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 ٔبعد.   اؿىد هلل رب العاملني ٔالؾالٚ ٔالضالً عمٜ أعز  خمم اهلل تعاىل ٌبٍٗا قىد 

 
املعزفٛ إىل املتعمي بغكن وٍظي ٔتدلس األفكاار الزٟٗضاٛ بٕفإا  اا     ٗٛ اـزاٟط املفاِٗىتقدً  

ٖضاااعد عمااٜ التىٗٗااش بااني األحاادا  ٌٔتاٟملّااا ٔأعاان املااتعمىني أكثااز اعتىااادا عمااٜ أٌفضااّي يف الااتعمي    
   .بإعزا  ٔتٕجْٗ املعمي

       ّ ا ٔميكااَ القاإه تاادرٖط املفاااِٗي باصااتخداً خاازاٟط املفاااِٗي  ٖضاااعد املااتعمي عمااٜ اصااتٗعاب
 ٔربطّا كىعمٕوٛ ٔخدلٚ جدٖدٚ  عمٕواتْ ٔخدلاتْ الضابقٛ مما أعن التعمي ٍِا  ا وعٍٜ.  

ٔوَ الٕافح أُ اـزاٟط املفاِٗىٗٛ أداٚ تعمي تضّي يف تٍظٗي املعزفٛ ٔفم أصاط ٔوباادح حٗا      
عٍاد   حٗمٛ  ٍِٗٛ وعزفٗٛ وتقدوٛ ٖتخاٖن فّٗا املتعمي عمٜ ؽاشَٖ املعزفاٛ بّاد  اصتخقاار ِاذٓ اـادلٚ      

 اؿاجٛ إلّٗا.
ٔقااد تقاادور اـاازاٟط املفاِٗىٗااٛ لتؾاابح أداٚ وااثرلٚ لمااتفكرل ٔتااثرل العىاان الااذِ  بطزٖقااٛ           

تؾاإٖزٖٛ تٕ ااف فّٗااا عىمٗااات  ٍِٗااٛ ااارل الؾاإرٚ المفظٗااٛ ممااا ٖااثرل الااتعمي ٖٔ ٍٗااْ  كىااا أٌّااا ػعاان  
 التعمي تعمىًا فاعاًل ٌغطًا ٖٔكُٕ فّٗا املتعمي حًٕٖٗا.  

تشٔد املعمىني باصذلاتٗملٗات التعمٗي ٔالاتعمي املعزفٗاٛ    فاِٗىٗٛاـزاٟط املالقٕه  ٔوَ ٍِا ميكَ 
اليت ٍٖب ٘ لْ أُ ٖٕ فّاا  اا ققام وضاتٕٝ أفقان واَ التعماٗي ٔالاتعمي ٔأعان واَ الاتعمي قٗىاٛ ٔوعٍاٜ              

   ميكَ لمطالب تٕ ٗفْ كىعزفٛ ٔخدلٚ يف اؿٗاٚ العاوٛ.
      

 فزٖم اإلعداد                       
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 لزماتالتحَيزات واملشت
ٖتطمب تٍفٗذ ِذا الدلٌاوج التادرٖ  تإفرل عادد واَ املتطمباات ٔاملضاتمشوات التدرٖبٗاٛ; بعقاّا أصاصا٘          
ٖتٕقف عمْٗ ؼقٗم أِدافْ كاملضتمشوات اليت ٖتطمبّا عزض املادٚ التدرٖبٗٛ عمٜ املتادربني يف قاعاات   

عض اهخااز ميكااَ أُ التاادرٖب اؾىاااع٘ اكاؿاصااب اهلاا٘ ٔجّاااس عاازض البٗاٌااات ; يف حااني أُ الااب  
ٖ   عٍْ بداٟن أخزٝ عٍاد تٕفزِاا; وثان الكااورلا الٕياٟقٗاٛ الايت ت ا  االباًا عاَ جّااس العازض فإ              

 الزأظ بكافٛ وضتمشواتْ.

 أٔرا  عىن لتٍفٗذ الٍغاطات. .1

 أقالً لمكتابٛ اوزاصي  ومٌٕٛ . .2

 جّاس حاصب آل٘. .3

 . Data show Projectorا جّاس عزض البٗاٌات .4
 اٟقٗٛ.الكاورلا الٕي .5

 صبٕرٚ ٔرقٗٛ. .6

 عمّٗا. ٔأقالً الكتابٛصبٕرٚ ٔرقٗٛ أٔرا   .7

 ؽخف حاٟطٗٛ. .8

 وٕاد تثبٗر الؾخف اؿاٟطٗٛ. .9
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 :إرشادات للندربني
 

 :أخي املدرب
املّىٛ اليت تقإً بّاا وّىاٛ كابرلٚ تتطماب وٍاج باذه جّإد فاخىٛ لتخقٗام أِادا  اؿقٗباٛ التدرٖبٗاٛ              

وزاعااٚ اإلرعاادات اهتٗاٛ    وٍاج  ٌكوان  تدربني بككىن ؽٕرٚ  لاذا  ٔالتخقم وَ اٌتقاه أيز التدرٖب إىل امل
 قٗم أِدا  الدلٌاوج التدرٖ :ؼاليت صتضاعدك بإ ُ اهلل عش ٔجن عمٜ 

ٖشٖااد وااَ كفاٞتااج التدرٖبٗااٛ ٔإدارتااج    قتٕٖاتّااا ن جٗااد ٔتفخااؿ كاا  قاازاٞٚ اؿقٗبااٛ بغااكن    .1
 .أٍبج الكثرل وَ اؿزج يف قاعٛ التدرٖبؾمضات التدرٖب ٔ

وتٜ وا كٍر يف قاعٛ التدرٖب ألٌج ؼتاج داٟىًا إىل قتٕٖاتّا الايت  اؿقٗبٛ التدرٖبٗٛ ب اؽطخ .2
 عدت ملضاعدتج.ُأ

وزاعاااٚ الااشوَ يف الدلٌاااوج بدقااٛ ٔاؿاازـ عمااٜ اصااتثىار الٕقاار كاااواًل ٔفاام اـطااٛ املٕفاإعٛ    .3
 لكن جمضٛ عاون وضاعد يف ؼقٗم أِدا  الدلٌاوج.

 كاواًل وَ الشوَ ققم أِدافّا.إعطاٞ الٍغاطات التدرٖبٗٛ حقّا  .4
تفعٗن دٔر املتدرب يف الدلٌاوج عٗ  ٖكُٕ املدرب وٍضقًا ٔودٖز لمخٕار ٔالٍقاؼ داخن القاعاٛ;   .5

 ج التدرٖ  أكثز أيزًا ٔتغٕٖقًا.أعن الدلٌاو

ميكَ لمىدرب االكتفاٞ بقدر وَ عازٔض املتادربني أٔ فىٕعاات العىان لٍغااطاتّي ٔلاٗط واَ         .6
اصتعزاض كافٛ العزٔض عٍد ٔجٕد فٗم يف الٕقر وع وزاعاٚ تٕسٖاع العازٔض   القزٔرٙ أُ ٖتي 

 بني املتدربني ٔفىٕعات العىن

تغااكٗن اوىٕعااات بغااكن عغاإاٟ٘ بعااد كاان جمضااٛ تدرٖبٗااٛ ٖضااّي يف اؿفااا  عمااٜ حٕٖٗااٛ      .7
املتادربني ٔاالصااتفادٚ وااَ خاادلات وتٍٕعااٛ; إال إ ا اقتقااٜ الٍغااات تغااكٗن فىٕعااات وتملاٌضااٛ  

 خؾؿ وثاًل. عضب الت

اؿاازـ عمااٜ التقاإٖي التكاإٖ  أيٍاااٞ عىمٗااٛ التاادرٖب ٖضاااعد املتاادرب يف بماإ  أِاادا  اؾمضااٛ   .8
 التدرٖبٗٛ.

الضاابٕرٚ أٔ عمااٜ  ٔٔفااعْ عمااٜ عااكن ٌقااات   بعااد العاازض ٔالٍقاااؼ   عىاان اوىٕعااات  تمخااٗؿ  .9
الايت تضاتثىز    ٔتٕجّْٗ مٕ اشلد  وَ املّارات التدرٖبٗٛ املّىاٛ جاداً   الضبٕرٚ الٕرقٗٛالغفافٗٛ أٔ 

 ٌتاٟج التدرٖب بغكن فاعن.
اؿزـ عمٜ الٕؽٕه يف ٌّاٖٛ كان جمضاٛ تدرٖبٗاٛ إىل ؼدٖاد خالؽاٛ لماتعمي املتخقام ٖضاّي يف          .10

 تككٗد التعمي.  
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وَ الاتىكَ   ٖتككد وَ اؿد األدٌٜعمٜ املدرب أُ ال ٖتملأس خطٕٚ أٔ وزحمٛ يف اؿقٗبٛ وا مل  .11
 لدٝ مجٗع املتدربني.

دٝ لاأقاار التٍفٗااذ ـطاإٚ وااا أٔ وزحمااٛ وااا عٍااد عااعٕر املاادرب بكظاادٖتّا        باإلوكاااُ اختااشاه   .12
 املتدربني احذلاوًا إلوكاٌاتّي ٔخدلاتّي.

يف بزاوج تدرٖبٗٛ أخزٝ عٍاد    لتٕ ٗفّاملات املتدربني يف خزاٟط املفاِٗي وَ املّي االحتفا   ٍت .13
    إعادٚ التدرٖب.  
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 دليل الربناهح
 اسه الربىامخ

 باصتخداً خزاٟط املفاِٗي. ٔالتعمي  يٗلمتعم الدلٌاوج التدرٖ 
 

 اهلدف العاو
  تٍىٗٛ وّارات املتدربني لتٕ ٗف خزاٟط املفاِٗي يف التعمٗي ٔالتعمي.

 

 :األٍداف اخلاصة
 ٖتٕقع وَ املتدرب يف ٌّاٖٛ الدلٌاوج التدرٖ  أُ ٖكُٕ قادرًا عمٜ:

 .اصتٗعاب خزاٟط املفاِٗي ٔوكٌٕاتّا األصاصٗٛ .1
 .ٛ تٕ ٗف خزاٟط املفاِٗي يف التعمٗي ٔالتعمٗيبٗاُ أِىٗ .2
 .بٍاٞ خزاٟط وفاِٗىٗٛ بؾٕرٚ عمىٗٛ .3
 .تٕ ٗف االصتخداوات املتعددٚ ـزاٟط املفاِٗي يف وٕاقف التعمٗي ٔالتعمي .4

 

 مدة الربىامخ:
 تدرٖبٗٛ صاعات 8/ ٖٕواُ

 

 الفئات املشتَدفة يف الربىامخ التدرييب:
 .املغزفُٕ الذلبُٕٖٕ ٔاملعمىُٕ
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 :طت الربناهحخ
 املوضوع الزمً  الوحدة اليوو

 األول
 األوىل

 والثاىية
 

 صاعات 4
 ٌٕاعّافًّٕ خزاٟط املفاِٗي ٔوكٌٕاتّا ٔأو
 يف التعمٗي ٔالتعمي ّاتٕ ٗفٔ

 بٍاٞ خزاٟط املفاِٗي بؾٕرٚ عمىٗٛ

تٕ ٗف االصتخداوات املتعددٚ ـزاٟط املفاِٗي يف وٕاقف  صاعات 4 الثةالث الثاىي
 عمٗي ٔالتعميالت

 تدريبية ساعات 8  اجملنوع
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 :األوىلالوحدة التدريبية 
 

 :  العاو للوحدة فداهل
 اصتٗعاب خزاٟط املفاِٗي ٔوكٌٕاتّا األصاصٗٛ     

 ة:األٍداف اإلجزائي
 رب أُ:ٚ التدرٖبٗٛ ٖتٕقع وَ املتديف ٌّاٖٛ الٕحد

 ٖؾٕ  تعزٖفًا لمىفًّٕ بكصمٕبْ. .1

 .قدد العالقٛ بني املفاِٗي ٔاملكٌٕات األخزٝ لبٍٗٛ املعزفٛ .2
 الصتخزاج وكٌٕات البٍاٞ املعزيف فْٗ. قددًا ٌؾًاقمن  .3

 ٖبني أِىٗٛ تعمي املفًّٕ. .4
 .ٖؾف العالقٛ بني العٍاؽز املكٌٕٛ ـزاٟط  املفاِٗي .5
 .ِٗيٖؾٕ  وفّٕوًا بكصمٕبْ ـزٖطٛ املفا .6
 .ٖتعز  إٌٔاع خزاٟط املفاِٗي .7

 

 موضوعات الوحدة:
 تعزٖف املفًّٕ. .1

 .العالقٛ بني وكٌٕات بٍٗٛ املعزفٛ .2
 تعزٖف وكٌٕات املعزفٛ. .3

 أِىٗٛ تعمي املفًّٕ. .4

 العٍاؽز املكٌٕٛ ـزٖطٛ املفًّٕ.   .5

 العالقٛ بني العٍاؽز املكٌٕٛ ـزٖطٛ املفًّٕ. .6

 وفًّٕ خزاٟط املفاِٗي.   .7

 اِٗي.إٌٔاع خزاٟط املف .8
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 الوحدة التدريبية األوىل:

 دقيكة ( 321 )الزمً الكلي للحلشة  اجللشة األوىل:  
 :دف العاو للحلشةاهل

 خزاٟط املفاِٗي ٔوكٌٕاتّا األصاصٗٛأُ ٖضتٕعب املتدرب وفًّٕ 
 :اإلجزائيةاألٍداف 

   :  يف ٌّاٖٛ اؾمضٛ التدرٖبٗٛ ٖتٕقع وَ املتدرب أُ
 صمٕبْ.ٖؾٕ  تعزٖفًا لمىفًّٕ بك .1

 .قدد العالقٛ بني املفاِٗي ٔاملكٌٕات األخزٝ لبٍٗٛ املعزفٛ .2
 قمن ٌؾًا قددًا الصتخزاج وكٌٕات البٍاٞ املعزيف فْٗ. .3

 ٖبني أِىٗٛ تعمي املفًّٕ. .4

 .ٖؾف العالقٛ بني العٍاؽز املكٌٕٛ ـزاٟط  املفاِٗي .5
 .ٖؾٕ  وفّٕوًا بكصمٕبْ ـزٖطٛ املفاِٗي .6
 .يٖتعز  إٌٔاع خزاٟط املفاِٗ .7

 

  اجللشة:موضوعات 
 تعزٖف املفًّٕ. .1

 .العالقٛ بني وكٌٕات بٍٗٛ املعزفٛ .2
 تعزٖف وكٌٕات املعزفٛ. .3

 أِىٗٛ تعمي املفًّٕ. .4

 العٍاؽز املكٌٕٛ ـزٖطٛ املفًّٕ.   .5

 العالقٛ بني العٍاؽز املكٌٕٛ ـزٖطٛ املفًّٕ. .6

 وفًّٕ خزاٟط املفاِٗي.   .7

 إٌٔاع خزاٟط املفاِٗي. .8
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   التدرييب:ألسلوب ا
 .املغ ن التدرٖ ٖضتخدً املدرب يف ِذٓ اؾمضٛ أصمٕب 

 جتَيزات، وتكييات، ووسائل(:)متطلبات اجللشة 
 .أٔرا  عىن لتٍفٗذ الٍغاطات 

 . ٌٕٛأقالً لمكتابٛ اوزاصي  وم 

 .٘جّاس حاصب آل 

   جّاااس عاازض البٗاٌااات اData show 

Projector.  

  

 .ٛٗصبٕرٚ ٔرق 

 مّٗا.أٔرا  صبٕرٚ ٔرقٗٛ ٔأقالً الكتابٛ ع 

 .ٛٗؽخف حاٟط 

 .ٛٗوٕاد تثبٗر الؾخف اؿاٟط   

 .ٛٗالكاورلا الٕياٟق 
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 خطة التيفيذ:

الزهن  املىضىع النشاط
 طشيقت التنفيز بالذقائق

  5 تعاسف 
  01 أهذاف الربناهح 
 فزدٖا.  1-1-1ٖطمب وَ املتدربني تٍفٗذ ٌغات ا 01 متهيذ 0

ملكىناث العالقت بني املفاهين وا 2
 05 األخشي

  1-1-1ٖطماااب واااَ املتااادربني قااازاٞٚ الٍغااازٚ العمىٗاااٛا     
  2-1-1ٔتٍفٗذ الٍغات التدرٖ  ا

 عزض وا تٕؽمر إلْٗ اوىٕعات ٔوٍاقغتّا وع املدرب.

حتليل نصا الستخشاج هكىناث  3
 05 البناء املعشيف

ٖطماااب املااادرب واااَ املتااادربني قااازاٞٚ الاااٍؿ املختاااار يف    
 الٍغزٚ 

  بغاكن  3-1-1تٍفٗاذ الٍغاات التادرٖ  ا      يي2-1-1ا
 فزدٙ يي تٍاقػ بغكن مجاع٘.

 عزض ومياقشة )على البىر بىييت( 01 أهويت خشائط املفاهين ـ

العالقت بني العناصش املكىنت  4
 21 للوفاهين

  3-1-1ٖطماااب واااَ املتااادربني قااازاٞٚ الٍغااازٚ العمىٗاااٛا     
  .4-1-1ٔتٍفٗذ الٍغات التدرٖ  ا

 ْ اوىٕعات ٔوٍاقغتّا وع املدرب.عزض وا تٕؽمر إلٗ

 05 صياغت هفهىها خلشائط املفاهين 5
  4-1-1ٖطماااب واااَ املتااادربني قااازاٞٚ الٍغااازٚ العمىٗاااٛا     

  .5-1-1ٔتٍفٗذ الٍغات التدرٖ  ا
 عزض وا تٕؽمر إلْٗ اوىٕعات ٔوٍاقغتّا وع املدرب.

 21 أنىاع خشائط املفاهين 6
  5-1-1مىٗاااٛاٖطماااب واااَ املتااادربني قااازاٞٚ الٍغااازٚ الع    

  .6-1-1ٔتٍفٗذ الٍغات التدرٖ  ا
 عزض وا تٕؽمر إلْٗ اوىٕعات ٔوٍاقغتّا وع املدرب.

 021 اجملوىع
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 لائدق (31)الزمً  :(3-3- 3)اليشاط
 مشغل تدرييب أسلوب التيفيذ
 ٍدف اليشاط:

 .فاِٗياملتدرب الصتٗعاب وفًّٕ خزاٟط امل ٖتّٗك
 

 املطلوب يف اليشاط:  
; ٔالطزٖم إلّٗا كثرل ّا وَ قبنٗإىل سٖارتْ يف ودٍٖٛ أخزٝ مل تذِب إل دعاك سوٗمجاملتدرب  أخ٘

بالفاكط أٔ الدلٖد ج خارطٛ ٗلإاشلاتف أٔ أُ ٖزصن  ٔخرلك بني أُ ٖؾف لج املكاُ عدل التفزعات;
 كٗف ميكٍج أُ تؾن إلْٗ. تٕفح اإللكذلٌٔ٘ 

 ؟ افكٙ اـٗارَٖ تفقن؟ ٔملا 
...........................................................................................................................

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

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

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

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

........................................................................................................................... 
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 يكةدق (35)الزمً  (:2 -3- 3)اليشاط 
 شغل التدرييبامل أسلوب التيفيذ
   :ٍدف اليشاط

 .العالقٛ بني املفاِٗي ٔاملكٌٕات األخزٝ لبٍٗٛ املعزفٛاملتدرب قدد 
 :يشاطالاملطلوب يف 

بني  بتىعَ يي ٔفح العالقٛ التؾاعدٖٛ ااالصتقزاٟٗٛ   1-1-1ااقزأ الٍغزٚ اليت بني ٖدٖج 
 د فىٕعتج: املفًّٕ ٔوكٌٕات املعزفٛ األخزٝ  يي ٌاقػ وا تٕؽمر إلْٗ وع أفزا

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

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

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

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

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

........................................................................................................................... 
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 (3-3-3) :ىشزة علنية رقه

 .العالقٛ بني املفًّٕ ٔوكٌٕات املعزفٛ األخزٝ العلنية: موضوع اليشزة
 .العالقٛ بني املفًّٕ ٔوكٌٕات املعزفٛ األخزٝ

 تتكُٕ املعزفٛ وَ حقاٟم ٔوفاِٗي ٔتعىٗىات ٔوبادح ٔقٕاعد ٔقٕاٌني ٌٔظزٖات.
ٔمتثن اؿقاٟم القاعدٚ العزٖقٛ شلذٓ املكٌٕات ٔاليت ٖتي اصتخالؽّا وَ ٔاقع اـدلٚ  
عزٚ بٍٗىا تكت٘ الٍظزٖات يف قىٛ اشلزً ملكٌٕات املعزفٛ ٔاليت ميكَ تٕفٗخّا وَ خاله املبا

 الغكن التال٘: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ٖٔتقح وَ خاله الغكن أُ العالقٛ االصتقزاٟٗٛ عالقٛ تؾاعدٖٛ وَ اؿقاٟم احملضٕصٛ إىل 
ٍاٞ املعزيف اوزد إىل أصفمْ الٍظزٖٛ اوزدٚ بٍٗىا أُ العالقٛ االصتٍباطٗٛ عالقٛ تٍاسلٗٛ وَ قىٛ الب

  2004حٗ  تضتخدً الٍظزٖات العمىٗٛ يف تفضرل األعٗاٞ ٔالظٕاِز األخزٝ. اصالوٛ  
  :ٔميكَ  تعزٖف وكٌٕات املعزفٛ ٔفم اهت٘

  بكٌّااا افىٕعااٛ املالحظااات اـاؽااٛ  ٕقااف وعااني ٔالٍاػااٛ عااَ  2004ٖعزفّااا صااالوٛا احلكااا:ل 
      اإلحضاظ ٔتكزارٓإحضاظ وباعز بغزت التككد وَ ؽد

  بكٌّاا افكازٚ ؽاتؿ بظااِزٚ وعٍٗاٛ أٔ عالقاٛ أٔ اصاتٍتاج عقما٘ ٖعادل          2004ٖعزفّا صالوٛا املفاهًه 
 عٍّا عادٚ بٕاصطٛ كمىٛ وَ الكمىات أٔ وؾطمح وعني .

1 

. 

 

 حعًيًاث 

 

 يفاهيى 

 

 حقائق 

 فزوض

 وَظزياث 

 يبادئ 

 وقىاعذ وقىاَيٍ 

 س/ حطبيقاسخُباط/قيا اسخقزاء/ حصًيى
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  بكٌّا ا الزبط بني اؿقاٟم ٔاملفااِٗي الايت تازبط بٍّٗاا عالقاات واَ       2004ٖعزفّا صالوٛا التعنًنات 
 .  نيٌٕع وع

  بكٌّاافىٕعٛ العالقات اليت تازبط باني وفّإوني أٔ أكثاز ٔميكاَ أُ      2004ٖعزفّا صالوٛا املبادئ 
تكخاذ عااكن اؾىمااٛ الغاازطٗٛ . ِٔاا٘ تضاااعد عمااٜ التفضاارل ٔالااتخكي يف الظاإاِز  ٔحاان  

 املغكالت.  
إ ا تاإفزت عالقااات عاازطٗٛ شلااا ؽاافٛ القااإٌُ ٔتتخقاام الٍتاااٟج  ا  بكٌّااا2004ٖعزفّااا صااالوٛا  القواعدد 

 املقدوات . 
إال أٌاْ      بكٌّااتؾٕر لعالقات قتىمٛ أٔ حقٗقٗٛ ميكاَ أُ تفضاز  إاِز   2004ٖعزفّا صالوٛاالفزوض  

مل ٖتٕفز شلا البدٖن  ٔفزض الفزٔض خطٕٚ فازٔرٖٛ يف الضاع٘ مإ املعزفاٛ العمىٗاٛ ٔإ ا تإفز       
 . لمفزٔض الدلٗن ؽارت قاعدٚ أٔ قإًٌٌا

فىٕعااٛ التؾاإرات الذٍِٗااٛ ٔالتكٍٕٖااات الفزفااٗٛ الاايت      ا  بكٌّااا 2004ٛاٖعزفّااا صااالو   اتريددالنظ
تتكاون يف ٌظاً وعني ٖٕفح العالقٛ بني فىٕعٛ وَ املبادح أٔ العالقات أٔ املعتقادات أٔ  

ٔتضاعدٌا الٍظزٖات العمىٗٛ يف ػىٗع اؿقاٟم ٔالزبط بٍّٗا ٔتٍظٗىّا يف ؽإرٚ    .الظٕاِز
 التٍبؤ عقاٟم جدٖدٚ. شلا وعٍٜ  ٔتضاعدٌا أٖقا عمٜ

دٚ لادٝ الفازد يف بٍٗتْا املفاِٗىٗٛا .            التعله املعيى  ِٕ العىمٗٛ اليت ٖتي بّاا رباط املاادٚ اؾدٖادٚ باملعزفٛا املٕجٕا
  .Ausubel,1967. ٌقاًل عَ 2005قطاو٘  ٔ الزٔصاُ  ا

 اىتَت اليشزة 
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 ( دقيكة35الزمً )  (:1- 3-3اليشاط )
 املشغل التدرييب ذأسلوب التيفي
   :ٍدف اليشاط

 قمن ٌؾًا كتارًا الصتخزاج وكٌٕات البٍاٞ املعزيف فْٗ.

 

 املطلوب يف اليشاط:
أخ٘ املتدرب اقزأٓ يي قي بتخمٗن املٕفٕع إىل وكٌٕات املعزفٛ التالٗٛ: اؿقاٟم  املفاِٗي   

 التعىٗىات  القٕاعد ٔاملبادح ٔالقٕاٌني  ٔالٍظزٖات ٔالفزفٗات. 
 

 األمثلة املشتخزجة ملكوٌا

  حكائل
  مفاٍيه
  تعنينات

  قواعد
  قواىني
  مبادئ
  فزوض
  ىظزيات
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 عزض مادة علنية للنياقشة

 :املفاِٗي تعمي أِىٗٛموضوع اليشزة العلنية: 
  املفاهًه تعله أهنًة
 تدرٖط يف املدارظ عمّٗا تؤكد أُ ٍٖب ٘ اليت املّىٛ األِدا  أحد أُ ٔالتعمٗي بالذلبٗٛ املّتىني وعظي ٖزٝ        
 ٔكططٕ املعمىُٕ ٖعىن لذا . املفاِٗي تعمي عمٜ التككٗد ِٕ التعمٗىٗٛ املضتٕٖات ٔكتمف الدراصٗٛ  املٕاد كتمف
 املٕاد ٔتطٕٖز املتتابعٛ التعمٗىٗٛ املضتٕٖات يف املفاِٗي ؼدٖد عمٜ املختمفٛ  املدرصٗٛ الكتب ٔوؤلفٕ املٍاِج
 .لتدرٖضّا املٍاصبٛ ٟمٔالطزا
 القاعدٚ تغكن املفاِٗي ألُ املفاِٗي  تعمي مٕ وعظىْ يف ٖتملْ أُ ٍٖب ٘ املدرص٘ التعمٗي أُ ٔالٕاقع        

ٔميكَ تمخٗؿ ودلرات تعمي املفاِٗي يف الٍقات  املغكالت  حن ٔتعمي املبادح كتعمي األكثز لمتعمي األصاصٗٛ
 :التالٗٛ
 .ٔاصتٗعابّا لتعمىّا صّٕلٛ أكثز الدراصٗٛ املادٚ أعن الزٟٗضٛ املفاِٗي أٔ العمي أصاصٗات فّي إُ .1
 .بضزعٛ تٍضٜ صٕ  فإٌّا وفاِٗى٘ ِٗكم٘ إطار يف ٔتفؾٗالتّا الدراصٗٛ املادٚ جشٟٗات تٍظي مل وا إٌْ .2
 ٛالضابق املعزفٛ بني الفملٕٚ تقٗٗم أوز أعن ٔفّىّا الكدلٝ املفاِٗي أٔ العمي بكصاصٗات االِتىاً إُ .3

 . الالحقٛ ٔاملعزفٛ لمىتعمي
 ِذا يف األصاص٘ املعٗار ٖكُٕ عٗ  املدرص٘  املٍّج قتٕٝ اختٗار عىمٗٛ تضّٗن تضّي يف املفاِٗي .4

 .ٔاكتضابّا ٔتعمىّا املفاِٗي تغكٗن يف التعمٗىٗٛ ٔاملٕاقف اؿقاٟم عالقٛ ودٝ ِٕ االختٗار
 وعٗار ٖتخقم ٔبالتال٘ املختمفٛ  التعمٗىٗٛ لمىزاحن ٛٔوذلابط وتتابعٛ ودرصٗٛ وٍاِج بٍاٞ تضّي يف املفاِٗي .5

 املدرصٗٛ املٍاِج بٍاٞ يف املزبُٕ بّا ٍٖادٝ اليت اؿدٖثٛ االػاِات أحد ِٕٔ. املعزيف ٔالتتابع االصتىزارٖٛ
 .الفاعمٛ

 ِادفا عىال ٔجعمّا ٔؼضٍّٗا املٍاِج تطٕٖز عمٜ ٔوٍفذّٖا املدرصٗٛ املٍاِج كطط٘ تضاعد املفاِٗي .6
 .شلي بالٍضبٛ االػآ ٔقدد األبعاد ٔٔافح

 .لمىتعمي املعزيف التٍظٗي خيتن أُ دُٔ جدٖدٚ حقاٟم ٔاصتٗعاب بإفافٛ تضىح املفاِٗي وزٌٔٛ .7
. الٍضٗاُ ٌتٗملٛ التعمي إعادٚ إىل اؿاجٛ وَ تقمن ٔبالتال٘ ٖتعمىْ  وا تذكز عمٜ املتعمي تضاعد املفاِٗي .8

 .املدارظ كتمف يف التعمٗي ٖٕاجّّا اليت املغكالت إحدٝ ِٜٔ
 .اؾدٖدٚ التعمٗىٗٛ ٔاؿٗاتٗٛ األخزٝ لمىٕاقف التعمي أيز اٌتقاه تضّٗن بفاعمٗٛ يف تضّي املفاِٗي .9
 ٔأُ الكدلٝ  املفاِٗي أٔ املعزفٛ  أصاظ ِٕ العمي أُ باعتبار ٔالتقٍٗٛ العمي بني الفز  تٕفٗح يف تضّي املفاِٗي .10

 .العمي ِذا أٔ ٛاملعزف شلذٓ تطبٗقات ِ٘ التقٍٗٛ 
 ؽفٗفّا طزٖم عَ ٔ لج لمب٠ٗٛ ٔاالجتىاعٗٛ الطبٗعٗٛ املغكالت وع بفاعمٗٛ التعاون عمٜ تضاعد املفاِٗي .11

 .بّا التخكي ميكَ أجشاٞ إىل
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 عدد عمٜ ٖطبقْ حتٜ املفًّٕ التمىٗذ ٖتعمي أُ فىا التعمي  إعادٚ فزٔرٚ وَ التقمٗن عمٜ تضاعد املفاِٗي .12
 .جدٖد وَ تعمىْ إىل اؿاجٛ ٔاؿٗاتٗٛ دُٔ مٗىٗٛالتع املٕاقف وَ كبرل

 فْٗ  ٌعٗػ الذٙ عاملٍا لٍا لتخدد ال الب يف ٔتضتخدً الٕاقع  أٔ لمخقٗقٛ ٔاحدٚ ٌظز ٔجّٛ تقدً املفاِٗي .13
 ٖتىٗش إ . اٗابّا يف املختمفٛ الٍغاطات إلاس أٔ صمٗي  فتىع إقاوٛ أٔ باهخزَٖ االتؾاه ٌضتطٗع ال حٗ 

 .ٔاصتٗعابّا املفاِٗي فّي عمٜ بقدرتْ اؿٗٛ الكاٍٟات وَ ٓارل عَ اإلٌضاُ
 العالقٛ  ات األص٠مٛ طزا إىل تؤدٝ ألٌّا االصتقؾاٞ  بطزٖقٛ لمتدرٖط املّىٛ األدٔات وَ تعد املفاِٗي .14

 املعمٕوات تٍظٗي عمٜ املفاِٗي تعىن كىا. وعٍٜ  ات جعمّا أجن وَ وا  بٗاٌات أٔ  عمٕوات أٔ وا  بتملزبٛ
 املفاِٗي متثن ٔال وعٍٜ   ات ٔجعمّا املتبادلٛ العالقات لتٕفٗح وعٍٗٛ أمنات أٔ رتب ؼر ٔتؾٍٗفّا اٍٖٛاملتب
 . ٔتٍتملّا بن فقط املعزفٛ اؿالٛ ِذٓ يف
 عدٖدٚ غدلات ٔميزُٔ الٕفرلٚ املعمٕوات األفزاد ٖقزأ حٗ . العقمٗٛ اـدلٚ تٍظٗي عمٜ تضاعد املفاِٗي .15

 . وؾادر التعمي املختمفٛ خداًباصت وباعزٚ ٔارل وباعزٚ

 اـدلات تٍظٗي ٔفٜ إفافٗٛ  ٔخدلات وعمٕوات عَ البخ  عمٜ التالوٗذ وضاعدٚ يف تضّي املفاِٗي .16
  .1984  ٔ صعادٚ  1986اجشاع  ٔجاصي  .املتطٕرٚ بالعالقات بالتٍبؤ تضىح وعٍٗٛ أمنات فىَ التعمٗىٗٛ

 
 اىتَت اليشزة
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 دقٗقٛ  20االشوَ   :4- 1- 1ا الٍغات
 وغ ن تدرٖ  أصمٕب التٍفٗذ
   :ٍدف اليشاط
 .قدد العٍاؽز املكٌٕٛ ـزٖطٛ املفًّٕ .1
 .ٖؾف العالقٛ بني العٍاؽز املكٌٕٛ ـزاٟط  املفاِٗي .2

 املطلوب مً اليشاط:  
 :تكون الزصي التٕفٗخ٘ التال٘ جٗدًا  3-1-1اطالعج عمٜ الٍغزٚ العمىٗٛ املزفقٛ رقي ا بعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ثه قه باخلطىات التالًة
 .حدد وكٌٕات الغكن -1
ؽٍف املكٌٕات إىل فىٕعات وتملاٌضٛ يف جدٔه وٍاصب ٔاقذلا ازلًا وٍاصبًا لكن  -2

 .فىٕعٛ
 .ؽف العالقٛ بني ِذٓ اوىٕعات -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ششوط أسكان واجباث

 دخىل انىقج انخشهذ األول حكبٍشة اإلحشاو

 مثم

 
 مثم

 
 مثم
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 (3-1-1ىشزة علنًة رقه  )
 مكىىات خزا:ط املفاهًه األساسًةمىضىع اليشزة العلنًة   

  هىو العلنٌاملف -1

       ٞ   ِاإ بٍاااٞ عقماا٘ ٍٖااتج وااَ الؾاافات املغااذلكٛ لمظاااِزٚ أٔ تؾاإرات  ٍِٗااٛ ٖكٌّٕااا الفاازد ل عااٗا
 :ٔتؾٍف إىل وضتٕٖات حضب درجٛ عىٕوٗتّا إىل

ٔ ٖٕٔفع املفّإً داخان عاكن       املفاِٗي الفزعٗٛ –املفاِٗي العاوٛ  –املفًّٕ الزٟٗط  أٔ داٟاز   ٙبٗقاا
 .اخل ...   الفعن  االصيٛ اؾىمٛ الفعمٗٛوثاه: اؾىمٛ االزلٗ  أٔ وزبع

    كلنات ربط -2
  إىلمزبط بني وفّٕوني أٔ أكثز وثن: ٍٖقضي لتضتخدً أٔ حزٔ  كمىات  مجن أٔ ِ٘ عبارٚ عَ

  ..... اخل.لْ   وَ  ِٕ  إىل  وَ ٖتكُٕ  إىل تؾٍف

  وصالت عزضًة -3

التضمضن وَ العىٕوٗٛ يف يف درجٛ ٔاحدٚ ؾن بني وفّٕوني أٔ أكثز ت ٛعزفٗ ٕتعبارٚ عَ خط ِ٘
 .اشلزو٘

  أمجلة -4

  ِاا٘ األحاادا  أٔه األفعاااه احملااددٚ الاايت تعاادل عااَ أوثمااٛ لمىفاااِٗي        
 .أٔ داٟزٙ ٙبٗقأال ؼات بغكن ٔ  شلأاالبًا وا تكُٕ 

ٔالغاااكن اواااأر وثااااه تٕفاااٗخ٘ لمىكٌٕاااات األصاصاااٗٛ لمخارطاااٛ     
   ِ ٗىٗااٛ قؾااد املفاِٗىٗاٛ املااذكٕرٚ أعااالٓ ِٔإ ؾااشٞ وااَ اـارطاٛ املفا

 :وٍْ التٕفٗح ٔلٗط التىثٗن الٍىٕ ج٘
 

          
 
 
 
 

انًسطحاث 

 انًائيت

 يُها

 انبحار

 يــثـم

 انبحز األحًز
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   دقٗق15ٛالشوَ ا  : 5-1-1الٍغات ا

 املغ ن التدرٖ  أصمٕب التٍفٗذ
 ٍدف اليشاط:  

 .ٖؾٕ  وفّٕوًا بكصمٕبْ ـزٖطٛ املفاِٗي
 املطلوب يف اليشاط:

 أخ٘ املتدرب:
خاله  وفًّٕ خزٖطٛ املفاِٗي أدر بج االطالع عمّٗا وَدد ات ؼٍِاك العدٖد وَ التعزٖف

وَ ؽٗااٛ وفًّٕ شلا فىٕعتج   عمٜ أون أُ تتىكَ وع أعقاٞ 5-1-1ا الٍغزٚ العمىٗٛ املزفقٛ
 بكصمٕبج اـاـ:

 املغتم ـزٖطٛ املفاِٗي ٖتي التعبرل عٍّا بكصمٕب أعقاٞ اوىٕعٛ:فًّٕ امل 
......................................................................................................................................................................

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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 (4-1- 1ىشزة علنًة رقه  )
 مىضىع اليشزة العلنًة   مفهىو خزا:ط املفاهًه.

 عااكن متثاان عالقااٛ  ات وعٍااٜ بااني املفاااِٗي يف     :بكٌّااااـاازاٟط املفاِٗىٗااٛ   Novakٌٕفاااك  ٖعااز 
قتٕٖات ِٔذٓ احملتٕٖات عبارٚ عَ وفّٕوني أٔ أكثز تتؾان ببعقاّا بٕاصاطٛ الكمىاات يف إطاار  ٙ      

  .  االبمٕع٘.وع 
كطط وفاِٗى٘ ميثن فىٕعٛ  :ً  بكٌّا2002ٔعزفر خزاٟط املفًّٕ يف وعملي املؾطمخات الذلبٕٖٛ ا

بؾإرٚ وتضمضامٛ ِزوٗاٛ عٗا  ٖٕفاع      ٖٔاتي تزتٗبّاا     وَ املفاِٗي املتقىٍٛ يف وعزفٛ وا أٔ وٕفٕع واا 
املفّإً العااً أٔ الغاااون أعماٜ اـزٖطااٛ ياي األقاان عىٕوٗاٛ بالتاادرج يف وضاتٕٖات التعمااٗي واع وزاعاااٚ أُ        
تٕفع ِذٓ املفااِٗي  ات العىٕوٗاٛ املتضاأٖٛ ظإار بعقاّا يف وضاتٕٝ ٔاحاد ٖٔاتي الازبط باني املفااِٗي            

مىااات الاايت تٕفااح ٌاإع العالقااٛ بٍّٗااا االٍملاادٙ   املذلابطااٛ غطاإت أٔ أصااّي ٖكتااب عمّٗااا بعااض الك 
2002   ً 

ٔتعااد خاازاٟط املفاااِٗي تٍظااٗي بٍاااٟ٘ وىٕعااٛ املفاااِٗي املتقااىٍٛ يف احملتاإٝ الدراصاا٘ عمااٜ عااكن          
ٖٔتي الزبط باني املفااِٗي     كطط عبك٘ تٍظٗى٘ ٍٖقن وَ املفاِٗي العاوٛ إىل املفاِٗي األقن عىٕوٗٛ

تظّز عمٜ عكن خطإت تؾاف العالقاٛ باني وفّإوني عٗا  تكإُ         بكمىات أٔ عبارات رابطٛ دالٛ
 ً .2005مجمٛ  ات وعٍٜ ااؾالد 

تٍظاٗي املفااِٗي العمىٗاٛ ٔالعالقاات بٍّٗاا يف خازاٟط ِزوٗاٛ تاكت٘ واَ           :ٖٔعزفّا صعٗد قىد رفاع بكٌّاا 
 .ً 2003قىتّا املفاِٗي الزٟٗضٛ ٖٔتفزع وٍّا األقن سلٕلٗٛ مٕ قاعدٚ اشلزً ارفاع 

رصاإً ؽطٗطٗااٛ يٍاٟٗااٛ األبعاااد تٕفااح العالقااٛ املتضمضاامٛ بااني املفاااِٗي    :ً  بكٌّااا1999فّااا قاصااي أعز
 .ً 2005 ٍاٞ املفاِٗى٘ شلذا الفزع اقطاو٘لفزع وَ فزٔع املعزفٛ املضتخدوٛ يف الب

ِٔا٘ أصامٕب ٖاتي فٗاْ تٍظاٗي        ِٔ٘ طزٖقٛ تّد  إىل وضاعدٚ املاتعمي عماٜ تٕلٗاد املعااٌ٘ يف وإاد تعماي      
 .ً 2005  لبٍٗٛ املعزفٗٛ اليت تتٍاوٜ لدٝ املتعمي بتكيرل وَ خدلاتْ ٔوزحمتْ الٍىاٟٗٛ اقطاو٘ا
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 دقٗقٛ  20 االشوَ   :6-1-1الٍغات ا
 املغ ن التدرٖ  أصمٕب التٍفٗذ
    هدف اليشاط
 .املتدرب إٌٔاع خزاٟط املفاِٗيتعز  أُ ٖ

 املطلىب مً اليشاط 
   أخ٘ املتدرب:

 –ااشلزوٗاٛ    الايت تتقاىَ األٌإاع األصاصاٗٛ ـازاٟط املفااِٗي       5-1-1عمىٗاٛ رقاي ا  الٍغازٚ  تكون الاقزأ ب
 وبضطٛ لكن وٍّا.منا ج ٔ  ؿمقٗٛا -املتضمضمٛ –الٍملىٗٛ 

; ياي قاارُ   تعز  عمٜ كن ٌٕع وٍّا وَ خاله األوثمٛ املذكٕرٚ يف الٍغازٚ التعأُ وع أفزاد فىٕعتج ب
 ألصاصٗٛ املغذلكٛ لكن وٍّا:بٍّٗا الصتكغا  املكٌٕات ا

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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 (7-1- 1)  ىشزة علنًة رقه
 .:ط املفاهًهتصيًف خزامىضىع اليشزة العلنًة   
 :تصييف خزائط املفاٍيه

 اٟطخااز ٔفٗىااا ٖماا٘ أِااي أٌاإاع    تتعاادد أعااكاه ٔأٌاإاع خاازاٟط املفاااِٗي بتعاادد الٕ اااٟف ٔاختالفّااا        
 :املفاِٗي
 خزاٟط املفاِٗي اشلزوٗٛ/  الٍٕع األٔه.          
 /ٌ٘الٍملىٗٛ.خزاٟط املفاِٗي  الٍٕع الثا  
  خزاٟط املفاِٗي املتضمضمٛ/ الٍٕع الثال. 

 اٟط املفاِٗي اؿمقٗٛ االداٟزٖٛ / خزالٍٕع الزابع. 
 

  خزا:ط املفاهًه اهلزمًة  األولاليىع 
ِٕٔ الٍٕع الضاٟد ٔاملغّٕر وَ خزاٟط املفاِٗي ٖٔبني العالقٛ بني املفاِٗي ٔلكاَ بؾإرٚ ِزواٛ عٗا      

 .يف الٍّاٖٛ وثمٛاألعىٕوٗٛ يي  األقنمْٗ بعد  لج املفاِٗي ٖ  أعمٜا ٛالبداٖلعاً يف اٖكُٕ املفًّٕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 واجباث
 

 أركاٌ
 

 شزوط

 دخىل انىقج انخشهذ األول حكبيزة اإلحزاو

 مثم

 
 مثم

 
 مثم

 نها نها نها
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    اليجنًةخزا:ط املفاهًه   اليىع الجاىٌ
 األقان عىٕوٗاٛ ياي    األقان ْ بعاد  لاج املفااِٗي    ٗا ٖمياي  ٍِٔا ٖتي ٔفع املفّإً العااً يف وٍتؾاف اـارطاٛ       

 ; كىا ٖتقح وَ املثاه التال٘:ِٔكذا حتٜ ٖتي بٍاٞ اـارطٛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فاهًه املتسلسلةخزا:ط امل  اليىع الجالح
ن  ٔيف ال الاب ٌضاتخدً ِاذا الٍإع واَ اـازاٟط عٍادوا ٌاتكمي         ضا ٍِا ٖتي ٔفع املفااِٗي بغاكن وتضم  

مٕك القٕٞ ٔاالٌقضااوات  اليت بّا عىمٗات وتضمضمٛ وثن دٔرٚ حٗاٚ كاَٟ وا ٔدٔرٚ املاٞ ٔص األعٗاٞعَ 
 ; كىا ٖبٍْٗ املثاه التال٘:يف اـمٗٛ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   احللكًة )الدا:زية( زا:ط املفاهًه خ  الزابعاليىع 

 

انمسطحاث 

 انمائٍت
 انمحٍطاث

 انمغهقت

 عزبت

 انخهجان

 انبحاس
انمحٍظ 

 انهادي

 انبحٍشاث

 انمفخىحت

 مثم

 مانحت

 األوهاس

 مثم

 مثم

 مثم مثم

انخهٍج 

 انعشبً

انبحش 

 انمٍج

 انىٍم بحش انصٍه

 

غسم انشجهٍه 

 إنى انكعبٍه

 انىضىء

 انبسمهت

 غسم انٍذٌه

انمضمضت 

 سخىشاقواال

 غسم انىجه

مسح انشأس 

 ومىه األروٍه
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 داٟاازٙعااكن ميكااَ اصااتخداً ِااذا املخطااط يف حالااٛ تٍفٗااذ عىمٗااات دٔرٖااٛ تطمااب وّىااات تضاارل يف    
 ; كىا يف الغكن التال٘:ً 2005  اقطاو٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اىتهت اليشزة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحش مطش

 سحب

 وهش أو وادي

 

 

 

 

 

               
 تكثف تبخز

 ٍٖشه إىل
 

 ٖؾب يف
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 :ة التدريبية الثاىيةالوحد

 

 اهلدف العاو للوحدة:  
 بٍاٞ خزاٟط وفاِٗىٗٛ بؾٕرٚ عمىٗٛ. أُ ٖتىكَ املتدرب وَ

 األٍداف اإلجزائية:
 يف ٌّاٖٛ الٕحدٚ التدرٖبٗٛ ٖتٕقع وَ املتدرب أُ:

 ٖضتٍتج خطٕات بٍاٞ خزٖطٛ املفاِٗي وَ خاله وثاه قدد.  .1

 فاِٗي املتقىٍٛ فْٗ.قمن وٕفٕعًا وَ وٕفٕعات ؽؾؾْ الصتخزاج امل .2

 ٖؾٍف املفاِٗي إىل وضتٕٖات ٔفم وعاٖرل قددٚ. .3

 قدد العالقات بني املفاِٗي. .4

 طٛ وفاِٗىٗٛ لمىٕفٕع احملدد.ٖٖزصي خز .5

 ٖطبم وّارات بٍاٞ خزٖطٛ املفاِٗي يف بٍاٞ خزٖطٛ وفاِٗي ملٕفٕع قدد وَ ؽؾؾْ. .6

ًٞ عمٜ وعاٖرل بٍ .7 ًِّٕ خزاٟط وفاِٗىٗٛ وعدٚ صمفًا بٍا  اٞ خزاٟط املفاِٗيٖق

ًٚ تقٕميٗٛ ميكَ اصتخداوّا لتقٕٖي خزاٟط املفاِٗي. .8  ٖؾىي أدا
 موضوعات الوحدة:

 خطٕات بٍاٞ خزٖطٛ املفاِٗي. .1

 .املفاِٗي املكٌٕٛ لمىٕفٕع .2
 العالقات بني املفاِٗي. .3

 رصي خزاٟط املفاِٗي. .4

 تقٕٖي خزاٟط املفاِٗي. .5
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 :الوحدة التدريبية الثاىية
 دقيكة ( 321)لزمً الكلي للحلشة ا : اجللشة الثاىية

 :اهلدف العاو للحلشة
 بٍاٞ خزاٟط وفاِٗىٗٛ بؾٕرٚ عمىٗٛ.أُ ٖتىكَ املتدرب وَ 

 :اإلجزائيةاألٍداف 
 يف ٌّاٖٛ اؾمضٛ التدرٖبٗٛ ٖتٕقع وَ املتدرب أُ:    

 .خزٖطٛ املفاِٗيخطٕات بٍاٞ  ٖمخؿ .1
 تقىٍٛ فْٗ.قمن وٕفٕعًا وَ وٕفٕعات ؽؾؾْ الصتخزاج املفاِٗي امل .2

 .وتدرجٖٛؾٍف املفاِٗي إىل وضتٕٖات  .3
 قدد العالقات بني املفاِٗي. .4

 ٖزصي خزٖطٛ وفاِٗىٗٛ لمىٕفٕع احملدد. .5

 ٖطبم وّارات بٍاٞ خزٖطٛ املفاِٗي يف بٍاٞ خزٖطٛ وفاِٗي ملٕفٕع قدد وَ ؽؾؾْ. .6

ًٞ عمٜ وعاٖرل بٍاٞ خزاٟط املفاِٗي .7 ًِّٕ خزاٟط وفاِٗىٗٛ وعدٚ صمفًا بٍا  ٖق

ًٚ تقٕميٗٛ ميكَ اصتخداوّا لتقٕٖي خزاٟط املفاِٗي.ٖؾ .8  ىي أدا
 

 موضوعات اجللشة: 
 خطٕات بٍاٞ خزٖطٛ املفاِٗي. .1

 املفاِٗي املكٌٕٛ لمىٕفٕع .2

 العالقات بني املفاِٗي. .3

 رصي خزٖطٛ املفاِٗي. .4

 تقٕٖي خزاٟط املفاِٗي. .5

 

 األسلوب التدرييب:  
 ٖ .ٖضتخدً املدرب يف ِذٓ اؾمضٛ أصمٕب املغ ن التدر
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 جتَيزات، وتكييات، ووسائل(:)متطلبات اجللشة 

 
 .أٔرا  عىن لتٍفٗذ الٍغاطات 

 . ٌٕٛأقالً لمكتابٛ اوزاصي  وم 

 .٘جّاس حاصب آل 

   جّاااس عاازض البٗاٌااات اData show 

Projector.  

 .ٛٗصبٕرٚ ٔرق 

 .أٔرا  صبٕرٚ ٔرقٗٛ ٔأقالً الكتابٛ عمّٗا 

 .ٛٗؽخف حاٟط 

 ٗوٕاد تثبٗر الؾخف اؿاٟط  .ٛ 

 .ٛٗالكاورلا الٕياٟق 
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 خطة التيفيذ:

الزهن  املىضىع النشاط
 طشيقت التنفيز بالذقائق

ٖعاازض املاادرب أِاادا  اؾمضااٛ عمااٜ املتاادربني لاازبطّي    5 الثانيت ىحذةأهذاف ال 
 بٍتاجات التدرٖب املتٕقعٛ.

 15 خطىاث بناء خشيطت املفاهين. 0
-2-2 قازاٞٚ الٍغازٚ العمىٗاٛ ا   ٖطمب املدرب وَ املتدربني

  فزدًٖا يف البداٖٛ يي تٍاقغْ 1-2-2  ٔتٍفٗذ الٍغات ا1
 اوىٕعٛ مجاعًٗا لمٕؽٕه إىل رأٙ ميثن اوىٕعٛ

  فزدٖااًا يااي 2-2-2ٖطمااب وااَ املتاادربني تٍفٗااذ الٍغااات ا  15 املفاهين املكىنت للوىضىع 2
 تٍاقػ الٍتاٟج مجاعًٗا داخن اوىٕعٛ

  مجاعٗااًا 3-2-2ٖطمااب وااَ املتاادربني تٍفٗااذ الٍغااات ا     15 اهينتصنيف املف 3
 داخن فىٕعات العىن

4 
سسن خشيطت هفاهيويت 

 20 وتىضيح العالقاث
  عماٜ ؽإرٚ   4-2-2ٖطمب وَ املتدربني تٍفٗذ الٍغاات ا 

 فىٕعات
 ٔوٍاقغتّا ٔتفعٗن أصمٕب التقٕٖي بني اوىٕعات.

5 
تطبيق ههاساث بناء 
 20 اخلشيطت املفاهيويت

  عماٜ ؽإرٚ   5-2-2ٖطمب وَ املتدربني تٍفٗذ الٍغاات ا 
فىٕعااااات ٔوٍاقغااااتّا ٔتفعٗاااان أصاااامٕب التقاااإٖي بااااني 

 اوىٕعات.

6 
 تقىين خشائط املفاهين

15 
  عمٜ ؽٕرٚ 6-2-2ٖطمب وَ املتدربني تٍفٗذ الٍغات ا

فىٕعات ٔوٍاقغتّا ٔتفعٗن أصمٕب التقٕٖي بني 
 اوىٕعات.

 15 بناء أداة تقىمييت 7
-2-2ٖطمب املدرب وَ املتدربني قازاٞٚ الٍغازٚ العمىٗاٛ ا   

  فزدًٖا يف البداٖٛ يي تٍاقغْ 7-2-2  ٔتٍفٗذ الٍغات ا2
 اوىٕعٛ مجاعًٗا لمٕؽٕه إىل رأٙ ميثن اوىٕعٛ.

 021 اجملوىع
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 دقيكة (35)الزمً  (3-2- 2اليشاط )
 مشغل تدرييب أسلوب التيفيذ
 ٍدف اليشاط:
 .خزٖطٛ املفاِٗياٞ خطٕات بٍاملتدرب  مخؿٖأُ 

 املطلوب يف اليشاط:  
   أخ٘ املتدرب:

وزاحان بٍااٞ خزٖطاٛ املفااِٗي ياي        1-2-2الٍغازٚ العمىٗاٛ رقاي ا   وتعأًٌا وع سوالٟج يف اوىٕعٛ اقازأٔا  
 ـؾِٕا يف خطٕات إجزاٟٗٛ قددٚ.
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 (3-2-2) :ىشزة علنية رقه
 مزاحل بياء خزيطة املفَوو نية:موضوع اليشزة العل

 
 مزاحل بياء خزيطة املفهىو

 مزحلة العصف الذهين .1

 اليت شلا عالقٛ باملٕفٕع احملدد فع قاٟىٛ بكن املفاِٗي ٔالتعابرل . 
 تتقح يف ِذٓ  ٔالعالقات اللمىفاِٗي  ٍضبٗٛالاألِىٗٛ املفاِٗي ف شعج وَ كثزٍٚال ت

  .املزحمٛ

   وَ املفاِٗي. د أكدل قاٟىٛ قتىمٛتٕلٗيف ِذٓ املزحمٛ ِٕ اشلد 

 

 مزحلة التيظًه .2

  ٜكَ قزاٞتّا بغكن صّنمتاٌغز املفاِٗي عمٜ وٍقدٚ أٔ صبٕرٚ حت. 
 ٛحأه أُ ػىع وا ٖؤكد ٔ  وَ املفاِٗي اؽٍع فىٕعات رٟٗضٗٛ ٔفزعٗٛ وذلابط

 تؾٍٗفات اليت عىمتّا.ال

 حدد تعابرل متّثن ف٠ات أعمٜ ٔأففّا. 
 أِىمتّا يف أٔ  ذلتٗب ياٌٗٛ ٔميكٍج إعادٚ أعٗاٞ حذفتّاخذ حزٖتج يف إعادٚ ال

 .البداٖٛ
  لكٍّا قد تؾبح  ٚاملتعددٔالتؾٍٗف بعض املفاِٗي صتضقط يف عىمٗات التملىٗع 

 .وّىٛ يف وزحمٛ الزبط
 

 مزحلة التصنًه .3

  اقذلا تعابرل متّثن فّىج الكم٘ لمعالقات الداخمٗٛ ٔاالرتباطات بني اوىٕعات 

 ٔاملفاِٗي األؽ ز  املفاِٗي األكثز عىٕوٗٛ يف القىٛ ا أٔ يف املزكش ٖقع  ًافع تدرج
 لتضّن والحظٛ العالقات بٍّٗا. قزبّا إىل بعقّا ;يف اوىٕعات األقن عىٕوٗٛ

  مجن بضٗطٛ تظّز العالقات بني املفاِٗي وكٌٕٛ وَفّكز يف تعابرل. 
 ٛكَ حزا يف إعادٚ تزتٗب األعٗاٞ يف أٙ ٔقر خاله ِذٓ املزحم 

 أال ؼزـ  أُ ٖكُٕ تؾىٗىج وتطابقا وع اوىٕعات األخزٝ ال تتٕقع وطمقًا. 

 مزحلة التيظًه .4
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  ٜكَ قزاٞتّا بغكن صّنمتاٌغز املفاِٗي عمٜ وٍقدٚ أٔ صبٕرٚ حت. 
 ٛحأه أُ ػىع وا ٖؤكد ٔ  وَ املفاِٗي اؽٍع فىٕعات رٟٗضٗٛ ٔفزعٗٛ وذلابط

 تؾٍٗفات اليت عىمتّا.ال

 ٠ات أعمٜ ٔأففّاحدد تعابرل متّثن ف. 
 أِىمتّا يف أٔ  خذ حزٖتج يف إعادٚ الذلتٗب ياٌٗٛ ٔميكٍج إعادٚ أعٗاٞ حذفتّا

 .البداٖٛ
  لكٍّا قد تؾبح  ٚاملتعددٔالتؾٍٗف بعض املفاِٗي صتضقط يف عىمٗات التملىٗع 

 .وّىٛ يف وزحمٛ الزبط
 

 مزحلة التصنًه .5

 رتباطات بني اوىٕعات اقذلا تعابرل متّثن فّىج الكم٘ لمعالقات الداخمٗٛ ٔاال 

 ٔاملفاِٗي األؽ ز  ٖقع املفاِٗي األكثز عىٕوٗٛ يف القىٛ ا أٔ يف املزكش  ًافع تدرج
 لتضّن والحظٛ العالقات بٍّٗا. قزبّا إىل بعقّا ;يف اوىٕعات األقن عىٕوٗٛ

  مجن بضٗطٛ تظّز العالقات بني املفاِٗي وكٌٕٛ وَفّكز يف تعابرل. 
 ٗب األعٗاٞ يف أٙ ٔقر خاله ِذٓ املزحمٛكَ حزا يف إعادٚ تزت 

 أال ؼزـ  أُ ٖكُٕ تؾىٗىج وتطابقا وع اوىٕعات األخزٝ ال تتٕقع وطمقًا. 

 مزحلة الزبط .6

  األصّي لمتٕؽٗن ٔعزض العالقٛ بني املفاِٗي املّٕؽمٛ. أٔاصتخدً اـطٕت 

 .ٛاكتب كمىٛ أٔ عبارٚ قؾرلٚ ظٕار كن صّي لتخدٖد العالق 

 األصّي بغكن أٔ لُٕ كتمف إ ا كاٌر متّثن عالقات وّىٛ ميكَ إبزاس بعض. 
 املزاجعة مزحلة .7

 .ًّّٕٕدٚ خزٖطٛ املف  رّكش عمٜ فخؿ وض

 .أعد تزتٗب املقاطع وع الذلكٗش عمٜ التٍظٗي ٔاملظّز 

 .ٛأسه أٔ ادوج البٍٕد ابت اٞ البضاط 

 .ٛٗميكٍج إفافٛ ألٕاُ أٔ خطٕطا كتمفٛ تده عمٜ درجٛ األِى 

 عٍدوا ٖكُٕ ٍِاك خال  يف ٔجّات الٍظز. ٌاقػ أٙ بٍد 

 اليها:ًة الصًاغة مزحلة .8

 بعد وٕافقٛ فىٕعتج عمٜ املقذلا أبعد الغفافٗٛ يي اعزض عفافٗٛ أخزٝ ؼىن الزصي اهت٘:
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لها
لها

لها

لها

لهالها

وتكون
يمتصه

يصنع منه

بعضها تكون

مثل مثل

النباتات

سيقان

زهور
جذور

ق أورا

حمراء
خضراء

بصالت

بتالترحيق

ملونة

برتقالي

النحل
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 دقيكة (35)الزمً  (2-2-2اليشاط )
 املشغل التدرييب أسلوب التيفيذ
   :ٍدف اليشاط

 أُ قمن املتدرب وٕفٕعًا وَ وٕفٕعات ؽؾؾْ الصتخزاج املفاِٗي املتقىٍٛ فْٗ.   

 :املطلوب يف اليشاط
اخذل وٕفٕعًا وَ وٕفٕعات الكتاب املدرص٘ وَ ؽؾؾج; ٖتي تقدميْ يف حؾٛ ٔاحدٚ أٔ جشٞ 
ًٜ وتكاواًل; يي اصتخزج املفاِٗي اليت تقىٍّا املٕفٕع; يي ٌاقػ فىٕعتج فٗ ىا وٍّا قىن وعٍ

 تٕؽمر إلْٗ.
 اأخ٘ املتدرب آون والحظٛ أُ وا تتٕؽن إلْٗ يف ِذا الٍغات صٗتي تٕ ٗفْ يف ٌغاطات تالٗٛ 

......................................................................................................................
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......................................................................................................................
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...................................................................................................................... 
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 دقيكة (35)الزمً  (1-2-2اليشاط )
 املشغل التدرييب أسلوب التيفيذ
   :ٍدف اليشاط

 .وتدرجٛاملفاِٗي إىل وضتٕٖات  املتدرب ٖؾٍفأُ 
 :طلوب يف اليشاطامل

; وتدرجااٛ وضااتٕٖاتؽااٍف املفاااِٗي الاايت حااددتّا يف الٍغااات الضااابم يف فىٕعااات وتملاٌضااٛ; ٔفاام       
 .يي ٌاقػ فىٕعتج فٗىا تٕؽمر إلْٗ  ...اوثال: وَ األعي إىل األخؿ  وَ األِي إىل األقن أِىٗٛ 

 معًار التصيًف
 دلنىعات املفاهًه )الصفة املشرتكة بني مكىىات اجملنىعة(
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 دقيكة (21)الزمً  (3-2-2اليشاط )

 املشغل التدرييب أسلوب التيفيذ
   :ٍدف اليشاط

 أُ قدد املتدرب العالقات بني املفاِٗي. .1

 أُ ٖزصي املتدرب خزٖطٛ وفاِٗىٗٛ لمىٕفٕع احملدد. .2

 املطلوب يف اليشاط:
 وَ املٕفٕع يف الٍغات الثاٌ٘; يي: تكون املفاِٗي اليت اصتخزجتّاأخٌ املتدرب  

 .ٛرتب فىٕعات املفاِٗي يف عكن ِزو٘ ٖكُٕ املفًّٕ الزٟٗط يف أعمٜ اـزٖط 
   ٙاكتب كن وفًّٕ وٍّا داخن إطار اوضتطٗن أٔ بٗقأٙ أٔ داٟز 
 .ؽن بني املفاِٗي  ات العالقٛ ببعقّا غط 
  بٍّٗىاا عالقاٛ رأصاٗٛ أٔ عزفاٗٛ      اخذل عبارٚ ربط وٍاصبٛ متثن العالقٛ بني كن وفّٕوني ٖٕجاد

ٔاكتبّا عمٜ اـط الٕاؽن بٍّٗىا ااصتخدً حزٔفاًا أٔ كمىاات أٔ مجااًل أٔ عابْ مجان رابطاٛ       
 ؼقم املطمٕب .

 ِن تتطابم خزاٟط املفاِٗي اليت أعدتّا فىٕعات العىن يف ِذٓ الٕرعٛ؟ ٌاقػ  لج 
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 دقيكة (21)الزمً  :(5-2-2اليشاط )

 مشغل تدرييب لتيفيذأسلوب ا
 ٍدف اليشاط:

 وّارات بٍاٞ خزٖطٛ املفاِٗي يف بٍاٞ خزٖطٛ وفاِٗي ملٕفٕع قدد وَ ؽؾؾْ.املتدرب ٖطبم أُ 
 املطلوب يف اليشاط:  

اخاذل وٕفاإعًا وااَ وٕفاإعات ؽؾؾااج; يااي طباام وّاراتااج يف بٍاااٞ خاازاٟط املفاااِٗي إلعااداد خزٖطااٛ  
 وفًّٕ لمىٕفٕع بطزٖقٛ ؽخٗخٛ.
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 دقيكة (35)الزمً  :(6-2-2اليشاط )

 مشغل تدرييب أسلوب التيفيذ
 

 ٍدف اليشاط:
ًِّٕ ُٖأُ  ًٞ عمٜ وعاٖرل بٍاٞ خزاٟط املفاِٗي.املتدرب ق  خزاٟط وفاِٗىٗٛ وعدٚ صمفًا بٍا

 املطلوب يف اليشاط:  
   ٞ اـاازاٟط املفاِٗىٗااٛ  تكواان يف اـاازاٟط املفاِٗىٗااٛ الاايت بااني ٖاادٖج; اصااتخدً وّاراتااج يف بٍااا

 تقٕٖي ودٝ دقٛ بٍاٞ اـزاٟط املفاِٗىٗٛ التالٗٛ; ٌاقػ فىٕعتج فٗىا تتٕؽن إلْٗ:ل
 1اخلزيطة املفاهًنًة رقه 
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 2اخلزيطة املفاهًنًة رقه 
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 دقيكة (35)الزمً  (7-2-2اليشاط )
 مشغل تدرييب أسلوب التيفيذ
 ٍدف اليشاط:

ًٚ تقٕميٗٛ وٍاصبٛ لتقٕٖي خزاٟط املفاِٗي اشلزوٗٛ.   ٖب  أدا

 

 املطلوب يف اليشاط:  
; ٔال عج أٌج اصتٍدت بعدد وَ املعاٖرل اليت ط وفاِٗىٗٛ  األخطاٞ فّٗاقىر بتقٕٖي خزاٟ

ًٞ عمٜ وّاراتج يف فّي ٔبٍاٞ خزاٟط املفاِٗي.  تكٌٕر يف  ٍِج بٍا
ًٚ تقٕميٗٛ وٍاصبٛ  ; 2-2-2وضتعًٍٗا بالٍغزٚ العمىٗٛ ا ٔبالتعأُ وع سوالٟج يف اوىٕعٛ; ؽىِّي أدا

 ميكَ اصتخداوّا يف تقٕٖي خزٖطٛ وفاِٗىٗٛ ِزوٗٛ.
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 (2-2-2) :ىشزة علنية رقه

 تكويه خزائط املفاٍيه موضوع اليشزة العلنية:
 تكويه خزائط املفاٍيه:

ُ   العىمٗٛ التعوزاحن وّىٛ وَ وزحمٛ التقٕٖي  بّاا; ٔعٍاد تقإٖي خازاٟط      مٗىٗٛ ال ٍٖب ا٘ إافاشلاا أٔ التّاأ
 ; ٖؤكد عمٜ وا ٖم٘:املفاِٗي

ًِّٕ لمخزٖطااٛ املفاِٗىٗااٛ عمااٜ أُ ال ٖكاإُ تقٕميااْ اٌطباعٗااًا ٔإمنااا ٖبٍااٜ عمااٜ وعاااٖرل          .1 قاازـ املقاا
 ً  قددٚ ٖعتىدِا لتٕحٗد سٔاٖا اؿكي عمٜ مجٗع اـزاٟط املفاِٗىٗٛ اليت ٖقٕوّا يف فاه وفّإ

 أٔ وٕفٕع قدد.
ٍِاك وعاٖرل عاوٛ ميكَ تطبٗقّا عمٜ عدد كبرل وَ اـازاٟط املفاِٗىٗاٛ ٔواع  لاج فقاد قتااج        .2

ًِّٕ إىل اعتىاد وعاٖرل خاؽٛ غزٖطٛ وفاِٗىٗٛ قاددٚ بٍااٞ عماٜ طبٗعاٛ املفااِٗي الايت اعتىادت         املق
 ٙ تعدل عٍْ.لبٍاّٟا ٔاملكٌٕات اليت صتٍظي بٍٗٛ ِذٓ اـزٖطٛ ٔاملٕفٕع التدرٖض٘ الذ

ًِّٕ واَ ٔفاع وقٗااظ كىا٘ اوثان الادرجات  لكان وكإُ أٔ فىٕعاٛ وكٌٕاات            .3 قد ٖتىكَ امُلق
ًٛ عٍادوا تكإُ قتٕٖاات اـزٖطاٛ قادٔدٚ أٔ تكإُ          وتملاٌضٛ داخن اـزٖطٛ املفاِٗىٗاٛ; خاؽا

 اـزٖطٛ وعدٚ صمفًا ٔقدور لمىتعمي لٗكىن ٌقؾًا فّٗا أٔ ٖؾخح أخطاٞ قددٚ يف بٍٗتّا.

صتخداً التقٕٖي الٕؽف٘ التقدٖزٙ; ٌظازًا لتٍإع الطاز  الايت ٖتٕقاع أُ ٖاب  بّاا املتعمىإُ         ميكَ ا .4
خاازاٟطّي املفاِٗىٗااٛ  ات املكٌٕااات املتعااددٚ; باصااتخداً وقٗاااظ ٔؽااف٘ يالياا٘ أٔ رباااع٘ قاادد      
درجٛ ؼقم املعٗار; اوٍخفقٛ  وتٕصطٛ  عالٗاٛ   افاعٗفٛ  جٗادٚ  جٗادٚ جادًا  ممتااسٚ   ااارل        

 وٍخفقٛ  وتٕصطٛ  عالٗٛ   اأبدًأ  إىل حد وا  االبًا  داٟىًا .وتخققٛ  

ميكَ اتباع أصامٕب التقإٖي املقاارُ واَ خااله تؾاىٗي خزٖطاٛ وفااِٗي قكٗاٛ ٖعادِا املعماي لٗقاارُ              .5
خاازاٟط املفاااِٗي الاايت ٖعاادِا املتعمىاإُ  ٔ لااج عٍاادوا ٖكاإُ وقااىُٕ اـزٖطااٛ املفاِٗىٗااٛ وااَ الٍاإع  

 َ كبرل بني الطالب يف بٍٗتّا.الذٙ ال ٖتٕقع حدٔ  تباٖ

 معايري تكويه خزيطة املفاٍيه:
ًٞ عمٜ بٍٗٛ  ٖتٕقف تقٕٖي خزٖطٛ املفاِٗي عمٜ املكٌٕات اليت ٖتٕقع أُ تتقىٍّا تمج اـزٖطٛ بٍا

 املعزفٛ اليت متثمّا.
 ٛ:ٔبؾٕرٚ عاوٛ فإُ تقٕٖي خزٖطٛ املفاِٗي ميكَ أُ ّٖتي  دٝ الدقٛ يف بٍاّٟا وَ عٍاؽزِا التالٗ

 العالقات بني املفاِٗي االققاٖا : ٔميكَ تقٕميّا وَ خاله اإلجابٛ عَ أص٠مٛ وتعددٚ; وثن: .1



 

 
  

46 

  اكمىات   ٔبني كمىٛاالٕؽمٛ   وعٍٜ العالقٛ بني وفّٕوني وٕفح باـط الذٙ ٖؾن بٍّٗىاِن
 الٕؽن؟

 ٔ ِن العالقٛ ؽخٗخٛ؟ 
ّا وَ خاله اإلجابٛ عَ أص٠مٛ التضمضن اشلزو٘ بني املفاِٗي املقدوٛ يف اـزٖطٛ: ٔميكَ تقٕمي .2

 وتعددٚ; وثن:

  ِن تٕفح اـزٖطٛ التضمضن اشلزو٘؟ 

 ِٔن كن وفًّٕ تاه أقن عىٕوٗٛ ٔأكثز خؾٕؽٗٛ وَ املفًّٕ الذٙ فٕقْ؟ 
 الٕؽالت العزفٗٛ: ٔميكَ تقٕميّا وَ خاله اإلجابٛ عَ أص٠مٛ وتعددٚ; وثن: .3

 مضن اشلزو٘ لمىفًّٕ؟ِن تٕفح اـزٖطٛ تٕؽٗالت ؽخٗخٛ بني جشٞ ٔآخز وَ التض 

 ِٔن العالقٛ املبٍٗٛ وّىٛ ٔؽخٗخٛ؟ 
 األوثمٛ: ٔميكَ تقٕميّا وَ خاله اإلجابٛ عَ أص٠مٛ وتعددٚ; وثن: .4

 ِن تعدل األوثمٛ أٔ األحدا  املدرجٛ يف ِذا املٕقع وَ اـمٗٛ عَ املفاِٗي  ات العالقٛ بّا؟ 

 ِٔن وٗش بٍّٗا ٔبني املفاِٗي بعدً إحاطتّا بإطار؟ 
 

 اليشزة العلنًة  اىتهت
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 (1 - 2-2) :رقه مزجعيةىشزة 
 بطاقٛ تقٕميٗٛ وقذلحٛ ـزاٟط املفاِٗي اشلزوٗٛ موضوع اليشزة العلنية:

 
 تكدو هذه اليشزة للنتدرب بعد بيا:ه لألداة التكىميًة ومياقشتها.

 ِزوٗٛ عاوٛ: فٗىا ٖم٘ بطاقٛ تقٕٖي وقذلحٛ ميكَ اصتخداوّا يف تقٕٖي خزٖطٛ وفاِٗىٗٛ
 

 معًار التكىيه اجملال

 درجة التحكل

كة
حك

مت
ري 

غ
 

ضة
خف

مي
 

طة
ىس

مت
 

لًة
عا

 

هًه
ملفا

ني ا
ت ب

القا
الع

 

رٚ ؽااخٗخٛ وٍضااملىٛ    ِاان حااددت املفاااِٗي املكٌٕاٛا لمخزٖطاٛا بؾإا
 وع احملتٕٝ التعمٗى٘؟

    

     ؟ِن ربط غط أؽمٛ  بني كن وفّٕوني بٍّٗىا عالقٛ
وني وٕفااح  وعٍاٜا العالقاٛا بااني   ِاان  اـااط الااذٙ ٖؾاان   عماٜا وفّإا
 االٕؽمٛ ؟ بٍّٗىا

    

     ؟بني كن وفّٕوني دقٗمالعالقٛ  ٔؽف ِن

مٌ
هلز

ل ا
لس

تس
ال

 
     ِن مت ؼدٖد املفًّٕ الزٟٗط  يف اـزٖطٛ بؾٕرٚ ؽخٗخٛ؟  

     ِن تٕفح اـزٖطٛ التضمضن اشلزو٘ لمىفاِٗي؟  
     ِن ٔفع كن وفًّٕ يف املضتٕٝ املٍاصب لْ؟  

     ً ٛ واَا املفّإا ً تاااهو أقاان عىٕوٗاٛا ٔأكثااز خؾٕؽاٗا ِاان كاان وفّإا
 الذٙ فٕقْ؟

 

    

ضًة
لعز

ت ا
صال

الى
 

الت ؽاااااخٗخٛ باااااني  املفااااااِٗي يف   ِااااان تٕفاااااح اـزٖطااااٛا تٕؽااااٗا
 اوىٕعات املختمفٛ فىَ التضمضن اشلزو٘ لمخزٖطٛ؟

    

     ِن العالقٛ املبٍٗٛ دقٗقٛ؟
ٛ بااني مج   ن بٕؽااالت عزفاٗا ٗااع املفاااِٗي الاايت بٍّٗااا  ِاان مت التٕؽاٗا

 عالقٛ؟
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 معًار التكىيه اجملال

 درجة التحكل

كة
حك

مت
ري 

غ
 

ضة
خف

مي
 

طة
ىس

مت
 

لًة
عا

 

جلة
ألم

ا
 

     ِن تعدل األوثمٛ أٔ األحدا  عَ املفاِٗي اليت ربطر بّا؟
        ٝ ِن اصتٕعبر األوثمٛا املعزٔفٛا مجٗاع املفااِٗي الايت ٖادعي احملتٕا

 التعمٗى٘ التىثٗن عمّٗا؟
    

     ِن وٗش األوثمٛ عَ املفاِٗي بعدً إحاطتّا بإطار؟
 

 غزٚ العمىٗٛ اٌتّر الٍ
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 :الوحدة التدريبية الثالثة
 

 اهلدف العاو للوحدة:  
 .تٕ ٗف االصتخداوات املتعددٚ ـزاٟط املفاِٗي يف وٕاقف التعمٗي ٔالتعمي

 األٍداف اإلجزائية:
 يف ٌّاٖٛ الٕحدٚ التدرٖبٗٛ ٖتٕقع وَ املتدرب أُ:

 .يف إٌٔاع تقٕٖي  تعمي الطالب ط املفًّٕاٟ ف خزٖٕ .1
 .اٟط املفاِٗي يف التخطٗط لمتدرٖطٖٕ ف خز .2
 . تبضٗط التعمي ٔالفّي الؾخٗح لْٖٕ ف خزاٟط املفاِٗي يف .3
 ني املفاِٗي لتخقٗم تعمي  ٙ وعٍٜ.ٖٕ ف خزاٟط املفاِٗي يف اكتغا  العالقات ب .4

 موضوعات الوحدة:
 .ٕاع تقٕٖي تعمي الطالبيف أٌاصتخداً خزٖطٛ املفًّٕ  .1
 .اٟط املفاِٗي يف التخطٗط لمتدرٖطاصتخداً خز .2
 . تبضٗط التعمي ٔالفّي الؾخٗح لْاصتخداً خزاٟط املفاِٗي يف .3
 .ني املفاِٗي لتخقٗم تعمي  ٙ وعٍٜاصتخداً خزاٟط املفاِٗي يف اكتغا  العالقات ب .4
 .اصتخداً خزاٟط املفاِٗي يف التقٕٖي الذات٘ لمتعمي .5
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 :الثالثةالتدريبية  الوحدة

 دقٗقٛ   120 االشوَ الكم٘ لمملمضٛ  :اؾمضٛ األٔىل
 :حلشةاهلدف العاو لل
 .عضب اصتخداواتّا املتعددٚ خزاٟط املفاِٗي يف وٕاقف التعمٗي ٔالتعمي فأُ ٖٕ 

 األٍداف اإلجزائية:
 يف ىَاية اجللشة التدريبية يتوقع مً املتدرب أٌ:   

 .تقٕٖي تعمي الطالب ٌٕاع ٖٕ ف خزٖطٛ املفًّٕ يف أ .1
 .ٖٕ ف خزاٟط املفاِٗي يف التخطٗط لمتدرٖط .2

 موضوعات اجللشة: 
 .تقٕٖي تعمي الطالب اصتخداً خزٖطٛ املفًّٕ يف إٌٔاع  .1
 .اصتخداً خزاٟط املفاِٗي يف التخطٗط لمتدرٖط .2

 األسلوب التدرييب:  
 ٖضتخدً املدرب يف ِذٓ اؾمضٛ أصمٕب املغ ن التدرٖ .

 جتَيزات، وتكييات، ووسائل(:)لشة متطلبات اجل

 
 .أٔرا  عىن لتٍفٗذ الٍغاطات 

 . ٌٕٛأقالً لمكتابٛ اوزاصي  وم 

 .٘جّاس حاصب آل 

   جّاااس عاازض البٗاٌااات اData show 

Projector.  

 .ٛٗصبٕرٚ ٔرق 

 .أٔرا  صبٕرٚ ٔرقٗٛ ٔأقالً الكتابٛ عمّٗا 

 .ٛٗؽخف حاٟط 

   .ٛٗوٕاد تثبٗر الؾخف اؿاٟط 

 الكاورلا الٕياٟق.ٛٗ 
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 خطة التيفيذ:

الزهن  املىضىع النشاط
 طشيقت التنفيز بالذقائق

 أهذاف الىحذة الثالثت 
 5 اجللست األوىل

ٖعااازض املااادرب أِااادا  اؾمضاااٛ ٍٖٔاقغاااّا واااع     
 .املتدربني

0 
 

 
 
 
 

تىظيف خشيطت املفهىم يف أنىاع 
 التقىين لتعلن الطالب

30 

  واااع 1-1-4ٍٖاااقػ املاادرب تٕجّٗاااات الٍغااات ا   
ٍٖٔابّّي   بني لٗتككد وَ فّىّاي لمىطمإب   تدرامل

ُ اـارطاااٛ املفاِٗىٗاااٛ الااايت صاااٗتي بٍا ِاااا     إىل أ
 .دٚ وٍّا ٔتٕ ٗفّا يف أٌغطٛ الحقٛصٗتي االصتفا

15 
-4ٖطمب واَ املتادربني تٍفٗاذ الٍغاات التادرٖ  ا     

 .  بغكن فزدٙ  يي بغكن مجاع1-1٘
 

15 
ْ اوىٕعاات ٔوٍاقغاتّا واع    عزض وا تٕؽمر إلٗ

 .دربامل

2 

 

 
شيطت املفهىم يف تىظيف خ

 خطيط للتذسيسالت

-4ٖطمب واَ املتادربني تٍفٗاذ الٍغاات التادرٖ  ا      30
 .  يي بغكن مجاع٘  بغكن فزد1-2ٙ

25 
عزض وا تٕؽمر إلْٗ اوىٕعاات ٔوٍاقغاتّا واع    

 .املدرب
 021 اجملوىع
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   دقٗق60ٛاالشوَ   1-1 -3الٍغات ا

 ن تدرٖ وغ  أصمٕب التٍفٗذ
 ٍدف اليشاط:

 .أُ ٖٕ ف املتدرب خزٖطٛ املفًّٕ يف إٌٔاع التقٕٖي  لتعمي الطالب 
 املطلوب يف اليشاط:  

 :عشٖشٙ املتدرب
ميكَ اصتخداً خزٖطٛ املفًّٕ يف أٌإاع التقإٖي لاتعّمي الطاالب بطاز  عاّتٜ ٌٔقذلا أُ تقاّدً لمطاالب         

 :ٔأب أُ تالحظ اهت٘ خزٖطٛ وفاِٗي ٌاقؾٛ ٖٔطمب وَ الطالب اصتكىاشلا 
ٖفّقن عٍد بٍاٞ خارطٛ املفاِٗي لتٕ ٗفّا يف التقٕٖي القبم٘ أُ تكُٕ العٍاؽاز الٍاقؾاٛ وبٍٗاٛ     -

٘  .عمااٜ وعزفااٛ ٔخاادلات صااابقٛ لاادٝ الطااالب    ٖٔفّقاان عٍااد بٍاّٟااا لتٕ ٗفّااا يف التقاإٖي البٍاااٟ
يف وٕفاإع الاادرظ تقاادٖي خارطااٛ وفاااِٗي كاومااٛ ال ٍٖقؾااّا صاإٝ املفاااِٗي الاايت ٖااتي تٍأشلااا    

وٕفإع الادرظ اؿاال٘ أٔ    اعمٜ أٌْ ٖفّقن الذلكش فّٗا عمٜ املفااِٗي الايت اصاتّدفّا     .اؿال٘
 .عٍد بٍاٞ خارطٛ وفاِٗي لتٕ ٗفّا يف التقٕٖي اـتاو٘  الٕحدٚ

يف بااداٖات تطبٗاام ِااذا     ٖفّقاان عاادً املبال ااٛ يف عاادد العٍاؽااز الٍاقؾااٛ يف خارطااٛ املفاااِٗي      -
 .األصمٕب وع الطالب

ٖكاإُ يف املفاااِٗي أٔ يف الكمىااات  وزاعاااٚ التٍاإع عٍااد إحاادا  الااٍقؿ يف اـزٖطااٛ  فقااد      -
 .... إخل املزبعات ٔاملضتطٗالت ٔالدٔاٟز الٕؽالت  أٔ يف ٔاؾىن الزابطٛ  أٔ

 يي وٍاقغٛ وا تٕؽمر إلْٗ وع سوالٟج يف اوىٕعٛ:  ٌكون وٍج القٗاً باهت٘  يف فٕٞ وا صبم
ٕ      كز اإلجزاٞات اليت - ٖي االقبما٘/ البٍااٟ٘/   صتّتبعّا يف تٕ ٗف خارطاٛ املفااِٗي يف أٌإاع التقا

 . اـتاو٘

بٍاااٞ خزٖطااٛ املفّاإً يف أحااد املٕفاإعات وااَ ؽؾؾااج الصااتخداوّا يف التقاإٖي القبماا٘ لااتعمي   -
 .تاو٘ / اـٍاصب وع ٔ اٟف التقٕٖي االبٍاٟ٘يي إجزاٞ التعدٖالت عمّٗا لتت  الطالب

تٕ ٗفّااا يف جمضااات   الحظااٛ أُ اـارطااٛ املفاِٗىٗااٛ الاايت صااتبٍّٗا ٍِااا صااٗتي    * أخاا٘ املتاادرب آواان و 
 .ٌٔغاطات قادوٛ
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 دقٗقٛ  50االشوَ   2 -1-3االٍغات 
 وغ ن تدرٖ  أصمٕب التٍفٗذ
 ٍدف اليشاط:

 أُ ٖٕ ف املتدرب خزاٟط املفاِٗي يف التخطٗط لمتدرٖط.
 املطلوب يف اليشاط:  

 :عشٖشٙ املتدرب
اِٗي يف املٕقاااف عاااض اصاااتخداوات خااازاٟط املفااا  لمتعاااز  عماااٜ ب1-1-4ٍغااازٚ العمىٗاااٛ ااطماااع عماااٜ ال

  ٔفٕاٟادِا يف التخطاٗط لمتادرٖط  ٌكوان وٍاج القٗااً بااهت٘ ياي وٍاقغاٛ واا تٕؽامر            التعمٗى٘ التعمى٘
 إلْٗ وع سوالٟج يف اوىٕعٛ:

مت التاادرب عمٗااْ  خطااط لاادرظ باصااتخداً خزٖطااٛ املفاااِٗي يف التخطااٗط لمىٕاقااف التعمٗىٗااٛ ٔفم وااا   
 صابقًا وتقىٍٛ العٍاؽز اهتٗٛ:

 .األِدا  -
 .األصالٗب ٔطزاٟم التدرٖط ٔاإلجزاٞات -
 .األٌغطٛ املؾاحبٛ -
 .الٕصاٟن التعمٗىٗٛ -
 ./ اـتاو٘ القبم٘/ البٍاٟ٘إٌٔاع التقٕٖي ا -

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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  1 -1-3ا :ٌغزٚ عمىٗٛ رقي
 وٕفٕع الٍغزٚ العمىٗٛ: اصتخداً خزاٟط املفاِٗي يف التخطٗط لمتدرٖط.

  ٔأاادر االصااتفادٚ وٍّااا التخطااٗط لمتاادرٖط  وااَ ٔ اااٟف خاازاٟط املفاااِٗي الاايت ميكااَ لمىعمااي         
ىٗٛ لٗضر عَ األٌٕاع األخزٝ لتخطٗط التادرٖط  بان تضاتخدً كاكداٚ     اإلعارٚ إىل أُ اـزاٟط املفاِٗ

ْ  تٍظٗىٗااٛ داعىاا    فّاا٘ متكااَ املعمااي وااَ تكاإَٖ ٌظاازٚ سلٕلٗااٛ      ٛ لتخطااٗط التاادرٖط ٔسٖااادٚ فعالٗتاا
لمىٕفاإع الااذٙ صٗدرصااْ ٔلمعالقااات القاٟىااٛ بااني وكٌٕاتااْ ممااا ٖضاااعدٓ عمااٜ يف ؽطااٗط الاادرٔظ        

 بغكن عىٗم ٔإبداع٘.
ىٗٛ ٔاحدٚ لتضمضن الدرظ  فكن وعماي ميكاَ أُ   ِٗاعمْٗ أٌْ ال ٖٕجد خزٖطٛ وف ٔوا أب التككٗد

ٖقدً خزٖطٛ وفاِٗىٗٛ خاؽٛ بْ لمىٕفإع الاذٙ صٗدّرصاْ  ٔؽتماف عاَ اـزٖطاٛ الايت ٖقادوّا وعماي          
ىٗاٛ واَ ٖإً هخاز  أٔ ؽاف      ِٗاآخز  ٔأكثز وَ  لج فإُ املعمي ٌفضاْ قاد ٖ ّٗاز أٔ ٖعاده اـزٖطاٛ املف     

ٕ املفزٔض فخدلات املعمي ٔخدلات الف٠ٛ املضتّدفٛ واَ املٕجّاات ٔاحملاددات الزٟٗضاٛ يف     هخز  ِٔذا ِ
   .ِٔذا يف حد  اتْ ع٘ٞ ؽخ٘ خيدً عىمٗٛ ؽطٗط الدرٔظ  بٍاٞ خزٖطٛ املفًّٕ املضتّد 

ٔيف التخطٗط لدرظ ٖٕو٘ ٖفذلض أُ ٖاب  املعماي خزٖطاٛ وفّٕوٗاٛ ملفااِٗي الادرظ الٕاحاد  ٔبغاكن         
 تدعي خزٖطٛ املفاِٗي التخطٗط وَ األٔجْ اهتٗٛ:عاً ميكَ أُ 

ؼدٖد املفااِٗي الزٟٗضاٛ الايت أاب أُ تضاتّد  يف التادرٖط ٔبالتال٘ تعطاٜ واا تضاتخقْ واَ            -
 الٕقر ٔالتقٕٖي ٔال تضأٝ باملفاِٗي الفزعٗٛ أٔ األوثمٛ.

عمىّا اصاااتخداً اـااازاٟط املفاِٗىٗاااٛ ٖضااااعد املعماااي يف ردً الفملااإٚ باااني املفااااِٗي الااايت صاااٗت      -
الطالب  ٔاملفااِٗي الايت ٖفاذلض أُ ٖكإُ الطالاب قاد اكتضابّا صاابقا حٗ  تٕفاح لمىعماي           

 املتطمبات املعزفٗٛ الضابقٛ الالسوٛ لمتعمي.

اصتخداً الزٔابط العزفاٗٛ ٖعىان عماٜ تٕفاٗح فكازٚ تكاوان فازٔع املإاد الدراصاٗٛ بغاكن            -
 وبّضط مما أعن وادٚ الدرظ أكثز ٔ ٗفٗٛ .

ٛ ٖؾاعب  يف اـطٛ دُٔ الٕقإع يف فملإات وفاِٗىٗا   فًّٕ املعّمي عمٜ التضمضن تضاعد خزٖطٛ امل -
 عمٜ الطالب ػأسِا.
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 :الثالثةالوحدة التدريبية 

 دقٗقٛ   120 االشوَ الكم٘ لمملمضٛ  :اؾمضٛ الثاٌٗٛ
 :العاو للوحدةاهلدف 

 .االصتخداوات املتعددٚ ـزاٟط املفاِٗي يف وٕاقف التعمٗي ٔالتعمي
 اإلجزائية: األٍداف

 يف ىَاية اجللشة التدريبية يتوقع مً املتدرب أٌ:   
 .ٖٕ ف خزاٟط املفاِٗي يف تبضٗط التعمي ٔالفّي الؾخٗح لْ .1
 ٖٕ ف خزاٟط املفاِٗي يف اكتغا  العالقات بني املفاِٗي لتخقٗم تعمي  ٙ وعٍٜ   .2

 .ٖٕ ف خزاٟط املفاِٗي يف التقٕٖي الذات٘ لمتعمي .3
 موضوعات اجللشة: 

 .اً خزاٟط املفاِٗي يف تبضٗط التعمي ٔالفّي الؾخٗح لْاصتخد .1
 .اصتخداً خزاٟط املفاِٗي يف اكتغا  العالقات بني املفاِٗي لتخقٗم تعمي  ٙ وعٍٜ .2
 .اصتخداً خزاٟط املفاِٗي يف التقٕٖي الذات٘ لمتعمي .3

 األسلوب التدرييب:  
 ٖضتخدً املدرب يف ِذٓ اؾمضٛ أصمٕب املغ ن التدرٖ .

 جتَيزات، وتكييات، ووسائل(:)جللشة متطلبات ا

 
 .أٔرا  عىن لتٍفٗذ الٍغاطات 

 . ٌٕٛأقالً لمكتابٛ اوزاصي  وم 

 .٘جّاس حاصب آل 

   جّاااس عاازض البٗاٌااات اData show 

Projector.  

 .ٛٗصبٕرٚ ٔرق 

 .أٔرا  صبٕرٚ ٔرقٗٛ ٔأقالً الكتابٛ عمّٗا 

 .ٛٗؽخف حاٟط 

   .ٛٗوٕاد تثبٗر الؾخف اؿاٟط 

 ٟقٗٛ.الكاورلا الٕيا 
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 خطة التيفيذ:

الزهن  املىضىع النشاط
 طشيقت التنفيز بالذقائق

 أهذاف الىحذة الثالثت 
 5 اجللست األوىل

ٖعااازض املااادرب أِااادا  اؾمضاااٛ ٍٖٔاقغاااّا واااع     
 .املتدربني

0 
 

 
 
 

تىظيف خشيطت املفهىم يف 
 تبسيط التعلن والفهن الصحيح

20 

ٖطمااااب املاااادرب وااااَ املتاااادربني تٍفٗااااذ الٍغااااات     
  بغااكن فاازدٙ  يااي بغااكن    1-2-4 االتاادرٖ 
 .مجاع٘

 

15 
عزض وا تٕؽمر إلْٗ اوىٕعات ٔوٍاقغتّا واع   

 .املدرب

2 

 

 
تىظيف خشيطت املفهىم يف 

اكتشاف العالقاث بني 
املفاهين لتحقيق تعلن ري 

 هعىن

25 

-4ٖطمب املدرب وَ املتدربني قزاٞٚ الٍغازٚ العمىٗٛا ا  
ّي فاازٔرٚ وزاعاااٚ وااا صاا2-1 ه   ٖٔؤكااد عماٗا بم حإا

ّي تٍفٗاذ الٍغاات      بٍاٞ خزاٟط املفاِٗي  يي ٖطماب وٍا
  بغااااكن فاااازدٙ  يااااي بغااااكن 2-2-4التاااادرٖ  ا
 مجاع٘.

15 
عزض وا تٕؽمر إلْٗ اوىٕعاات ٔوٍاقغاتّا واع    

 .املدرب

3 

تىظيف خشيطت املفهىم يف 
-4ٖطمب واَ املتادربني تٍفٗاذ الٍغاات التادرٖ  ا      25 التقىين الزاتي للتعلن

 .  يي بغكن مجاع٘فزدٙ  بغكن 2-3

15 
عزض وا تٕؽمر إلْٗ اوىٕعاات ٔوٍاقغاتّا واع    

 .املدرب
 021 اجملوىع

 

 
 
 



 

 
  

58 

 ٛدقٗق  30االشوَ   1-2-3االٍغات 
 وغ ن تدرٖ  أصمٕب التٍفٗذ
 ٍدف اليشاط:

 أُ ٖٕ ف املتدرب خزاٟط املفاِٗي يف تبضٗط التعمي ٔالفّي الؾخٗح لْ.
 املطلوب يف اليشاط:  

 :ي املتدربعزيز
اارل  أُ  لاج  ال     وَ أفقن االصتخداوات ـزٖطٛ املفًّٕ اصتخداوّا لتبضٗط ٔؼضني فّاي الطاالب  

ٔاملطماإب وٍااج ؼقٗاام    فّاإ عاجااٛ لٕفااع خطااٛ أٔ إصااذلاتٗملٗٛ قااددٚ    ٖااكت٘ ارػالٗااًا أٔ عغاإاٟٗاً 
 يي وٍاقغٛ وا تٕؽمر إلْٗ وع سوالٟج يف اوىٕعٛ:  اهت٘

يت صاتّتبعّا يف تٕ ٗاف خارطاٛ املفااِٗي يف تبضاٗط الاتعمي ٔتكإَٖ الفّاي         ا كز اإلجزاٞات الا  -
 .الؾخٗح شلا

 .ارصي خارطٛ وفاِٗىٗٛ يف فاه ؽؾؾج لتخقٗم اإلجزاٞات الضابقٛ -

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

59 

 دقٗقٛ  40االشوَ   2-2-3الٍغات ا
 وغ ن تدرٖ  أصمٕب التٍفٗذ

 دف اليشاط:ٍ
 أُ ٖٕ ف املتدرب خزاٟط املفاِٗي يف اكتغا  العالقات بني املفاِٗي لتخقٗم تعمي  ٙ وعٍٜ.

 املطلوب يف اليشاط:  
 :عشٖشٙ املتدرب
  1-1-4ّٔ ااف اـارطااٛ املفاِٗىٗااٛ الاايت بٍٗتّااا يف ٌغااات ا  ;1-2-4الٍغاازٚ العمىٗااٛ اوااَ خاااله قاازاٞٚ 

 ىٕعٛ فٗىا تٕؽمر إلْٗ:لتخقٗم اهت٘  يي ٌاقػ سوالٟج يف او
  يف الايت أعاددتّا يف الٍغاات الضاابم    وا اإلجزاٞات اليت ميكَ اتباعّا لتّٕ ٗف خزاٟط املفاِٗي ا -

 .تٍىٗٛ ٔتعشٖش قدرات الطالب عمٜ اكتغا  العالقات بني املفاِٗي ٔبٍاّٟا لتخقٗم تعمي  ٙ وعٍٜ
ب يف اكتغاا  العالقاات   اؿكاي عماٜ وادٝ لااا الطاال      احّدد املؤعزات اليت ميكَ وَ خالشلا  -

 . ٙ وعٍٜبني املفاِٗي لتخقٗم تعمي 
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  1-2-3ٌغزٚ عمىٗٛ رقي: ا
وٕفٕع الٍغزٚ العمىٗاٛ: اصاتخداً خازاٟط املفااِٗي يف اكتغاا  العالقاات باني املفااِٗي لتخقٗام تعماي           

  ٙ وعٍٜ.
           ٜ ا إىل عقمْا عما عاكن أجاشاٞ ؽا رلٚ وَا      ٙ عىمٗٛ التعّمي ٖتفاعن الطالب وع خدلات ٔوعمٕواات ٖدخمّا

املعمٕوات تغكن يف فىٕعّا املعزفٛ العاوٛ أٔ الفكزٚ أٔ املفًّٕ العزٖض الٕاصاع  ٔلك٘ا ٖاتي التعاوان واع      
ً الادوا  بذلتٗبّاا يف أٌضاا  أٔ أمنات       أُ ٍِااك  Jane Healyٔتؤكاد جاني ِٗم٘ا  ا    ِذٓ املعمٕوات بفاعمٗٛ ٖقٕا

ي ٔرباط املعمٕواات       قٍاعٛ وتشاٖدٚ بكُ األمناات ِ٘ا وفتااا الاذكاٞ      فتٍىٗط املعمٕواات ٖعا  يف اؿقٗقٛا تٍظٗا
ً متّثاان أداٚ فاعماٛا ػعاان املعاااٌ٘ ٔالعالقااات أكثااز       اؾدٖاادٚ بكاللٗااب  ٍِٗاٛا متر تطٕٖزِااا . ٔخزٖطاٛا املفّإا
ن إدراكّاا  كىاا أُ االجتّااد يف بٍااٞ املخططاات املفاِٗىٗٛا ٖاؤدٙ إىل متٗٗاش العالقاات            حّضٗٛ ٔبالتال٘ ٖضّا

 .٘ اؾدٖدٚٔاملعاٌ
ٖز اإلبااداع لاادٝ املعمااي ٔالطالااب   ٝ أٖااز ً تعااد ميكاَا أُ ٖضاااعد عماٜا تطإا ط املفّإا ٌٕفاااك  أُ عىمٗاٛا ؽطاٗا

ٗف املفاااِٗي ٔربطّااا      ظي ٖتقااىَ تؾاٍا ا  أُ الااتفكرل التااكوم٘ عبااارٚ عاَا عىاان واٍا ٖٔااذكز فااىَ ِااذا الضاٗا
ا ٔاكتغاا  عالقاتّاا  ٔبزصاي خزٖطٛا         ً بعازض العالقاات     ٔإبزاس وا بٍّٗا وَا عالقاات أٔ ؼمٗمّا ً ٌقٕا املفّٕا

ر     ً يف حغااد قاادراتٍا عماٜا الذلكٗااش ٔتعااز  األمنااات يف التؾإا ٔإبااداّٟا لمعٗاااُ  ٖٔعٍٍٗااا رصااي خاازاٟط املفّإا
ع وااا     ٗن التااذّكز ٔالتّٕجاْا مإا اشلااد  الااذٙ ٍٖب ا٘ا الذلكٗااش عمٗاْا عٍااد الااتفكرل يف وٕفإا ٔاـٗاااه ٔتضاّا

الت ا  لبؾاازٖٛ ٖعااد لعىمٗاٛا الااتفكرل واَا حٗاا  كىٗاٛا األفكااار كىاا أُ اعااذلاك التااداعٗات الذٍِٗاٛا ٔالتىثاٗا
 ٌٕٔعٗتّا.

ملَ ا  أُ اـاازاٟط املفاِٗىٗاٛا تغاامّلع الااتفكرل التغااّع  فالطالب ٖتعاااومُٕ وااع      1980Hagenٔقااد ٔجااد ِاٗا
ر   ٖٔااازُٔ     املعمٕواااات بغاااكن ٖاااتالًٞ واااع اـااازاٟط املفاِٗىٗااٛا الااايت ٖززلٌّٕاااا يف  اكااازتّي أٔ عمااٜا الاإا

تكارِي ٔعٍاادوا ٖضااتخدوُٕ اـاازاٟط املفاِٗىٗاٛا بؾاافٛ وٍتظىاٛا ٖباادأ الطااالب      االرتباطااات بطااز  واَا اب  
عات  ٖٔعاا   لااج أُ الطااالب أؽاابخٕا قااادرَٖ عماٜا    ه املفاااِٗي ٔاملٕفٕا بتؾاىٗي خاازاٟطّي اـاؽاٛا بّااي حإا
بٍاٞ املعزفٛ وَ ؽّىّا ٔاصاذلجاعّا. ٔلك٘ا تضااعد الطاالب يف الاتفكرل تقاّدً شلاي خازاٟط وفّٕوٗٛا ٌاقؾٛا           

 ّي أُ ٖدلسٔا أٔ قددٔا العالقات بني وكٌٕاتّا أٔ ٖؾفٕا العالقات ٔالظزٔ  اليت تٍغك فّٗا.ٔتطمب وٍ
ظي متّٗادٙ بؾاازٙ ٖظّااز العالقااات بااني املفاااِٗي  ٔيف الٕقاار ٌفضاْا    ً واٍا ٔبٍااٞ عماٜا  لااج تعااد خزٖطاٛا املفّإا

اعد  لاج الطالاب عمٜا رصاي     ٖبَّٗ املفًّٕ ٔاوتداداتْ ٔؼٕالتْ ٔالظزٔ  الالسوٛ شلذٓ التخٕالت  ٖٔتٕقع أُ ٖض
ؽٕرٚ  ٍِٗٛ ٔافخٛ لمىفًّٕ مما ٖؤّدٙ إىل ربطْا بغاكن ٌااجح يف البٍااٞ العقم٘ا  ٔ لاج ٖعا ; فّاي الطالاب          

 لمىفًّٕ ٔؼقم التعمي  ٙ املعٍٜ.
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ع الدراص٘ا يف وعظاي األحٗااُ وَا             و ٛ ٖقادوُٕ املاادٚ العمىٗٛا أٔ املٕفٕا مَ ٌعماي أُ املعمىاني ٔالكتاب املدرصٗا
ؿ أ   خاله الٍؾ اه ٖادعىُٕ الٍا رٚ.    ٕـ بطزٖقٛ صزدٖٛ  ٔيف أحضَ األحٕا ع بزصاي أٔ ؽٕا ٔال عاج أُ  ٔ املٕفٕا

 ٜ ع ٔيف التّٕؽاان إىل الااتعمي  ٙ املعٍاا ؤدٙ إىل خماان أٔ ؽااعٕبٛ يف فّااي املٕفإا ٔلمت مااب عماٜا  لااج ٌاازٝ  . لااج صاٗا
ـ ودعٕواٛا غاازاٟط وف  ـ ٔتكم ِٗاتقاادٖي الٍؾإا خزٖطاٛا ٗااف الطالااب بذلمجتّااا إىل  ىٗاٛا أٔ تقاادٖي الٍؾإا

دٚ بٍّٗااا  ٔإباازاس اوتااداداتّا ٔؼٕالتّااا   وفاِٗ ؿ ٔإ ّااار العالقااات املٕجإا ىٗاٛا  أٙ إباازاس املفاااِٗي الاايت يف الاٍا
مٛ أٔ طزٖقاٛا لتعىٗاام         الت  ٔماَا ٌاازٝ يف  لااج ٔصاٗا ٔؼدٖااد العىمٗااات ٔالظاازٔ  الاايت تااؤدٙ إىل تمااج التخإا

ن ألٌْ ٖضاتفٗد وَا طبٗعٛا الاذاكزٚ      ٔؼضني فّي الطالب لمىٕفٕع أٔ املفًّٕ كىا أٌْ ٖضاعد عمٜا التخ  ؾٗا
ؿ ِٕٔا           ;البغزٖٛ ظي التخطٗط٘ا بغاكن وٍاتظي ٖؾابخُٕ وااِزَٖ يف التمخٗا إ  عٍدوا ٖضاتخدً الطاالب املٍا

         ٛ ظي بغاكن ٔاصاع ٖازّٖي واا ِ٘ا املعمٕواات املّىا كىاا    وظّز وّي وَ وظاِز الفّي ألُ اطالعّي عمٜا املٍا
ّٕر امل   ّي ٔالٍظااز إىل   أٌاْا أداٚ فعالاٛا لمتااذكز إ  ميكاَا لمطالااب تؾاا فاااِٗي ٔتااذكزِا واَا خاااله إاااال  أعٗاٍا

ط الاذَِ       ؽٕرٚ عقمٗٛ اصتفادِٔا وَ خزٖطٛ وفًّٕ أكىمِٕا صابقا. ٔبذلج  ً يزٖٛا لتٍغٗا ح خزٖطٛا املفّٕا تتٗا
ّٕر ٔالتخّٗان ٔالتاذكز ٔالفّاي ٔالتىٗٗاش ٔالتعمٗان       ٔكاذلج تضااعد عمٜا      ٔاصتدعاٞ العالقات ٔتكٍّٕٖاا  التؾا

ً عمٜا إدراك العالقاات باني العااً اـااـ أٔ باني املٕقاف اؿافاز ٔاملٕقاف            ٔاالصتٍتاج  كىا أُ ال ي ٖقٕا تعىٗا
 املقبن  ٔكن  لج تّٕفزٓ خزٖطٛ املفًّٕ بفاعمٗٛ.

 اىتهت اليشزة العلنًة   
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 دقٗقٛ  40االشوَ   3 -2 -3االٍغات 
 وغ ن تدرٖ  أصمٕب التٍفٗذ
 ٍدف اليشاط:

 التقٕٖي الذات٘ لمتعمي.أُ ٖٕ ف املتدرب خزاٟط املفاِٗي يف 
 املطلوب يف اليشاط:  

 :عشٖشٙ املتدرب
٘          1-1-4وَ اـارطٛ املفاِٗىٗٛ اليت بٍٗتّا يف الٍغات ا ياي    ٔواَ خااله واا صابم ٌكوان القٗااً بااهت
 وٍاقغٛ وا تٕؽمر إلْٗ وع سوالٟج يف اوىٕعٛ:

-  ٛ لمتقاإٖي الااذات٘ باصااتخداً  اقااذلاا املعاااٖرل ٔالقاإابط الاايت أااب وزاعاتّااا يف بٍاااٞ أداٚ وٍاصااب
 .خزاٟط املفاِٗي

 .اقذلاا اإلجزاٞات اليت ميكَ لمطالب اتباعّا لتقٕٖي تعمىْ  اتٗا باصتخداً خزاٟط املفاِٗي -
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 

 
  

63 

 املشاخع:

 خزا:ط حقٗبٛ تدرٖبٗٛ   ِا1424  قىد بَ عبداهلل  الشاٗ  ٔجْٗ بَ قاصي  القاصي(
 (.اسرتاتًجًة للتعلًه والتعله ،املفهىو

 ٔودٝ لمعمًٕ العمىٗٛ املفاِٗي لتخدٖد دراصٛ"  1986جاصي  ؽاحلا اهلل  جشاع  عبد 
 .11العدد   3 اومد بٕٖٛ الذل اومٛ  "الكٕٖر بدٔلٛ العاً التعمٗي ملزاحن وٍاصبتّا

 تٍىٗٛ املفاِٗي العمىٗٛ ٔالزٖافٗات ل طفاه  دار قباٞ  القاِزٚ. وؾز.1997خمٗن  عشٚ ا   
 ٚتدرٖط وفاِٗي الم ٛ العزبٗٛ ٔالزٖافٗات 1998  جٕدت أمحد  الٗعقٕب  مجاهاصعاد  ً

 .لبٍاُ .برلٔت .دار اؾٗن .ٔالعمًٕ ٔاالجتىاعٗات
 لمىالٖني. برلٔت. لبٍاُ. العمي دار االجتىاعٗٛ  الدراصات ِجوٍا  1984صعادٚ  جٕدتا 

 تٍىٗٛ املفاِٗي ٔاملّارات العمىٗٛ ٔطز  تدرٖضّا. دار الفكز 2004صالوْ  عاده أبٕ العش.ا   
 لمٍغز ٔالتٕسٖع  عىاُ  األردُ. 

 .استخداو خزيطة املفاهًه كنيظه متكدو يف تعّله مادة  فاعلًة  1997اخمٗن  عدل
   جاوعٛ الكٕٖر.44ومٛ الذلبٕٖٛ ع/ االعلىو

 الشقاسٖم. وؾز. الذلبٗٛ. كمٗٛ وكتبٛ الزٖافٗات  تدرٖط طز   1987ؽاحل  قىدا 

 القاِزٚ املؾزٖٛ  الزٖافٗات  دار الٍّقٛ تعمٗي يف اصذلاتٗملٗات   1989عشٖش  فدٝ  ا. 
 وؾز. 

  ٜالذلبٕٖٛ  ٔتطبٗقاتّا ٚاملعاؽز التعمي    ٌظزٖات1988العشاٖي ا اؾىاه  أبٕ فطٗي  لطف 
 وؾز. .القاِزٚ املؾزٖٛ. الٍّقٛ وكتبٛ

 اـزاٟط املفاِٗىٗٛ أصضّا الٍظزٖٛ تطبٗقات 2005ٔالزٔصاُ  قىد ا  قطاو٘  ٖٕصف   
 عمٜ درٔظ القٕاعد العزبٗٛ. دار الفكز لمٍغز ٔالتٕسٖع  عىاُ  األردُ.

 غز ٔالتٕسٖع. عىاُ. األردُ.    ٌظزٖات التعمي  دار الثقافٛ لم2004ٍقىد  قىد جاصي ا 

 وذلجي"  الزٖاض جاوعٛ املمج تعله كًف تتعلهً  1995ٌٕفاك  جٕس   جَٕٖٔ  بٕب  ا"  
 صعٕد.

 

 




