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 observationالمشاهذج  

 هؼٌبُب ، ّأُدافِب .1

ػول ٌٗصت أظبظبً ػلٔ فؾص ػول٘خ الزؼل٘ن ّالتزؼلن  "رؼسف الوشبُدح ثأًِب 

الغبزٗخ فٖ الصف ػي طسٗق الوالؽظخ ثقصد الؾصتْ  ػلتٔ هؼلْهتبد هؼٌ٘تخ ، 

اّ لغتتست رقتتْٗن ػوتتل الوؼلتتن ّالولجتتخ ، أّ لزؾل٘تتل فؼبل٘تتبد الصتتف ّرشتت ٘ص 

الصتتؼْثبد الزتتٖ رْاعتتَ الوؼلتتن ّالوبلتتت ّىزاظتتزِب ػلتتٔ الوج٘ؼتتخ ثقصتتد فِوِتتب 

 ."ّرفع٘سُب ّهي صن ؽلِب

ّهتتي ُتترا ًعتتزٌزظ اى ػول٘تتخ الوشتتبُدح ػول٘تتخ رسثْٗتتخ ُبىفتتخ رِتتزن ثب زعتتبة  

الوؼلتن ًفعت٘بً للغتْ الودزظتٖ ػتي  -هقْهبد في الزدزٗط ، ّفِ٘ب ٗزن رِ٘ئتخ الوبلتت 

إذ ٗصوؾت الوشسف الولجتخ إلتٔ ثؼتل الوتدازض ثؼتد  طسٗق الصٗبزاد الو٘داً٘خ ،

االرفتتبم هتتغ إىازارِتتب هعتتجقبً لوشتتبُدح ىزّض فؼل٘تتخ فتتٖ هغتتب  الز صتتص لودزظتتٖ 

الودزظتتخ اليتتل٘٘ي ّهالؽظتتخ أىاتِتتن الزدزٗعتتٖ ىامتتل الصتتفْف هالؽظتتخ ى ٘قتتخ 

ّهٌب شتزِب  -ػلتٔ ّفتق ثوب تخ الوالؽظتخ ال بيتخ  –ّهْعِخ ّرعغ٘ل الوالؽظبد 

لك هغ الوشسف ّلالطالع ػلٔ ًقبط  القْح ّالضتؼف فتٖ الىاو ّاافتبىح ف٘وب ثؼد ذ

 . وب رشزول هالؽظخ الٌظبم الودزظٖ ّالؾ٘بح الودزظ٘خ ّأًشوزِب  .هٌِب 
 :أُداف الوشبُدح 

 :رِدف ػول٘خ الوشبُدح إلٔ
الوؼلتن ػلتٔ طساتتتق الزتدزٗط ّأظتبل٘جَ ثٌؾتْ ػولتتٖ  –اطتالع الوبلتت  .1

 .ّّا ؼٖ
لصف ّرقْٗوَ فٖ ضْو هب ركًْذ لدٗتَ هتي هؼسفتخ رفع٘س ػول هؼلن ا .2

 .فٖ الز صص ّػلن الٌفط ّطساتق الزدزٗط ّالزقٌ٘بد الزسثْٗخ
الوؼلتن ػلتٔ الًوتبط العتلْ ٘خ للولجتخ ىامتل الصتف  -ٗزؼسف الوبلتت  .3

 .ّ ٘ف٘خ الزؼبهل هؼِن
الوؼلتن ػلتٔ الوالؽظتخ الد ٘قتخ ّالؾكتن ػلتٔ الٌشتبط -ثٌبو  دزح الوبلتت .4

 .ػلٔ ّفق ثوب خ هالؽظخ الىاو الزدزٗعٖالرٕ ٗشبُدٍ 
 

 :أسس المشاهذج والتخطيط لها
 .اى اػزوبى الز و٘ظ الوعجق ُْ أظبض ًغبػ ػول٘خ الوشبُدح ّرؾق٘ق أُتدافِب 

الوؼلوتتت٘ي فتتتٖ رؾدٗتتتد الغْاًتتتت  –ّهتتتي الضتتتسّزٕ اى ٗشتتتبزا الوشتتتسف الولجتتتخ 
  :ػبهخّثصْزح  .ّالظط الزٖ رزٌبّلِب الوشبُدح  جل شٗبزح الودزظخ 

ٌٗجغتتتٖ اى ركتتتْى الوشتتتبُدح ُبىفتتتخ ٗعتتتجقِب ر وتتت٘ظ ى ٘تتتق ٗشتتتزسا ثتتتَ  .1
الوؼلن ّالوشسف هغ إىازح الودزض ّالوؼلن الوز صتص ػتي طسٗتق -الوبلت
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رؾدٗتتتتد الودزظتتتتخ ّالؾصتتتتخ الدزاظتتتت٘خ ّالوْضتتتتْع ّّ تتتتذ التتتتدزض التتتترٕ 
 .ظ٘شبُدًَّ

اى رشتتول الوشتتبُداد الصتتفْف ّالوتتْاى الدزاظتت٘خ  بفتتخ ، فضتتالً ػتتي  .2
بد الودزظ٘خ المسٓ ثوب فٖ ذلك أػوتب  ااىازح ّالٌشتبطبد الولجخٗتخ الفؼبل٘

 .مبزط الصفْف

الوؼلتن إلتٔ هشتبُدح التدزض  كتل ، صتن الزس ٘تص ػلتٔ  -رْع٘تَ الوبلتت  .3

الغتتصو الوولتتْة ؽزتتٔ ٗتتزوكي هتتي ركتتْٗي يتتْزح ّاضتتؾخ ػتتي هِتتبزاد 

 .الزدزٗط الو زلفخ

وتتغ هؼلْهتتبد الوؼلتتن اى الغبٗتتخ هتتي الوشتتبُدح ُتتٖ ع -رْع٘تتَ الوبلتتت  .4

لزْض٘ؼ ؽق٘قخ هؼٌ٘خ ّل٘ط رص٘د الِفتْاد ، ّثبلزتبلٖ ٗغتت ػل٘تَ اى ٗعتغل 

 تل الوالؽتتل العتتلج٘خ ّاالٗغبث٘تخ فتتٖ ىفزتتس متبس ، ّٗفضتتل اظتتزؼوب  ثوب تتخ 

 .هقٌٌخ لوالؽظخ الىاو الزدزٗعٖ

اى الوشتتبُدح ل٘عتتذ ًصُتتخ ىزاظتت٘خ لقضتتبو ٗتتْم هدزظتتٖ ثقتتدز هتتب ُتتٖ  .5

لتترا رْعتتت  .اد ّالوِتتبزاد الو زلفتتخ ًشتتبط رسثتتْٕ أظبظتتَ ا زعتتبة ال جتتس

 .هٌب شخ الولجخ الؽقبً ثوب شبُدٍّ ّعوؼٍْ هي هالؽل 

الوؼلوتتْى أهتتبم طلجتتخ الودزظتتخ  –هتتي اىاة الوشتتبُدح اى ٗظِتتس الولجتتخ  .6

ّهؼلوِن ثبلوظِس الؼبم الوٌبظت هتي ًبؽ٘تخ اللتجط ، ّالزصتسف ثوتب ٗتٌن ػتي 

الزتصام الِتدّو فتٖ أصٌتبو اؽزساهِن لوؼلن الصف ّطلجزَ، ّاؽزتسام الوْاػ٘تد ّ

ّاى ٗزغٌجْا  ل هب ٗشزذ اًزجبٍ الولجخ فٖ أصٌبو ظت٘س  .ّعْىُن ىامل الصف 

 .الدزض

الوؼلوتت٘ي فتتٖ أصٌتتبو الوشتتبُدح ، –ّعتتْة هصتتبؽجخ الوشتتسف للولجتتخ  .7

ّٗفضتتل رقعتت٘وِن ػلتتٔ هغوْػتتبد ، ّٗؼتت٘ي لكتتل هغوْػتتخ  بتتتد ٗوضتتل ؽلقتتخ 

 .ولالْيل ث٘ي الوغوْػخ ّالوشسف لغست رٌع٘ق الؼ

 

 :ػناصر ػمليح المشاهذج

 :رزولت ػول٘خ الوشبُدح الوٌزغخ الزس ٘ص ّاالُزوبم ثؼدى هي الؼٌبيس هٌِب

 تحذيذ ضىاتط اختيار المذرس والذرس النمىرجي -1

ًقصد ثبلودزض الؼلوٖ ُْ الودزض الرٕ ٗقْم ثزدزٗط الوبىح ال بىٗو٘تخ فتٖ  

هدزظتتخ الزوج٘تتق ّلتتَ مجتتسح ردزٗعتت٘خ طْٗلتتخ ، ّٗؾتتق لتتَ الق٘تتبم ثأػوتتب  الزْع٘تتَ 

ّالوزبثؼخ ّااشساف ػلٔ طلجخ الزسث٘خ الؼول٘تخ ، ّٗقتْم ثزتْف٘س ثؼتل الْ تذ ػلتٔ 

 .ودزظٖ الودازض أًفعِن الوشسف٘ي فٖ الكل٘خ للق٘بم ثبلوِوبد الزدزٗع٘خ ل

إى رؼتتبّى الوتتدزض فتتٖ أصٌتتبو ال دهتتخ هتتغ الوزتتدزث٘ي ّرفبػلتتَ ال٘تتْهٖ هؼِتتن   

طْا  هدح الزسث٘خ الؼول٘خ ال ٗعوؼ لِن ثبلزؼسف ػلٔ  ل عدٗتد فتٖ الزسث٘تخ ّالزؼلت٘ن 

ّهالؽظخ روج٘قَ ّيالؽَ للْا غ فٖ الغسف الصف٘خ فؾعت ّإًوب ٗزؼداٍ فٖ رصّٗد 
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الوزدزث٘ي ثفسس غٌ٘خ ٗزوكٌْى ثِب هتي الزؼتسف ػلتٔ عتدّٓ أظتبل٘جِن ّهفتبُ٘وِن 

 .الزؼل٘و٘خ ّروْٗسُب لوب ٗزفق هغ الزوْٗس الؼلوٖ ّالوزولجبد الوزغ٘سح للوزؼلو٘ي 

فتٖ رْع٘تَ الوزتدزث٘ي  (الوتدزض السظتوٖ فتٖ الودزظتخ)ٗوتبزض الوتدزض الؼلوتٖ   

ظلجبً )زسث٘خ الؼول٘خ ، ّٗزْ ف ُرا الزأص٘س ّأػوب  الزدزٗت رأص٘ساً ّاضؾبً فٖ طلجخ ال

ػلتتٔ ًْػ٘تتخ الوتتدزض ّ فبورتتَ ّمجسرتتَ فتتٖ الزتتدزٗط ّارغبُبرتتَ ًؾتتْ  (أّ إٗغبثتتبً 

 .الزسث٘خ ّالزؼل٘ن ثصْزح ػبهخ ، ًّؾْ هٌِخ الزؼل٘ن ثصْزح مبيخ 

اى هغتتسى ّعتتْى الوبلتتت الوزتتدزة فتتٖ هدزظتتخ الزوج٘تتق لؼتتدح ظتتبػبد ْٗه٘تتبً  

دزظخ ٗؤىٕ فٖ ثؼل الؽ٘بى إلٔ ًقل ػبىاد ظتلج٘خ هؼٌ٘تخ ّرفبػلَ هغ هدزظٖ الو

ّهوبزظتتزِب فتتٖ أصٌتتبو روج٘قتتَ الؼولتتٖ ، ّؽزتتٔ رزغٌتتت الزسث٘تتخ الؼول٘تتخ هضتتل ُتترٍ 

الوؼْ بد الزٖ  د رظِس لِب فٖ أصٌبو هتدح الزوج٘تق ، ٗفضتل فتٖ  ل٘تخ الزسث٘تخ ّضتغ 

وزؼتبًّ٘ي ، شسّط ّضْاثظ ع٘دح فٖ أصٌبو امز٘بز الوتدازض للزوج٘تق ّالودزظت٘ي ال

ّٗفضتتتل أى ٗكتتتْى الوتتتدزض ذا  فتتتبوح ردزٗعتتت٘خ ّاضتتتؾخ ، ّاى ٗكتتتْى هتتتبُساً فتتتٖ 

الؼال بد االعزوبػ٘خ ، ّٗزوزغ ثو٘تْ  اٗغبث٘تخ ًؾتْ الزسث٘تخ الؼول٘تخ ّلتَ السغجتخ فتٖ 

الزؼبّى ّالؼول هغ الوزدزث٘ي ، ّلدَٗ مجسح ردزٗع٘خ ال رقتل ػتي صتالس ظتٌْاد فتٖ 

ح ّهؼسفتخ فتٖ الزْع٘تَ ّااشتساف ، ّٗكتْى هغب  ر صصَ ، ّاى ركْى لدَٗ مجتس

 .هسًبً فٖ أظلْثَ ّش ص٘زَ التقبً فٖ هظِسٍ الؼبم ّهؤصساً فٖ اٙمسٗي  

 

 المطثق ػلى تسجيل المالحظاخ–تذرية الطالة  -2

الوؼلتتن إلتتٔ رعتتغ٘ل الوالؽظتتبد فتتٖ ىفزتتس  -هتتي الضتتسّزٕ رْع٘تتَ الوبلتتت 

 :مبس ، ّاى رس ص الوشبُدح ػلٔ الٌقبط اٙر٘خ

 
 المالحظات الفقرات ت
كيففكاكا فففتامقلمففف االفففلرستامفففلضام الففف؟ واالمانفففاعاالفففلرستاا ففف اكا فففتامفففل ال ا 1

 ط؟يعيا المماناعاالجليلاتاا  اكا تاطايم اتاأما  اكا تاقصيرةت
 

كيففففكاكا ففففتاطريقفففف االعففففرةتامففففااماقففففكاالطم؟فففف ا فففف اأ  ففففا االعرةت فففف االطريقفففف ا 2
 ااأللمابام البالمماناعااعمراالطم؟ ت

 

ال ق يففاتاال عميميفف االملفف عمم اتا فف اكا ففتامالعمفف الممانففاعاالملفف اضاالطم؟فف تاامففا 3
   اكا تاكا ي اتا  اأحلناالمعمماال عمالوات

 

  كيكاكا تاعممي االن؟طاااال ن؟اطاالذا  الا  االصكت 4
مففاا ففاعااأللففعم اال فف اطرحففتا فف اأ  ففا االففلرستاا فف اازعففتا؟ال لففاا ا؟ففيناجميفف ا 5

 المعممامناإجا؟اتاالطم؟ ااألعم وماتاالطم؟ ات،اامااماقك
 

  .  اراعىاالمعمماالفراقاالفرلي ا؟يناالطم؟ ا  اأ  ا االعرةااال قايم 6
    ااع ملاال عزيزاتااماا اعهتاا  ا اام البت 7
 فف ا مكففناالمعمففمامففناإ ففارةالا عيفف االطم؟فف المانففاعاالففلرستاامففااا جففرا اتاال فف ا 8

 .الطم؟ اع مل ااالل مراراا  ؟اها
 

 كيففكاكا ففتاال؟يعفف االصفففي االط؟يعيفف اتاالنففا ا،ااال وايفف ا،االرجفف االحففرارةا،ااعففللا 9
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 .الطم؟ ا  االصكا،ااطريق اجمالوما
كيكاكاناصاتاالمعممامنا احي االشلةااالاناحاتااكيكاكفانا عاممفهامف االطم؟ف ا 10

 المشاكلينات
 

الاقففتا؟ففيناأجففزا االففلرساا فف اكا ففتامففلةاالففلرساكا يفف المانففاعاالففلرستاا فف اازع 11
 ؟صارةام ال؟ تاا  اكانايظورااناالمعمماان ا ط امل؟ق الملرست

 

 

 :وضغ تؼليماخ كي يتثؼها الطالة في أثناء المشاهذج  -3

 

الووجتتق التتٔ –لكتتٖ رتتٌغؼ ػول٘تتخ الوشتتبُدح ّرزؾقتتق اُتتدافِب ٌٗجغتتٖ رْع٘تتَ الوبلتتت 

 :ّرقدٗن الٌصبتؼ الزبل٘خ لَااللزصم ثجؼل الٌقبط الوِوخ، لرا ٌٗجغٖ رْعَِ٘ 

ال رزغْ  فٖ الودزظخ أّ الصف هي غ٘س اظزئراى هتي إىازح الودزظتخ  .1

 .أّ هدزض الصف 

ال ٗولغ اؽد ػلٔ هالؽظبرك، ّاؽزفل ثِب لؾ٘ي هٌب شتزِب هتغ شهالتتك  .2

 .أّ هدزض الوبىح 

 .ال رزؾدس هغ شهالتك أّ طلجخ الصف فٖ أصٌبو الوشبُدح  .3

 .هب رشبُدٍ ىامل الصف الصم الصوذ ّال رؼلق ػلٔ  .4

 .ال رٌزقص هي شأى الودزض أهبم شهالتك أّ راله٘ر الصف  .5

اؽزسم هدزض الوبىح ّرؼبهل هؼَ ػلٔ اًتَ مجتسح رف٘تد هتي هشتبُدرِب ،  .6

 .ّل٘ط ش صبً رسٗد رقْٗوَ أّ إيداز الؾكن ػلَ٘ 

 .اؽزسم رؼل٘وبد الزدزٗعٖ الظزبذ الرٕ ٗسافقك ه٘داً٘بً  .7

 .ض٘س الشغت اثزؼد ػي الضسصسح ّال ر .8

ال رغؼتتتل هتتتب ٗؾتتتدس هتتتي عْاًتتتت ظتتتلج٘خ ٗتتتؤصس فتتتٖ اؽزساهتتتك اىازح  .9

 .الودزظخ أّ الودزض 

 . ي  دّح ؽعٌخ ردػْ إلٔ االؽزسام لكل هي ٗزؼبهل هؼك  .11

رصسف ػلٔ اًتك لعتذ فتٖ ًصُتخ رسفِ٘٘تخ ، ثتل هِوتخ رؼل٘و٘تخ الغبٗتخ  .11

 .هٌِب ردزٗجك ػلٔ هٌِخ الزدزٗط فٖ الوعزقجل 

 

 

 الظبظ٘خ هِبزاد الزدزٗط-2

  هؼٌبُب 

  طساتق اشزقب ِب 

  أًْاػِب 
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 هؼٌبُب ّطساتق اشزقب ِب 
ثٌبًو ػلٔ هب أظِسرَ ًزبتظ الدزاظبد ّالثؾبس ، ال ثتد هتي إػتبىح الٌظتس فتٖ 

 .هب ٌٗجغٖ ػلٔ ثسًبهظ إػداى الوؼلو٘ي ، أى رؾزْٕ هي هِبزاد ّ فبٗبد ردزٗع٘خ 

 رلك شول الزفك٘س ثوب ٌٗجغٖ اظزؼوبلَ هي رقبًتبد ّطساتتق ؽدٗضتخ ٗوكتي ثْاظتوزِب 

الوؼلن ُترٍ الوِتبزاد ّالكفبٗتبد ّرٌو٘زِتب ، ّ ٘تف ٗتزن رقتدٗن ُترٍ  -إ عبة الوبلت 

ّػلتتٔ ُتترا ثتترلذ هؤظعتتبد إػتتداى الوؼلوتت٘ي عِتتْىاً  ج٘تتسح لزؾدٗتتد  .الوِتتبزاد 

 .الزدزٗط الصفٖ  الوِبزاد الزٖ ٗؾزبط إلِ٘ب الوؼلن فٖ ػول٘خ

ُّكرا رن رؾدٗد ُرٍ الوِبزاد ّهي صن إىمبلِب فتٖ ػول٘تبد رتدزٗت الوؼلوت٘ي  

الشسط٘ي الزتبل٘٘ي  Ganye (عبًَ٘)ّإػداىُن  جل ال دهخ ، ّ د اشزسط ػبلن الٌفط 

 :المز٘بز الوِبزح 

 .أى ركْى هشزقخ هي رصْز ّاضؼ ّى ٘ق لدّز الوؼلن  .1

رؾدٗدُب ثد خ صن الزتدزٗت ػلِ٘تب أى رصبؽ ثأظلْة إعساتٖ ؽزٔ ٗوكي  .2

. 

ٌُّتتبا ػتتدح طساتتتق الشتتزقبم الوِتتبزاد الزؼل٘و٘تتخ الزتتٖ ٗوكتتي اػزوبىُتتب فتتٖ  

 :الجسًبهظ الزدزٗجٖ القبتن ػلٔ أظبض الوِبزاد أّ الكفبٗبد ، ّهي ُرٍ الوساتق 

إػبىح يْؽ الوتْاى الدزاظت٘خ الوؼزوتدح فتٖ الجتساهظ القبتوتخ ػلتٔ ّفتق  .1

 .ّأظعَ ّأُدافَ القبتوخ ػلٔ الوِبزاد فلعفخ ردزٗت الوؼلو٘ي 

للوِتبم الزتٖ ٗقتْم ثِتب الوؼلتن فتٖ  Task analysisػوتل رؾل٘تل هِتبم  .2

الوْ تتف الزؼل٘وتتٖ ، ّٗتتزن ذلتتك ثوسا جتتخ الوؼلتتن ثد تتخ فتتٖ الوْ تتف الزؼل٘وتتٖ 

ّاشتتزقبم الوِتتتبزاد أّ الكفبٗتتبد الوٌِ٘تتتخ الزتتتٖ ٗقتتْم ثِتتتب فتتٖ ُتتترا الوْ تتتف 

 .ّرضو٘ي ذلك رلك الوِبزاد 

ل٘ل ؽبعبد الوزؼلو٘ي فٖ الودزظخ ، صن رؾدٗد ُرٍ الؾبعبد ّػتدهُب رؾ .3

أظبظتتتبً لزؾدٗتتتد الوِتتتبزاد الزدزٗعتتت٘خ الوولْثتتتخ ّالزتتتٖ ٌٗجغتتتٖ ػلتتتٔ الوؼلتتتن 

 .هوبزظزِب ثئرقبى 

رؾل٘ل ؽبعبد الوغزوغ ّرؾدٗد ُرٍ الؾبعبد ّار بذُب أظبظبً الشتزقبم  .4

 .الوِبزاد الزؼل٘و٘خ الوولْثخ 

ػلٔ ّفق ًظسٗخ رسثْٗخ هؼٌ٘خ ، ّهي صتن ركتْى  اشزقبم ُرٍ الوِبزاد .5

 .ُرٍ الوِبزاد هزفقخ هغ أظط ُرٍ الٌظسٗخ ّضوي إطبزُب 

 

 أنىاع المهاراخ 

 :مهارج اشتقاق األهذاف التؼليميح وصىغها -1
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ّٗوكي إٗغتبش  .ٌُبا هغوْػخ هي ااٗغبث٘بد ٗؾققِب الزؼل٘ن ثْاظوخ الُداف  

 :ٖ أرالزسثْٗخ ثوب ٗإٗغبث٘بد الُداف فٖ الؼول٘خ 

إى رؾدٗتتد الُتتداف ثد تتخ ٗزتت٘ؼ للوؼلتتن إهكبً٘تتخ امز٘تتبز ػٌبيتتس الؼول٘تتخ  .1

 .ّأىّاد رقْٗن ، ّّظبتل ، ق اتّطس ، الزؼل٘و٘خ هي هؾزْٓ

اًغتتبشاد الوٌبظتتت زقتتْٗن الإى رؾدٗتتد الُتتداف ٗعتتبػد ػلتتٔ إعتتساو  .2

 .الولجخ 

ِتب هٌتَ فئًتَ ال إى الوزؼلن ػٌدهب ٗكْى ػلٔ ػلن ثبلُداف الوساى رؾق٘ق  .3

 .ِٗدز ّ زَ ّعِدٍ ثأػوب  غ٘س هولْثخ هٌَ 

 أنىاع األهذاف الترتىيح

 :رقعن الُداف الزسثْٗخ ػلٔ ػدح أًْاع ثؾعت ػوْه٘زِب ُّٖ

ُّٖ روضل الغبٗبد ثؼ٘دح الودٓ الوؼجسح ػي  :الُداف الزسثْٗخ الؼبهخ  .1

فزِب االعزوبػ٘خ الع٘بظخ الزسثْٗخ الؼبهخ للدّلخ ّركْى هعزقبح هي فكسُب ّفلع

ّاال زصتتبىٗخ  ّالع٘بظتت٘خ ، ُّتتٖ رزصتتف ثبلشتتوْ  ّالؼوْه٘تتخ، ّرؾزتتبط إلتتٔ 

 :ّهي الُداف الؼبهخ  :ّ ذ ّرضبفس الغِْى لزؾق٘قِب 

  ًإػداى ع٘ل هتؤهي ثتبو ّهزوعتك ثتبلق٘ن السّؽ٘تخ ّالمال ٘تخ الشتسٗفخ فكتسا

 .ّهوبزظخً 

  ٍهتتي الطتتس ّالزقبل٘تتد رسث٘تتخ الغ٘تتل الغدٗتتد رسث٘تتخ ّطٌ٘تتخ ىٗوقساط٘تتخ رؾتتسز

ّإػداى هْاطي  .الض٘قخ  بلْالواد الوبتف٘خ ّالؼشبتسٗخ ّاا ل٘و٘خ ّغ٘سُب

 .ٗزوزغ ثؼقل٘خ ػلو٘خ ّٗزؾلٔه ثعلْا ّطٌٖ ىٗوقساطٖ

  ٖإػتتداى ع٘تتل هتتؤهي ثتتبلؼلن ّهزعتتلهؼ ثتتَ ثِتتدف إؽتتداس رغ٘٘تتساد عرزٗتتخ فتت

 .ؽ٘برَ الش ص٘خ ّهغزوؼَ

هٌِغ٘تتتخ مبيتتتخ ثوتتتبىح هؼٌ٘تتتخ أُتتتداف )الُتتتداف الزسثْٗتتتخ ال بيتتتخ  .2

ُّرٍ أ ضس رؾدٗتداً هتي ظتبثقزِب ، ّٗغتت اى ركتْى  : (ّلوسؽلخ ىزاظ٘خ هؼٌ٘خ

هزكبهلتتخ هتتغ أُتتداف الوساؽتتل الدزاظتت٘خ العتتبثقخ ّالالؽقتتخ ّ تترلك هتتغ الوتتْاى 

 :ّهي أُداف ردزٗط الؼلْم للوسؽلخ الضبًْٗخ هضال :المسٓ

  ركْى ىزاظخ الؼلْم ّظ٘لخ لفِتن الج٘ئتخ االوبم ثبلؾقبتق ّالوفبُ٘ن الؼلو٘خ ثؾ٘ش

 .ّالوؾبفظخ ػلِ٘ب ّروْٗسُب

 ا زعبة الوِبزاد الؼقل٘خ ػي طسٗق اػزوبى الؼول٘بد الؼقل٘خ الو زلفخ. 

 ّ الخ..ا زعبة هِبزاد ػول٘خ هضل اظزؼوب  العِصح ّالىّاد الو زجسٗخ. 

 خ يتتٌغ ا زعتتبة الو٘تتْ  الؼلو٘تتخ ّرٌو٘زِتتب هضتتل ؽتتت القتتساوح الؼلو٘تتخ ، ُّْاٗتت

 الخ..العِصح ، رصو٘ن ّ زبثخ الجساهظ الؾبظْث٘خ
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ّفتٖ ُترا الوعتزْٓ رضت٘ق الُتداف الزسثْٗتخ أ ضتس  :الُداف العلْ ٘خ .3

ّأ ضتتس ثؾ٘تتش ركزتتت ثصتتْزح ػجتتبزح رصتتف ظتتلْ بً  تتبثالً للوالؽظتتخ ّالق٘تتبض 

ّغبلجب هب  .ّالزقْٗن فٖ غضْى هدح شهٌ٘خ هؾدىح ال رزغبّش الؾصخ الدزاظ٘خ

 .لصف ثصْؽ ُرٍ الُداف ٗقْم هؼلن ا

ّيتتف ى ٘تتق ّّاضتتؼ ّهؾتتدى لٌتتبرظ التتزؼلن  "ٗؼتتسف الِتتدف العتتلْ ٖ ثأًتتَّ 

 ."الوسغْة رؾق٘قَ هي الوزؼلن ػلٔ ُ٘ئخ ظلْا  بثل للوالؽظخ ّالق٘بض 

  :ّهي الُداف العلْ ٘خ

 .عؼل الوبلت  بىزاً ػلٔ اى ٗؼسف الػداى الضٌبت٘خ ثد خ

 .للجبتيعؼل الوبلت  بىزاً ػلٔ أى ٗؼسف ا

 .عؼل الوبلت  بىزاً ػلٔ أى ْٗضؼ الفسم ث٘ي الؾْاهل ّالقْاػد

 .عؼل الوبلت  بىزا ػلٔ ٗشسػ ظبُسح الِعزسح الوغٌبط٘ع٘خ

 :رصٌ٘ف الُداف العلْ ٘خ

 ،  تتدم ثلتتْم ّشهتتاليٍ رصتتٌ٘فبً لتُتتداف الزؼل٘و٘تتخ العتتلْ ٘خ فتتٖ هغتتبالد صالصتتخ 

 :أرُٖ٘كوبٗ

 :الوغب  الوؼسفٖ  :أّالً 

م رصٌ٘فبً لتُداف فتٖ الوغتب  الوؼسفتٖ ، 1956ؼبم فٖ الطْز ثلْم ّشهاليٍ  

 :ػقل٘خ إىزا ٘خ رزدزط هي الوؾعْض إلٔ الوغسى ُّٖ ٗؾزْٕ ػلٔ ظزخ هعزْٗبد

  الؼلو٘تتخ ّرتتر سُب  الوؼلْهتتبدؽفتتل ُّتتٖ القتتدزح ػلتتٔ : (الزتتر س)الوؼسفتتخ

الوعتتزْٓ ّٗزضتتوي ُتترا  .ىّى رغ٘٘تتس ٗتتر س  ّاظتتزسعبػِب ّركسازُتتب هتتي

هؼسفتتخ الؾقتتبتق الوؾتتدىح هضتتل أؽتتداس هؾتتدىح ،  :٘تتخ رالغْاًتتت الوؼسف٘تتخ اٙ

هؼسفتخ الوصتولؾبد الفٌ٘تخ هضتل ّ.مصتبتص ّأش بس ، ّرْازٗخ هؼٌ٘خ، ّ

هؼسفتخ االيتوالؽبروضل ، ّاللفظ٘تخ  سهؼسفخ هتدلْالد السهتْش اللفظ٘تخ ّغ٘ت

هؼسفتتتتتخ االيتتتتتتوالؽبد الوزؼتتتتتتبزف ػلِ٘تتتتتتب للزؼبهتتتتتتل هتتتتتتغ الظتتتتتتْاُس أّ 

 "الخ ...ؼبزفالو

  القدزح ػلٔ رفع٘س الوؼلْهبد الزٖ ؽصلِب الوبلت  ُّٖ : (االظز٘ؼبة)الفِن
ّالفِتتن فتتٖ ُتترا  .ثلغزتتَ ال بيتتخ أّ إػتتبىح يتتْغِب فتتٖ هعتتزْٓ الوؼسفتتخ 

  .ّاالظزٌزبط ، ّالزفع٘س ، الوعزْٓ ٗشول الزسعوخ 

  ْاً٘يالوؼلْهبد ّالٌظسٗبد ّالوجبىا ّالق اػزوبىُّْ القدزح ػلٔ  :الزوج٘ق 
  .ه زلف هْ ف عدٗد الزٖ ظجق اى رؼلوِب الوبلجأّروج٘قِب فٖ 

  أّ رؾل٘لِتب ُّٖ القدزح ػلٔ رغصتخ الوؼلْهتبد أّ الوؼسفتخ الوؼقتدح  :الزؾل٘ل
 .ّالزؼتتسف ػلتتٔ الؼال تتخ ثتت٘ي العتتصاو ، الزتتٖ رزكتتْى هٌِتتب  أعصاتِتتبإلتتٔ 

رؾل٘تل ّ، رؾل٘تل الؼٌبيتس  :ّرزضتوي القتدزح ػلتٔ الزؾل٘تل صالصتخ هعتزْٗبد 
 .رؾل٘ل الوجبىا الزٌظ٘و٘خ ، ّالؼال بد 
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  القدزح ػلٔ عوتغ ػٌبيتس أّ أعتصاو لزكتْٗي  تل هزكبهتل أّ  ُّٖ :الزس ٘ت
ّرزضتوي القتدزح ػلتٔ الزس ٘تت صالصتخ  .ًوتظ أّ رس ٘تت غ٘تس هْعتْى أيتالً 

إًزبط موخ أّ هغوْػخ هقزسؽخ هتي ،ّإًزبط ّظ٘لخ ارصب  فسٗدح  :هعزْٗبد 
  .هغوْػخ هي الؼال بد الوغسىح اشزقبم ،ّالؼول٘بد 

  ػلتٔ  ٘وتخ الفكتبز أّ الػوتب   ػتيالقدزح ػلٔ إيداز أؽكبم ٖ ُّ :الزقْٗن
الؾكن فٖ  :ُوب أؽدّٗزضوي الزقْٗن هعزْٗ٘ي  .هؼٌ٘خ  هؾب بحّفق هؼبٗ٘س أّ 

 .الؾكن فٖ ضْو هؼبٗ٘س مبزع٘خ، ّاٙمس ضْو هؼ٘بز ذارٖ 
 : (ٕ الوِبز )الوغب  الٌفعٖ ؽس ٖ  :صبً٘بً 

ّٗش٘س ُرا الوغب  إلٔ الوِبزاد الزٖ رزولتت الزٌعت٘ق ثت٘ي ػضتالد الغعتن  
ّفتٖ ُترا الوغتب  ال ْٗعتد رصتٌ٘ف  . وب فٖ الًشوخ السٗبضت٘خ للق٘تبم ثتأىاو هؼت٘ي 

ْ  هزفق ػلَ٘ ث ّٗزكتْى ُترا  .الؾب  فٖ رصٌ٘ف الُداف الوؼسف٘تخ  ّٖاظغ  وب ُ ٌؾ
  :٘خ رالوغب  هي الوعزْٗبد اٙ

ّااؽعبض الؼضْٕ الزٖ ، ٗزضوي ػول٘خ ااىزاا الؾعٖ  :  االظزقجب .1
 .رؤىٕ إلٔ الٌشبط الؾس ٖ 

  .ُّْ االظزؼداى ّالزِ٘ئخ الفؼل٘خ لىاو ظلْا هؼ٘ي  :الزِ٘ئخ   .2
 لغلتظّٗزصل ُترا الوعتزْٓ ثبلزقل٘تد ّالوؾبّلتخ ّا :االظزغبثخ الوْعِخ  .3

  .فٖ ضْو هؼ٘بز أّ ؽكن أّ هؾك هؼ٘ي 
ُّتْ هعتزْٓ متبس ثتبلىاو ثؼتد رؼلتن الوِتبزح  :االظزغبثخ الو٘كبً٘ك٘خ  .4

 .ثضقخ ّثساػخ 
  .ٗزضوي الىاو للوِبزاد الوس جخ ثد خ ّظسػخ  :االظزغبثخ الوس جخ   .5
ُّتْ هعتزْٓ متبس ثبلوِتبزاد الزتٖ ٗوْزُتب الفتسى ّٗقتدم  :الزك٘٘تف  .6

  .ًوبذط ه زلفخ لِب رجؼبً للوْ ف الرٕ ْٗاعَِ 
ُّتتْ هعتتزْٓ ٗتتسرجظ ثؼول٘تتخ ااثتتداع ّالزٌظتت٘ن  :ثزكتتبز الزٌظتت٘ن ّاال .7

 .ّالزوْٗس لوِبزاد ؽس ٘خ عدٗدح 
 
 

 (الؼبطفٖ  )الوغب  الْعداًٖ  :صبلضبً 
ّٗؾزْٕ ُرا الوغتب  ػلتٔ الُتداف الوزؼلقتخ ثبالرغبُتبد ّالؼْاطتف ّالقت٘ن  

ؼْاطف ى الُداف فٖ ُرا الوغب  رؼزود ػلٔ الإإٔ  . بلزقدٗس ّاالؽزسام ّالزؼبّى 
م الزؼلن الْعداًٖ 1964ؼبم فٖ الٍ يّ د يٌف ىٗف٘د  ساصّْ  ّشهال .ّاالًفؼبالد 

  :فٖ موعخ هعزْٗبد ُٖ 
   ّٗزضتوي الوعتزْٗبد  .ُّتْ رْع٘تَ االًزجتبٍ لؾتدس أّ ًشتبط هتب  :االظتزقجب

 .االًزجبٍ الوسا ت ، ّالسغجخ فٖ الزلقٖ ، ّالْػٖ أّ االطالع  :٘خ راٙ
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  هي  ٌْع  رغبّش الوبلت ىزعخ االًزجبٍ إلٔ ىزعخ الوشبز خ ثُّٖ  :االظزغبثخ
، ااذػتتبى فتتٖ االظتتزغبثخ  :٘تتخ رّٗزضتتوي الوعتتزْٗبد اٙ .الوشتتبز خ  ًتتْاعأ
 .االزر٘بػ لالظزغبثخ ، ّالسغجخ فٖ االظزغبثخ ّ

  ُّتٖ الق٘وتخ الزتٖ ٗؼوِ٘تب الفتسى لشتٖو هؼت٘ي أّ  (ٗن ْالزقت ) :إػوتبو  ٘وتخ

بد ّاالظتزقساز جتصتف العتلْا ٌُتب ثقتدز هتي الضظبُسح أّ ظلْا هؼ٘ي ، ّٗز

٘خ رّٗزضوي الوعزْٗبد اٙ .ثؼد ا زعبة الفسى أؽد االػزقبىاد أّ االرغبُبد 

 .ثق٘وخ هؼٌ٘خ  (االلزصام  )اال زٌبع ،ّرفض٘ل  ٘وخ هؼٌ٘خ ،ّرقجل  ٘وخ هؼٌ٘خ  :

  ػٌد هْاعِخ هْا ف أّ ؽبالد رالتوِتب أ ضتس هتي  ٘وتخ ، ٗتٌظن  :الزٌظ٘ن ُّْ

فسى ُرٍ الق٘ن ّٗقسز الؼال بد الزجبىل٘تخ ثٌِ٘تب ّٗقجتل أؽتدُب أّثؼضتِب  ق٘وتخ ال

 ،إػوتبو رصتْز هفتبُ٘وٖ للق٘وتخ :ٗتخ ّٗزضتوي الوعتزْٗبد اٙ .أ ضتس أُو٘تخ 

 .رسر٘ت أّ رٌظ٘ن ًظبم الق٘وخ 

  ػجتبزح ػتي روتْٗس الفتسى لٌظتبم هتي القت٘ن ْٗعتَ  :روْٗس ًظبم هي الق٘ن ُّْ

 .عتصواً هتي ش صت٘زَ  كتْىك الق٘ن الزٖ ٗقجلِتب ّرظلْ َ ثضجبد ّرٌبظق هغ رل

 :هْايفبد الِدف العلْ ٖ الغ٘د 

ْ  ٗغت أى رصبؽ الُداف العلْ ٘خ ث  هؾتدى ّّاضتؼ ّ بثتل للق٘تبض ّهتي  ٌؾت

  :القْاػد ّالشسّط الظبظ٘خ لزؾق٘ق ذلك 

أى رصف ػجبزح الِتدف أىاو الوتزؼلن أّ ظتلْ َ الترٕ ٗعتزد  هٌتَ ػلتٔ  .1

 يتبزُّٖ ثرلك رصف الفؼل الترٕ ٗقتْم ثتَ الوتزؼلن أّ الترٕ ، رؾقق الِدف 

 . بىزاً ػلٔ الق٘بم ثَ ًز٘غخ لؾدّس الزؼلن 

ٗصتتف العتتلْا التترٕ  (هجٌتتٖ للوؼلتتْم  )أى رجتتدأ ػجتتبزح الِتتدف ثفؼتتل  .2

 .ٗفزست فٖ الوبلت أى ٗظِسٍ ػٌدهب ٗزؼبهل هغ الوؾزْٓ 

ٔ ىزعخ هتي أى رصف ػجبزح الِدف ظلْ بً  بثالً للوالؽظخ ، أّ أًَ ػل .3

  .الزؾدٗد ثؾ٘ش ٗعِل االظزدال  ػلَ٘ ثعلْا  بثل للوالؽظخ 

ى  تتل ػجتتبزح رزؼلتتق إإٔ ،  (غ٘تتس هس جتتخ  )خ ظتتِلأى ركتتْى الُتتداف  .4

 .ّاؽد   ثؼول٘خ ّاؽدح ّظلْا  

أى ركتْى الُتتداف ّا ؼ٘تخ ّهالتوتتخ للتصهي الوزتتبػ للزتدزٗط ّالقتتدزاد  .5

 .ّمصبتص الولجخ 

 :الُداف العلْ ٘خ  ْؽِب ػٌد يلؼوبثؼل الفؼب  الزٖ ٗوكي اظز

ٗصتتٌف  ،ٗل تص  ،ٗصتف  ،ٗقتبزى هتي ؽ٘تتش  ،ٗؼوتٖ أهضلتخ ػتتي  ،ٗزؼتسف  

 .الخ ، ّ لِب أفؼب   بثلخ للوالؽظخ ّالق٘بض...،ٗشسػ ، ٗر س ، ٗؾل هعألخ

الُداف العتلْ ٘خ   ْؽِب ػٌد يؼوبلثؼل الفؼب  الزٖ ال ٗفضل اظزٌُّبا  

ّٗؼتْى  .ٗجتدٕ اُزوبهتبً ،ّٗزؾعتط الؾبعتخ إلتٔ ،ّٗدزا ، ّٗزرّم ،ّٗفِن ،ّف س  ٗؼ  

  .العجت فٖ ذلك إلٔ أًِب يؼجخ الق٘بض ّالوالؽظخ 
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 :مهارج تنىيغ المثيراخ والمنثهاخ  -2

الوؼلن  ٘ف٘خ إىمب  الزٌْع فٖ ىزظتَ،  -رس ص ُرٍ الوِبزح ػلٔ رؼل٘ن الوبلت  

 تتد رتتن رؾل٘تتل ُتترٍ ّذلتتك لزالفتتٖ هلتتل الولجتتخ ّالؼوتتل ػلتتٔ شٗتتبىح اًزجتتبُِن إل٘تتَ ، ّ

 :الوِبزح إلٔ الوِبزاد الفسػ٘خ اٙر٘خ 
 

 Teacher movementؽس خ الوؼلن -أ

رؼتتد ؽس تتخ الوؼلتتن الِبىتتتخ ّالوقصتتْزح هتتي هكتتبى إلتتٔ امتتس فتتٖ الصتتف هتتي  

الؼٌبيتتس الغبذثتتخ لالًزجتتبٍ ، ّهتتي أهضلتتخ ذلتتك اًزقتتب  الوؼلتتن هتتي هكتتبى علْظتتَ إلتتٔ 

 . ٔ الْظ٘لخ الزؼل٘و٘خالعجْزح هضالً أّ رؾس َ هي الوٌصخ إل

 Teacher Gestureإشبزح الوؼلن  -ة

ُّٖ ااشبزاد الزٖ ٗعزؼولِب الوؼلن للزؼج٘س ػي اًفؼبالرتَ ،  زؾسٗتك أعتصاو  

هتتي ععتتوَ ،  بل٘تتدٗي ّاليتتبثغ ، ّذلتتك ثغتتست عتترة االًزجتتبٍ أّ لزأ ٘تتد أُو٘تتخ 

الوْضتتْع أّ للزؼج٘تتس ػتتي زإٔ أّ اًفؼتتب  هؼتت٘ي ، أّ لزْضتت٘ؼ أشتتكب  ّؽغتتْم أّ 

 .ؽس خ ععن هب 

 change inspeach Patternالزغ٘٘س فٖ ًجساد الصْد  -عـ

الزغ٘٘س الفغبتٖ فٖ ًجساد الصْد ، أّ  ْرَ أّ ظتسػزَ ثوتب فتٖ ذلتك ركتساز  

ثؼل الكلوبد أّ الزؼبث٘س أّ الغول ، ػلوبً أى ذلك ال ٗؼٌٖ أى ٗكتْى للوؼلتن الشهتخ 

 الخ  ...هضل  لوخ طجؼبً ، فٖ الؾق٘قخ ، لتهبًخ  (إٔ ٗكسز الكلوخ ًفعِب ثبظزوساز)

 Change of Sensory focusلؾعٖ رغ٘٘س الٌشبط ا -ى

ٌُّب ٗتزن ػٌتدهب ٌٗزقتل الوؼلتن هتي ًشتبط هؾعتْض إلتٔ ًشتبط هؾعتْض امتس  

 بالًزقتتب  هتتي االظتتزوبع إلتتٔ الوشتتبُدح ، إٔ االًزقتتب  هتتي ؽبظتتخ العتتوغ إلتتٔ ؽبظتتخ 

الجصس أّ إلٔ الٌشبط ال٘دّٕ هضل إمتساط طبلتت للكزبثتخ ػلتٔ العتجْزح ، أّ إػوتبو 

 .الخ  ...ل٘دًُّْب فٖ  ساظبرِن  الولجخ ثؼل الوالؽظبد

 Pupils talk الم الولجخ  -ُـ

ػٌدهب ٗشبزا الولجخ فٖ الوٌب شخ أّ ٗغ٘جْى ػلٔ أظئلخ الوؼلن أّ ٗعألْى أظئلخ      

 .هب

 Pupils Movementؽس خ الولجخ  -ّ

ّٗؾدس ُرا ػٌد اًزقب  الوبلت هتي هكتبى إلتٔ هكتبى امتس ، هتي هقؼتدٍ  

 .الخ  ...هضالً إلٔ العجْزح أّ إلٔ هٌصخ إعساو الزغبزة فٖ الو زجس 

 :ىّز الوؼلن فٖ رٌْٗغ الوض٘ساد

ٗعزو٘غ الوؼلن ّالوِزن ثبلشأى الزسثْٕ ثٌجبُزَ أى ْٗظف الج٘ئخ رْظ٘فتبً ٗتؤىٕ  

لْا الوزؼلن ػي طسٗق ا زشبف الوض٘ساد الزٖ رعبػد إلٔ ًزبتظ إٗغبث٘خ رظِس فٖ ظ

ُّتترا هتتب رفؼلتتَ أظتتبل٘ت الدػبٗتتخ ّّظتتبتل ، ػلتتٔ رقتتدم التتزؼلهن، ف٘زالػتتت ثتتبلوض٘ساد 
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ااػالم الو زلفخ ؽ٘ي رجسش هض٘ساد ر دم أغساضِب ظْاو  بًذ أغساضبً رغبزٗخ أم 

د الزتتٖ ظ٘بظتت٘خ ثؾ٘ضزعتتزض٘س اًزجتتبٍ الوزلقتتٖ ّرغرثتتَ ًؾتتْ هْضتتْع هتتي الوْضتتْػب

ّ لوتب  بًتذ  .رِوَ، أّ فٖ اظزدػبو هِبزح هي الوِبزاد ّرٌو٘وِتب ّالزتدزة ػلِ٘تب

ال وْاد هزقٌخ هي ؽ٘تش رسر٘تت الوض٘تساد ّرقتدٗوِب فتٖ الْ تذ الوٌبظتت ّهزعتوخ 

ثتبلوجغ ٗزؼلتق ثتبلوؼلن  ّثوتدٓ  لتَ ُّترا  .أىد إلٔ الِدفبلوٌشتْى ؛ثبلد خ ّالوسًّخ 

 .هِبزرَ

 :فٖ رٌْٗغ الوض٘ساد ػلَ٘ االًزجبٍ إلٔ هب ٗأرٖ ّلكٖ ٗكْى الوؼلن هبُساً 

ّأى ٌٗتتْع ثتتبلوض٘ساد ، أى ٗقتتدم الوض٘تتس الوٌبظتتت فتتٖ ّ زتتَ الوٌبظتتت  .1

ّٗؼتتدهىُب ثِتتدف إصتتبزح اًزجتتبٍ الوتتزؼلن للزس ٘تتص ػلتتٔ الوْضتتْع الوولتتْة أّ 

 .هؾزْٓ الزؼلهن فٖ الْ ذ الوؾدى

 بًذ الوض٘ساد ذاد هؼٌٔ شاىد ازرجبطبرِب ّزفؼذ ّر٘تسح التزؼلهن   لوب .2

ؽ٘برتَ ًز٘غتخ  فتٖ أصٌتبوّمجساد هوب ٗ زصى الفسى  ّػولذ ػلٔ اظزدػبو هؼبى  

  .لزغبزثَ

إى الوض٘تتتس ثوتتتب ٗؾوتتتل هتتتي شتتتؾٌبد اًفؼبل٘تتتخ إٗغبث٘تتتخ ٌٗشتتتظ التتترا سح  .3

لٔ ثٌبو  بىزح ػ ركْىعزدػٖ مجساد هزؼدىح ّازرجبطبد لِب هْا ف هزؼدىح ّٗ

ازرجبطبد عدٗدح رضبف إلٔ  بهل ال جساد الوزؼلقخ ثبلوْ ف الزؼل٘وٖ ّركْى 

  . بىزح ػلٔ رٌو٘خ الودز بد الكل٘خ

ى ال جساد الوؤلوخ رقلل هٌئصبزح ُرٍ االزرجبطبد ُّْ هب ٗقزضتٖ هتي إ .4

 .ال رض٘غ عِْىٍ ّعِْى الوزؼلن ظدٓلئالوسثٖ الؾرز 

 :مهارج كتاتح الخطح التذريسيح  -3

 :فِْم الز و٘ظ ه

الز وتت٘ظ ُتتْ ػول٘تتخ رؾضتت٘س ذٌُتتٖ ّرٌظتت٘ن هعتتجق للوؼلْهتتبد ّال جتتساد  

ّالؾقبتق ٗضؼَ الوتدزض  جتل التدزض ثوتدح  بف٘تخ ، ّٗشتزول ػلتٔ ػٌبيتس ه زلفتخ 

 .ثقصد رؾق٘ق الُداف الزؼل٘و٘خ 

 :أُو٘خ الز و٘ظ 

فتٖ للز و٘ظ أُو٘زَ ّفْاتدٍ الكض٘تسح للؼول٘تخ الزدزٗعت٘خ ّالوتدزض ّالوبلتت  

 :ظج٘ل رؾق٘ق الُداف الزسثْٗخ الوساى رؾق٘قِب ّلؼل هي أُوِب 

إػداى ال وظ الزدزٗع٘خ ٗغؼل الوؼلن  بىزاً ػلٔ رؾق٘ق الُتداف الزسثْٗتخ ،  .1

فتتبلوؼلن التترٕ ٗتتدمل إلتتٔ غسفتتخ الصتتف ّفتتٖ ذٌُتتَ أُتتداف هؾتتدىح هعتتجقبً ، 

 .ظ٘ؼسف هب ظ٘فؼلَ ثبلزؾدٗد ىامل الصف 
ٗعبػد الز و٘ظ ػلٔ رْف٘س عتْ هتي الضقتخ ىامتل الصتف ، ّالز وت٘ظ الغ٘تد  .2

ٗعتتبػد الوتتدزض ػلتتٔ التتزؾكن فتتٖ الكض٘تتس هتتي الؼْاهتتل الزتتٖ رتتؤىٕ إلتتٔ إىازح 
الصتف إىازح هْفقتخ ، ّثبلزتتبلٖ ٗصتجؼ هزؾتتسزاً هتي ال تْف التترٕ  تد ٗسافتتق 
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شتتوخ ثؼتتل الودزظتت٘ي لؼتتدم إلوتتبهِن ثبلوتتبىح الزؼل٘و٘تتخ أّ لؼتتدم رٌظتت٘وِن لتً
 .الزؼل٘و٘خ ثوسٗقخ ظل٘وخ 

الز و٘ظ الغ٘د ٗعبػد الوؼلن ػلٔ رٌف٘ر الًشوخ الو زلفخ فٖ ضْو هب ٌْٕٗ  .3
رؾق٘قَ هي أُداف ، ٗكْى  د اػده ًفعَ ع٘داً اعساتِب ّالق٘تبم ثِتب ّثوشتبز خ 
الولجخ ، فئذا  بًذ ُرٍ الًشتوخ ػجتبزح ػتي رغتبزة ػول٘تخ فِتْ ٗؾزتبط إلتٔ 

ثخ لِب ، ّرسر٘جِب رسر٘جبً هٌوق٘بً ، ّرْشٗتغ الىّاز ثٌ٘تَ إػداى الىّاد الوولْ
 .ّث٘ي الولجخ ثٌظبم هؼ٘ي 

ٗزتت٘ؼ الز وتت٘ظ للولجتتخ القتتدزح ػلتتٔ ثلتتْؽ الُتتداف ؛ الى الوؼلتتن التترٕ ٗؼتتد  .4
 .ىزظَ هعجقبً ٗكْى  بىزاً ػلٔ رْض٘ؼ أُداف الزؼل٘ن لولجزَ 

الز و٘ظ الغ٘تد ٗعتبػد ػلتٔ رغٌتت ااُتداز فتٖ الؼول٘تخ الزؼل٘و٘تخ هتي ؽ٘تش  .5
الْ ذ ّالغِد ّالوب  ، فبلز و٘ظ العل٘ن ُْ الرٕ ٗضتوي رٌظت٘ن ظت٘س الؼوتل 

 .الصفٖ فٖ ضْو ااهكبًبد الوزبؽخ 
ٗعتتبػد الز وتت٘ظ ػلتتٔ رغٌتتت الكض٘تتس هتتي الوْا تتف الوؾسعتتخ ّالوتت شم الزتتٖ  .6

جتبا ّالزتسىى فتٖ أصٌتبو الزتدزٗط ّظتْو ٗزؼست لِب ثؼتل الودزظت٘ي  بالزر
 .الٌظبم

ٗعبػد الز و٘ظ ػلٔ امز٘بز أظبل٘ت الزقْٗن الوٌبظجخ لزقتْٗن رؾصت٘ل الولجتخ  .7
ثفبػل٘خ ، ّذلك لُو٘خ ػول٘خ الزقْٗن ؛ لًِب رؾدى هب إذا  بى الولجخ  تد ثلغتْا 

 الُداف أم ال ؟
 :الز و٘ظ الغ٘د 

 تف الو زلفتخ ، فتبلز و٘ظ ٗ زلتف ال رْعد موخ ّاؽدح للزدزٗط رصلؼ للوْا 
هي هْ ف إلٔ هْ ف امس ثؾعت طج٘ؼخ الوبىح الدزاظ٘خ ّالُداف الزسثْٗخ الوتساى 
رؾق٘قِتتب ، ّإهكبًتتبد الودزظتتخ ، ّطج٘ؼتتخ الوزؼلوتت٘ي ّؽبعتتبرِن ّمجتتسارِن العتتبثقخ ، 

 :ّػلٔ السغن هي ذلك ٌُبا ارفبم ػلٔ اى الز و٘ظ الغ٘د ٗزصف ثبٙرٖ 

 .ن ٗعِل ػول٘خ الزؼل .1

 .ٗز٘ؼ للولجخ االظزوساز فٖ الزؼلن  .2

 .ٗعبػد الولجخ ػلٔ السثظ ث٘ي ال جساد الزؼل٘و٘خ الو زلفخ  .3

 .ٗأمر ثبلؾعجبى ىزعخ اظزؼداى الولجخ للزؼلن  .4

 .ٗساػٖ هب ث٘ي الولجخ هي امزالفبد فٖ الوْ٘  ّالقدزاد ّاالظزؼداىاد  .5

وِوتخ ّهزالف٘تبً ّلكٖ ٗؼد الوؼلن موخ رؾض٘س ع٘دح ّشبهلخ لكتل الؼٌبيتس ال 

 :الٌقبط العلج٘خ ، ٌٗجغٖ ػلَ٘ اى ٗوسػ ػلٔ ًفعَ هضل ُرٍ الظئلخ 

  ٘ف ٗوكي اى ازثظ ث٘ي أًشوخ الدزض الؾبلٖ ّهفبُ٘وَ ثبلدزض العبثق ؟ .1

 هب الًشوخ الغدٗدح الزٖ هي الووكي اػزوبىُب ؟ .2

  ٘ف ظ٘زن رْشٗغ شهي ُرٍ الًشوخ ّهدرِب ؟ .3

 ي الووكي اظزؼوبلِب ؟هب الزقٌ٘بد الزؼل٘و٘خ الزٖ ه .4
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ُل ُرٍ الزقٌ٘بد الزؼل٘و٘خ هْعْىح فٖ الودزظخ ؟ ّفٖ ؽب  ػدم ّعْىُب هب  .5

 الؾل؟

  ٘ف ظأًزقل هي ًشبط إلٔ ًشبط امس؟ .6

  ٘ف أشغغ الولجخ ػلٔ الوشبز خ فٖ الدزض ؟ .7

  ٘ف اعؼل الولجخ ٗزبثؼْى الدزض ؟ .8

  ٘ف ظأمزن الدزض أّ اًَِ٘ ؟ .9

 هب الول ص العجْزٕ الوولْة ؟ .11

 هب الْاعت الوٌصلٖ الرٕ ظ٘ؼؤ للولجخ ؟ .11

 

 
 

 :أًْاع ال وظ الزدزٗع٘خ 

 :ٗوكي رقع٘ن ال وظ الزدزٗع٘خ ػلٔ 

 : (الز و٘ظ العٌْٕ)موخ ثؼ٘دح الودٓ  .1

ُّْ الز و٘ظ الرٕ ٗتزن لوتدح طْٗلتخ  ؼتبم ىزاظتٖ أّ فصتل ىزاظتٖ ، ُّتْ  

الزصْز الرٕ رقسزٍ ػبىح ّشازح الزسث٘خ هوب ٗزولت ردزٗعَ هي الوتدزض فتٖ الؼتبم 

الدزاظتتٖ الكبهتتتل ، ّٗزضتتوي ُتتترا الٌتتتْع هتتي الز وتتت٘ظ رْشٗؼتتبً للوتتتْاى الدزاظتتت٘خ 

ِّٗتدف  .الظتبث٘غ الوولْة ردزٗعِب فٖ الؼتبم الدزاظتٖ هْشػتخ ثؾعتت الشتِس ّ

 :الز و٘ظ هي ُرا الٌْع إلٔ 

 .ىزاظخ أُداف ردزٗط الوبىح فٖ ضْو هب رزضوٌَ الوقسزاد الدزاظ٘خ  -أ

 .رؾدٗد ااهكبًبد الوزبؽخ  -ة

 .ّضغ عدّ  شهٌٖ لزدزٗط الْؽداد الزٖ ٗزضوٌِب الوقسز الدزاظٖ  -عـ

ز الدزاظتتٖ رؾدٗتتد أظتتبل٘ت الزتتدزٗط ّطساتقتتَ الوٌبظتتجخ لوْضتتْػبد الوقتتس -ى

 .ّعدّلزِب ضوي ال وخ الفصل٘خ 

 .ؽصس الًشوخ الصف٘خ ّغ٘س الصف٘خ الوولْة رٌف٘رُب  -ُـ

 .اى ٗزؼسف الوؼلن ػلٔ الوصبىز الزٖ ر دم ردزٗط الوقسز  -ّ

 .رؾدٗد أًْاع الزقْٗن ّهْاػ٘دٍ -ش

الز و٘ظ لدزّض الوساعؼخ ثؼد ػول٘خ الزقْٗن ّرؾدٗد الُداف الزٖ لتن رزؾقتق  -ػ

 .ػبىرِب ثبػزوبى طساتق ردزٗط عدٗدح ّإ

 : (ال وخ الْ٘ه٘خ)موخ  ص٘سح الودٓ  .2

ُّْ الز و٘ظ لودح  ص٘سح  بلز و٘ظ الظجْػٖ أّ الْ٘هٖ ، ُّرا الز و٘ظ  

ذّ أُو٘تتخ ثبلغتتخ فتتٖ رؾق٘تتق الغتتسات العتتلْ ٘خ الوؼسف٘تتخ ّالْعداً٘تتخ ّالوِبزٗتتخ 

ال وتتخ ًفعتتِب فتتٖ إػتتداى ثفؼبل٘تتخ ، ّلتت٘ط هتتي الضتتسّزٕ اى ٗزجتتغ  تتل الودزظتت٘ي 
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الدزّض الْ٘ه٘خ ، فوب  د ٗصلؼ لؽدُن ال ٗصلؼ هغ اٙمس ، ِّٗدف الز و٘ظ هتي 

 :ُرا الٌْع إلٔ 
 .إربؽخ فسيخ االظزصاىح هي الوبىح الؼلو٘خ للوؼلن ، ّالزضجذ هٌِب  -أ

 .ااػبًخ ػلٔ رٌظ٘ن أفكبز الوبىح ّرسر٘ت ػٌبيسُب ّرٌع٘قِب  -ة
الزتدزٗط الوٌبظتجخ ثوتب ٗتْافس الْ تذ ّالغِتد ػلتٔ الوؼلتن  رؾدٗتد هؼتبلن طسٗقتخ -عتـ

 .ّالوبلت
 .ااػبًخ ػلٔ رٌف٘ر الًشوخ الوصبؽجخ للدزض ثصْزح ى ٘قخ  -ى
 .ااظِبم فٖ اؽزْاو عو٘غ الُداف العلْ ٘خ لوْضْع الدزض  -ُـ
تي الوؼلتن هتي ىزظتَ ّٗتر سٍ ثبلٌقتبط  -ّ أًتَ ٗؼتد ظتغالً لٌشتبطبد الزؼلت٘ن ،  وتب ٗوكه

 .الْاعت رغو٘زِب 
أًَ ٗؼد ّظ٘لخ ٗعزؼ٘ي ثِب الوشسف الزسثتْٕ للزؼتسف ػلتٔ هتب ٗجرلتَ الوؼلتن هتي  -ش

 .عِْى
 :مصبتص ال وخ الْ٘ه٘خ 

ٗغتت ػلتٔ الوتدزض أى ٗؼتد موتخ ىزظتَ ال٘تْهٖ ثلغتخ ّاضتؾخ  :الْضتْػ  .1
 .وكٌَ هي رٌف٘ر ىزظَ ثٌغبػ ّيؾ٘ؾخ ر

ٗغتتتت أى رزصتتتف ال وتتتخ الْ٘ه٘تتتخ ثقبثل٘تتتخ الزٌف٘تتتر ثؾعتتتت  : بثل٘تتتخ الزٌف٘تتتر  .2
 .ااهكبًبد الودزظ٘خ الوزبؽخ 

رزصتتف ال وتتخ الْ٘ه٘تتخ الغ٘تتدح ثبلوسًّتتخ لوْاعِتتخ الزغ٘تتساد  :الوسًّتتخ  .3
 .الوبزتخ الزٖ  د رؾدس فٖ الوْ ف الزدزٗعٖ 

 .الؼول الزدزٗعٖ  بفخ  ٗغت اى رغوٖ ال وخ عْاًت :الشوْ   .4
ٗغتتت اى ركتتْى ال وتتخ الْ٘ه٘تتخ هؾتتدىح الْ تتذ لزغو٘تتخ الًشتتوخ  :الزْ ٘تتذ  .5

 .الوؼزودح فٖ الدزض  بفخ 
 :ػٌبيس ال وخ الزدزٗع٘خ الْ٘ه٘خ ّرٌظ٘وِب 

 :ٗزفق هؼظن الزسثْٗ٘ي ػلٔ الؼٌبيس الظبظ٘خ لٗخ موخ ْٗه٘خ ، ُّٖ  بٙرٖ 
، ّالزتتبزٗخ ، ّالتتدزض ، ّالوتتبىح ،  الصتتف ، ّالشتتؼجخ ) المؼلىماااخ الؼامااح .1

ُرٍ الوؼلْهبد روضل ظسّف التدزض الزتٖ ٗكتْى الوتدزض ػتي  (ّالوْضْع
 .طسٗقِب ػلٔ هؼسفخ ربهخ ثوْضْع الدزض ّّ زَ 

 :، ّركْى ػلٔ ًْػ٘ي األهذاف واألغراض السلىكيح  .2

 .ُّٖ أُداف رشزق هي الُداف الؼبهخ للوبىح الدزاظ٘خ :الُداف ال بيخ -أ

ّٗقصد ثِب الُداف الوساى رؾق٘قِتب فتٖ أصٌتبو التدزض،   :الغسات العلْ ٘خ -ة

ّٗغت اى رصبؽ فٖ يْزح ظلْ ٘خ  بثلخ للق٘بض ّالوالؽظخ ، ّرصف ًْع 

 .العلْا أّ القدزح الزٖ ظز سط هي الولجخ ثؼد ػول٘زٖ الزؼلن ّالزؼل٘ن 

 : ّػٌد ّضغ الُداف ال بيخ ّالغسات العلْ ٘خ ٗغت هساػبح اٙرٖ

 .رغو٘خ الُداف لكل الوؾزْٓ الوولْة ردزٗعَ فٖ الوْ ف الصفٖ  -1

 .إ وب  الُداف لشسّط يْغِب الوولْثخ  -2
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،  (ّهِبزٗتتخ –ّّعداً٘تتخ  –هؼسف٘تتخ )رٌتتْع الغتتسات ثؾعتتت هغبالرِتتب  -3

 .ّثؾعت هعزْٗبد  ل هٌِب 

 .هساػبح الغسات للفسّم الفسىٗخ ث٘ي الوزؼلو٘ي  -4

  :األسالية واألنشطح  .3

رؾدس ػول٘خ الزؼلت٘ن ػتي طسٗتق أًشتوخ ّطساتتق ه زلفتخ ، ّػلتٔ الوتدزض  

 –ؽقتتتبتق )رؾل٘تتتل الوؾزتتتْٓ الدزاظتتتٖ الوولتتتْة رؼل٘وتتتَ إلتتتٔ هكًْبرتتتَ الظبظتتت٘خ 

، لزكتتْى ػول٘تتخ االمز٘تتبز  (ّ تت٘ن ّارغبُتتبد –ّهِتتبزاد  –ّرؼو٘وتتبد  –ّهفتتبُ٘ن

ظتتزؼوبلِب فتتٖ لتًشتتوخ ّالظتتبل٘ت الزدزٗعتت٘خ ّرؾدٗتتد الْظتتبتل ّالعِتتصح الوتتساى ا

التتدزض ظتتِلخ ّه٘عتتسح ، إٔ إى ُتترا الغتتصو هتتي ال وتتخ ٗزضتتوي ػول٘تتخ الزتتدزٗط ، 

ّػست الوؾزْٓ، ّامز٘بز الزقٌ٘بد الزؼل٘و٘خ الووكي اظزؼوبلِب ، ّٗؼده ُترا الغتصو 

 :هي ال وخ ُْ الغصو الظبظٖ فِ٘ب ، ّٗزكْى هي 
الزِ٘ئتخ لوتب ظت٘وسػ  ّفِ٘ب ٗزن الزوِ٘تد لوْضتْع التدزض أّ :التمهيذ أو المقذمح -أ

هي هبىح ىزاظ٘خ ، ّركْى ثصتْزح أظتئلخ ػتي التدزض العتبثق للتسثظ ثٌ٘تَ ّثت٘ي 
الدزض الؾبلٖ ، أّ ػتست يتْزح ػتي الوْضتْع الؾتبلٖ ، أّ ػتست هْ تف 

الخ ، إٔ إى الِتدف هتي الزوِ٘تد ُتْ رِ٘ئتخ أذُتبى الولجتخ للوؼلْهتبد  .....هؾ٘س 
ّٗغتتت أال ٗصٗتتد شهتتي  .ُِن للتتدزض الغدٗتتدح ّالزوِ٘تتد ٗؾفتتص الولجتتخ ّٗشتتد اًزجتتب

 15)ى تبتق، ّإذا رغتبّش ُترا الزوِ٘تد  (5)ى بتق ّال ٗقل ػتي  (7)الزوِ٘د ػلٔ 
 تتبى عتتصواً هتتي ػتتست التتدزض ، ٌّٗجغتتٖ القتتْ  اًتتَ ّ وتتب ْٗعتتد روِ٘تتد  (ى ٘قتخ

للدزض ، ْٗعد أٗضب روِ٘تد للوتٌِظ ، أّ الوتبىح أّ الْؽتدح أّ هتب ٗعتؤ فتٖ ُترٍ 
أّ الووْ  ، ّػبىح ٗؼؤ فٖ الؾصخ الّلتٔ هتي أّ  الؼتبم  الؾب  الزوِ٘د الؼبم
 .أّ الفصل الدزاظٖ 

ّف٘تتتَ ٗتتزن ػتتتست الوتتبىح الزؼل٘و٘تتخ الغدٗتتتدح ثؾعتتت طسٗقتتتخ  :ػاارض الااذرس -ب
الزدزٗط الوٌبظجخ الزٖ ظ٘ؾدىُب الوؼلن ًفعَ  وسٗقخ الوؾبضتسح أّ الوٌب شتخ أّ 

الظبظت٘خ الزتٖ ظتزعزجغ  االظزكشبف أّ إعساو الزغبزة ، ّهي صن ٗؾدى ال وتْاد
  .فٖ رؾق٘ق ذلك ، ّثبلوجغ ٗر س الوفبُ٘ن الزٖ ظتزدزض ّالوفتبُ٘ن الزتٖ ظتزضبز 
 .ذلك  لَ ٗكْى ثصْزح شسػ إًشبتٖ ه٘عس لوب ظ٘قْم ثَ الودزض ىامل الصف

 .الزٖ ظزعزؼول فٖ أصٌبو الدزض  التقنياخ التؼليميح-جـ
  :ّرزضوي الؼٌبيس اٙر٘خ  (الغلق) :الخاتمح  -د

ُّْ ػول٘خ الزأ د هي رؾقق الُداف ػي طسٗق إصبزح الظئلخ ّاالظزوبع  :الزقْٗن-1
إلٔ ااعبثخ ػٌِب ، ّالزقْٗن ػول٘خ هعزوسح رجدأ  جل إػوتبو التدزض ّرعتزوس فتٖ 
أصٌتتبو التتدزض للزأ تتد هتتي اى الولجتتخ ٗعتت٘سّى فتتٖ االرغتتبٍ الصتتؾ٘ؼ ًؾتتْ ثلتتْؽ 

 .زض ، ثل ٌٗزقل إلٔ الدزض الرٕ ٗلَ٘ الُداف ، ّال ٌٗزِٖ الزقْٗن ثبًزِبو الد
 .ّفَ٘ رعكزت أُن الفكبز الزٖ ّزىد فٖ الدزض :الول ص العجْزٕ  -2
ُّْ الٌشبط الرٕ ظ٘قْم ثَ الولجخ فٖ الوٌتص  ، ّٗزضتوي هتب  :الْاعت الوٌصلٖ  -3

ٗزؼلتتق ثبلتتدزض الؾتتبلٖ ّالتتدزض الالؽتتق ٌّٗجغتتٖ هساػتتبح الزتتبلٖ فتتٖ الْاعجتتبد 
 :الوٌصل٘خ
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 .الزٌْع  -أ
 .الزغو٘خ لُن عْاًت الوْضْع ّهفبُ٘وَ  -ة
 .الْضْػ فٖ اللغخ ّالوؼٌٔ -عـ

 :الوصبىز  -ُـ
 .ّٗر س ٌُب الوصبىز ّالكزت الزٖ اػزودُب الوؼلن ّالوبلت  

 

 مهارج استؼمال السثىرج -3

الجل٘تتذ  (الؾدٗتد)ُتٖ ّظت٘لخ للتزؼلن ، رزكتْى ػتبىح هتي هتبىح ال شتت أّ  :العتجْزح 

ال ف٘تتتف الوصتتتقْ  ، هصتتتجْغخ ثلتتتْى امضتتتس أّ اظتتتْى ، ٗكزتتتت ػلِ٘تتتب 

الودزض أّ الوبلت ثبلوجبشت٘س، أّ أى ركتْى ظتجْزح ث٘ضتبو هؼدً٘تخ ٗكزتت 

 .ػلِ٘ب ثقلن مبس 

 
  :اُو٘خ اظز دام العجْزح

رؼد العجْزح هتي أ تدم الْظتبتل الزتٖ اظتز دهِب الوتدزض ػلتٔ هتس الؼصتْز، 
  :ظٖ ، ّرسعغ أُو٘زِب الٔ أظجبة  ض٘سح هٌِبّٗكبى ال ٗ لْ هٌِب يف ىزا

إهكبً٘خ الؾصْ  ػلِ٘ب ثأشكب  ه زلفخ ّثأظؼبز شُ٘دح فٖ هزٌبّ   تل  -1
  .هدزظخ هغ ظِْلخ الوؾبفظخ ػلِ٘ب ّي٘بًزِب ّاالًزفبع هٌِب ظٌْاد طْٗلخ

رعتتتتز دم فتتتتٖ ػتتتتست الكض٘تتتتس هتتتتي الْظتتتتبتل الزؼل٘و٘تتتتخ  تتتتبل ساتظ   -2
ّالولصقبد ّاللْؽبد ّالؼٌ٘بد ّالٌوبذط أّ أػوب  الولجتخ هضتل هْضتْػبد 

  .ااًشبو أّ الزقبزٗس أّ السظْم
االظتتزفبىح هٌِتتب فتتٖ عو٘تتغ الوْضتتْػبد ّالوساؽتتل الدزاظتت٘خ الو زلفتتخ  -3

  .سا فَ٘ الوبلت  رلك وب أى اظز داهِب ال ٗقزصس ػلٔ الودزض فقظ ثل ٗشز
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