز٨ َٚػًُات ٖٚٛ قػري ٚبني تؿهريٙ
ٚؾًػؿت٘ اـاق١ يًشٝا٠، ٚقطاع٘ ايجكايف بني دًٝ٘ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ فا ي٘ َٔ آضا٤ 

 ٚأؾهاض ٚاؾٌٝ ايػابل.
ؾاملطاٖل ٜؿهٛ َٔ إٔ ٚايسٜ٘ ٫ ٜؿُٗاْ٘، ٚيصيو واٍٚ ا٫ْػ٬ر عٔ  ا٫غرتاب ٚايتُطز: -2

ٙ، ٖٚصا َٛاقـ ٚثٛابت ٚضغبات ايٛايسٜٔ نٛغ١ًٝ يتأنٝس ٚإثبات تؿطزٙ ٚااٜع
ٜػتًعّ َعاضن١ غًط١ ا٭ٌٖ; ٭ْ٘ ٜعس أٟ غًط١ ؾٛق١ٝ أٚ أٟ تٛدٝ٘ إمنا ٖٛ 
اغتدؿاف ٫ ٜطام بكسضات٘ ايعك١ًٝ اييت أقبشت َٛاظ١ٜ دٖٛطًٜا يكسضات ايطاؾس، 
ٚاغتٗا١ْ بايطٚح ايٓكس١ٜ املتٝكع١ يسٜ٘، ٚاييت تسؾع٘ إىل اشٝل ا٭َٛض ناؾ١، ٚؾكا 

ٗط يسٜ٘ غًٛنٝات ايتُطز ٚاملهابط٠ ٚايعٓاز ٚايتعكب ملكاٜٝؼ املٓطل، ٚبايتايٞ تع
 ٚايعسٚا١ْٝ.

ؾايتسيٌٝ ايعا٥س ٚايكػ٠ٛ ايعا٥س٠ ٜ٪زٜإ إىل ؾعٛض املطاٖل با٫عتُاز  اـذٌ ٚا٫ْطٛا٤: -3
ع٢ً اٯخطٜٔ يف سٌ َؿه٬ت٘، يهٔ طبٝع١ املطس١ً تتطًب َٓ٘ إٔ ٜػتكٌ عٔ 

٘، ًٜٚذأ إىل ا٫ْػشاب َٔ ا٭غط٠ ٜٚعتُس ع٢ً ْؿػ٘، ؾتعزاز سس٠ ايكطاع يسٜ
 امل ا٫دتُاعٞ ٚا٫ْطٛا٤ ٚاـذٌ.ايع

ٚايصٟ ٜػبب٘ ضغب١ املطاٖل يف ؼكٝل َكاقسٙ اـاق١ زٕٚ اعتباض  ايػًٛى املععر: -4
يًُكًش١ ايعا١َ، ٚبايتايٞ قس ٜكطر، ٜؿتِ، ٜػطم، ٜطنٌ ايكػاض ٜٚتكاضع َع 

املؿانٌ، ىطم سل  ايهباض، ٜتًـ املُتًهات، هازٍ يف أَٛض تاؾ١ٗ، ٜتٛضط يف
 ا٫غت٦صإ، ٫ٚ ٜٗتِ فؿاعط غريٙ.
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ٚعٓازٙ، ٜطٜس إٔ وكل َطايب٘  ؾاملطاٖل ٜتكطف َٔ خ٬ٍ عكبٝت٘ ايعكب١ٝ ٚسس٠ ايطباع: -5
 بايك٠ٛ ٚايعٓـ ايعا٥س، ٜٚهٕٛ َتٛتطًا بؿهٌ ٜػبب إظعادًا نبريًا يًُشٝطني ب٘. 

تؿري إىل ٚدٛز ع٬ق١ ق١ٜٛ بني ٚظٝؿ١  ٚػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ نجرياًٳ َٔ ايسضاغات ايع١ًُٝ
اهلطَْٛات اؾٓػ١ٝ ٚايتؿاعٌ ايعاطؿٞ عٓس املطاٖكني، فع٢ٓ إٔ املػتٜٛات اهلط١َْٝٛ املطتؿع١ 
خ٬ٍ ٖصٙ املطس١ً ت٪زٟ إىل تؿاع٬ت َعاد١ٝ نبري٠ ع٢ً ؾهٌ غهب ٚإثاض٠ ٚسس٠ طبع عٓس 

 ايصنٛض، ٚغهب ٚانت٦اب عٓس اٱْاخ.

عسٚب اـبري باملطنع ايكَٛٞ يًبشٛخ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؾٓا١ٝ٥ ٜٚٛنح ايسنتٛض أمحس ا
َعاٖط ٚخكا٥ل َطس١ً املطاٖك١، ؾٝكٍٛ ٖٞ:  ايػطم يف اـٝا٫ت، ٚقطا٠٤ ايككل اؾٓػ١ٝ 
ٚايطٚاٜات ايبٛيٝػ١ٝ ٚقكل ايعٓـ ٚاٱدطاّ، نُا ميٌٝ إىل أس٬ّ ايٝكع١، ٚاؿب َٔ أٍٚ 

، ٚاضتهاب ا٭خطاض، ٚاملٌٝ إىل ايتكًٝس، نُا ْعط٠، نصيو ميتاظ املطاٖل عب املػاَطات
 ٜهٕٛ عطن١ يٲقاب١ بأَطاض ايُٓٛ، َجٌ: ؾكط ايسّ، ٚتكٛؽ ايعٗط، ٚقكط ايٓعط . 

، ٜصنط ايسنتٛض اعسٚب َٔ َعاٖط ٚغًٛنٝات ايؿتا٠ ؟ٚيف سسٜج٘ َع َٛقع املػًِ
سسثت يف ؾهًٗا، ٚ  املطاٖك١:   ا٫ْسؾاع، ٚقاٚي١ إثبات ايصات، ٚاـذٌ َٔ ايتػريات اييت

دٓٛسٗا يتكًٝس أَٗا يف غًٛنٝاتٗا، ٚتصبصب ٚتطزز عٛاطؿٗا، ؾٗٞ تػهب بػطع١ ٚتكؿٛ 
بػطع١، ٚاٌٝ يتهٜٛٔ قساقات َع اؾٓؼ اٯخط، ٚؾعٛضٖا بايكًل ٚايطٖب١ عٓس سسٚخ أٍٚ 
زٚض٠ َٔ زٚضات ايطُح، ؾٗٞ ٫ تػتطٝع إٔ تٓاقـ َا ؼؼ ب٘ َٔ َؿه٬ت َع أؾطاز 

 ا أْٗا ٫ تؿِٗ طبٝع١ ٖصٙ ايع١ًُٝ .ا٭غط٠، نُ

ٜٚؿري اـبري ا٫دتُاعٞ ايسنتٛض اعسٚب إىل إٔ ٖٓاى بعض املؿانٌ اييت تعٗط يف 
َطس١ً املطاٖك١، َجٌ:   ا٫مطاؾات اؾٓػ١ٝ، ٚاملٌٝ اؾٓػٞ ٭ؾطاز َٔ ْؿؼ اؾٓؼ، 

غطق١، ٖٚطٚب ، ٚاؾٓٛح، ٚعسّ ايتٛاؾل َع ايب١٦ٝ، ٚنصا امطاؾات ا٭سساخ َٔ اعتسا٤، ٚ
َٛنشًا  إٔ ٖصٙ ا٫مطاؾات ؼسخ ْتٝذ١ سطَإ املطاٖل يف املٓعٍ ٚاملسضغ١ َٔ ايعطـ 

 ٚاؿٓإ ٚايطعا١ٜ ٚاٱؾطاف، ٚعسّ إؾباع ضغبات٘، ٚأٜهًا يهعـ ايتٛدٝ٘ ايسٜين . 

ٜٚٛنح اعسٚب إٔ َطس١ً املطاٖك١ غكا٥كٗا َٚعطٝاتٗا ٖٞ أخطط َٓعطـ ميط ب٘ 
ٓعيل ميهٔ إٔ تعٍ ؾٝ٘ قسَ٘; إشا عسّ ايتٛدٝ٘ ٚايعٓا١ٜ، َؿريًا إىل إٔ أبطظ ايؿباب، ٚأنرب َ

املداطط اييت ٜعٝؿٗا املطاٖكٕٛ يف تًو املطس١ً:  ؾكسإ اهل١ٜٛ ٚا٫ْتُا٤، ٚاؾتكاز اهلسف ايصٟ 
 ٜػعٕٛ إيٝ٘، ٚتٓاقض ايكِٝ اييت ٜعٝؿْٛٗا، ؾه٬ً عٔ َؿه١ً ايؿطاؽ  . 
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طٜت يف أَطٜها ع٢ً ايؿٛاش دٓػًٝا أظٗطت إٔ زٚض نُا ٜٛنح إٔ ايسضاغات اييت أد
ا٭ب نإ َعسًَٚا يف ا٭غط٠، ٚإٔ ا٭ّ ناْت تكّٛ بايسٚضٜٔ َعًا، ٚأِْٗ عٓس بًٛغِٗ ناْٛا 

..... ( أنجط َٔ ايطداٍ، ٚ ٖٛ َا نإ ي٘ أبًؼ -أخٛاتِٗ  –ميًٕٝٛ إىل كايط١ ايٓػا٤ ) أَٗاتِٗ 
 ا٭ثط يف ؾصٚشٙ دٓػًٝا  . 
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  انثبنًاننشبط      

 

 

 

 
 أخٞ املتسضب / أخيت املتسضب١ :    

ثِ انتبٗا يف ,  ايتعاٌَ َعٗاٚلشت يف  أسس َؿه٬ت طايب يسٜو بايكـ ،تصنط      
 منٛشز ايتكطٜط ايتايٞ  :

 

ٚقـ 
 املؿه١ً

 

............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 

 ............................................................................................... ْٛعٗا
............................................................................................... 

 أغبابٗا

 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 

آي١ٝ ايتعاٌَ 
 ا ٚسًٗاَعٗ

 

............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 
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  يشكالد طالة انًزحهخ انثبنىٌخعالج  

 

 

 

 * ططم ع٬ز املؿانٌ اييت ميط بٗا املطاٖل: 
 

ٚايرتب١ٝ ع٢ً أ١ُٖٝ إؾطاى املطاٖل يف املٓاقؿات ايع١ًُٝ قس اتؿل خربا٤ ا٫دتُاع ٚعًُا٤ ايٓؿؼ 
املٓع١ُ اييت تتٓاٍٚ ع٬ز َؿه٬ت٘، ٚتعٜٛسٙ ع٢ً ططح َؿه٬ت٘، َٚٓاقؿتٗا َع ايهباض يف 
ثك١ ٚقطاس١، ٚنصا إساطت٘ عًًُا با٭َٛض اؾٓػ١ٝ عٔ ططٜل ايتسضٜؼ ايعًُٞ املٛنٛعٞ، ست٢ 

  . ٫ ٜكع ؾطٜػ١ يًذٌٗ ٚايهٝاع أٚ اٱغطا٤

نُا أٚقٛا بأ١ُٖٝ   تؿذٝع ايٓؿاط ايرتٚوٞ املٛد٘ ٚايكٝاّ بايطس٬ت ٚا٫ؾرتاى يف 
َٓاؾط ايػاسات ايؿعب١ٝ ٚا٭ْس١ٜ، نُا هب تٛدِٝٗٗ مٛ ايعٌُ فعػهطات ايهؿاؾ١، 

 ٚاملؿاضن١ يف َؿطٚعات اـس١َ ايعا١َ ٚايعٌُ ايكٝؿٞ... إخل . 

% َٔ َؿه٬ت املطاٖكني يف عاملٓا 80نُا أنست ايسضاغات ايع١ًُٝ إٔ أنجط َٔ 
ايعطبٞ ْتٝذ١ َباؾط٠ حملاٚي١ أٚيٝا٤ ا٭َٛض تػٝري أ٫ٚزِٖ فٛدب آضا٥ِٗ ٚعازاتِٗ ٚتكايٝس 
فتُعاتِٗ، َٚٔ ثِ وذِ ا٭بٓا٤، عٔ اؿٛاض َع أًِٖٗ; ٭ِْٗ ٜعتكسٕٚ إٔ اٯبا٤ إَا أِْٗ ٫ 

 ا أٚ سًٗا.ُِٜٗٗ إٔ ٜعطؾٛا َؿه٬تِٗ، أٚ أِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ ؾُٗٗ

ٚقس أمجعت ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف زضاغ١ طب ايٓؿؼ إٔ ا٭شٕ املكػ١ٝ يف تًو ايػٔ ٖٞ 
اؿٌ ملؿه٬تٗا، نُا إٔ إهاز ايتٛاظٕ بني ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ ٚاـطٚز َٔ ظٟ ايٓكح 
ٚايتٛدٝ٘ با٭َط، إىل ظٟ ايكساق١ ٚايتٛاقٞ ٚتبازٍ اـٛاطط، ٚ بٓا٤ دػط َٔ ايكساق١ يٓكٌ 

ربات بًػ١ ايكسٜل ٚا٭ر ٫ بًػ١ ٚيٞ ا٭َط، ٖٛ ايػبٌٝ ا٭َجاٍ يتهٜٛٔ ع٬ق١ مح١ُٝ بني اـ
 اٯبا٤ ٚأبٓا٥ِٗ يف غٔ املطاٖك١ .

( املسضغ١ املتدكك١ يًسضاغات ا٫دتُاع١ٝ Gsswٚقس أثبتت زضاغ١ قاَت بٗا ايد )
ع٢ً  24غٔ طؿٌ، بسا١ٜ َٔ غٔ ضٜاض ا٭طؿاٍ ٚست٢  400باي٫ٜٛات املتشس٠ ع٢ً سٛايٞ 

، إٔ املطاٖكني يف ا٭غط٠ املتُاغه١ شات ايطٚابط 21، 18، 15، 9، 5يكا٤ات كتًؿ١ يف غٔ 
ايك١ٜٛ اييت وع٢ أؾطازٖا بايرتابط ٚاؽاش ايكطاضات املكري١ٜ يف فايؼ عا١ًٝ٥ قبب١ ٜؿاضى 

إهاب١ٝ ؾٝٗا اؾُٝع، ٜٚٗتِ مجٝع أؾطازٖا بؿ٪ٕٚ بعهِٗ ايبعض، ِٖ ا٭قٌ نػًٛطا، ٚا٭نجط 
يف ايٓعط٠ يًشٝا٠ ٚؾ٪ْٚٗا َٚؿانًٗا، يف سني نإ اٯخطٕٚ أنجط عطن١ ي٬نت٦اب 

 ٚايهػٛط ايٓؿػ١ٝ.
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 * سًٍٛ ع١ًُٝ: 

ٚملػاعس٠ ا٭ٌٖ ع٢ً سػٔ ايتعاٌَ َع املطاٖل َٚؿانً٘، ْكسّ ؾُٝا ًٜٞ مناشز ملؿه٬ت 
 سٌ عًُٞ، غٌٗ ايتطبٝل، يهٌ َٓٗا.ميهٔ إٔ ؼسخ َع 

 
ٚدٛز ساي١ َٔ  ايكس١ٜ  أٚ ايػباس١ نس تٝاض ا٭ٌٖ بني املطاٖل ٚأغطت٘، : املؿه١ً ا٭ٚىل

 ٚؾعٛض ا٭ٌٖ ٚاملطاٖل بإٔ نٌ ٚاسس َُٓٗا ٫ ٜؿِٗ اٯخط.

تكٍٛ ا٭غتاش٠ ٢َٓ ْٜٛؼ )أخكا١ٝ٥ عًِ ايٓؿؼ(: إٕ ايػبب يف سسٚخ ٖصٙ اؿٌ املكرتح:  -
ا٤، ٚاخت٬ف ايب١٦ٝ اييت ْؿأ ؾٝٗا املؿه١ً ٜهُٔ يف اخت٬ف َؿاِٖٝ اٯبا٤ عٔ َؿاِٖٝ ا٭بٓ

ا٭ٌٖ ٚتهْٛت ؾدكٝتِٗ خ٬هلا ٚب١٦ٝ ا٭بٓا٤، ٖٚصا طبٝعٞ ٫خت٬ف ا٭دٝاٍ ٚا٭ظَإ، 
ؾايٛايسإ وا٫ٕٚ تػٝري أبٓا٥ِٗ فٛدب آضا٥ِٗ ٚعازاتِٗ ٚتكايٝس فتُعاتِٗ، ٚبايتايٞ وذِ 

أِْٗ ٫ ُِٜٗٗ إٔ ٜعطؾٛا َؿه٬تِٗ، ا٭بٓا٤ عٔ اؿٛاض َع أًِٖٗ; ٭ِْٗ ٜعتكسٕٚ إٔ اٯبا٤ إَا 
 يٝػٛا ع٢ً اغتعساز يتعسٌٜ َٛاقؿِٗ.  -ست٢ إٕ ؾُٖٗٛا  -أٚ أِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ ؾُٗٗا، أٚ أِْٗ 

٫ تهٕٛ إ٫ بإس٬ٍ اؿٛاض اؿكٝكٞ بسٍ ايتٓاؾط ٚايكطاع ٚا٫غرتاب  َٚعاؾ١ ٖصٙ املؿه١ً
ؾه٬ً عٝح ٜؿعط املطاٖل أْ٘ َأخٛش ع٢ً  املتبازٍ، ٫ٚ بس َٔ تؿِٗ ٚد١ٗ ْعط ا٭بٓا٤ ؾع٬ً ٫

 -ست٢ يٛ مل ٜهٔ ا٭ٌٖ َٛاؾكني ع٢ً نٌ آضا٥٘ َٚٛاقؿ٘  -قٌُ اؾس َٚعرتف ب٘ ٚبتؿطزٙ 
ٚإٔ ي٘ سكًا َؿطٚعًا يف إٔ ٜكطح بٗصٙ اٯضا٤. ا٭ِٖ َٔ شيو إٔ هس املطاٖل يس٣ ا٭ٌٖ آشاًْا 

، نُا ٜٓبػٞ إٔ ْؿػح ي٘ اعاٍ يٝؿل قاغ١ٝ ٚقًٛبًا َتؿتش١ َٔ ا٭عُام، ٫ فطز فا١ًَ
ٚيٝدرت ا٭ٌٖ ايٛقت املٓاغب يبس٤ اؿٛاض  ططٜك٘ بٓؿػ٘ ست٢ يٛ أخطأ، ؾا٭خطا٤ ططٜل يًتعًِ،

دًػ١ قسٜكني َتآيؿني،  َع املطاٖل، عٝح ٜهْٛا غري َؿػٛيني، ٚإٔ ٜتشسثا دايػني،
سا٫ٚ ا٫بتعاز  ط، ٚايتػؿٝ٘.. ؾٝٗا عٔ ايتهًـ ٚايتذٌُ، ٚيٝشصضا ْرب٠ ايتٛبٝذ، ٚايٓٗ ٕٜبتعسا

عٔ ا٭غ١ً٦ اييت تهٕٛ إداباتٗا  بٓعِ  أٚ  ٫ ، أٚ ا٭غ١ً٦ غري ايٛانش١ ٚغري املباؾط٠، ٚاؾػشا 
ي٘ فا٫ً يًتعبري عٔ ْؿػ٘، ٫ٚ تػتدسَا أيؿاظًا قس تهٕٛ داضس١ زٕٚ قكس، َجٌ:  نإ ٖصا 

 خطأ  أٚ  أمل أْبٗو هلصا ا٭َط َٔ قبٌ؟ . 
 

ؾعٛض املطاٖل باـذٌ ٚا٫ْطٛا٤، ا٭َط ايصٟ ٜعٝك٘ عٔ ؼكٝل تؿاعً٘  يجا١ْٝ:املؿه١ً ا
ا٫دتُاعٞ، ٚتعٗط عًٝ٘ ٖاتني ايكؿتني َٔ خ٬ٍ امحطاض ايٛد٘ عٓس ايتشسخ، ٚايتًعجِ يف 

 ايه٬ّ ٚعسّ ايط٬ق١، ٚدؿاف اؿًل.
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ذعٙ عٔ َٛاد١ٗ إٕ أغباب اـذٌ ٚا٫ْطٛا٤ عٓس املطاٖل َتعسز٠، ٚأُٖٗا: عاؿٌ املكرتح: -
َؿه٬ت املطس١ً، ٚأغًٛب ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ايصٟ ٜٓؿأ عًٝ٘، ؾايتسيٌٝ ايعا٥س ٚايكػ٠ٛ 
ايعا٥س٠ ٜ٪زٜإ إىل ؾعٛضٙ با٫عتُاز ع٢ً اٯخطٜٔ يف سٌ َؿه٬ت٘، يهٔ طبٝع١ املطس١ً 

ب تتطًب َٓ٘ إٔ ٜػتكٌ عٔ ا٭غط٠ ٜٚعتُس ع٢ً ْؿػ٘، ؾٝشسخ قطاع يسٜ٘، ًٜٚذأ إىل ا٫ْػشا
 َٔ ايعامل ا٫دتُاعٞ، ٚا٫ْطٛا٤ ٚاـذٌ عٓس ايتشسخ َع اٯخطٜٔ. 

 
تٛدٝ٘ املطاٖل بكٛض٠ زا١ُ٥ ٚغري َباؾط٠، ٚإعطا٤ َػاس١  :ٚيع٬ز ٖصٙ املؿه١ً ٜٓكح بد

نبري٠ يًٓكاف ٚاؿٛاض َع٘، ٚايتػاَح َع٘ يف بعض املٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ، ٚتؿذٝع٘ ع٢ً 
 ٚتععٜع ثكت٘ بٓؿػ٘. ايتشسخ ٚاؿٛاض بط٬ق١ َع اٯخطٜٔ،

 
عكب١ٝ املطاٖل ٚاْسؾاع٘، ٚسس٠ طباع٘، ٚعٓازٙ، ٚضغبت٘ يف ؼكٝل َطايب٘  املؿه١ً ايجايج١:

 بايك٠ٛ ٚايعٓـ ايعا٥س، ٚتٛتطٙ ايسا٥ِ بؿهٌ ٜػبب إظعادًا نبريًا يًُشٝطني ب٘. 

نجري٠، ٜط٣ ايسنتٛض عبس ايععٜع قُس اؿط، إٔ يعكب١ٝ املطاٖل أغبابًا اؿٌ املكرتح:  -
َٓٗا: أغباب َطتبط١ بايتهٜٛٔ املٛضٚخ يف ايؿدك١ٝ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ أسس ايٛايسٜٔ 
عكبًٝا ؾع٬ً، َٚٓٗا: أغباب ب١ٝ٦ٝ، َجٌ: ْؿأ٠ املطاٖل يف دٛ تطبٟٛ َؿشٕٛ بايعكب١ٝ ٚايػًٛى 

 املؿانؼ ايػهٛب. 
٪زٟ بِٗ إىل نُا إٔ اؿسٜح َع املطاٖكني بؿعاظ١ ٚعسٚا١ْٝ، ٚايتكطف َعِٗ بعٓـ، ٜ

إٔ ٜتكطؾٛا ٜٚتهًُٛا بايططٜك١ ْؿػٗا، بٌ قس ٜتُازٚا يٮؾس َٓٗا تأثريًا، ؾاملطاٖكٕٛ ٜتعًُٕٛ 
ايعكب١ٝ يف َععِ اؿا٫ت َٔ ايٛايسٜٔ أٚ احملٝطني بِٗ، نُا إٔ تؿسز ا٭ٌٖ َعِٗ بؿهٌ 

ادعٜٔ َؿطط، َٚطايبتِٗ فا ٜؿٛم طاقاتِٗ ٚقسضاتِٗ َٔ ايتكطؾات ٚايػًٛنٝات، هعًِٗ ع
عٔ ا٫غتذاب١ يتًو ايطًبات، ٚايٓتٝذ١ إسػاؽ ٖ٪٤٫ املطاٖكني بإٔ عسٚاًْا مياضؽ عًِٝٗ، 
ٜ٪زٟ إىل تٛتطِٖ ٚعكبٝتِٗ، ٜٚسؾعِٗ شيو إىل عسٚا١ْٝ ايػًٛى ايصٟ ٜعربٕٚ عٓ٘ يف قٛضت٘ 

 ا وٛهلِ إىل عكبٝني، َٚتُطزٜٔ. ا٭ٚي١ٝ بايعكب١ٝ، ؾايتؿسز املؿطط ٖص

عكب١ٝ املطاٖكني نهٝل املٓعٍ، ٚعسّ تٛاؾط أَانٔ يًٗٛ، ٖٚٓاى أغباب أخط٣ ي
 ٚمماضغ١ أْؿط١ ش١ٖٝٓ أٚ دػس١ٜ، ٚإُٖاٍ سادتِٗ اؿكٝك١ٝ ي٬غرتخا٤ ٚايطاس١ يبعض ايٛقت. 
ٜٚط٣ ايسنتٛض اؿط إٔ ع٬ز عكب١ٝ املطاٖل ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ا٭َإ، ٚاؿب، ٚايعسٍ، 

ٛض با٭َإ يف املٓعٍ.. ا٭َإ َٔ كاٚف ٚا٫غتك٬ي١ٝ، ٚاؿعّ، ؾ٬ بس يًُطاٖل َٔ ايؿع
ايتؿهو ا٭غطٟ، ٚا٭َإ َٔ ايؿؿٌ يف ايسضاغ١، ٚا٭َط اٯخط ٖٛ اؿب ؾهًُا ظاز اؿب 
يٮبٓا٤ ظازت ؾطق١ ايتؿاِٖ َعِٗ، ؾٝذب أ٫ ْطنع يف سسٜجٓا َعِٗ ع٢ً ايتٗسٜس ٚايعكاب، 
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مِٖٛ ٜٛدس أضنًا خكب١  ٚايعسٍ يف ايتعاٌَ َع ا٭بٓا٤ نطٚضٟ; ٭ٕ ايػًٛى ايتؿانًٞ
يًعكب١ٝ، ؾايعكب١ٝ ضز٠ ؾعٌ ٭َط آخط ٚيٝػت املؿه١ً ْؿػٗا، ٚا٫غتك٬ي١ٝ ١َُٗ، ؾ٬ بس َٔ 
ؽؿٝـ ايػًط١ ا٭ب١ٜٛ عٔ ا٭بٓا٤ ٚإعطا٥ِٗ ايجك١ بأْؿػِٗ بسضد١ أنرب َع املطاقب١ ٚاملتابع١ عٔ 

ٔ، ٫ٚبس َٔ اؿعّ َع بعس، ؾا٫غتك٬ي١ٝ ؾعٛض قبب يس٣ ا٭بٓا٤ خكٛقًا يف ٖصٙ ايػ
املطاٖل، ؾٝذب أ٫ ٜرتى يؿعٌ َا ٜطٜس بايططٜك١ اييت ٜطٜسٖا ٚيف ايٛقت ايصٟ ٜطٜسٙ َٚع َٔ 
ٜطٜس، ٚإمنا هب إٔ ٜعٞ إٔ َجٌ َا ي٘ َٔ سكٛم، ؾإٕ عًٝ٘ ٚادبات هب إٔ ٜ٪زٜٗا، ٚإٔ َجٌ 

 َا ي٘ َٔ سط١ٜ ؾًٰخطٜٔ سطٜات هب إٔ ورتَٗا. 
 

اضغ١ املطاٖل يًػًٛى املععر، نعسّ َطاعا٠ اٯزاب ايعا١َ، ٚا٫عتسا٤ ع٢ً مم املؿه١ً ايطابع١:
 ايٓاؽ، ٚؽطٜب املُتًهات ٚايب١٦ٝ ٚايطبٝع١، ٚقس ٜهٕٛ اٱظعاز يؿعًٝا أٚ عًًُٝا.

َٔ أِٖ أغباب ايػًٛى املععر عٓس املطاٖل: ضغبت٘ يف ؼكٝل َكاقسٙ اـاق١ اؿٌ املكرتح: -
ٚا٭ؾهاض اـاط١٦ اييت تكٌ يصٖٓ٘ َٔ إٔ املطاٖل ٖٛ ايؿدل  زٕٚ اعتباض يًُكًش١ ايعا١َ،

ايكٟٛ ايؿذاع، ٖٚٛ ايصٟ ٜكطع اٯخطٜٔ ٜٚأخص سكٛق٘ بٝسٙ ٫ باؿػ٢ٓ، ٚأٜهًا اٱسباط 
ٚاؿطَإ ٚايكٗط ايصٟ ٜعٝؿ٘ زاخٌ ا٭غط٠، ٚتكًٝس اٯخطٜٔ ٚا٫قتسا٤ بػًٛنِٗ ايؿٛنٟٛ، 

 ٚايتعجط ايسضاغٞ، َٚكاسب١ أقطإ ايػ٤ٛ.

أَا َعاٖط ايػًٛى املععر، ؾٗٞ: ْؿاط سطنٞ ظا٥س ٜػًب عًٝ٘ ا٫نططاب 
ٚايػًٛنٝات املطػ١ً، ٚاؾتساز ْعع١ ا٫غتك٬ٍ ٚايتطًع إىل ايكٝاز٠، ٚتعبري املطاٖل عٔ ْؿػ٘ 
ٚأساغٝػ٘ ٚضغبات٘ بططم غري ٥٫ك١ )ايكطار، ايؿتِ، ايػطق١، ايكػ٠ٛ، اؾسٍ ايعكِٝ، 

ايػطٜع، ٚايتأؾـ َٔ ا٫ستهاى بايٓاؽ، ٚتربٜط ايتكطؾات ايتٛضط يف املؿانٌ، ٚايهذط 
 بأغباب ٚا١ٖٝ، ٚايٓؿٛض َٔ ايٓكح، ٚايتُازٟ يف ايعٓاز(. 

 
ؾٗٛ تبكري املطاٖل بعع١ُ املػ٪ٚيٝات اييت تكع ع٢ً ناًٖ٘ ٚنٝؿ١ٝ  :أَا َسخٌ ايع٬ز-

اِٖٝ اـاط١٦ يف شٖٓ٘، ايٛؾا٤ با٭َاْات، ٚإؾػاي٘ باـري ٚا٭عُاٍ املجُط٠ ايبٓا٠٤، ٚتكٜٛب املؿ
ْٚؿٞ ايع٬ق١ املعع١َٛ بني ا٫غتك٬ي١ٝ ٚايتعسٟ ع٢ً ايػري، ٚتؿذٝع٘ ع٢ً َكاسب١ اؾٝسٜٔ َٔ 
ا٭قسقا٤ ممٔ ٫ وبٕٛ إٔ ميسٚا ٜس اٱغا٠٤ يٰخطٜٔ، ٚإضؾازٙ يبعض ايططم ؿٌ ا٭ظَات 

إىل ايكٝاّ بػًٛى إهابٞ َٚٛاد١ٗ عسٚإ اٯخطٜٔ عه١ُ، ٚتععٜع املبازضات اٱهاب١ٝ إشا بازض 
ٜسٍ ع٢ً اسرتاَ٘ يٰخطٜٔ َٔ خ٬ٍ املسح ٚايجٓا٤، ٚا٫بتعاز عٔ ا٭يؿاظ ا٫غتؿعاظ١ٜ ٚايربف١ 

 ايػًب١ٝ ٚػٓب ايتٛبٝذ قسض املػتطاع.
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تعطض املطاٖل إىل غًػ١ً َٔ ايكطاعات ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املتعًك١  املؿه١ً اـاَػ١:

١ ايٓؿؼ ٜكٛزٙ مٛ ايتُطز ايػًيب ع٢ً ا٭غط٠ ٚقِٝ اعتُع، ٜٚعٗط بكعٛب١ ؼسٜس اهل١ٜٛ َٚعطؾ
شيو يف ؾعٛضٙ بهعـ ا٫ْتُا٤ ا٭غطٟ، ٚعسّ ايتكٝس بتٛدٝٗات ايٛايسٜٔ، ٚاملعاضن١ ٚايتكًب 

 يف املٛاقـ، ٚايتهرب، ٚايػطٚض، ٚسب ايعٗٛض، ٚإيكا٤ ايًّٛ ع٢ً اٯخطٜٔ، ايتًؿغ بأيؿاظ ْاب١ٝ.
 
غٝاب ايتٛدٝ٘ ايػًِٝ، ٚاملتابع١ ايٝكع١ املتع١ْ، ٚايكس٠ٚ ايكشٝش١ ٜكٛز إٕ اؿٌ املكرتح:  -

املطاٖل مٛ ايتُطز، َٚٔ أغباب ايتُطز أٜهًا: عٝـ املطاٖل يف ساي١ قطاع بني اؿٓني إىل 
َطس١ً ايطؿٛي١ امل١٦ًٝ بايًعب ٚبني ايتطًع إىل َطس١ً ايؿباب اييت تهجط ؾٝٗا املػ٪ٚيٝات، 

اع١ٝ اييت ؼس َٔ سطنت٘، ٚنعـ ا٫ٖتُاّ ا٭غطٟ فٛاٖب٘ ٚعسّ ٚنجط٠ ايكٝٛز ا٫دتُ
تٛدٝٗٗا ايٛد١ٗ ايكشٝش١، ٚتأْٝب ايٛايسٜٔ ي٘ أَاّ إخٛت٘ أٚ أقطبا٥٘ أٚ أقسقا٥٘، َٚتابعت٘ 
 يٮؾ٬ّ ٚايرباَر اييت تسعٛ إىل ايتُطز ع٢ً ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايعٓـ.

سنتٛض٠ يطٝؿ١ سػني ايهٓسضٟ إٔ ع٬ز اطز ٜٚط٣ نٌ َٔ ايسنتٛض بسض قُس ًَو، ٚاي
املطاٖل ٜهٕٛ بايٛغا٥ٌ ايتاي١ٝ: ايػُاح يًُطاٖل بايتعبري عٔ أؾهاضٙ ايؿدك١ٝ، ٚتٛدٝٗ٘ مٛ 
ايرباَر ايؿعاي١ يتهطٜؼ ٚمماضغ١ َؿّٗٛ ايتػاَح ٚايتعاٜـ يف قٝط ا٭ْس١ٜ ايطٜان١ٝ 

ايس١ٜٝٓ ٚايتعاّ ايكشب١ ايكاؿ١ َٚس  ٚايجكاؾ١ٝ، ٚتك١ٜٛ ايٛاظع ايسٜين َٔ خ٬ٍ أزا٤ ايؿطا٥ض
دػٛض ايتٛاقٌ ٚايتعإٚ َع أٌٖ اـرب٠ ٚايك٬ح يف احملٝط ا٭غطٟ ٚخاضد٘، ٫ٚ بس َٔ 
تهجٝـ دطعات ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬، سٝح إٕ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ تٓعِ سٝا٠ املطاٖل ٫ نُا 

ى َع املطاٖل يف عٌُ ٜععِ أعسا٤ اٱغ٬ّ بأْ٘ ٜهبت ايطغبات ٚوطّ ايؿٗٛات، ٚا٫ؾرتا
أْؿط١ ٜؿهًٗا، ٚشيو يتكًٝل َػاسات ا٫خت٬ف ٚتٛغٝع سكٍٛ ايتٛاؾل ٚبٓا٤ دػٛض ايتؿاِٖ، 
ٚتؿذٝع ٚنع أٖساف عا١ًٝ٥ َؿرتن١ ٚاؽاش ايكطاضات بكٛض٠ مجاع١ٝ َكٓع١، ٚايػُاح 
يًُطاٖل باغتهاؾ١ أقسقا٥٘ يف ايبٝت َع اؿطم ع٢ً ايتعطف إيِٝٗ ٚاؾًٛؽ َعِٗ يبعض 

يٛقت، ٚاؿصض َٔ ايربف١ ايػًب١ٝ، ٚػٓب عباضات: أْت ؾاؾٌ، عٓٝس، َتُطز، اغهت ٜا ا
غًٝط ايًػإ، أْت زا٥ًُا ػازٍ ٚتٓتكس، أْت ٫ تؿِٗ أبسًا...إخل; ٭ٕ ٖصٙ ايهًُات ٚايعباضات 

 تػتؿع املطاٖل ٚػًب املعٜس َٔ املؿانٌ ٚاملتاعب ٫ٚ ؼكل املطاز َٔ ايع٬ز.



 

55 

 
 
 
 

   

 :ًػ١ؾأٖساف ا
 اغتٓتاز استٝادات ايط٬ب ايٓؿػ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ. -
 .مماضغ١ املعًِ اـاط١٦ تعطف بعض   -
 .ًُعًِ ي ١  ايكشٝش١ات ايرتبُٜٛاضغؼسٜس امل -

 

 جهضخان

 ثبنٍخان

  

 
  

 

 

 

 

 

 اغتٓتاز استٝادات ايط٬ب ايٓؿػ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ. -
 .مماضغ١ املعًِ اـاط١٦ تعطف بعض   -
 .ًُعًِ ي ١  ايكشٝش١ات ايرتبُٜٛاضغؼسٜس امل -

يىضىعبد 

 جهضخان
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  ثبنثاناننشبط      

 

 

  
 

 : أخٞ املتسضب / أخيت املتسضب١ 
 .ًٛن١ٝ ثِ اغتٓتر استٝاز ايطايب بايتعإٚ َع ظ٥٬َو يف اعُٛع١ قِ بصنط أَج١ً غ          

 
تطًعاتٓا َٔ 

 ايط٬ب 

 

 ممارسة ادلعلم الصحيحة ةممارسة ادلعلم اخلاطئ

إٔ ٜهٕٛ ايطايب 
 َػ٪٫ًٚ َٚػتك٬ً

  

إٔ ورتّ اٯخطٜٔ 
 ٜٚتٛانع هلِ

  

إٔ ٜٗتِ بتشكًٝ٘ 
 ايسضاغٞ

  

إٔ ٜطاعٞ 
خكٛق١ٝ اٯخطٜٔ 

 ٚسكٛقِٗ
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  يًبرصبد انًعهى انًزثً 

 

 

 

 

 

 

تطًعاتٓا َٔ 
 ايط٬ب 

 

 ًِ ايكشٝش١مماضغ١ املع مماضغ١ املعًِ اـاط١٦

إٔ ٜهٕٛ ايطايب 
 َػ٪٫ًٚ َٚػتك٬ً

  

إٔ ورتّ اٯخطٜٔ 
 ٜٚتٛانع هلِ

  

إٔ ٜٗتِ بتشكًٝ٘ 
 ايسضاغٞ

  

إٔ ٜطاعٞ 
خكٛق١ٝ اٯخطٜٔ 

 ٚسكٛقِٗ
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  زاثعاناننشبط      

 

 

  

 : أخٞ املتسضب / أخيت املتسضب١ 

 ٥و يف اعُٛع١ قِ بصنط أَج١ً غًٛن١ٝ ثِ اغتٓتر استٝاز ايطايب   .بايتعإٚ َع ظ٬َ          

 
 ايػًٛى احملتٌُ ٜعتكسٙ املعًِ َا

 

 تأثريٙ ع٢ً ايطايب

 هب إٔ أغٝطط
  ٜطًب ايطاع١ املطًك١ 
 ٜؿطض ايطأٟ ٫ٚ ٜػتؿري 

 

   أْا ا٭ق٣ٛ

   ٜػتطٝع ايطايب إٔ ٜتدص قطاض

   هب إٔ أنٕٛ نا٬ًَ

ٚايط٬ب أنجط  أْا غري َِٗ
   أ١ُٖٝ َين
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  صهىك انًعهى عهى انطبنتأثز  

 

 

 

 

 

 ايػًٛى احملتٌُ املعًِ ٜعتكسٙ َا

 

 تأثريٙ ع٢ً ايطايب

 ٜطًب ايطاع١ املطًك١   هب إٔ أغٝطط
 ٜؿطض ايطأٟ ٫ٚ ٜػتؿري 

 

   أْا ا٭ق٣ٛ

ٜػتطٝع ايطايب إٔ ٜتدص 
   ًاقطاض

   هب إٔ أنٕٛ نا٬ًَ
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  يهخص تأيهً 

 
 

 أخٞ املتسضب :
(  5آَح ْؿػو ؾطق١ يًتشػني ٚايتطٜٛط ، ٚبؿؿاؾ١ٝ َٚكساق١ٝ َع ايصات ، خص ) 

 زقا٥ل َع ٖصا ايٓؿاط ْٗا١ٜ نٌ ّٜٛ تسضٜيب. 
 

َا تعًُت٘ َٔ َعاضف ٚخربات دسٜس٠()يعبرفً  (1   ) 
 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 

َا غأؾعً٘ بؿهٌ كتًـ َػتكب٬ً () يهبرتً  (2   ) 
 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

ٜيب () ْٗا١ٜ ايّٝٛ ايتسض يشبعزي  (3   ) 
 

...................................................................................................... 
....................................................................................................... 

...................................................................................................... 
....................................................................................................... 
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  انًزاخع 

 

 

 

 ٕايؿدك١ٝ  ايُٓٛ ايٓؿػٞ يًطؿٌ ٚاملطاٖل ْٚعطٜات (. 2002. )قُس َكطؿ٢ ،ظٜسا. 
  .ايطٜاض:زاض 3ط١ . ٚاملطاٖك ١ايُٓٛ ا٫ْػاْٞ ايطؿٛي (. 1996)عكٌ، قُٛز عطا.

 اـطهٞ.
 (ٕط1995ساَس ظٖطا ،)ايكاٖط٠: عامل ايهتب.5(: عًِ ْؿؼ ايُٓٛ )ايطؿٛي١ ٚاملطاٖك١. 
 (َباز٨ عًِ ْؿؼ ايُٓٛ يف اٱغ٬ّ. سا٥ٌ. زاض ا٭ْسيؼ.1998محسٟ ؾانط :) 
 ٟٛ(: غٝهٛيٛد١ٝ املطاٖل املػًِ املعاقط. ايهٜٛت: زاض 1987)عبسايطمحٔ ايعٝػ

 ايٛثا٥ل.
 (ْٞغٝهٛيٛد١ٝ ايطؿٛي١ ٚاملطاٖك١ ٚسكا٥كٗا ا٭غاغ١ٝ.   1994عبس ايعًٞ اؾػُا :)

 يبٓإ: ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ.
  ( املطاٖكٕٛ ٚأغايٝب َعاًَتِٗ .ايكاٖط٠ : زاض قبا٤ .1998ناًَٝٝا عبس ايؿتاح : ) 
 (اي1996قُٛز عطا :))اٱْػاْٞ)ايطؿٛي١ ٚاملطاٖك١ ُٛٓ. 

 
 






