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Module Description
Contains religious concepts, social
and religious and moral readiness in
children and religious and moral
growth of children and the social
needs of children and social
development of the child

يحتوي على المفاهيم الدينية واالجتماعية و االستعداد الديني
لألطفال

واألخالقي

الديني

والنمو

األطفال

Deepen understanding of the goals of the student to the
religious education of the
individual in general and
.children in particular
Giving the student information about the functional properties
of religious feeling in children
and stages of development and
the most important factors

والخلقي

والحاجات االجتماعية لألطفال والنمو االجتماعي للطفل

: أهداف المقرر

Module Aims
After this study should be
scheduled every student
beneficiaries of the program is
.capable of that

عند

يىبغي بعذ دراست هذا المقزر أن يكىن كل طالب
.: مسخفيذ مه البزوامج قادر على أن
ان يعميق فيم انطانبت ألىداف انتربيت

-

. اندينيت نهفرد عامت ًنهطفم خاصت
 ان تكتسب انطانبت انمعهٌماث انٌظيفيتعه خصائص انشعٌر انديني عند األطفال
. ًمراحم تطٌره ًأىم انعٌامم انمؤثرة فيو
ان يعميق فيم انطانبت ًإدراكيا

-

. ألىميت انتربيت اندينيت ًاالجتماعيت
إن تكتسب انطانبت مياراث انسهٌك
انديني اإلسالمي ًاالجتماعي ًدًر انمعهمت
في تنميتو ندٍ طفم انرًضت

1

.influencing it
Deepen understanding of the student and recognized the
importance of religious
education and social
.development
Give the student the skills and behavior of Islamic religious and
social role of the teacher in the
development of the child at
kindergarten
2
3
4

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
defines the basic concepts own 1 ـ يُحذد المفاهيم األساسيت الخاصت بمادة وظزياث1
. الخعلم
.theories of learning material
shows the most important - 2
.categories of learning theories
determines the criteria for - 3
.. judging the theory is good

. يُبيه أهم حصىيفاث وظزياث الخعلم-2
.. يُحذد معاييز الحكم على الىظزيت الجيذة-3
 يُبيه أهم المفاهيم الخي حىصلج إليها وظزياث-4
.الخعلم
 يُىضح أهم القىاعذ والقىاوييه الخي حىصلج لها-5

shows the most important - 4
.وظزياث الخعلم
concepts reached by learning
 يُطابق بيه أهم الخطبيقاث المسخخلصت مه-6
.theories
.وظزياث الخعلم

1

explains the most important - 5
rules and Laws reached by learning
.theories
match between the most - 6
important applications derived from
.learning theories
2
3
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مفهوم التربية الدينية واالجتماعية

2

4

التربية الدينية واالجتماعية تطورها-أهدافها-تمبيتها-مظاهرها.

2

4

أساليب التربية الدينية واالجتماعية

2

4

)(Subjects

أهم المفاهيم الدينية واالجتماعية الالزم تعميمها لمطفل-القصة

2

4

النظريات المتعمقة بالنمو الديني واالجتماعي لدى الطفل

2

4

وكاالت التربية االجتماعية

1

2

نماذج تربوية إسالمية

2

4
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