اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

مادة الدراسات النفسية واالجتماعية
)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
التعليم الثانوي  -نظام املقررات
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم
:الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي

 المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن
ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي
يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
 تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
 تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب
عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامال.
 تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
 تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد
إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارهت ووفق قدراتها ،وفي المدرسة
التي تريدها.
 رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
 إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل
تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
 تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة
فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
 تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي،
والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح
العليا للمجتمع والوطن.
 تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا
في الحياة العملية
 تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
. 
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اﻟﻤﺎدة
دراﺳﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎع

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-ﻋﻠﻮم
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﺤﺼﺔ اﻷوﻟﻰ :
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن ﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺪرس ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ أن اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺪة ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ وﻧﻔﺲ
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ  ،واﻟﻜﻴﺎن اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻺﺳﺎن ﻫﻮ ﻣﺤﻮر دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
وﻳﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺜﻞ  :ﻛﻴﻒ أﻋﺮف ﻧﻮا ٍح اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ؟ ﻛﻴﻒ أﻓﻬﻢ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ؟ ﻛﻴﻒ أﻓﺴًﺮ ﺳﻠﻮﻛﻲ وﺳﻠﻮك اﻵﺧﺮﻳﻦ ؟
اﻟﺤﺼﺔ اﻻوﻟﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ .
أن ﻳﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻮك .
أن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ .
أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ) اﻟﻔﻬﻢ ( .
أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ .

ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﻳﻄﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺗﺸﻤﻞ :
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻮﺣﺪه ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ؟
ﻟﻤﺎذا ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﻣﻴﻮﻟﻬﻢ ؟ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع .
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع .
أن ﻳﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻈﺎﻫﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
أن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﺷﻜﺎل اﻷﺳﺮة .
أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻫﺪاف ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع .
أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ .

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ .

اﻟﻬﺪف اﻷول
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﺮاﻳﺮ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻓﺮﺍﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
 ،ﻭﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ ) ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ،ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  ،ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ  ،ﺍﻟﻼﺃﻣﺜﻠﺔ (.

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﻓﺮاﻳﺮ ﻓﺮدﻳﴼ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﴼ.
دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ و اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮح واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ .

ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
 .........ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﺳﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ .

أ ن ﻳ ﻌ ﺮ ف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻮك .

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﺮاﻳﺮ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻓﺮﺍﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
 ،ﻭﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ ) ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ،ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  ،ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ  ،ﺍﻟﻼﺃﻣﺜﻠﺔ (.
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﻓﺮاﻳﺮ ﻓﺮدﻳﴼ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﴼ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ و اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮح واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ .

ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

أ ن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮك ﻓ ﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ .
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﺮاﻳﺮ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻓﺮﺍﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
 ،ﻭﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ ) ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ،ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  ،ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ  ،ﺍﻟﻼﺃﻣﺜﻠﺔ (.
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﻓﺮاﻳﺮ ﻓﺮدﻳﴼ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﴼ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ و اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮح واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ .

ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ .
3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

ﻓﻬﻢ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﺮاﻳﺮ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻓﺮﺍﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
 ،ﻭﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ ) ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ،ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  ،ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ  ،ﺍﻟﻼﺃﻣﺜﻠﺔ (.
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﻓﺮاﻳﺮ ﻓﺮدﻳﴼ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﴼ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ و اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮح واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ .

ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع .

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺳﻜﺎﻣﺒﺮ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺐ .ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻖ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﺗﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺼﻔﻲ  ،ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ .
ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺃﺩﺍﺋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻠﻮﺹـﻭﻝ ﺇﻝـﻯ ﺡـﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ،
ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢـﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ،ﻭﻣﺤﺎﻭﻝـﺓ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪـﺍ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺃﺧﺮﻯ.

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس

أ ن ﻳ ﻌ ﺮ ف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻈﺎﻫﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺳﻜﺎﻣﺒﺮ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺐ .ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻖ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﺗﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺼﻔﻲ  ،ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ .
ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺃﺩﺍﺋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻠﻮﺹـﻭﻝ ﺇﻝـﻯ ﺡـﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ،
ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢـﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ،ﻭﻣﺤﺎﻭﻝـﺓ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪـﺍ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺃﺧﺮﻯ.

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻫﺪاف ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع .
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

ﻓﻬﻢ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺳﻜﺎﻣﺒﺮ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺐ .ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻖ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﺗﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺼﻔﻲ  ،ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ .
ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺃﺩﺍﺋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻠﻮﺹـﻭﻝ ﺇﻝـﻯ ﺡـﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ،
ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢـﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ،ﻭﻣﺤﺎﻭﻝـﺓ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪـﺍ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺃﺧﺮﻯ.

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ) اﻟﻔﻬﻢ ( .

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ

3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﺮاﻳﺮ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻓﺮﺍﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
 ،ﻭﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ ) ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ،ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  ،ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ  ،ﺍﻟﻼﺃﻣﺜﻠﺔ (.
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﻓﺮاﻳﺮ ﻓﺮدﻳﴼ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﴼ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ و اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮح واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ .

ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻷوﻟﻰ :
ﺳﺆال ﻣﻘﺎﻟﻲ  :ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ؟ ووﺿﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ؟
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﺳﺆال ﻣﻘﺎﻟﻲ  :وﺿﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻌﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع ؟ وﻋﺪد أﺷﻜﺎل اﻷﺳﺮة ؟

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ؟

ﻣﻘﺎﻟﻲ

وﺿﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﺴﻠﻮك ؟

ﻣﻘﺎﻟﻲ

وﺿﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻌﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع ؟

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻋﺪد أﺷﻜﺎل اﻷﺳﺮة ؟

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة .

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺪرس ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻳﺤﺎول اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ اﻹﺛﺮاءات ﺑﻌﻨﻮان أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم وﻛﺘﺎب
اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع .

اﻟﻤﺼﺎدر
 .1أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﻨﺼﻮر وآﺧﺮون .
 .2اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻫﺮي .

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

