
احلُد هلل اير ٟأسطٔ نلٌ غل ٤ٞقًكل٘ك ٚنالح انسطلىٕ مًل ٢مُلٌ انْطلىٕ نًل٘ك
ٚايؿلٚ ٠٬ايطل ّ٬مًل ٢قلىن أْئٝى٥ل٘ َ ٚلىّ زضلً٘ك ضلٝدْى ذلُلد ايلرٚ ٟؾل ٢سطلىٕ
ايعٌُ  ٚتكىْ٘ك( ٕ اهلل ضلح ذا مٌُ أسدنِ مُل ٬إٔ ٜاكٓل٘ ٚدعًل٘ طسٜكلى ىل ذلئل١
اهلل ٚزقٛاْ٘ك أَى عد ؾ ْ٘ اْط٬قى َٔ أُٖ ١ٝدٚز املعًِ ٚؾىمًٝا٘ك ٚمُ ٬مً ٢زللى
ٖرا ايدٚز ٚتُٓٝا٘ك  ٚميىْلى لىياطط ٝيًالدزٜظ َلٔ نلٌ دٛاْئل٘كنىٕ ٖلرا اينْلىَر
ايادزٜيب ننطىب املعًُني َٗىز ٠اياطط ٝيًادزٜظ ٚؾل منٛذز َهىزث ٞايرٜ ٟسامٞ
رلاًـ أمنىط املاعًُني يف اياعًِ .
ٚاياطط ٝيًادزٜظ  ٬غو أسد أِٖ ايهؿىٜىت ا٭ضىض ١ٝاييت تاطًئٗى مًُٝل ١اياعًلِٝ
ٚمبى إٔ اياطط ٝ٭ ٟمُلٌ ٖل ٛأسلد قلُىْىت ايٓذلى ك ٚأ ٟمُلٌ دلىد  ٫لد إٔ ٜطلئك٘
ختطل ٝدٝلد ٜكلُٔ يل٘ ايٓذلى ك ٚميهٓل٘ َلٔ تل٬يف ايؿلع ٛىت ل ٕ ٚدلدت – قلٍ٬
ايآؿٝرك ٚاملاأٌَ يًدزٚع ايٓىدش ١ضٝهاػـ إٔ ٚزاٖ ٤ر ٙايدزٚع َعًُلى ْىدشلى أملد
دزٚضلل٘ َطللئكى ػللهٌ دٝللد ك ؾشللدد أٖداؾلل٘ دقللٚٚ ١قلل ٛك ٚسًللٌ ايالل ٣ٛايعًُللٞك
ٚاقاىز ا٭دٚات ٚا٭دٗص ٠اييت ضٝطاطدَٗى ٚأضىيٝح ايادزٜظ ٚا٭ْػلط ١ايليت ٜٓئػل ٞإٔ
ميىزضٗى املاعًِك ٚسدد أضىيٝح ٚأدٚات اياك ِٜٛاملٓىضئ١ك نٌ ذيلو أملد طسٜكلَ ١ستئل١
تاؿل َع املاػريات ايعدٜد ٠يًُٛقـ اياعًٚ ُٞٝختدّ اهلدف َٔ ايدزع .
ٚاياطط ٝيًادزٜظ ٚؾل منٛذز َهىزث ٞصلعٌ مٌُ املعًِ َٓظُى َستئلى ٚضلُل ٞدزضل٘
َللٔ إٔ ٜهلل ٕٛدزض لى َؿههللى َكللطس ىك نُللى ٜطللىمد ٙمًلل ٢ايُٓلل ٛاملٗللم املطللاُس
قىؾ ١ىل َلى ٜلٛؾس ٙيًُعًلِ َلٔ قلن ٠تعًُٝٝل ١ذات َعٓلٚ ٢صلعلٌ اياعًلٚ ِٝايلاعًِ أنجلس
َاعٚ ١ؾى٥د٠
ؾسٜل انمداد
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التجهيزات واملستلزمات
البرنامج بشكل عام في مجموع جلساته يحتاج توفر التجهيزات والمستلزمات التالية:

 .1قىم ١تدزٜح دلٗصٚ ٠ؾل َعىٜري اجلٛد ٠يًئ ١٦ٝايادزٜئ.١ٝ
 .2أدٗصٚ ٠أدٚات ايٛزؽ ايادزٜئ.١ٝ
 .3أٚزام مٌُ يآؿٝر ايٓػىطىت.
 .4دٗىش سىضح آي.ٞ
.5
.6
.7
.8

دٗىش مسض ايئٝىْىت (. Data show Projector
دٗىش ايعسض ؾٛم ايسأع (. Over head Projector
غؿىؾٝىت ٚأق ّ٬غؿىؾٝىت.
ضئٛزٚ ٠زقٚ ١ٝأٚزام ضئٛزٚ ٠زقٚ ١ٝأق ّ٬ايهاى  ١مًٗٝى.

 .9ؾشـ سى٥طَٛٚ ١ٝاد تجئٝت ايؿشـ احلى٥ط.١ٝ
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إرشادات للمدربني:
أخ٘ املدزب:

املُٗ ١اييت تكٗ ّٛى َُٗ ١نئري ٠تاطًح َٓو لرٍ دٗلٛد قلطُ ١ياشكٝلل أٖلداف

احلكٝئلل ١ايادزٜئٝللٚ ١اياشكللل َللٔ اْاكللىٍ أثللس اياللدزٜح ىل املاللدز ني أنُللٌ ؾللٛز٠ك يللرا
ْأَللٌ َٓللو َسامللى ٠انزغللىدات اٯتٝلل ١ايلليت ضاطللىمدى ل ذٕ اهلل مللص ٚدللٌ مًلل ٢كٝللل
أٖداف اينْىَر ايادزٜيب:
.1

قسا ٠٤احلكٝئ ١ػهٌ دٝد ٚتؿشـ نٌ ذلاٜٛىتٗى ٜصٜد َلٔ نؿى٤تلو ايادزٜئٝل١
 ٚدازتو جلًطىت ايادزٜح ٚصلٓئو ايهجري َٔ احلسز يف قىم ١ايادزٜح.
اؾللطشح احلكٝئلل ١ايادزٜئٝلل ١داُ٥لى َاللَ ٢للى نٓللت يف قىملل ١اياللدزٜح ٭ْللو اللىز
داُ٥ى ىل ذلاٜٛىتٗى اييت ٭مدت ملطىمدتو.

.3

َسامى ٠ايصَٔ يف اينْىَر دقٚ ١احلسف مً ٢اضاجُىز ايٛقت نىَٚ ٬ؾل اخلطل١
املٛقٛم ١يهٌ دًط ١مىٌَ َطىمد يف كٝل أٖداف اينْىَر.
مطى ٤ايٓػىطىت ايادزٜئ ١ٝسكٗى نىَ َٔ ٬ايصَٔ ضلكل أٖداؾٗى.

.5

تؿعٝلللٌ دٚز املالللدزب يف اينْلللىَر عٝلللح ٜهللل ٕٛامللللدزب َٓطلللكى َٚلللدٜسا يًشلللٛاز
ٚايٓكىؽ داقٌ ايكىم ;١صلعٌ اينْىَر ايادزٜيب أنجس أثسا ٚتػٜٛكى.
تػه ٌٝاجملُٛمىت ػهٌ مػٛا ٞ٥علد نلٌ دًطل ١تدزٜئٝلٜ ١طلِٗ يف احلؿلى
مًللل ٢سٜٛٝللل ١املالللدز ني ٚا٫ضلللاؿىدَ ٠لللٔ قلللنات َآٛمللل ٫ ;١ذا اقاكللل ٢ايٓػلللىط

.2

.4

.6

.7
.8

.9

تػه ٌٝدلُٛمىت َاذىْط ١عطح اياطؿـ َج.٬
احلللسف مًلل ٢اياكلل ِٜٛاياهللٜٛم أثٓللى ٤مًُٝلل ١اياللدزٜح ٜطللىمد املاللدزب يف ًللٛؽ
أٖداف اجلًط ١ايادزٜئ.١ٝ
تًطللٝـ مُللٌ اجملُٛمللىت عللد ايعللسض ٚايٓكللىؽ ٚٚقللع٘ مًلل ٢غللهٌ ْكللىط مًلل٢
ايطلللئٛز ٠أ ٚايػلللؿىؾ ١ٝأ ٚايطلللئٛز ٠ايٛزقٝلللٚ ١تٛدٗٝللل٘ سلللل ٛاهللللدف َلللٔ املٗلللىزات
ايادزٜئ ١ٝاملُٗ ١ددا اييت تطاجُس ْاى٥ر ايادزٜح ػهٌ ؾىمٌ.
احلللسف مًلل ٢ايٛؾلل ٍٛيف ْٗىٜلل ١نللٌ دًطلل ١تدزٜئٝلل ١ىل دٜللد ق٬ؾلل ١يًللاعًِ
املاشكل ٜطِٗ يف تأنٝد اياعًِ.
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 .10مًلل ٢املللدزب إٔ ٜ ٫اذللىٚش قطلل ٠ٛأَ ٚسسًلل ١يف احلكٝئللَ ١للى
ا٭دْ َٔ ٢اياُهٔ يد ٣مجٝع املادز ني.

ٜاأنللد َللٔ احلللد

 .11ىنَهلللىٕ اقالللصاٍ ٚقلللت ايآؿٝلللر خلطلللَ ٠ٛلللى أَ ٚسسًلللَ ١لللى مٓلللد غلللعٛز امللللدزب
أظدٜاٗى يد ٣املادز ني اسرتاَى نَهىْىتِٗ ٚقناتِٗ.
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دليل الربنامج :
اضِ اينْىَر

 ختط ٝايادزٜظ

ايؿ٦ىت املطاٗدؾ ١يف اينْىَر ايادزٜيب:
 املعًُ ٕٛمبطاًـ ختؿؿىتِٗ.

اهلدف ايعىّ
تُٓٝللَٗ ١للىزات ختطلل ٝاياللدزٜظ يللد ٣املعًُللني ٚؾللل أضللظ َٓٗذٝللٚ ١ا ىٖللىت تس ٜٛلل١
سدٜج ١ياٛؾري  ١٦ٝتعً ١ُٝٝتعًُ ١ٝؾىمً.١
ا٭ٖداف اخلىؾ:١
ٜاٛقع َٔ املادزب يف ْٗى ١ٜاينْىَر ايادزٜيب إٔ ٜه ٕٛقىدزا مً ٢إٔ :
 ٜنز أُٖ ١ٝاياططٚ ٝأثس ٙيف زلى ايعًُ ١ٝاياعً.١ُٝٝ ٜٛقح مٓىؾس زلى مًُ ١ٝاياطط ٝيًدزع. ٜادزب مً ٢منٛذز مداد ضٓٝىزٚ ٜٛقط ١تٓؿٝر دزع . ٜسام ٞايؿسٚم ايؿسد ١ٜني أمنىط املاعًُني يف تؿُ ِٝقط ١ايدزع. ميًو َس ١ْٚمىي ١ٝيف اقاٝىز دآَ ٌ٥ىضئ ١خلط ١ايدزع.  ٜٛـ مٓىؾس ايدزع يف ضٝىم تهىًَ ٞتطئٝك.َٞد ٠اينْىَر
 اثٓاى مػس ٠ضىم ١تدزٜئ١ٝ
َاطًئىت اينْىَر:

 قًؿَ ١ٝعسؾ ١ٝمٔ ؾٝىغ ١ا٭ٖداف اياعً.١ُٝٝ
 قًؿَ ١ٝعسؾ ١ٝمٔ اضرتاتٝذٝىت ايادزٜظ.
 قًؿَ ١ٝعسؾ ١ٝمٔ أضىيٝح ٚأدٚات اياك.ِٜٛ
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خطة الربنامج:

اليوً

ادتمطة

اليوً األوه
اليوً الجاٌي
اليوً الجالح

الصوَ

العٍصس

(بالدقائل)

ا٭ٚىل

30

تٗٚ ١٦ٝمتٗٝد يًنْىَر

ايجىْ١ٝ

90

َؿٗ ّٛختط ٝايادزٜظ ٚأُٖٝا٘

ايجىيج١

120

َطاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ

ا٭ٚىل

120

َهْٛىت ذلا ٣ٛايدزع ٚا٭ٚشإ ايٓطئ١ٝ

ايجىْ١ٝ

120

منٛذز َهىزث ٞياطط ٝايادزٜظ

ا٭ٚىل

120

ختط ٝدزع ٚؾل منٛذز َهىزثٞ

ايجىْ١ٝ

120

تطئٝل مًُ ٞيعسض رلط ٚؾل َهىزثٞ
 12ضاعة تدزيبية.

اجملىوع
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والحظات

توجيهات للمدرب إلدارة اجللسات :
يف ٖر ٙاحلكٝئ١

ت ٛقع قط ١دسا٤ات يهٌ دًط ١٭ْٗى تكٝد املدزب  ٚد َٔ

دام٘ ٚاْط٬ق ٫ٚ ١تطىمد ٙيٝكٛد املٛقـ ايادزٜيب سطح احلىدٚ ,١ن اضائداٍ
اندسا٤ات اييت تاهسز يف ايػىيح يف نٌ دًطٗ ١ر ٙايكٛامد اندسا ١ٝ٥نداز ٠دًطىت
ايادزٜح ٚذيو مً ٢ايٓش ٛاياىي:ٞ
 َٔ املؿٝد يف َطاٌٗ نٌ دًط ١تدزٜئ ١ٝانغىز ٠ػهٌ َئىغس أ ٚغري َئىغس ٚطسم َآٛم ١٭ٖداف اجلًط ١ايادزٜئ.١ٝ
 َٔ أدٚاز املدزب ايسٝ٥ط ١يف داز ٠اجلًطىت ايادزٜئَ ١ٝى :ًٜٞ oثىز ٠ا٭ض ١ً٦اييت تدم ٛملصٜد َٔ ايٓكىؽ ٚاياعُل يف ايؿِٗ.
 oتػذٝع  ٚؿٝص املادز ني مً ٢املػىزن ٚ ١داٚ ٤دٗىت ايٓظس .
 oتٜٓٛع طسٜك ١مسض اجملُٛمىت ٭مُىهلى  ,ؾُس ٠تعسض أمُىٍ املادز ني
داقٌ دلُٛماِٗ ؾك

َٚس ٠أقس ٣تعسض مً ٢ك ١ٝاجملُٛمىت َٚس٠

نٌ دلُٛماني ٜعسقىٕ يئعض ٖٚهرا ,,مبى ضلكل أٖداف اجلًط١
ٜٓٚطذِ َع ايٛقت املاى .
 oاياعًٝل مً ٢املػىزنىت ػهٌ مىّ ٚتكد ِٜقنات ٚأؾهىز ددٜد.٠
 oاملس ١ْٚيف داز ٠ايٛقت ٚاقاؿىز ٚمتدٜد ٚقت املػىزنٚ ١احلٛاز ٚسلٛ
ذيو مبى  ٫طلٌ ىيٛقت انمجىي ٞيًذًط.١
 ا٫مآى ٤قىؾ ١ؾٛاؾٌ ( َكىطع – أيػىش – يعئ ١سسن ... ١ٝيهطس اجلُٛدأثٓى ٤اجلًطىت ايادزٜئ ١ٝسطح َى ٜسآَ ٙىضئى.
 -ايس

ني اجلًطىت ايادزٜئٚ ١ٝايس

نريو ني ا٭ْػط ١داقٌ اجلًط١

ايادزٜئ ١ٝايٛاسد ٚ ٠صلىد َداقٌ َٓىضئ ١يريو ( قؿ – ١سٛاز – أض – ١ً٦ؾٛز
...
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 َٔ ايكسٚز ٟيف ْٗى ١ٜنٌ دًط ١تدزٜئ ١ٝتًطٝـ أ سش ا٭ؾهىز اييت دازت يفاجلًط ١ىياعىَ ٕٚع املػىزنني َجٌ:
 oتٛد ٘ٝض٪اٍ يًُادز ني َج ٬مٔ :أ سش غ ٤ٞمًل يف أذٖىِْٗ َٔ أؾهىز
اجلًط .١أ ٚأ سش ؾهس ٠ضاػري َطىز ممىزضا٘ ايعًُٚ , ١ٝسل ٛذيو.
 oتهًٝـ اجملُٛمىت عٌُ َٓظُىت ؿس ١ٜتًطـ أؾهىز ايٛسد ٠أٚ
اجلًطٚ ١تعًٝكٗى يف ايكىم ١ايادزٜئ.١ٝ
 ٜعام املدزب آٜٛع آيٝىت تٓؿٝر ايٓػىط َى ني ؾسدٚ ٟثٓىٚ ٞ٥مجىمٚ ٞميىشزٗٓٝى ٚميهٔ إٔ ٜػري ٓى ٤مً ٢سىد ١املٛقـ ايادزٜيب.

11

الوحدة التدريبية األوىل:
األِداف ارتاص:ٛ
يف ْٗى ١ٜايٛسد ٠ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ:
ٜ .1اٗٝأ يًنْىَر ٜٓٚذرب ي٘ .
ٜ .2طآار أثس اياطط ٝيًادزٜظ يف كٝل ايٓذى يًُعًِ ٚايطىيح.
ٜ .3ؿٛؽ َؿَٗٛى ياطط ٝايادزٜظ أضً ٘ ٛاخلىف.
ٜ .4ه ٕٛا ىٖى صلى ٝى سل ٛاياطط ٝيًادزٜظ.
ٜ .5اعسف مًَ ٢طاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ.
ٜ .6طآار ايع٬ق ١ني َطاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ.
ٜ .7اعسف مً ٢مٓىؾس َطاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ.
وٕضٕعات الٕحد:ٚ
َ .1ؿٗ ّٛختط ٝايادزٜظ ٚأُٖٝا٘
 1-1أُٖ ١ٝاياطط ٝيًادزٜظ
َ 2-1ؿٗ ّٛاياطط ٝػهٌ مىّ
َ 3-1ؿٗ ّٛختط ٝايادزٜظ.
َ .2طاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ
 1-2اياطط ٝايؿؿً.ٞ
 2-2ختطٚ ٝسد ٠تدزٜط.١ٝ
 3-2ختط ٝدزع ذلدد.
 4-2ايع٬ق ١ني َطاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ.
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الصوَ الكمي لمجمطة ( )30دقيكة

ادتمطة األوىل:
األِداف ارتاص:ٛ

يف ْٗى ١ٜاجلًط ١ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ:
ٜ .1دزى أٖداف اينْىَر ايادزٜيب .

ٜ .2ػعس أُٖ ١ٝاملٛقٛع يف ممىزضا٘ ايعًُ ١ٝيف اياعً. ِٝ
ٜٓ .3طذِ َع دلُٛم ١املادز ني املػىزنني يف اينْىَر .

وٕضٕعات ادتمط:ٛ
َٓ .1ىقػ ١اياٛقعىت مٔ اينْىَر ٚؾل منٛذز K.W.L :
 .2اياعًٝل ٚاملٓىقػ ١مً ٢دلُٛم َٔ ١ا٭قٛاٍ يف اياطط. ٝ
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وَ فضمك :
أزجٕ اإلجاب ٛعَ األض٠م ٛأدٌآ عم ٜغكن ٌكاط ستددٔ ٚشتتضس.ٚ
واذا تعسف عَ ختطٗط التدزٖظ ؟
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............
...............................................................................................................................
.............
واذا تٕد أُ تعسف عَ ختطٗط التدزٖظ ؟

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............
...............................................................................................................................
.............
واذا تعمىت عَ ختطٗط التدزٖظ ؟
...............................................................................................................................
اإلجابة بعد البرنامج :
.............
...............................................................................................................................
.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............
...............................................................................................................................
.............
...............................................................................................................................
.............
...............................................................................................................................
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.............

قىيٛا يف اياطط: ٝ

كن  10دقاٟل تضسف يف التدطٗط الطمٗي تٕفس ضاعٛ
يف وسحم ٛالتٍفٗر

أجسٖت دزاض ٛعم ٜالطسٖك ٛاليت ٖعىن بّا أغّس ٔأصتح

زجاه األعىاه فٕجد أُ أصتح وا ٟٛزجن أعىاه يف
أوسٖكا ٖبدؤُٔ ٖٕوّي يف املكتب بكتاب ٛالكاٟى ٛاليت

جيب إصتاشِا  ,ثي ٖمتصً باإلصتاش ٔحيأه الٕاحد وٍّي
قدز اإلوكاُ عدً تسك وكتبْ قبن الفساغ وَ ِرٓ

الكاٟى. ٛ
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الصوَ الكمي لمجمطة ( )90دقيكة

ادتمطة الجاٌية:
األِداف ارتاص:ٛ

يف ْٗى ١ٜاجلًط ١ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ:
ٜٓ .1ىقؼ أضئىب مدّ قٝىّ املعًُني ىياطط ٝيًدزع.
ٜ .2ائٓ ٢أُٖ ١ٝاياطط ٝيًدزع.
ٜ .3طآار أثس اياطط ٝيًادزٜظ يف

كٝل ايٓذى يًُعًِ ٚايطىيح.

وٕضٕعات ادتمط:ٛ
 .1أضئىب مدّ قٝىّ املعًُني ىياطط ٝيًدزع.
 .2أثس اياطط ٝيًادزٜظ يف كٝل ايٓذى يًُعًِ ٚايطىيح.
األضمٕب التدزٖيب:
ٜطاطدّ املدزب يف ٖر ٙاجلًط:١
 أضًٛب :تأٌَ – قىزٕ – غىزى . متج ٌٝأدٚاز. ٚزؽ ايعٌُ. -ايعؿـ ايرٖم.
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الٍػاط األوه (1ـ1ـ:)1

الصوَ (  ) 45دقيكة

أضموب التٍفير

تأون -قازُ  -غازك

ِدف الٍػاط:

ال هلا
أُ يٍاقؼ املتدزب أضباب عدً التخطيط لمدزع ويوجد حمو ً
.

تأٌَ يف ايػهٌ اياىيٚ , ٞسدد َد ٣اتؿىقو َع أضئىب مدّ قٝىّ املعًِ ىياططٝ
يًدزع َٚىذا ميهٔ إٔ تكٝـ مًٗٝى  .ثِ ْىقؼ شًَٝو سَ ٍٛى تٛؾًت ي , ٘ٝعد ذيو
امسض َى تٛؾًاُى ي ٘ٝمً ٢دلُٛماهُى ٚتٓىقػٛا س ٍٛاحلً ٍٛاملُهٓ.١

عدم احلاجة للتدطيط

اجلهل باألولويات اليت
أقوم بالتدطيط هلا

اجلهل بكيفية التدطيط

قلة الوقت املتاح
للتدطيط

معيقات خارجية
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أضباب عدً التخطيط

اذتمٕه املكرتح ٛهلا

أضباب عدً التدطٗط

19

الصوَ (  ) 45دقيكة

الٍػاط (:)2/1/1
أضموب التٍفير
ِدف الٍػاط :

متجين أدواز
أُ يؤوَ املتدزب بأِىية التخطيط لمدزع .

ٜكطِ املدزب املادز ني ىل دلُٛماني  ,تسغح نٌ دلُٛمَ ١ادزب يٝكّٛ
اُج ٌٝأسد ايدٚزُٖٚ ٜٔى:
ايدٚز ا٭ٜ : ٍٚائٓ ٢أُٖ ١ٝاياطط ٝيًدزع ٚإٔ ذيو َؿٝد يف طني اياعًِ.
ايدٚز ايجىْٜ : ٞائٓ ٢إٔ اياطط ٝساٚ ٢ي ٛنىٕ َؿٝدا  ٫أْ٘ ٜطاًٗو ٚقاى
ٚدٗدا ٚتئعىت أقس ٫ ٣تٛاش ٟايجُس ٠ايعى٥د. َ٘ٓ ٠
ٜك ّٛاملادز ىٕ ىيدٚز ٜٔاملطً ٛنيٚ ,تداقٌ نٌ دلُٛم ١ى٭ؾهىز اييت تدمِ
املادزب اير ٟميجًٗى .
ٜاِ تئد ٌٜا٭دٚاز  ِٗٓٝعٝح نٌ غطـ ٜائٓٚ ٢دٗ ١ايٓظس ا٭قسٚ ٣نريو
اجملُٛمىت تػري تئٓٗٝى سطح ممجًٗى.
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الصوَ الكمي لمجمطة ( )120دقيكة

ادتمطة الجالجة:
األِداف :

يف ْٗى ١ٜاجلًط ١ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ :
 .1إٔ ٜؿٛؽ املادزب َؿَٗٛى ياطط ٝايادزٜظ أضً ٘ ٛاخلىف.
ٜ .2اعسف مًَ ٢طاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ.
ٜ .3طآار ايع٬ق ١ني َطاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ.
ٜ .4اعسف مً ٢مٓىؾس َطاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ.
وٕضٕعات ادتمط: ٛ

َ .1ؿٗ ّٛاياطط. ٝ
َ .2ؿٗ ّٛاياطط ٝيًادزٜظ.
َ .3طاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ
 .4ايع٬ق ١ني َطاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ.
 .5مٓىؾس َطاٜٛىت ختط ٝايادزٜظ.

األضمٕب التدزٖيب :
ٜطاطدّ املدزب يف ٖر ٙاجلًط:١
 َؿؿٛؾ ١ؾساٜس. ٚزؽ ايعٌُ. -احلٛاز ٚاملٓىقػ.١
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الصوَ ( )40دقيكة

الٍػاط (:)1/2/1

فسدي  +مجاعي

أضموب التٍفير
ِدف الٍػاط إٔ ٜطللآار املاللدزب أثللس ختطلل ٝاياللدزٜظ يف
ٚايطىيح.

كٝللل ايٓذللى يًُعًللِ

ٜدٜس املدزب سٛازا َع املادز ني سَ ٍٛى ميهٔ إٔ ٜكٝؿ٘ ختط ٝايدزع :يًُعًِ
– ايطىيح – ايٓىتر ايٓٗى ٞ٥يًاعًِ .
الري ميكَ أُ يضيفْ التخطيط

احملاوز
املعمي

.1
.2
.3
.4
.5

الطالب

.1
.2
.3
.4
.5

الٍاتج الٍّائي

.1
.2
.3
.4
.5

لمتعمي
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ٌػسة عمىية زقي ()1-2-1
ووضوع الٍػسة العمىية :أِىية التخطيط
اياططللٜ ٝعللٛد مًلل ٢املعًللِ ٚايطىيللح ٚايٓللىتر ايٓٗللى ٞ٥يًللاعًِ مبهىضللح نللئري٠
ٚميهٔ ساش أُٖٗى مً ٢ايٓش ٛاياىي. :ٞ
 -1أِىية التخطيط لمىعمي:
ىيٓطئ ١يًُعًِ يف مد ٙدٛاْح ,أ سشٖى َى ٜأت:ٞ

تاُجٌ أُٖ ١ٝاياططٝ
ٜ طىمد املعًِ يف

دٜد ا٭ٖداف اييت ٜٛد إٔ تاشكل مٓد ط.٘ ٬

ٜٛ د٘ املعًِ يف تٓظ ِٝايٓػىطىت ٜٚئعد ٙمٔ اياطئ يف تٓؿٝرٖى.

ٜ طللىمد املعًللِ يف تٛشٜللع ايٛقللت ػللهٌ َاللٛاشٕ ,عٝللح ٜ ٫اذللىٚش أٜلل ١دٛاْللح
أضىضٜ ١ٝسغح يف تػطٝاٗىٚ ,عٝح ٜ ٫طػل ٞدىْلح مًل ٞآقلسك نُلى ميهٓل٘
َٔ ا٫ضاؿىدٖ َٔ ٠را ايٛقت ػهٌ أَجٌ.
ٜ طىمد املعًِ يف اقاٝىز ا٭ضىيٝح ٚايٛضىٚ ٌ٥ايٓػىطىت املٓىضئ.١
 ميهٔ املعًِ َٔ اياك ِٜٛايطً ِٝيطٚ ,٘ ٬احلؿ ٍٛمً ٞاياػر ١ٜايسادع.١
 صلعٌ املعًِ أنجس ثكٓ ١ؿط٘ ٚأقٌ غعٛزا ى٫قطساب.
 -2أِىية التخطيط لمىتعمي

تاُجٌ أُٖ ١ٝاياططٝ

ىيٓطئ ١يًُاعًِ يف ايٓكىط اياىي:١ٝ

ٜ طللىمد املللاعًِ يف تٓظللٚ ِٝقالل٘ يف ايدزاضللٚ ١تٛشٜعلل٘ عطللح ا٭ُٖٝلل ١املعطللى٠
يٮٖداف ٚايا ٟٛنُى ٜئني ذيو ختط ٝاملعًِ.
 صلعٌ املاعًِ أنجس قدز ٠مً ٞا٫ضاٝعىب ٚذيو ٭ٕ املىد ٠تهَٓ ٕٛظُ ١ي٘.

ٜ صٜد َٔ داؾع ١ٝايطىيح يًاعًِ.
ٜ هاطح ايطىيح ا ىٖىت صلى ٝل ١سلل ٛاملعًلِك ٚذيلو  ٕ٫املعًلِ امللٓظِ ٜلرتى
اْطئىمى سطٓى مٔ ْؿط٘ يد ٟط.٘ ٬

24

ٜ اللأثس ايطىيللح ىجلٛاْللح انصلى ٝلل ١يًُللٓٗر اخلؿلل ٞمٓللد َعًُ ل٘ ,ؾٝهاطللح مللىدات
ضللً ١ُٝتطللىمد ٙيف سٝىتلل٘ َجللٌ ايآظللٚ ِٝتكللدٜس أُٖٝلل ١ايٛقللت ٚاضللاػ٬ي٘ ػللهٌ
أَجٌ.
(أٚزيٝخك نىٖ٫ىٕك ٖ ٚىزدزك ( ٚ 2003احل ٚ ١ًٝايػصاٟٚك 2003
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الصوَ ( )40دقيكة

الٍػاط (:)1-2-1

فسدي +مجاعي

أضموب التٍفير

ِدف الٍػاط  :إٔ ٜؿٛؽ املادز َ ٕٛؿَٗٛى ياطط ٝايادزٜظ أضً ِٗ ٛاخلىف.
تكلل ّٛنللٌ دلُٛملل ١اعئ٦للَ ١ؿللؿٛؾ ١ؾساٜللس سللَ ٍٛؿٗلل ّٛاياططلل – ٝثللِ تعللسض نللٌ
دلُٛمَ ١ى تٛؾًت ي ٘ٝمً ٢اجملُٛمىت ا٭قس.٣
خضاٟط التدطٗط ( بكمىاتكي ارتاص)ٛ

تعسٖف التدطٗط ( بكمىاتكي ارتاص)ٛ

صٕز وٕافك ٛملفًّٕ التدطٗط

صٕز شتالف ٛملفًّٕ التدطٗط

( وَ وػاِداتك يف البٗ ٛ٠املدزضٗ)ٛ

( وَ وػاِداتك يف البٗ ٛ٠املدزضٗ)ٛ
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ٌػسة عمىية زقي ()1-2-1
ووضوع الٍػسة العمىية :وفّوً التخطيط لمتدزيظ
بعد اضتعساض اجملىٕعات ملا تٕصمت إلْٗ يف منٕذج فساٖس ٖ ..عمل عم ٜالٍػاط
ٖٔمدط أبسش األفكاز ٖٔربش وفاِٗي التدطٗط املٕجٕد ٚيف الٍػس ٚالعمىٗ.ٛ
وفًّٕ التدطٗط :
ٜعسف اياطط ٝػهٌ مىّ أْ٘:
(دلُٛم ١ايادا ري ايدد ٠اييت تاطر َٔ أدٌ ًٛؽ ٖدف َعني .
أَى اياطط ٝيًادزٜظ ؾٝعسف مً ٢أْ٘:
( تًو ايعًُ ١ٝايليت تل٪د ٟىل ٚقلع قطل ١تدزٜطل ١ٝتاكلُٔ َٛاقلـ تعًُٝٝل ١مبلى
تػللًُ٘ ٖللر ٙايعًُٝللَ ١للٔ مًُٝللىت أقللس ٣تكلل ّٛمًلل ٢دٜللد ا٭ٖللداف ٚاقاٝللىز
ا٭ضىيٝح ٚاندسا٤ات اييت تطىمد يف كٝكٗى ٚتكٛميٗى ٚتٓؿٝرٖى .
ٖٓٚلىى َللٔ ٜعسؾلل٘ مًلل ٢أْل٘ ( تًللو ايعًُٝلل ١ايلليت تل٪د ٟىل ٚقللع تؿللٛز يًُٛاقللـ
اياعً ١ُٝٝاييت ٗ٦ٜٝٗى املعًِ ياشكٝل ا٭ٖداف .
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الصوَ ( )40دقيكة

الٍػاط (:)2 /2 /1
أضموب التٍفير
ِدف الٍػاط:

فسدي +مجاعي
أُ يتعسف املتدزب عمى وطتويات ختطيط التدزيظ.

املطمٕب يف الٍػاط:

(أ ميللىزع املعًُلل ٕٛاياططلل ٝيًاللدزٜظ مًللَ ٢طللاٜٛىت َاعللدد٠ك َللٔ ٚاقللع قنتللو
اذنللس َطللاٜٛىت ختطلل ٝاياللدزٜظ َئٓٝللى َؿٗلل ّٛنللٌ َطللاٚ ٣ٛأُٖٝالل٘ك ٚم٬قالل٘
ىملطاٜٛىت ا٭قسَ ٣طاعٓٝى ىجلد ٍٚاٯت:ٞ

وطتوى التخطيط

األِىية

املفّوً

توضيح العالقة بني
املطتويات

(ب اقسأ ايٓػس 2-2-1( ٠ثِ ْىقؼ َى تٛؾًت يَ ٘ٝع شَ٥٬و يف اجملُٛم.١

28

ْػس ٠مًُ ١ٝزقِ2-2-1(:
َٛقٛع ايٓػس ٠ايعًَُ :١ٝطاٜٛىت اياطط ٝيًادزٜظ ٚمٓىؾسٖى.
طلطلللل ٧نللللجري َللللٔ املعًُللللني ذ ٜاؿللللٛز ٕٚإٔ اياططلللل ٝيًاللللدزٜظ َكؿللللٛز
مًللل ٢ملللداد ايلللدزع ايٝلللُٓٝ َٞٛلللى ا٭َلللس مًللل ٢قللل٬ف ذيلللوك ؾىيلللدزٚع ايَٝٛٝللل- ١
مً ٢أُٖٝاٗى -يٝطت  ٫دصٝ٥ىت َٔ املٓٗر ايدزاض ٞنً٘.
ٚا٭َللللس ايللللرٜٓ ٟئػلللل ٞإٔ ٜاكللللح يف ذٖللللٔ املعًللللِ إٔ ٖٓللللىى ثلللل٬خ َطللللاٜٛىت
يًاططللللل ٝلللللىيٓظس ىل طئٝعللللل ١امللللللٓٗر ٚاخلطللل ل ايدزاضللللل ١ٝيف املًُهللللل ١ايعس ٝللللل١
ايطعٛدٜٚ ١ٜعد املعًِ َط ٫ٛ٦مٓٗى .
ٜٚللاِ اياططلل ٝيًاللدزٜظ مًلل ٢ث٬ثللَ ١طللاٜٛىت :اياططلل ٝطٜٛللٌ املللدٜٚ ٣أقللر
غللهٌ اخلطلل ١ايطللٓ ١ٜٛأ ٚايؿؿللً١ٝك ٚاياططللَ ٝاٛض ل املللدٜٚ ,٣أقللر غللهٌ قطلل١
ٚسد ٠دزاضٚ ;١ٝاياطط ٝقؿري املدٜٚ ٣أقر غهٌ قط ١تدزٜظ سؿ ١ايدزاض.١
ٜٚاطًح اياطط ٝايطً ًٌٝ ِٝايا ٟٛاملعسيف ايرٜ ٟاكُٓ٘ ايهاىب َٚعسؾل١
ايطل٬ب َعسؾلٚ ١امٝلٚ ١دقٝكلٚ ١اٖ٫اُلىّ ىيٛقلت ايلدد ٚايعُلٌ مًل ٢دازتل٘ ٚاضلاجُىزٙ
ػلللهٌ أَجلللٌ .نُلللى ٜاطًلللح اياططللل ٝايطلللً ِٝاملسْٚلللٚ ١ا٭قلللر يف ا٫مائلللىز املٛاقلللـ
ايطىز ١٥اييت قد تظٗس أثٓى ٤ايآؿٝر ٚاييت تاطًح إٔ ٜك ّٛاملعًِ اعد ٌٜاخلطلٚ ١تطٜٛعٗلى
سطح ا٭سداخ ٚاملٛاقـ ايطىز ١٥اييت ٗست.
َٚللللٔ املٓطكلللل ٞإٔ املعًللللِ ٜاؿللللد ٣ملطللللٛ٦يَ ١ٝئىغللللسَُٗٚ ٠للللٖٚ ١لللل ٞاياططللللٝ
يًالللدزٜظك يلللرا ؾ ْللل٘ صللللح إٔ ٜهللل ٕٛمًللل ٢دزدللل ١نلللئريَ ٠لللٔ ايلللٛم ٞلللىياططٝ
يًؿؿللللٌ ايدزاضللللٞك ٚاياططلللل ٝيًٛسللللدات ايدزاضلللل١ٝك ىل دىْللللح ٚمٝلللل٘ للللىياططٝ
يدزع.
(أ) التخطيط لمفصن الدزاضي:

ٖٚلللرا املطلللاَ ٣ٛلللٔ اياططلللٜٓ ٝئػللل ٞإٔ ٜئلللدأ قئلللٌ لللد ٤ايعلللىّ ايدزاضللل ٞأٚ
ايؿؿلللٌ ايدزاضلللٛ ٞقلللت نلللىفك سٝلللح ٜكللل ّٛاملعًُللل ٕٛمبسادعللل ١ايعٓىؾلللس ايسٝ٥طللل١
املهْٛللللل ١يًؿؿلللللٌ ٚمُلللللٌ اندلللللسا٤ات املٓىضلللللئ ١سطلللللح نلللللٌ َهلللللٕٛك ٚاملكؿلللللٛد
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ىيؿؿلللللٌ ايدزاضلللللٞك ٖللللل ٛدلُٛمللللل ١ايلللللدزٚع ٚايٛسلللللدات ايدزاضللللل ١ٝايللللليت تكلللللدّ
يًطىيح ق ٍ٬ؾؿٌ دزاض.ٞ
ٚتػٌُ ٖر ٙاملهْٛىت مً( -:٢شٜإٛك ARENDS(ٚ 2001ك 2055
 .1ا٭ٖداف ايعىَ ١يًُٓٗر.
 .2ايالللللل ٣ٛايللللللر ٟضللللللٝك ّٛاملعًللللللِ ادزٜطلللللل٘ ٚتٛشٜعلللللل٘ مًلللللل ٢أغللللللٗس ايؿؿللللللٌ
ايدزاض.ٞ
 .3دٜد اضرتاتٝذٝىت ٚطسا٥ل ايادزٜظ اييت ضاطاطدّ.
 .4ايٛضى ٌ٥اياعًَٚ ١ُٝٝؿىدزٖى.
 .5ا٭ْػط ١املكرتس ١يآؿٝر املٓٗر.
َ .6ؿىدز اياعًِ املطاًؿ ١اييت ميهٔ ا٫ضاعىْٗ ١ى يف ايادزٜظ.
 .7املسادع ٚايهاح ٚايدٚزٜىت اييت ميهٔ ا٫ضاعىْٗ ١ى يف ايادزٜظ.
 .8طلللسم ٚأدٚات ايكٝلللىع اي٬شَللل ١ياكلللْ ِٜٛالللى٥ر ايعًُٝللل ١اياعًُٝٝللل ١أثٓلللى ٤ايؿؿلللٌ
ايدزاضٚ ٞيف ْٗىٜا٘.
 .9اياهًٝؿىت (ايٛادئىت اييت ضٝكٗ ّٛى ايطىيح.
(ب)

التخطيط لوحدة دزاضية:

َلللٔ اخلطلللأ إٔ ْاؿلللٛز إٔ ايٛسلللد ٠ايدزاضلللٖ ١ٝللل ٞدللللسد ؾؿلللٌ َلللٔ ايهالللىب
املدزضللل ٞأ ٚقلللدز َلللٔ املعلللىزف ٚاملعًَٛلللىت ٚاملٗلللىزات ؾكل ل ك لللٌ ميهلللٔ ايٓظلللس يلللٞ
ايٛسلللللد ٠ايدزاضللللل ١ٝمًللللل ٢أْٗلللللى ؾلللللٛزَ ٠ؿلللللػس ٠يًُلللللٓٗر (هللللللى ْؿلللللظ ايعٓىؾلللللس أٚ
املهْٛللللىت ٚايٛسللللدٖ ٠لللل ٞدلُللللٛع املهْٛللللىت ايلللليت تللللدٚز سللللَٛ ٍٛقللللٛع زٝ٥طللللٞ
ٚاسللللدك ٚمتجللللٌ دللللص٤ا َللللٔ املللللٓٗر عٝللللح ٜهلللل ٕٛهلللللى أُٖٝلللل ١قىؾلللل – ١ضللللٛا ٤يف
َطلللللاكئٌ ايدزاضللللل ١أ ٚيف اياطئٝكلللللىت احلٝىتٝللللل١ك ٚتعلللللد ايٛسلللللد ٠ايدزاضللللل ١ٝتٓظُٝللللى
يًٓػلللللىطىتك ٚاخللللللنات ك ٚأمنلللللىط ايلللللاعًِ املطاًؿللللل١ك ٜٚلللللدٚز ٖلللللرا ايآظللللل ِٝسلللللٍٛ
ٖدف َعني أَ ٚػهً.١
يلللرا مٓلللد اياططللل ٝيالللدزٜظ ٚسلللدَ ٠عٓٝللل ١ؾللل ٕ املعًلللِ ٜٓئػللل ٞإٔ ٜسامللل ٞايٓظلللس يف
املهْٛلللللىت ا٭ضىضللللل ١ٝيًٛسلللللدٚ ٠اختلللللىذ اندلللللسا ٤املٓىضلللللح سلٖٛلللللى َٔٚ,أٖلللللِ ٖلللللرٙ
املهْٛىت ( :شٜإٛك 2001
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-1
-2

مٓٛإ ايٛسد.٠
أض ١ً٦ايٛسد.٠

-3
-4
-5
-6

ق٬ؾ ١ايٛسد.٠
أٖداف ايٛسد ٠ايدزاض.١ٝ
ْٛاتر اياعًِ يف ايٛسد ٠ايدزاض.١ٝ
اضرتاتٝذٝىت ٚطسا٥ل تدزٜظ ايٛسد.٠

-7
-8
-9

اخلط ١ايصَٓ ١ٝيًٛسد.٠
املٗىزات ايكئً ١ٝاملطً َٔ ١ ٛايطىيح.
َسادع َٚؿىدز اياعًِ.

 -10دسا٤ات تؿسٜد اياعً( ِٝأْػط ١اياعًِ
 -11قط ١تك ِٜٛايٛسد ٠ايدزاض.١ٝ

(ج) التخطيط لمدزع:

ٜٚعلللللد ٖلللللرا املطلللللاَ ٣ٛلللللٔ أٖللللِ ٚادئلللللىت املعًلللللِ; ذ ٖللللل ٛمبجى للللل ١اياططلللللٝ

يًاعًللل ِٝاحلكٝكللل ٞداقلللٌ سذلللس ٠ايدزاضللل١ك ٚايلللدزع ٖٓلللى ٖللل ٛاملٛقلللٛع ايٛاسلللد ايلللرٟ
ميهلللٔ تدزٜطللل٘ يف سؿلللٚ ١اسلللد ٠أ ٚيف ملللدد ذللللدد َلللٔ احلؿلللـك ٖٚلللٜ ٛطلللىمد
املعًللللِ مًلللل ٢دٜللللد َللللى ضللللٛف ٜكلللل ّٛلللل٘ يف ايؿؿللللٌ َللللٔ دٜللللد يًُللللىد ٠ايعًُٝلللل١ك
ٚا٭َجًلللل ١ايلللليت ضللللٛف ٜطسسٗللللى يًاَٝ٬للللرك ٚاملػلللله٬ت ايلللليت ضلاُللللٌ إٔ تكى ًلللل٘ك
ٚنٝؿ ١ٝاياػًح مًٗٝى.
ٜٚاٛقلللـ زللللى املعًلللِ يف ٚقلللع قطل ل دزٚضللل٘ مًلللَ ٢لللد ٣ختًٝللل٘ مللللى ضلللٛف
ٜهلللل ٕٛمًٝلللل٘ املٛقللللـ يف ايؿؿللللٌ ٚمًللللَ ٢للللىذا ضٝطللللاطدّ َللللٔ دللللسا٤ات تٓىضللللح
ايدزع .
يلللللرا مٓلللللد اياططللللل ٝيلللللدزع ٚاسلللللد َعلللللني ؾلللل ٕ اخلطلللللٜٓ ١ئػللللل ٞإٔ تسنلللللص مًللللل٢
ايعٓىؾلللللللس ا٭ضىضللللللل ١ٝاياىيٝللللللللللللل( :١شٜالللللللٕٛك ( 2001قطلللللللىَ ٚ ٞقطلللللللىَٞك 2001
(ٚأٚزيٝخك نىٖ٫ىٕك ٖ ٚىزدزك 2003
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-1
-2

دٜد َٛقٛع ايدزع.
دٜد تىزٜخ ايآؿٝر.

-3
-4
-5
-6

دٜد مدد احلؿـ املٓؿر ؾٗٝى ايدزع.
دٜد َاطًئىت ايدزع.
دٜد م٬ق ١ايدزع ػري َٔ ٙايدزٚع.
دٜد أٖداف ايدزع.

-7
-8
-9

دٜد َؿسدات ايدزع.
دٜد دسا٤ات تٓؿٝر ايدزع.
دٜد أضىيٝح ٚأدٚات تك ِٜٛايدزع.

-10
-11

دٜد َؿىدز اياعًِ يًدزع.
دٜد ْػىطىت اياعًِ ايؿسد( ١ٜايٛادئىت .
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الوحدة التدريبية الثانية:

األِداف ارتاصة:
يف ْٗى ١ٜايٛسد ٠ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ :
ٜ .1اعسف َؿىَٖ ِٝهْٛىت ذلا ٣ٛايدزع.
 .2ضلدد ايٛشٕ ايٓطيب ملٛقٛمىت ايؿؿٌ ايدزاض ٞايدد.
 .3ضلًٌ ذلاَٛ ٣ٛقٛع دزاض ٞملكسز َٔ ختؿؿ٘.
ٜ .4ؿُِ قط ١شَٓ ١ٝيا ٣ٛؾؿٌ دزاض.ٞ
ٜ .5اعسف مً ٢منٛذز َهىزث ٞياطط ٝايدزع .
ٜ .6عام مبسامى ٠ايؿسٚم ايؿسد ١ٜيف تؿُ ِٝقط ١ايادزٜظ.
ووضوعات الوحدة:
 .1اياطط ٝيًادزٜظ:
َ 1-1ؿىٖ ِٝذلا ٣ٛايدزع .
 2-1دٜد ايٛشٕ ايٓطيب ملٛقٛمىت ايؿؿٌ ايدزاض.ٞ
ًَ ٌٝهْٛىت ايدزع ايسٝ٥ط.١
3-1
 4-1تطئٝل مً ٢تٛشٜع ذلا ٣ٛؾؿٌ دزاض ٞيهاىب َكسز.
 .2منٛذز َهىزث: ٞ
 1-2اياعسٜـ ُٓٛذز َهىزث. ٞ
 2-2أُٖ ١ٝمنٛذز َهىزث ٞيف َسامى ٠أمنىط املاعًُني.
 3-2غس اخلطٛات اياؿؿ ١ًٝٝيف ايادزٜظ ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ

34

الصوَ الكمي لمجمطة ( )120دقيكة

ادتمطة األوىل:
األِداف:

يف ْٗى ١ٜاجلًط ١ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ :
 .1ضلدد ايٛشٕ ايٓطيب ملٛقٛمىت ايؿؿٌ ايدزاض ٞايدد.
ٜ .2اعسف مًَ ٢ؿىٖ ِٝأضىض ١ٝيف َهْٛىت ذلا ٣ٛايدزع.
 .3ضلًٌ ذلاَٛ ٣ٛقٛع يدزع َٔ َكسز يف ختؿؿ٘.
ٜ .4ؿللُِ قطلل ١شَٓٝلل ١يالل ٣ٛايؿؿللٌ ايدزاضلل ٞايللدد ٓللى ع ٤مًللًٝ ٢للٌ ايالل٣ٛ
 ٚدٜد ايٛشٕ ايٓطيب تاؿل َع اخلط ١ايادزٜط ١ٝاملطؿؿ ١يًُىد.٠
ٜ .5ه ٕٛا ىٖىت صلى  ١ٝمٔ اتئىع ا٭ضظ ايعًُ ١ٝيف دلىٍ اياطط ٝيًادزٜظ.

ووضوعات ادتمطة :
اياطط ٝايؿؿً:ٞ
 .1دٜد ايٛشٕ ايٓطيب يًُٛقٛمىت.
َ .2ؿىٖ ِٝأضىض ١ٝيف َهْٛىت ذلا ٣ٛايدزع .
 .3تطئٝل مً ٢تٛشٜع ذلا ٣ٛؾؿٌ دزاض ٞيهاىب َكسز.
األضموب التدزييب:
ٜطاطدّ املدزب يف ٖر ٙاجلًط:١
 ٚزؽ ايعٌُ. احلٛاز ٚاملٓىقػ.١ -أضًٛب  :اقسأ – غىزى .
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الٍػاط ()1-1-2

الصوَ ( )40دقيكة

أضموب التٍفير

فسدي +مجاعي

ِدف الٍػاط :

أُ يتعسف املتدزب عمى كيفية حتديد األوشاُ الٍطبية
لمىوضوعات .

ٜكلل ّٛاملعًُلل ٕٛيف داٜلل ١نللٌ ؾؿللٌ دزاضلل ٞمللىد ٠اٛشٜللع ذلالل ٣ٛايهاللىب املكللسز مًلل٢
احلؿـ ايدزاض ١ٝا٭ضئٛم.١ٝ
(أ اقللرت أدا ٠تطللىمد يف دٜللد ايعللدد ايؿعًلل ٞيًشؿللـ ايلل٬شّ يللاعًِ ذلالل ٣ٛنللٌ
َٛقٛع َٔ املٛقٛمىت املكسز.٠
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(ب اقسأ ايٓػس ٠املسؾك 3-2-1( ١ثِ ْىقػٗى َع شَ٥٬و .
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ْػس ٠مًُ1-1-2( ١ٝ
َٛقٛع ايٓػس ٠ايعًُ:١ٝ

دٜد ا٭ٚشإ ايٓطئ ١ٝيًُٛقٛمىت

ارتطة الصوٍية الفصمية:

ٜكؿلللد ىخلطللل ١ايصَٓٝللل ١ايؿؿلللً ١ٝيًُكلللسز  :تٛشٜلللع َٛقلللٛمىت املكلللسز مًللل ٢ا٭ضلللى ٝع
ايدزاضللٚ ١ٝؾللل َعللىٜري ذلللدد ٠ك أٖ ٚلل:ٞ
ياعًِ نٌ َٛقٛع َٔ َٛقٛمىت ايهاىب.

دٜللد ايللصَٔ ايلل٬شّ (مللدد احلؿللـ ايلل٬شّ

الوشُ الٍطيب لمىوضوع:

ٜٚكؿللد للْ٘ :طللئَ ١للى ٜطللاشك٘ َٛقللٛع َللٔ َٛقللٛمىت املكللسز َللٔ شَللٔ ٜهؿلل ٞيآؿٝللر
ؾعىيٝىت اياعًِ  ٚكٝل ا٭ٖداف اييت م املٛقلٛع َلٔ أدًلٗى َكىزْل ١ئلىقَٛ ٞقلٛمىت
املكلسز ٚقطال٘ ايادزٜطل١ٝك ٚميهلٔ دٜللد ايلٛشٕ ايٓطليب يًُٛقلٛمىت سلد ٣ايطللسم
اياىي:١ٝ
(أ) الطسيكة الكىية:
ٚتعاُللد مًلل ٢مللدد ايؿللؿشىت املطؿؿلل ١يًُٛقللٛع (ايٛسللد ٠ايادزٜطللَ ١ٝللجَ ٬كىزْلل١
ىيعدد ايؿعً ٞيؿؿشىت ايادزٜظ يف املكلسز; سٝلح ٜلاِ سطلىب ايلٛشٕ ايٓطليب يًُٛقلٛع
َٔ ايع٬ق ١اياىي:١ٝ
الوشُ الٍطيب لمىوضوع =

عدد صفخات املوضوع
العدد الفعمي لصفخات

َلٔ احلؿلـ اي٬شَل ١يالدزٜظ
ثِ تُطئل ايع٬ق ١ايسٜىق ١ٝاياىي ١ٝياشدٜلد ايعلدد ايؿعًلٞ
املكسز
املٛقٛع:
عدد حصص التدزيظ = الوشُ الٍطيب لمىوضوع × العدد اإلمجالي ذتصص املكسز

ٚمً ٢ايسغِ َٔ ممىزض ١عض املعًُني هللر ٙايطسٜكل ٫ ١أْٗلى قًًٝل ١ايهؿلى ٠٤يف
ختطللل ٝايالللدزٜظ ايؿؿلللً ٞ٭ٕ ملللدد ايؿلللؿشىت يلللٝظ ذا د٫يللل ١سكٝكللل ١مًللل ٢طئٝعللل١
املهْٛىت ايعًُ ١ٝاييت

ا ٟٛمًٗٝلى تًلو ايؿلؿش ١ؾكلد ٜطلاػسم املٛقلٛع  10ؾلؿشىت
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متجلللٌ ا٭غلللهىٍ اياٛقلللٝش ١ٝايللليت  ٫تاطًلللح ٚقالللى يآؿٝلللر ايلللاعًِ َلللى ْطلللئا٘ َ %40لللٔ
ذلاٛاٖى ك ُٓٝى تطاػسم ا٭غهىٍ اياٛقٝش ١ٝسل %10 ٛؾك َٔ ايعدد ْؿط٘ ملٛقلٛع
آقللس ٜعاُللد مًلل ٢املؿللىٖ ِٝاياؿؿللٚ ١ًٝٝايػللس ٚا٭َجًللٚ ١اياطئٝكللىتك ٚيللرا يللٔ ْعاُللدٖى
طسٜك ١ياشً ٌٝايا ٣ٛيػسض اياطط ٝايؿؿً ٞيًادزٜظ يف ٖر ٙاحلكٝئ.١
(ب) الطسيكة الٍوعية:

ٚتعاُد مًْ ٢لٛع ٚملدد ايعٓىؾلس اياعًُٝٝل ١املهْٛل ١يًُشال ٣ٛايادزٜطل ٞيًُٛقلٛع ايليت

تلل٪ثس ػللهٌ ٚاقللح يف دٜللد ايللصَٔ ايادزٜطلل ٞاحلكٝكلل ٞايلل٬شّ يًللاعًِ; ٚتاكللُٔ:
املؿىٖ ِٝاجلدٜد٠ك ْػىطىت اياعًِ اييت تاطًح شَٓى (ايٓػىطىت ايعًُٚ ١ٝاملٝداْٝل١ك  ...ك
ا٭غهىٍ اياٛقٝشٚ ١ٝايسض ّٛايئٝىْ ١ٝايليت تطلادمَٓ ٞىقػل ١قىؾل١ك ايالدزٜئىت ايليت
تطاٗدف ايعًُٝلىت ايعكًٝل ١ايعًٝلى َٗٚلىزات ايلاؿهري نىملػله٬ت ايسٜىقلٚ ;١ٝتعاُلد
ٖر ٙايطسٜك ١مً ٢اياشً ٌٝاملٛدل٘ يال ٣ٛنلٌ َٛقلٛع ٚز ل م٬قل ١لني ْلٛع ايعٓىؾلس
امله ١ْٛيًُشاٚ ٣ٛايصَٔ اي٬شّ يًادزٜظ.
ٚميهٔ متج ٌٝايع٬ق ١ني تًو ايعٓىؾس ٚايصَٔ ايادزٜط ٞاي٬شّ نُى :ًٜٞ
الوشُ الٍطيب لمىوضوع =

زتىوع العٍاصس التعميىية املكوٌة حملتوى املوضوع
زتىوع العٍاصس التعميىية املكوٌة حملتوى املكسز

 َٔٚثِ تطئٝل ايع٬ق ١املػىز يٗٝى ؾُٝى ضئل:
عدد حصص التدزيظ = الوشُ الٍطيب لمىوضوع × العدد اإلمجالي ذتصص املكسز

(ب) طسيكة ارتربة:
ٚتعاُد يف

دٜد مدد احلؿـ يهٌ َٛقٛع ٓى ٤مً ٢قن ٠املعًِ ايطلى ك ١يف تلدزٜظ

املكسز.
سٝح ٜطاطٝع املعًِ إٔ ضلدد مدد احلؿـ يهٌ َٛقٛع ٓى ع ٤مً ٢دلُٛمل ١ذللددات
َٔ أُٖٗى َى :ًٜٞ
 ضٗٛي ١أ ٚؾع ١ ٛاملٛقٛع ىيٓطئ ١يًطىيح. املٛقٛع ٜعد قن ٠ددٜد ٠يًطىيح أ ٚاَاداد خلن ٠ضى ك.١ -أُٖ ١ٝاملٛقٛع َكىزْ ١ػري َٔ ٙاملٛقٛمىت.
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 سذِ ذلا ٣ٛايدزع ( املىد ٠ايعًُ – ١ٝمدد ا٭ْػط – ١أض ١ً٦اياك. .. ِٜٛ ٚدز انغىز ٠ىل إٔ تًو ايعًُ ١ٝتكسٜئ ١ٝذ  ٫لد ٚإٔ ايلصَٔ ايل٬شّ يالدزٜظ نلٌ ْلٛع
َٔ أْٛاع ايعٓىؾس امله ١ْٛيًُشال ٣ٛطلاًلـ ْطلئٝى ملٔ ا٭ْلٛاع ا٭قلس٣ك  ٚمنلى امالنت
تًللو ا٭ٚشإ ايٓطللئ ١ٝتكدٜسٜللٚ ١مبجى لل ١امل٪غللسات ايلليت تطللىمد مًللٓ ٢للى ٤قطلل ١ؾؿللً١ٝ
أنجس دق.١
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الٍػاط ()2-1-2

الصوَ ( )20دقيكة

أضموب التٍفير

مجاعي

ِدف الٍػاط :

أُ يتعسف املتدزب عمى املفاِيي السئيطة يف التخطيط لمتدزيظ.

املطمٕب يف الٍػاط :

ىياشىٚز َع شَ٥٬و ني َؿَٗٛهِ مٔ ايهًُىت اياىي: ١ٝ

ايا– ٣ٛ

ً ٌٝايا – ٣ٛاياُٗٝد ٚاياٗ ١٦ٝيًدزع -املٗىزات – ايكٚ ِٝا ٫ىٖىت.
وفّووّا

الكمىة
احملتوى
حتمين احملتوى
التىّيد والتّيئة
املّازات
الكيي واالجتاِات
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ْػس ٠مًُ2-1-2( ١ٝ
َٛقٛع ايٓػس ٠ايعًَُ :١ٝؿىٖ ِٝزٝ٥ط ١يف ختط ٝايادزٜظ
املؿىٖ ِٝايرت  ١ٜٛمبجى  ١ايًػ ١املػرتن ١لني ايرت لٜٛني; َٚلٔ املٗلِ تٛسٝلد تًلو ايًػلٝ ١لِٓٗ يٝلاِ
اياٛاؾللٌ ؿعىيٝلل ١أنللنك ٚيف طللىز اياططلل ٝيًاللدزٜظ تاللٛازد َؿللىَٖ ِٝاعللدد ٠يف أد ٝللىت
ايرت  َٔ ١ٝاملِٗ ايٛقٛف مً ٢د٫ي ١نٌ َٓٗىك  َٔٚأِٖ تًو املؿىَٖ ِٝى :ًٜٞ
 .1احملتوى:

نٌ َى ضلا ٜ٘ٛايهاىب املكسز َلٔ َعلىزف َٗٚلىزات ٚا ىٖلىت ْٚػلىطىت رلطل

ياعًُٗى َٓٚظُ ١يف ضٝىم ٜسَ ٞىل

كٝل أٖداف اياعًِ.

 .2حتمين احملتوى:

ٜعسؾلل٘ ايٛنٝللٌ ٚاملؿلليت ( ّ1986مًلل ٢أْلل٘  :دلُٛملل ١ا٭ضللىيٝح ٚاندللسا٤ات ايؿٓٝلل١

ايللليت ؾلللُُت ياؿطلللري امللللىد ٠ايدزاضلللٚ ١ٝتؿلللٓٝؿٗى مبلللى ؾٗٝلللى ايٓؿلللٛف املها ٛللل١
ٚايسضَٛىت ٚايؿٛز ٚا٭ؾهىز ايٛازد ٠يف ايٛسد ٠اياعًُٝٝل ١أ ٚايلدزع ٚاملاكلُٓ ١يف
ايهاىب املدزض ٞأ ٚاملٓٗر اياعً.ُٞٝ
ٜٚطاؿىد َٔ مًُ ًٌٝ ١ٝايا ٣ٛيف مدد َٔ ايعًُٝىت اياعًَٗٓ ;١ُٝٝى:
ٓ .1ى ٤اخلط ١ايؿؿً ١ٝيادزٜظ ايهاىب املكسز.
 .2اغاكىم ا٭ٖداف اياعً.١ُٝٝ
 .3اناػلللللىف ايع٬قلللللىت ايااى عٝللللل ١لللللني َهْٛلللللىت ايالللللٚ ٣ٛمٓىؾلللللسٙك
ٚايع٬قللىت اياهىًَٝلل ١للني َهْٛللىت اياللَ ٣ٛللع عكللٗى َٚهْٛىتلل٘ َللع
َهْٛىت ذلا ٣ٛاملٛاد ايدزاض ١ٝا٭قس.٣
 .4اقاٝىز ا٫ضرتاتٝذٝىت ايادزٜط.١ٝ
 .5اقاٝىز ايٛضى ٌ٥اياعًَٚ ١ُٝٝؿىدز اياعًِ املٓىضئ.١
 .6دٜد أضىيٝح اياك ِٜٛاملٓىضئ.١
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 .3التّيئة والتىّيد لمدزع:

 اياٗ٦ٝلل ١يًللدزع ٜكؿللد ٗللى  :ثللىز ٠اٖاُللىّ ايطلل٬ب ٚ ,شٜللىد ٠داؾعٝللاِٗٚ ,دللرباْائىِٖٗ سل ٛايدزع.
 -اياُٗٝد يًدزع ٜكؿد ٘ :اياُٗٝد املٓطك ٞيًُىد ٠ايعًُ ١ٝاجلدٜد. ٠

 .4املفاِيي:
املؿٗ ٖٛ :ّٛتؿٛز مكً ٞدلسد يف غهٌ زَلص أ ٚنًُل ١أ ٚمجًل١ك ٜطلاطدّ يًد٫يل١
مً ٢غ ٤ٞأَٛ ٚقٛع أ ٚىٖسَ ٠ع.١ٓٝ
ؾعٓدَى ْعن مٔ غَ ٤ٞى أْ٘ نسضلٜ ٞائلىدز ىل أذٖىْٓلى ذيلو ايػل ٤ٞاملؿلُِ مًل٢
أز علل ١أزدللٌ يللٝذًظ مًٝلل٘ ايٓللىع ٚأْلل٘ ٜؿللٓع َللٔ َللٛاد رلاًؿللَ ١للى َللٔ اخلػللح أٚ
احلدٜد ٚقد ٜهطل ٢ىيكُلىؽ ٚانضلؿٓر ٚيل٘ أغلهىٍ ٚأسذلىّ َاعلدد ; ... ٠أ ٟإٔ
َؿٗ ّٛايهسضل ٞأؾلئح ميجلٌ نًُل ١تاكلُٔ ايعدٜلد َلٔ ايؿلٛز ايرٖٓٝل ١املرتا طل١
مٔ ايهسض ٞعٝح أؾئشٓى مجٝعى ْطاػم مٔ ايٛؾـ اياؿؿ ًٞٝىضاطداّ تًلو
ايهًُ ١ايسَص ١ٜايداي ١مً( .٘ٝقً ٌٝاخلًٚ ًٞٝآقس. ّ1996 ٕٚ
 .5األٌػطة التعمىية:
ٜٚكؿللد ٗللى  :ممىزضلل ١مًُٝللٜ ١كللٗ ّٛللى ايطىيللح مبؿللسد ٙأَ ٚللع شَ٥٬لل٘ ملللد ٠شَٓٝلل١
ذلللدد ٠داقللٌ ايؿللـ أ ٚقىزدلل٘ ياشكٝللل ٖللدف تس للَ ٟٛللستئ للىملٓٗر ٚذيللو للت
غساف املعًِ .
ٜٚللس 1990( yelou ٣إٔ ايٓػللىط اياعًُٝللٖ ٞلل ٛطسٜكلل ١يًئشللح ٚأضللًٛب يًللاؿهري
ٜكللل ّٛمًللل ٢طللل٬م طىقلللىت ا٭ؾلللساد ٚاجلُىملللىت ياعصٜلللص ذٚاتٗلللِ ٚتُٓٝللل ١قلللدزاتِٗ
ٚٚمللِٗٝك٭ٕ تعًُٗللِ ضلللدخ َللٔ دٗللٛدِٖ ٚاضاكؿللى٤اتِٗ اياعىْٝٚلل١ك ٜٓٚللار مٓٗللى
اياعًِ ايؿعىٍك سٝح ضل ٍٛؾٗٝى ايؿؿٌ ايدزاض ٞىل دلاُلع تعًُلٜٚ ٞطاكؿل ٞؾٝل٘
ايط٬ب َُٗىت مماع ١غئ ١ٗٝىملُٗىت احلٝىتٜٚ ١ٝاؿىمًَ ٕٛعى يف أشٚاز ٚدلُٛملىت
ياٛيٝد َعى ٍٕ ددٜدٜ ٠طاطٝعٗ ٕٛى سٌ املُٗىت  ٚزلىشٖى.
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 .6الكيي واالجتاِات:

تعللسف ايكلل ِٝأْٗللى :املعاكللدات ٚاملئللىد ٨ايلليت ضلًُللٗى ايؿللسد سللل ٛا٭غللٝىٚ ٤املعللىْٞ
ٚأٚد٘ ايٓػىط املطاًؿٚ , ١اييت تعٌُ مً ٢تٛد ٘ٝزغئىت٘ ٚا ىٖىت٘ سلٖٛى  ٚلدد يل٘
ايطًٛى املكئٚ ٍٛاملسؾٛض ٚايؿٛاب ٚاخلطأ .
تعسف االجتاِات بأٌّا:
سىيللَ ١للٔ ا٫ضللاعداد ايعكًلل ٞتٛيللد تللأثريا مًلل ٢اضللاذى  ١ايؿللسد تطللىمد ٙمًلل ٢اختللىذ
ايكسازات املٓىضئ ١ضٛا ٤أنىْلت لىيسؾض أّ ىنصللىب ؾُٝلى ٜاعلسض يل٘ َلٔ َٛاقلـ
َٚػه٬ت.
م٬ق ١ايك ِٝى ٫ى: ٙ
ايكللٖ ِٝلل ٞا ىٖللىت َسنصٜلل,١ؾٗ ٞمئللىز ٠مللٔ مللدد َللٔ ا ٫ىٖللىت املرتا طللٚ ١ايلليت
تؿللح يف ْٗىٜلل ١ا٭َللس يف قىْلل ١تللدم ِٝايكُٝلل ١ايلليت ٜللٗ َٔ٪للى ايؿللسد ,ؾى ٫للىٖ ٙللٛ
ايٛسد ٠ا٭ضىض ١ٝاييت تاهَٗٓ ٕٛى ايك.١ُٝ
َٚؿٗ ّٛايك ِٝأمِ ٚأمشٌ ٚأثئلت ٚأمكلد َلٔ َؿٗل ّٛا ٫لى .ٙؾى ٫لىْٓ ٙظلس ؾٝل٘ ىل
ايطلًٛى َللٔ شاٜٚلل ١ايؿللسد سلللَٛ ٛقللٛع َللىك أَللى ايكلل ِٝؾااكللُٔ احلهللِ مًللٖ ٢للرا
املٛقٛع َٔ سٝح ايؿٛاب أ ٚاخلطأ َج. ٬

 .7املّازات:
تعلللسف املٗلللىز ٠أْٗلللى  :أداَُٗ ٤لللَ ١لللى أْ ٚػلللىط َعلللني ؿلللٛزَ ٠كٓعللل ٚ ١ى٭ضلللىيٝح
ٚاندسا٤ات امل ٚ ١ُ٥٬طسٜك ١ؾشٝش.١
ٚتعسف نلريو أْٗلى غل ٤ٞميهلٔ تعًُل٘ أ ٚاناطلى ٘ أ ٚتهٜٓٛل٘ يلد ٣امللاعًِ ك
مٔ طسٜل ايىنىٚ ٠ايادزٜحك ٚإٔ َى ٜاعًُ٘ طلاًـ لىقا٬ف ْلٛع امللىدٚ ٠طئٝعاٗلى
ٚقؿى٥ؿٗى ٚاهلدف َٔ تعًُٗى  .مئد ايػىؾ ٢زسىب (  ّ1997ك ف213
 .8أضئمة التكويي يف ٌّاية الدزع
ٖٚلللَ ٞعٓٝللل ١كٝلللىع تعًلللِ ايطىيلللح ملٛقلللٛع َٛ /قلللٛمىت ايلللدزع ; ٖٚلللَ ٞستئطللل١
َئىغس ٠ى٭ٖداف اييت ٜطع ٢ايدزع ىل كٝكٗى يف املاعًُني.
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وساجع الٍػسة العمىية:
.1
.2
.3
.4

مكٌ ٚأ  ٛغصيَ ;ّ2005 ١هاح ايرت  ١ٝايعس  ٞيد ٍٚاخلًٝر
دلًَ ١سنص ايئشٛخ ايرت  ١ٜٛظىَع ١قطس ّ2004
اجملً ١ايرت ١ٜٛك نً ١ٝايرت  ١ٝطٖٛىزك دىَع ١دٓٛب ايٛادٟك ايعدد ايجىْ ٞمػسك اجلص ٤ا٭ٍٚك ٜٓىٜس.
َعذِ املؿطًشىت ايرت  .١ٜٛأمحد ايًكىْ , ٞمً ٞاجلٌُ .1999 .
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الٍػاط ()3-1-2

الصوَ ( ) 60دقيكة

أضموب التٍفير

فسدي+مجاعي

أِداف  .1إٔ ضلًٌ املادزب ذلاَٛ ٣ٛقٛع دزاضَ َٔ ٞكسز يف ختؿؿ٘.
الٍػاط  .2إٔ ضلدد املادزب ايٛشٕ ايٓطيب ملٛقٛمىت ؾؿٌ دزاضَ َٔ ٞكسز يف ختؿؿ٘.
 .3إٔ ٜؿُِ املادزب قط ١شَٓ ١ٝيالدزٜظ ذلال ٣ٛايؿؿلٌ ايدزاضل ٞايلدد ٓلى ع ٤مًل٢
دٜد ايٛشٕ ايٓطيب يًُٛقٛمىت ٚتاؿل َع اخلط ١ايادزٜط ١ٝاملطؿؿ ١يًُىد.٠

املطمٕب يف الٍػاط:
اقرت دزع َلٔ َكلسز دزاضل ٞسطلح ختؿؿلوك ثلِ سًلٌ ذلال ٣ٛايلدزع ٚؾلل
َهْٛىت ً ٌٝايا ٣ٛاياىي:١ٝ

أ

وكوُ ستتوى دزع.....

أوجمة

اهلدف

التّيئة والتىّيد
الكيي واالجتاِات
املفاِيي السئيطة
األٌػطة التعمىية
املّازات املطتّدفة
أضئمة التكويي
الصوز والسضووات الداعىة

ب

ثللِ سللدد مللدد احلؿللـ املٓىضللئ ١يهللٌ َٛقللٛع ٓللى ٤مًلل ٢دٜللد ايللٛشٕ
ايٓطلليب يًُٛقللٛمىت  -ىقاٝللىز ايطسٜكلل ١املٓىضللئ ١يف ذيللو -سطللح اجلللدٍٚ
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ايلللدد ,اكلللدٜس إٔ َعلللدٍ شَلللٔ ايالللدزٜظ يًؿؿلللٌ ايدزاضلللٞ
أضئٛمى ًٜٗٝى أضئٛمىٕ ٫قائىزات ْٗى ١ٜايؿؿٌ.
الدزع

طللل ١مػلللس

الوشُ الٍطيب لمدزع عدد اذتصص

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
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الصوَ الكمي لمجمطة ( )120دقيكة

ادتمطة الجاٌية:
األِداف ارتاصة:

يف ْٗى ١ٜاجلًط ١ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ:
ٜ .1اعسف مً ٢منٛذز َهىزث. ٞ
ٜ .2ئني أُٖ ١ٝمنٛذز َهىزث ٞيف َسامى ٠أمنىط املاعًُني.
ٜ .3ػس اخلطٛات اياؿؿ ١ًٝٝيف ايادزٜظ ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
 ٜٛ .4ـ انضرتاتٝذٝىت ايادزٜط ١ٝاملٓىضئٚ ١ؾل منٛذز َهىزث.ٞ
 .5طلط تدزٜظ َٛقٛع َٔ َكسز يف اياطؿـ ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
ووضوعات ادتمطة

ختط ٝايدزع ٚؾل منٛذز َهىزث:ٞ
 .1اياعسٜـ ُٓٛذز َهىزث. ٞ
.2
.3
.4
.5

أُٖ ١ٝمنٛذز َهىزث ٞيف َسامى ٠أمنىط املاعًُني.
غس اخلطٛات اياؿؿ ١ًٝٝيف ايادزٜظ ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
تٝ ٛـ انضرتاتٝذٝىت ايادزٜط ١ٝاملٓىضئٚ ١ؾل منٛذز َهىزث.ٞ
ختط ٝتدزٜظ َٛقٛع َٔ َكسز يف اياطؿـ ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ

األضموب التدزييب:

ٜطاطدّ املدزب يف ٖر ٙاجلًط:١

 أضًٛب  :اقسأ – ْىقؼ  -غىزى . ٚزؽ ايعٌُ. -احلٛاز ٚاملٓىقػ.١
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الٍػاط ()1-2-2

الصوَ (  ) 40دقيكة

أضموب التٍفير

اقسأ – ٌاقؼ  -غازك

ِدف الٍػاط

إٔ ٜاعسف املادزب مً ٢منٛذز َهىزثٞ

املطموب يف الٍػاط:
ٜكسأ نٌ َادزب ايٓػس ٠املسدع ١ٝاملسؾكل ١ثلِ ٜٓلىقؼ َلى ؾُٗل٘ ملٔ منلٛذز َهلىزثَ ٞلع
دلُٛما٘ ثِ ٜاِ ىٚز اجملُٛمىت مجٝعى سَ ٍٛى ن قسا٤ت٘ ٚتًطـ أ سش ا٭ؾهىز .
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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ْػس ٠مًُ1-2-2( ١ٝ
َٛقٛع ايٓػس ٠ايعًُ :١ٝاياعسٜـ ُٓٛذز َهىزثٚ ٞأضً٦ا٘ ايسٝ٥ط١
ميهٔ تعسٜـ منٛذز َهىزث 4mat( ٞمً ٢ايٓش ٛاياىي:ٞ
منٛذز تعً ُٞٝتاى عٞك ٜعاُد مًَ ٢هْٛني ْظسٜني :منٛذز نٛيح يف أضىيٝح اياعًِك
َٚؿٗ ّٛدىْيب ايدَىؽًٜ ,يب ا٫ساٝىدىت املآٛم ١يًط٬ب يف اياعًِ ,نٌ قطَٔ ٠ٛ
قطٛات ايٓظىّ ت٪ند أسد أمنىط اياعًِك ٚأسد ايئدًٜني َٔ اياؿك ٌٝايدَىغ ٞيف
َعىجل ١املعًَٛىت (ايُٝني أ ٚايٝطىز .
ٜٚسنص منٛذز َهىزثٚ ٞؾل قطٛات٘ ا٭ز ع مً ٢طني مًُٝىت اياعًٚ ِٝاياعًِ ٚذيو
مبسامى ٠أمنىط املاعًُني ٚايؿسٚقىت اياعًُٚ ِٗٓٝ ١ٝتٝ ٛـ قؿى٥ـ دىْيب ايدَىؽ
يد ( ِٜٗاجلىْح ا٭مئ يًدَىؽ ٚاجلىْح ا٭ٜطس يًدَىؽ يف مًُ ١ٝاياعًٚ ِٝاياعًِ .
ٜٚاُشٛز منٛذز َهىزث ٞس ٍٛأز ع ١أض:ٖٞٚ ١ً٦
.1

ملىذا:
طلىطح ايس ع ا٭ ٍٚأٚي٦و ايط٬ب ايرٜ ٜٔه ْٕٛٛعىد ١يس ١ٜ٩نٝـ ميطِٗ
غطؿٝى املٛقٛع َٚى أُٖٝا٘ ىيٓطئ ١هلِ ممى صلعًِٗ أنجس ؿصا يًاعًِّك ؾٗٛ
صلٝح مً ٢اياطى ٍ٩ايداقً ٞيد ٣ايطىيح ملىذا ٖٓٚى صلح:
ؿٝص ايطىيح .
 اياشدخ ملىذا املٛقٛع َِٗ. -ا٭ضئىب ٚاملنزات ٚاحلىد ١يًُٛقٛع.

.2

 صلىد َعىْ ٞغطؿ ١ّٝمتظ ايطىيح .َىذا :
طلىطح ايس ع ايجىْ ٞأٚي٦و ايط٬ب ايرٜٗ ٜٔاُ ٕٛهطح املعسؾ ١اجلدٜد٠
ٚايرٜ ٜٔسٜد ٕٚاملعًَٛىت ٚاملؿىٖ ِٝايٓظسٚ ١ّٜق٬ؾ ١ايدزاضىت ٚا٭عىخك ؾٗٛ
صلٝح مً ٢اياطى ٍ٩ايداقً ٞيد ٣ايطىيح َىذا ٖٓٚى صلح:
 اياشدخ مٔ اياعسٜـ ىملؿطًشىت. اؾرتاقىت ْٚظسٜىت ٚسكى٥ل. ْاى٥ر مًُٚ ١ّٝعٛخ ٚدزاضىت. -أقٛاٍ َأثٛزٚ ٠غٛاٖد ٚاضاػٗىدات.
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.3

نٝـ :
طلىطح ايس ع ايجىيح أٚي٦و ايط٬ب ايرٜ ٜٔئشج ٕٛمٔ املُىزضٚ ١اياطئٝل
ٚطسٜك ١ايؿعٌ ٚانضكىط ايعًُ ٞيًُعًَٛىتك ؾٗ ٛصلٝح مً ٢اياطى ٍ٩ايداقًٞ
يد ٣ايطىيح نٝـ ٖٓٚى صلح:
 غس دسا٤ات ٚقطٛات اياطئٝل. تدزٜئىت ٚمتىز ٜٔمًُ.١ّٝسٜح ٚممىزض.١
 -زغىدات ٚتعًُٝىت.

.4

َىذا ي: ٛ
طلىطح ايس ع ايسا ع أٚي٦و ايط٬ب اير ٜٔيد ِٜٗأؾهىز تٛضع ١ّٝيف اياعسف مً٢
ايطٝىقىت ٚايظسٚف ٚا٭سٛاٍ ا٭قسٚ ٣املطاًؿٚ ١اييت ميهٔ إٔ ت ٛـ ؾٗٝى
املعًَٛىت اجلدٜد٠ك ؾٗ ٛصلٝح مً ٢اياطى ٍ٩ايداقً ٞيد ٣ايطىيح َىذا يٛ
ٖٓٚى صلح:
 اياشدخ مٔ اجملى٫ت ٚاياطئٝكىت  ٚغساى املادز ني يف ذيو.َ -اْ ٢عِ َٚا٫ ٢ك َا ٢ميهٔ َٚا ٫ ٢ميهٔ ..اخل.

 ٌٖ دلىشؾ ١ي.. ٛك َى ٖ ٞاملهىضح ي... ٛ َىذا يٜٓ ٛذح َى ؾعًٓى.ٕٙ اماُىد َهىزث mat4( ٞنجريا مًْ ٢اى٥ر أعىخ ايدَىؽك ٚمنٛذز دٜؿٝد نٛيح
ْٚظس ١ٜد ٕٛدٟٜٛك ٚنىزٍ ْٜٛؼك قد أٚدد منٛذدى تس ٜٛى ٜؿرتض اٯت:ٞ
ٜاعًِ ا٭ؾساد طسم رلاًؿ ١ميهٔ اياعسف مًٗٝى.
.1
َػىزن ١دلُٛمىت َآٛم َٔ ١أْػط ١اياعًِ ت٪د ٟىل َطاٜٛىت أمًَٔ ٢
.2
ايداؾعٚ ١ٝا٭دا.٤
ميهٔ مسض َساسٌ ٚأض ١ً٦منٛذز َهىزث ٞسطح ايػهٌ اياىي:ٞ
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ملاذا أتعلم؟

ماذا لو تعلمت؟ ماذا لو طبقت؟

أبسش الطبب الر ٙتكٍع بْ

بعد عسض الدزع أفطح اجملاه

املتعمي بأُ املٕضٕع ٖطتخل التعمي ٔأٌْ

لمىتعمىني لمتعبري عَ آزاّٟي ٔكٗف
ميكَ تطبٗل وٕضٕع الدزع يف الٕاقع

وفٗد لْ يف اذتٗا. ٚ

ٔواذا ميكَ أُ ٖضٗفٕا ٖٔطٕزا عمْٗ.

التخفٗص فعاه يف ِرا املسبع

كيف أتعلم؟

ماذا أتعلم؟
قـــدم المـــحتوى المعـــــرفي شامـــلا
المفاهيم  ،والمبادئ  ،واألفكار
بطريقة تفاعلية كذلك.

النموذج الرباعي

(حس وشعور)

العقعقلل
ال
مجموعات النقاش

أضموب التٍفير

الخبرة الصلبة
االنعكاس
(االنعكاسي)

20%

20%

لتففكيكيرر
ات
الالمبمبددعع
ال

لماذا لو

الاع
لعواواط
طفف
المحاضرة

والبيانات)2
الٍػاط (-2-2
الرسوم

حوار مفتوح
المناقشة والتحليل
التعليم التبادلي

الخبرة الصلبة
الفعل
(التنفيذي)
33%

25%

التجربة النشطة
( الفعل والتخطيط)

درس الـ  4خطوات
15%

27%
المفهوم
االنعكاس
(النظري)

23% 37%

ماذا

المفهوم
الفعل
(العملي)

كيف

المفاهيم النظريّة
(فكر)
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ا
لالممها
هاررةة

(مشاهدة ومراجعة)

إجسا ٟ٘تطبٗك٘

الخبرة الصلبة

عصف ذهني
نقاش تفاعلي
مدخل قصصي

الملحظة المرتدة

قدً طسٖك ٛالتٍفٗر ٔالعىن بػكن

الصوَ (

التدريبات العملية
 ) 35دقي
تمثيلكةالدور
العرض التعليمي

مجاعي

أِداف الٍػاط

 .1إٔ ٜطآار املادزب أُٖ ١ٝمنٛذز َهىزث.ٞ

 .2إٔ ٜٛقح املادزب نٝـ ٜسام ٞمنٛذز َهىزث ٞأمنىط املاعًُني.

املطموب يف الٍػاط:
عد تعسؾو ٚؾُٗو يُٓٛذز َهىزث ٞقِ ٛزغ ١مُلٌ َلع دلُٛمالو ملٔ َلىذا ضٝكلٝـ
منٛذز َهىزث ٞيًعًُ ١ٝاياعً َٔ ١ُٝٝق ٍ٬اجلد ٍٚاياىي:ٞ
ايىٚز

َىذا ضٝكٝـ منٛذز َهىزث ٞيًعًُ ١ٝاياعً١ُٝٝ

َسامى ٠أمنىط
املاعًُني
ثىز ٠داؾع ١ٝاياعًِ
ز

اياعًِ ىحلٝى٠
تطئٝل املٗىزات
تُٓ ١ٝان داع

اياُشٛز س ٍٛاملاعًِ
...
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ْػس ٠مًُ ١ٝزقِ2-2-2( :
َٛقٛع ايٓػس ٠ايعًُ :١ٝأُٖ ١ٝمنٛذز َهىزثٞ
ملىذا منٛذز َهىزثٞ؟
أثئات ايدزاضىت ايعًُ ١ٝدد ٣ٚايُٓٛذز ,ؾكد أدست َهىزثٚ ٞغسنىٖ٩ى دزاضىت
ٚأعىخ َهجؿ ١ياك ِٝٝتأثريات ايُٓٛذز (ٚ , 4matقد أٚقشت أمُىهلِ إٔ منٛذز
َهىزث – 4mat( ٞمٓدَى ٜطئل ؿٛز ٠ؾشٝش: -١
o
o
o
o

ٜعصش دٚز ايط٬ب.
ٜصٜد داؾع ١ٝاملاعًُني.
ضلطٔ ا٭دا ٤ا٭نىدمي.ٞ
ٜػذع ايُٓ ٛايػطؿ ٞاكد ِٜاملعىزف ٚاخلنات طسم َآٛمَٚ ١رتا ط.١

ٚنريو قد أٚقشت ايدزاضىت ٚايسضى ٌ٥ايعًُ ١ٝإٔ منٛذز َهىزث- 4mat( ٞ
مٓدَى ٜطئل ؿٛز ٠ؾشٝش٪ٜ – ١ثس صلى ى مً:٢
َ oطا ٣ٛاشلساط ايط٬ب يف َٗىّ اياعًِ ا٭نىدمي.ٞ
o
o
o
o

ا ٫ىٖىت ٚاياشؿ ٌٝيف ايعً.ّٛ
قؿض املعىجلىت اي٬شَ ١نتكىٕ ايط٬ب يًاعًِ.
تكدٜس ايرات يد ٣ايط٬ب ٚضًٛنٝىتِٗ.
ا ٫ىٖىت ٚاياشؿ ٌٝيف ايؿٓ ٕٛاجلُ.١ًٝ

o
o
o
o

اناطىب َٗىزات ٚاضرتاتٝذٝىت املرانس.٠
ا٭دا ٤يف اهلٓدض.١
ا٭دا ٤يف ا٫قائىزات املكٓٓ.١
ا٫ساؿى يف اقائىزات ايا.٣ٛ

 oاٖ٫اُىّ ٚا ٫ىٖىت سل ٛا٭ْػط ١اياعً ١ُٝٝيف ايعً.ّٛ
 oا٭دا ٤ان دام ٞيًُعًُني ىضاطداّ منٛذز َهىزث. 4mat( ٞ
 oا ىٖىت املعًُني سل ٛايآٛع.
 oاياططٚ ٝايػسقٚ( ١ٝدٛد غسض َٔ ا٭ْػطٚ ١املُىزضىت يد ٣املعًُني.
 oتٝ ٛـ املعًُني يٛقعٝىت تعًَُ ١ٝآٛم.١
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 ٍٛ oاملعًُني سل ٛايادزٜظ ان دام.ٞ
 oتكُني ان داع يف ايادزٜظ.
 oا٫ساؿى ٚاياعًِ يد ٣ايهئىز.
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الٍػاط ()3-2-2

الصوَ (  ) 45دقيكة

أضموب التٍفير

فسدي +مجاعي

ِدف الٍػاط

إٔ ضلدد املادزب انضرتاتٝذٝىت ايادزٜط ١ٝاملٓىضئ ١يُٓٛذز َهىزث.ٞ

املطموب يف الٍػاط:

اقللسأ ايٓػللس ٠املسدعٝلل ١زقللِ 3-2-2( :ثللِ سللدد ىياعللىَ ٕٚللع اجملُٛملل ١انضللرتاتٝذٝىت
ايادزٜط ١ٝاملٓىضئ ١يهٌ ض٪اٍ َٔ أض ١ً٦ايُٓٛذز سطح ايػهٌ اياىيٞ
انضرتاتٝذٝىت ايادزٜط ١ٝاملٓىضئ(ٍ ١ملىذا

انضرتاتٝذٝىت ايادزٜط ١ٝاملٓىضئَ(ٍ ١ىذا يٛ

انضرتاتٝذٝىت ايادزٜط ١ٝاملٓىضئَ(ٍ ١ىذا

انضرتاتٝذٝىت ايادزٜط ١ٝاملٓىضئ(ٍ ١نٝـ
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ْػس ٠مًُ ١ٝزقِ3-2-2( :
َٛقٛع ايٓػس ٠ايعًُ :١ٝأدٚز املعًِ ايادزٜطٚ ٞؾل منٛذز َهىزثٞ
أدٚاز املعًِ ايادزٜطٚ ١ٝؾل منٛذز َهىزث:ٞ
ٚذيو مً ٢ايٓش ٛاياىي: ٞ
 ارتطوة األوىل (ملاذا )ٖر ٙاخلط ٠ٛتسنص مً ٢صلىد سٛاز مجىم ٞتؿىمًٜ ٞس َى ٜعسؾ٘ املاعًِ َٚعاكدات٘
َع َى  ٟٜٛٓاملعًِ تدزٜط٘ ,يف ٖرا احلٛاز  ٫تٛدد أد ١ ٛؾشٝش ٌ ,١طلٛض املاعًُٕٛ
اياذس ٜٚ ١كىزْ ٕٛتؿٛزاتِٗ حلىياِٗ ايسآٖٜٚ ١عًُ ٕٛيف غهٌ تعى ْٞٚيٛٝددٚا َٛقؿى
تعًُٝى غىَٜٓ ٬طًك ,َ٘ٓ ٕٛيف ٖر ٙاخلط٠ٛك ٜػذع املعًِ تٓٛع ا٭ؾهىزك احلٛاز
ٚاملػىزن.١
وكرتحات لمىعمىني:

 .1ادرب اْائى ٙايط٬ب اػهْ ٌٝػىط مجىم ٞحلٌ املػهً ١قئٌ تكدِٜ

ايا.٣ٛ
 .2ا دأ مبٛقـ َأيٛف يًط٬بك ٚا ِٔ مًَ ٢ى ٜعسؾ٘ ايط٬ب.
 .3ا ٔ س  ١تعًُ ١ٝتطُح ىيآٛع ٚا٫ضاذى ىت ايػطؿ.١ٝ
.4
.5
.6
.7

غذع مٌُ ايؿسم اياعى.١ْٝٚ
اضاطسز سٛازا ٖىدؾى َٔ ايط٬ب.
ٚد٘ ايط٬ب سل ٛاياأٌَ  ًٌٝ ٚىز ِٗ.
غذع ايط٬ب مًَ ٢ػىزنَ ١دزنىتِٗ ٚاماكىداتِٗ َع اٯقس. ٜٔ

 .8أضظ  ٫ى ٙصلى  ٞسل ٛتٓٛع قنات ا٭ؾساد املطاًؿني.
ٚ .9قح ضئح اياعًِ.
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 -ارتطوة الجاٌية ( واذا)

يف ٖر ٙاخلطٜ ٠ٛاِ َهىًَ ١اياذىزب ايػطؿ ١ٝاييت َست يف اخلط ٠ٛا٭ٚىل َع
اضاٝعىب املؿىٖٜٚ ,ِٝاِ تكد ِٜاملعًَٛىت ٚاياذىزب طسم َٓظُٚ ١نىًَ.١
ٜٚاِ تػذٝع املاعًُني مً ٢تسَٝص َطا ٣ٛايؿِٗ احلىي ٞيد ِٜٗأنن قدز ممهٔ َٔ
ايطسم ٚ ,مداد ايؿٛز – ْ ٖٛٚػىط ذلٛز ٟهلر ٙاخلط. – ٠ٛ
ٚتعٌُ ٖر ٙاخلط ٠ٛنريو مً ٢اشلساط ايط٬ب يف تؿهري َٛقٛمٚ ,ٞاياأنٝد ٖٓى
مً٢

ً ٌٝاملؿىِٖٝك احلكى٥لك اياعُُٝىت ٚايٓظسٜىت اييت ميهٔ اياشكل َٓٗى.

وكرتحات لمىعمىني:
 .1قدّ ز ١ٜ٩مُٝك ١تكع ايط٬ب أَىّ زْ ١ٜ٩ظس ١ٜيًُؿٗ.ّٛ
 .2اضاطدّ ٚض ٝآقس (غري ايكسا ٠٤أ ٚايهاى  ١يس املعسؾ ١ايػطؿ ١ٝيد٣
ايط٬ب ىملؿٗ( ّٛؾٓ ٕٛؿس١ٜك أْػىّك سسنىت ...
 .3أغسى املاعًُني يف مًُْ ١ٝاىز تأًَ ٞختً ايعىطؿ ١ىملعسؾ.١
 .4س ٍٛاملؿٗ ّٛعد تدزٜط٘ ىل ؾٛز ٠أ ٚس ١ك يكط ١ضسٜع ١ىيٓطئ١
يًط٬ب.
 .5مُل ايع٬ق ١ني املؿٗٚ ّٛازتئىط٘ عٝى ٠ايط٬ب.
 .6از ني َى ٜعسؾ٘ ايط٬ب َٚى اناػؿ٘ اخلنا.٤
 .7قدّ ٓى٤ع َعسؾٝى َعسٚؾى يد ٣ايط٬ب ي٘ م٬ق ١ىملؿٗ.ّٛ
 .8أند مً ٢املهْٛىت ا٭نجس أُٖ ١ٝيف املؿٗ ّٛطسٜكَٓ ١ظَُٚ ١رتا ط.١
طسٜك ١تطًطً١ٝك عٝح ٬ٜسظ ايطىيح اتؿىهلى

 .9قدّ املعًَٛىت
ٚاضاُسازٜاٗى.
 .10ادرب اْ٫ائى ٙسل ٛايٓكىط املُٗ١ك  ٫تػسم ايط٬ب ىيهجري َٔ احلكى٥ل.
 .11اضاطدّ أْظُ ١تٛؾَ ٌٝآٛم :١ذلىقس ٠تؿىمً١ٝك ْؿٛفك اضاكىؾ١
َاشدخك أؾّ٬ك ؾٛزك مسٚض تٛقٝشَ ... ١ٝاَ ٢ى تٛؾس ذيو.

57

 -ارتطوة الجالجة ( كيف)

يف اخلط ٠ٛاخلىَط َٔ ١منٛذز َهىزثٜ mat4( ٞاِ اياأنٝد مً ٢اْ٫اكىٍ َٔ
ا٫ناطىب ٚا٫ضاٝعىب ىل ا٫قائىز ٚاياطئٝلٜٚ ,أقر ايط٬ب ٖٓى شَىّ املئىدز ٠ياطئٝل
َى تعًُ.ٙٛ
اهلدف ٖ ٛتعصٜص ٚتػطٝـ ايدي ٌٝمً ٢قدز ٠ايط٬ب مً ٢تطئٝل املؿٗ ّٛاير ٟن
تدزٜط٘ٚ ,دٚز املعًِ ٖٓى ٖ ٛايادزٜح ٚاملطىمدُٓٝ ٠ى ٜعٌُ ايط٬ب مً ٢تُٓ ١ٝقدزتِٗ
مً ٢اناػىف تطئٝكىت ٭ؾهىزِٖ.
وكرتحات لمىعمىني:
ٚ .1ؾس أْػط ١مًُ ١ٝيًُُىزضٚ ١انتكىٕ.
 .2كل َٔ ؾِٗ ايط٬ب يًُؿىٖٚ ِٝاملٗىزات ىضاطداّ َٛاد َكٓٓ١ك َجٌ:
أٚزام ايعٌُك َػه٬ت َها١ ٛك ناح ايٓػىطك ا٭ْػط ١املعد َٔ ٠قئٌ
املعًِ . ...
 .3ازؾع تٛقعىتو سَ ٍٛطا ٣ٛتكىٕ ط ٬و يًُٗىزات.
 .4اضاطدّ َؿٗ ّٛاياعًِ انتكىْ ٞياشدد َى ذا نىٕ َٔ ايكسٚز ٟمىد ٠غس
املٛقٛع ٚنٝـ ضٝاِ ذيو.
 .5ادعٌ ايط٬ب ٜئاهس ٕٚمتىز ٜٔقىؾَ ١ٝاعدد ٠ا٭ْظُ ١يئعكِٗ ايئعض.
 .6غذع اياذسٜح (ايىٚي ١د ٕٚضى ل قن ٠ى٭ؾهىزك ايع٬قىتك
ا٫زتئىطىت.
 .7أمد َٛاقـ ٜاٛدح ؾٗٝى مً ٢ايط٬ب ايعجٛز مًَ ٢عًَٛىت يٝطت َاىس ١يف
ايهاح املدزض.١ٝ
ٚ .8ؾس ايؿسؾ ١يًط٬ب ياؿُ ِٝاضاهػىؾىتِٗ َؿاٛس ١ايٓٗى ١ٜيًُؿٗ.ّٛ
ٚ .9ؾس قٝىزات َاعدد ٠متهٔ ايط٬ب َٔ اياطط ٝملى ٜدٍ مً ٢تعًُِٗ.
 .10سح ايط٬ب مً ٢تٓظٚ ِٝتسنٝح تعًُِٗ طسٜك ١غطؿٖ ١ٝىدؾ.١
 .11ادؾع ايط٬ب يًئد ٤يف مًُ ١ٝاياطط ٝيطسٜك ١تكَ ِٝٝػسٚمىتِٗك  ٚدٜد
َعىٜريِٖ اخلىؾ ١يًاُٝص.
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 -ارتطوة السابعة( واذا لو )

تاطًح ٖر ٙاخلط َٔ ٠ٛمنٛذز َهىزث َٔ mat4( ٞاملاعًِ إٔ طلان  -طسٜكْ ١كد-١ٜ
َهىٕ املعسؾٚ ١اياذس  ١املهاطئ ١سدٜجى يف َٓظٛز مىمل٘ احلىي.ٞ
ايكك ١ٝايسٝ٥طٖٓ ١ٝى َٖ :ٞى ا٭ض ١ً٦اجلدٜد ٠اييت يدٟ؟ك َٚى اير ٟصلح ؾعً٘ يدَر
ٖرا اياعًِ يف َٓظَ ١َٛؿىٖٖ ١ُٝٝىدؾ١؟ ضٛا ٤نىٕ ىيعٌُ يٛسدِٖ أ ٖٛٚ – ٚا٭ؾكٌ
– يف ثٓىٝ٥ىت أ ٚث٬ثٝىت.
ٚيف ٖر ٙاخلط ٠ٛا٭قري ٠قُٔ منٛذز َهىزث mat4(ٞك ٜعٛد املاعًِ ىل املهىٕ ايرٟ
دأ َٓ٘ك ٜٚدَر قن ٠اياعًِ يف َٓظٛز غطؿٚ ٞرلاًـ قً ٬ٝيًعى .
ٖر ٙاخلطٜ ٠ٛاِ ؾٗٝى تكد ِٜايعسٚض اياكدمي١ٝك  ٚزضىٍ ايسضىٚ ٌ٥تطًِ اياكىزٜس
ايئشج.١ٝ
وكرتحات لمىعمىني:

 .1قدّ اياٛدٚ ٘ٝاياػر ١ٜايسادع ١خلط

ايط٬بك ٚنريو اياػذٝع

ٚايآكٝحك َٚطىمدتِٗ يٝؿئشٛا َطٛ٦يني مٔ تعًُِٗ.
 .2ضىمد ايط٬ب مً ًٌٝ ٢اضاطداَِٗ يًاعًِ َٔ سٝح :املعٓ٢ك ا٭ُٖ١ٝ
ٚا٭ؾىي.١
 .3سىؾظ مً ٢تٛقعىت َستؿع ١ننُىٍ ايط٬ب خلٝىزاتِٗ.
 .4ضىمد مً ٌٜٛ ٢ا٭قطى ٤ىل ؾسف تعًُ.١ٝ
 .5خلـ َٔ ق ٍ٬اضاعساض نىٌَك اضاشكس َع ايط٬ب ايدا٥س ٠ايهىًَ١
اييت دٖٚ٩ى.
.6
.7
.8
.9

ادمِ ايط٬ب يف اياعًِك ايادزٜظ ٚاملػىزنَ ١ع اٯقس.ٜٔ
أضظ  ١٦ٝؾؿ ١ٝاؿٌ ٓػس اياعًِ.
أم ايط٬ب ايؿسؾ ١ملُىزض ١اياعًِ اجلدٜد.
أتح ْىتر تعًِ ايط٬ب يًُذاُع ايهئريَ :ػىزن ١ايهاح اييت نائٗى

ايط٬ب َع ؾؿ ٍٛأقس٣ك ْػس َكى٫ت ايط٬ب يف ؾشٝؿ ١املدزض١ك مسض
أمُىٍ ايط٬ب يف املعىزض املدزض.١ٝ
 .10دع ايط٬ب يف سىي ١تطى ٍ٩دام ٞمٔ تطئٝكىت قىؾ ١ٝذلاًُ ١يًُؿّٗٛك
ٚتٛضٝع مئىزات (َىذا يٛ؟ سل ٛاملطاكئٌ.

59

ْػس ٠مًُ ١ٝزقِ4-2-2( :
منٛذز
تدزٖطٗ ٛأض١ً٦
َكرتسٚ ١ؾل
ايعًُ:١ٝ
ايٓػس٠
أفكازَٛقٛع
َهىزثٞلٕ
لطؤاه واذا
وكرتحٛ
أؾهىز تدزٜط١ٝأفكاز
لطؤاه ملاذا
وكرتحٛ
تدزٖطٗٛ
 .1قؿ١
 .2ض٪اٍ َؿا ٛيًُٓىقػ١
 .3مؿـ ذٖم

 .1اقرتا َػىزٜع تدمِ عض ا٭ؾهىز يف
املٛقٛع
 .2ناى  ١تكسٜس سَٛ ٍٛقٛع َعني يف

 .4نُىٍ قسٜط ١ذٖٓ١ٝ
َ .5ػىٖد ٠ؾ ًِٝتعًُٞٝ
 .6مسض ؾٛز
 .7مسض ْاى٥ر دزاضىت مًُ١ٝ

ايدزع
 .3قٝىّ ايطًئ ١ىملػىزن ١يف تدزٜظ طًئ١
آقسٜٔك أ ٚايكٝىّ أْػط ١مجىم١ٝ
 .4سٛاز َؿاٛ
 .5زضِ نىزٜهىتري
 .6املٓىقػٚ ١اياشًٌٝ
 .7ناى  ١قؿـ – قؿٝد.. ٠

أفكاز تدزٖطٗ ٛوكرتح ٛلطؤاه واذا
 .1ذلىقس٠
 .2زضٝ ٚ ّٛىْىت
 .3دلُٛمْ ١كىؽ
 .4اقرتا َسادع يًكسا ٠٤ايرات١ٝ
ٚ .5قع مٓى ٜٔٚميهٔ اضاطسادٗى

أفكاز تدزٖطٗ ٛوكرتح ٛلطؤاه كٗف
 .1ايكٝىّ اذس  ١مًُ١ٝ
.2
.3
.4
.5

زضِ يٛسىت تٛقٝش١ٝ
ٚقع متىزٜ ٜٔك ّٛايط٬ب عًٗى
اقرتا متىّ َػىزٜع ؾػري٠
داع متج ًٞٝسَٛ ٍٛقٛع ايدزع

 .6متج ٌٝايدٚز
ىضاطداّ اْ٫رتْت
 .6شٜىز ٠املهائٚ ١ايئشح مٔ ناح س .7 ٍٛايعسض اياعًُٞٝ
 .8دزاض ١سىي.١
ٖرا املٛقٛع
َ .7كى ً ١رلاؿني ىملٛقٛع
 .8اقرتا ساَر نُئٛٝتس تطىمد يف
تٛقٝح املؿىِٖٝ
 .9قسا ٠٤قسا٥
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الوحدة التدريبية الثالثة:
األِداف:
يف ْٗى ١ٜايٛسد ٠ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ:
ٜ .1ؿُِ قط ١تدزٜظ َٛقٛع َٔ َكسز يف ختؿؿ٘ ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
 .2طلاىز ضرتاتٝذٝىت ايالدزٜظ ٚا٭ْػلطٚ ١تكٓٝلىت اياعًلٚ ِٝأضلىيٝح اياكلٚ ِٜٛؾلل
منٛذز َهىزث ٞياطط ٝايادزٜظ.
ٜ .3ه ٕٛا ىٖىت صلى  ١ٝسل ٛاياططٚ ٝؾل منٛذز َهىزث. ٞ
 .4ضلدد دسا٤ات تٓؿٝر ايدزع سطح منٛذز َهىزث.ٞ
 .5طلاىز املؿىدز (املٛاد ٚا٭دٚات ...اي٬شَ ١يًادزٜظ عطح املٛقـ اياعً.ُٞٝ
ٜ .6كٝـ ا٭ضىيٝح ٚا٭ْػط ١اياعًُٚ ١ٝاياكٛمي ١ٝاملٓىضئ ١يًدزع.
ٜ .7ه ٕٛا ىٖىت صلى  ١ٝى ٙختط ٝايدزع ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
ٜ .8طئل اندسا٤ات ايادزٜط ١ٝاييت قط هلى ٚؾل منٛذز َهىزث ٞمًُٝى.

ووضوعات الوحدة:
 .1ختطٝ
1-2
2-2
3-2

ايدزع ٚؾل منٛذز َهىزث:ٞ
تٝ ٛـ انضرتاتٝذٝىت ايادزٜط ١ٝاملٓىضئٚ ١ؾل منٛذز َهىزث.ٞ
ختط ٝتدزٜظ َٛقٛع َٔ َكسز يف اياطؿـ ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
أمنٛذز ختط ٝدزع ٚؾل َهىزث.ٞ

ٓ 4-2ى ٤منٛذز ختط ٝدزع َٔ َكسز يف ختؿؿ٘ ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
 .2تطئٝل تدزٜظ َؿػس ٚؾل َى قط ي٘ .
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الصوَ الكمي لمجمطة ( )120دقيكة

ادتمطة األوىل:
األِداف ارتاصة:

يف ْٗى ١ٜاجلًط ١ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ:
ٜ .1س ني َهْٛىت ايدزع  ٚني أض ١ً٦منٛذز َهىزث.ٞ
ٜ .2ئم ا٭ٖداف اندسا( ١ٝ٥ايؿؿ ١ٝؿٛزَٓ ٠ىضئٚ ١ؾل منٛذز َهىزث.ٞ
 .3ضلًٌ دزع َٔ َكسز يف ختؿؿ٘ ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
 َٔ٪ٜ .4طٗٛي ١ختط ٝايدزع طسٜك ١ؾىمً٪َٚ ١ثس ٠يف اياعًِ.
ووضوعات ادتمطة

ختط ٝايٛسد ٠ايادزٜط:١ٝ
 .1م٬ق ١ذلاٜٛىت ايٛسدٚ ٠منٛذز َهىزث. ٞ
 ًٌٝ .2دزع ٚؾل منٛذ َهىزث.ٞ

األضموب التدزييب:

ٜطاطدّ املدزب يف ٖر ٙاجلًط:١
 تأٌَْ -ىقؼ – غىزى. ٚزؽ ايعٌُ. -احلٛاز ٚاملٓىقػ.١
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الٍػاط ()1-1-3

الصوَ ( )40دقيكة

أضموب التٍفير

تأونٌ -اقؼ  -غازك

ِدف الٍػاط إٔ ٜس

املادزب ني َهْٛىت ايدزع ٚأض ١ً٦منٛذز َهىزث.ٞ

املطمٕب يف الٍػاط:
تأٌَ يف َهْٛىت ايدزع ٚاز ٗٓٝى  ٚني َلى ٜٓىضلئٗى َلٔ أضل ١ً٦منلٛذز َهلىزث ٞثلِ
ْىقؼ َى تٛؾًت يَ ٘ٝع شًَٝو ثِ امسقٛا أمُىيهِ مً ٢عض يف اجملُٛم.١
أضئمة منوذج وكازثي

وكوُ ستتوى دزع.....
التّيئة والتىّيد
الكيي واالجتاِات
املفاِيي السئيطة
األٌػطة التعمىية
املّازات املطتّدفة
أضئمة التكويي
الصوز والسضووات الداعىة
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الٍػاط ()2-1-3

الصوَ ( )30دقيكة

أضموب التٍفير

فسدي  +مجاعي

ِدف الٍػاط إٔ ٜئم ا٭ٖداف اندسا( ١ٝ٥ايؿؿ ١ٝؿٛزَٓ ٠ىضئٚ ١ؾل منٛذز َهىزث.ٞ

املطمٕب وَ ٌػاط:
اطمع عم ٜدزع وَ وكسز يف ختضضك بػكن عاً ثي حدد لْ أزبع ٛأِداف إجساٟٗةٛ
ٔفل منٕذج وكازث٘ ثي اعسض عىمك عم ٜزتىٕعتك.
األِداف

احملٕز
ملاذا
وجاه:

أُ ٖدزك الطالب ود ٝازتباط حطاب املسبعات حبٗاتْ الٕٗوٗٛ

واذا
كٗف
واذا لٕ
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الٍػاط ()3-1-3

الصوَ (  ) 50دقيكة

أضموب التٍفير

فسدي +ثٍائي

ِدف الٍػاط إٔ ضلًٌ املادزب دزع َٔ َكسز يف ختؿؿ٘ ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
املطمٕب وَ ٌػاط:
اقرت دزضى َٔ َكلسز يف ختؿؿلو ٚسًًل٘ ٚؾلل منلٛذز َهلىزثٚ ٞاقلرت انضلرتاتٝذٝىت
ايادزٜط ١ٝاملٓىضئ ٚ ,١أقـ َى تسآَ ٙىضئى ممى يٝظ َٛدٛدا يف ايدزع .
ثِ امسض َى تٛؾًت ي ٘ٝمً ٢شًَٝو يٝك ِّٝمًُو ٚتك ِّٝمًُ٘ .
املسحم: ٛ

اضي الدزع :
احملتٕ ٝالتدزٖط٘
ملاذا

"التّٗٛ٠

ٔالتىّٗد =
ٔاالجتاِات"

3

الكٗي

واذا

" املفاِٗي –
اذتكاٟل –
الٍعسٖات
"..

كٗف

" األٌػطٛ

التعمىٗ– ٛ
التىازَٖ –
املّازات "..

واذا لٕ
" أض٠مٛ

التكٕٖي –
تطبٗكات

جدٖد"..ٚ

اإلضاف ٛاملكرتح ٛعم ٜاحملتٕٝ

1
2

الضف:

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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اإلضرتاتٗجٗ ٛالتدزٖطٗٛ

الصوَ الكمي لمجمطة ( )70دقيكة

ادتمطة الجاٌية:
األِداف ارتاص:ٛ

يف ْٗى ١ٜاجلًط ١ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ
 .1ضلدد املؿىٖ ِٝاملطاٗدؾ ١يف ايدزع.
ٜ .2ئم ا٭ٖداف اندسا( ١ٝ٥ايؿؿٚ ١ٝؾل منٛذز َهىزث.ٞ
 .3ضلدد دسا٤ات تٓؿٝر ايدزع سطح ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
 .4طلاىز املٛاد ٚا٭دٚات اي٬شَ ١يًادزٜظ عطح املٛقـ اياعً.ُٞٝ
ٜ .5كلللٝـ ا٭ْػلللط ١اياعًُٝلللٚ ١ا٭ضلللىيٝح اياكٛميٝللل ١املٓىضلللئ ١يًلللدزع ٚؾلللل منلللٛذز
َهىزث.ٞ
ٜ .6ه ٕٛا ىٖىت صلى  ١ٝى ٙاياطط ٝيًدزٚع ٚؾل منٛذز َهىزث.ٞ
ٜ .7طئل اندسا٤ات ايادزٜط ١ٝاييت قط هلى يف َٛقـ تدزٜظ َؿػس.
األضمٕب التدزٖيب :

ٜطاطدّ املدزب يف ٖر ٙاجلًط:١
 ٚزؽ ايعٌُ. -احلٛاز ٚاملٓىقػ.١
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الصوَ ( ) 120دقيكة

الٍػاط (: )1-2-3

فسدي  +مجاعي

أضموب التٍفير

ِدف الٍػاط إٔ طلط املادزب يادزٜظ َٛقٛع َٔ َكسز يف ختؿؿ٘ ٚؾل ايُٓٛذز املعد.

املطمٕب يف الٍػاط:
ْىقؼ َع دلُٛماو س ٍٛأمنٛذز ختط ٝتدزٜظ دزع  :اخلػٛع يف ايؿ.٠٬
ثِ قِ عٌُ أمنٛذز آقس يدزع َٔ َكسز يف ختؿؿو ْٚىقػ٘ َع شَ٥٬و يف
اجملُٛم.١
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ِ 1434/5/10ة

كٗف

واذا

ملاذا

1

2

1

2

1

وكطع

2د ٔأٌاقػّي يف ستتٕ ٝكن

دقٗك ٛثي وكطع ود2 ٚد ٔآخس ودٚ

خاله عسض وكطع صٕت٘ ودٚ

أدزب الطالب عم ٜالرتكٗص وَ

عمْٗ حت ٜخيػع؟

ٖركس غ٘ ٞوَ صالتْ فىا تكرتح

الضالٔ ٚخيسج وٍّا ٔمل ٖع٘ أٔ

شوٗمك ٖػتك٘ لك وَ أٌْ ٖدخن

عم ٜالطبٕز ٚفكستّا :جاٞك

أعسض عم ٜالطالب حال ٛدزاضٗٛ

املكتبٛ

ارتػٕع يف الكتاب ٔيف الٍت أٔ

ٔأطمب وٍّي البخح عَ فضاٟن

أقطي الطالب إىل زتىٕعات

تٍىٗ ٛالطىأٌٍِٗٔ ٛدٔ ٞالباه

أزبط ارتػٕع يف تععٗي اهلل ٔيف

(إضاف)ٛ

ضتطفٗد إذا خػعت يف صالتك؟

أبدأ الدزع بطؤاه وفتٕح :واذا

احملتٕ ٝالتدزٖط٘

متسَٖ

حال ٛدزاضٗ + ٛحمكٌ ٛكاش

زتىٕع ٛعىن

زجمْ ِٕٔ ٖضم٘

قض ٛعسٔ ٚبَ الصبري الر ٙقطعت

العضف الرِين

إضرتاتٗجٗات التعمي

ضٍٗازٖٕ ختطٗط الدزع  ( :اإلجساٞات التدزٖطٗ) ٛ

املضادز  :الكتاب املدزض٘ – ك :ارتػٕع يف الضال ٚلمىٍجد

الًٕٗ التدزٖط٘

الطبت

التازٖذ

خط ٛعسض الدزع
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وكاطع صٕتٗٛ

ٔزق ٛعىن فّٗا اذتال ٛوكتٕبٛ

الكتاب املدزض٘

الٍت – كتب عَ ارتػٕع -

-

4

5

ٖتي إجاب ٛاذتال ٛالدزاضٗ ٛفسدٖ ًا ثي جتتىع اجملىٕع ٛملٍاقػ ٛوا تٕصمت إلْٗ

قد ٖكُٕ وَ املٍاضب أُ تكُٕ وكاطع تالٔ ٚلكسا ٞشتتمفني

5

7

ألضتددوْ كىدخن بعد العضف الرِين ألوّد بْ لمدزع

ميكَ االضتفاد ٚوَ جده  :عالوات تده عم ٜارتاغع يف صالتْ املٕجٕد يف الكتاب

تعسض كن زتىٕع ٛوا تٕصمت إلْٗ

3

الطبٕزٚ

الٕضاٟن ٔاألدٔات املطاٌدٚ

الٕقت

كٗف أضتددً التكٍٗ ٛلتعمي ارتػٕع ؟ وا األفكاز اإلبداعٗ ٛلٍػس ارتػٕع بني املضمني؟

ٖتدزب الطالب عم ٜالرتكٗص يف الطىاع ٔالتأون داخن الضف – ٖمتصً بارتػٕع يف فسض

ٖبني الطالب ملاذا جيب أُ خنػع – ٖػسح الطالب كٗف ميكَ أُ ٌتعمي ارتػٕع

ومخٕظات ٔإثساٞات

واذا لٕ

كٗف

واذا

ملاذا

األِداف

ٖدزك الطالب أثس عباد ٚارتػٕع يف تٍىٗ ٛتععٗىْ هلل ٔتٍىٗ ٛقدزاتْ يف الرتكٗص

احملٕز

ضٍٗازٖٕ ختطٗط دزع :ارتػٕع يف الضالٚ

واذا لٕ
2

1

3

2

إستراتيجيات





متجٗن األدٔاز

اذتٕاز ٔاملٍاقػٛ

العضف الرِين

بني الطالب






الصٖازات ٔالسحالت

األلعاب ٔالتىازَٖ

املطسح ٔالدزاوا

ٔضاٟن اخس ٝلٍػس أِىٗ ٛارتػٕع

التٕاصن االجتىاع٘ ٔخيتازٔا

املدزض ٛأٔ ٍٖػسِٔا عرب ٔضاٟن

ٖٔضىىِٕا بػكن ٖٔعمكِٕا يف

حتح عم ٜارتػٕع ٔكٗفٗتْ

أطمب وَ الطالب أُ ٍٖتكٕا عبازات

لتطاعدٌا عم ٜارتػٕع يف الضالٚ؟

كٗف ميكَ ٌٕظف التكٍٗٛ

أطسح ضؤاه وفتٕح عم ٜالطالب :

ضس ٙثي كن الفسٔض

ود ٚأضبٕع يف فسض جّس ٙثي

ٌتفل مجٗعا عم ٜأُ ٌطبل ارتػٕع

الكادوٛ

واذا ضٗفعن حت ٜخيػع يف صالتْ

أطمب وَ كن طالب أُ ٖتأون

احملتٕ ٝالتدزٖط٘




العسض العىم٘ 





الٍىرجٛ



الكضط

وّى ٛأداٟٛٗ

عضف ذِين

حٕاز

متسَٖ فسدٙ

إضرتاتٗجٗات التعمي


حمك ٛالٍكاش
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ستاضس ٚقضري ٚ



حن املػكالت  .

املّاً األدا.ٟٛٗ
ٔزش العىن .

دزاض ٛاذتالٛ



-

4

4

ضبٕزٚ

منٕذج وتابع ٛذات٘

6

2

الٕضاٟن ٔاألدٔات املطاٌدٚ

الفضٕه .



أقالً



جدأه

غساٟح عسض





..



فٗمي



مناذج عىن 

اتضاه ٌت وباغس 

..



صٕز ٚ



غسٖط صٕت٘



..

ألغاش

( الدزع لٗظ لْ أض٠م ٛتكٕٖي ٔ ..لرا أضٗفت أٌػط ٛتدعي أِداف الدزع ٔفل منٕذج وكازث٘)

تدزٖظ أقساُ
...

أتابع وٍتجات الطالب ٔأقٗىّا

قد ٖكُٕ وَ املٍاضب أُ اضتجىس أفكازِي يف التطبٗل العىم٘

ميكَ أطمب وَ الطالب تضىٗي منٕذج وتابع ٛذات٘ لمدضٕع يف الضالٚ

أحٗن الطالب عم ٜالكتاب لمخضٕه عم ٜأافكس تطاعد عم ٜالتأون ٔارتػٕع

ومخٕظات ٔإثساٞات

ٔقد ٖكُٕ وَ املٍاضب تٕشٖع ِرٓ املّىات عم ٜفضٕه وتعددٔ ٚأثري التٍافظ ٔالتخد ٙبني

خسٖط ٛذٍِٗٛ

الٕقت

أدوات
ووسائل
ووسائل

التازٖذ

خط ٛعسض الدزع

واذا لٕ

كٗف

واذا

ملاذا






متجٗن األدٔاز

اذتٕاز ٔاملٍاقػٛ

العضف الرِين

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1






الصٖازات ٔالسحالت

األلعاب ٔالتىازَٖ

املطسح ٔالدزاوا

احملتٕ ٝالتدزٖط٘




العسض العىم٘ 



الٍىرجٛ



الكضط



حمك ٛالٍكاش



ستاضس ٚقضري ٚ

ٔزش العىن .

املّاً األدا.ٟٛٗ


...

تدزٖظ أقساُ

خسٖط ٛذٍِٗٛ

أدوات
ووسائل
ووسائل
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حن املػكالت  .

دزاض ٛاذتالٛ

إضرتاتٗجٗات التعمي

الٕضاٟن ٔاألدٔات املطاٌدٚ

واذا لٕ

كٗف

واذا

ملاذا

احملٕز

ضٍٗازٖٕ ختطٗط دزع............................ :

ضٍٗازٖٕ ختطٗط الدزع  ( :اإلجساٞات التدزٖطٗ) ٛ

املضادز :

الًٕٗ التدزٖط٘

إستراتيجيات



أقالً



جدأه

غساٟح عسض





..



فٗمي



مناذج عىن 

اتضاه ٌت وباغس 

..





غسٖط صٕت٘



..

صٕز ٚ

ومخٕظات ٔإثساٞات

ألغاش

الٕقت

األِداف

ادتمطة الجالجة:

الصوَ الكمي لمجمطة ( )50دقيكة

األِداف ارتاص:ٛ

يف ْٗى ١ٜاجلًط ١ايادزٜئٜ ١ٝاٛقع َٔ املادزب إٔ :
ٜطئل اندسا٤ات ايادزٜط ١ٝاييت قط هلى يف َٛقـ تدزٜظ َؿػس.

األضمٕب التدزٖيب :

ٜطاطدّ املدزب يف ٖر ٙاجلًط:١
 -ايادزٜظ املؿػس.

الٍػاط (: )1-3-3
أضموب التٍفير

الصوَ ( ) 120دقيكة
فسدي  +مجاعي

ِدف الٍػاط :
ٜطئل اندسا٤ات ايادزٜط ١ٝاييت قط هلى يف َٛقـ تدزٜظ َؿػس.
املطمٕب يف الٍػاط:
 ُٜكطِ املادز  ٕٛىل دلُٛمىت نٌ دلُٛم ١أز ع ١أغطىف  .طلاىز نٌ شََٔ ٌٝ
اجملُٛم ١ض٪اٍ َٔ أضَ ١ً٦هىزث ( ٞملىذا – َىذا – نٝـ – َىذا ي ٛاييت قط هلى
يف منٛذز ختط ٝدزع َٔ َكسز يف ختؿؿ٘ يف ايٓػىط ايطى ل ٜٚك ّٛادزٜط٘ مًُٝى
ٚؾل دسا٤ات ايادزٜظ اييت قط هلى أَىّ دلُٛما٘ ك تكدّ نٌ دلُٛم ١تػر١ٜ
زادع ١صلى  ١ٝيصَ ًِٗٝاير ٟقدّ مسق٘ ك ٜؿكٌ إٔ ٜأقر نٌ َادزب يف اجملُٛم١
ض٪اٍ ٜك ّٛعسق٘ غري أض ١ً٦شَ ٘٥٬اٯقس.ٜٔ

