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 تمذيى انًادج .0

          ٕ ٝ   ،(ثلءا ٖٓ ٓوؽِخ ه٣بع األؽلبٍ)ح اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ اُٜلف اُن١ رَؼ٠ إ٤ُٚ ٓبك   إ م ٛٞ ر٘شئخ ع٤َ ٣زن

َٓزٜلك٤ٖ ك٢  ،ري٣ٝلٙ ثوله ٖٓ اُضوبكخ ا٤ٍُٞٔو٤خ هواءح ًٝزبثخ ٝاٍزٔبػب ةٝمُي  اُٞؽ٤٘خ ٜٓ٘ب ٝاُؼب٤ُٔخ، ،ا٤ٍُٞٔو٠

ٞ   ،مُي روث٤خ اُنٝم  ثبُؼٞاؽق.  ٝأَُ

ٕ   ال ٗجبُؾ         َ هثؾ أٌُِبد ٜب رَٜ  ٗ  ألك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزؼ٤ِٔخ، ثوله ًج٤و اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ رَبْٛ  إما هِ٘ب أ

 .  اُغٔب٤ُخ اإلثلاػ٤خاُلٌو٣خ ٝ

       ٕ َ  أُٞاك  اُلها٤ٍخ ثئؽلاسوح ك٢ ح اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ رغؼِٜب ٓؤص  ؽج٤ؼخ ٓبك   إ بد ً اَٗغبّ ػٔٞك١ كافَ  رؼِٔ 

ب  ٝرؾو٤ن رٌبَٓ أكو٢   ،ٜب ح ٗلَأُبك   ٣ٚ ثلؼَ ٓب ٣ؤك  ٝروث٤خ اُن ٝم ٗزجبٙ ٝاال زو٤ًياُْ ػ٠ِ ة أُزؼِ  رله  ث٤ٖ أُٞاك ، ألٜٗ 

 . ٖٓ اَُوٝه ٝاُلوػ ٞ  ـع ، ٝروكٚ  ػ٘ٚ ثقِنٖٓ أؿب٢ٗ روث٣ٞخ

ٕ  اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ رَْٜ ثوَؾ ٝك٤و           ئ  ز٤ٜ  ُؾ٤بح اُغٔبػ٤خ، كك٢ رو٤ٍـ ه٤ْ اٝ ،ك٢ ر٤ٔ٘خ شقظ٤خ أُزؼًِْٔب أ

 ْٜ . ػٞاؽلا٥فو٣ٖ  خشبهًٝٓ ُِزؼبٕٝ ٓغ اُـ٤واُلوك 

ٌٞٗٚ أكاح ارظبٍ ُؽ ٣٘جـ٢ ػ٠ِ أُوث٤ٖ اُزو٤ًي ػ٤ِٚ بٗش ك٢ ٓوؽِخ اُزؼ٤ِْ أُزٍٞؾ  اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ           

  .ٓزؼخ ٝهاؽـخ  ٗل٤َخ ٝثل٤ٗخ ٓٚ ُٖٓٔب رول   ،ـْ ػٖ ثبه٢ األٗشطخ األفوِٟٜب أُزؼِ  ٝرٞاطَ ٝرؼج٤و. ٝهل ٣لؼ  

 ٢ٛ: ،٤ٓب٣ٖ صالصخ ػ٠ِاُزوث٤ـخ ا٤ٍُٞٔو٤خ ث٢٘ ٜٓ٘ظ 

   ٝ  ؛م ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاالٍزٔبعاُزـــن

 ؛اُ٘ظو٣بد ٝاُوـٞاػــل ا٤ٍُٞٔو٤خ 

 .األؿ٤٘ــخ اُزوث٣ٞــخ ٝاُ٘ش٤ل 

 تٕضيحاخ تشتٕيح.  6

 ييذاٌ انتزٔق انًٕعيمي ٔاإلعتًاع 0.6

اا٤ُٔاب٣ٖ ثؼل االٍزٔبع ٖٓ ٣ؼزجو   ٓ خ اُزا٢ ٣ؼزٔال ػ٤ِٜاب كا٢ رٌا٣ٖٞ ع٤ٔاغ اُقجاواد األفاوٟ اُزا٢ أٍُٞا٤و٤خ اُٜب

  ٍ  كٕٝ بَُأغلهى ثرا ٜابٌٕٞ إال ٖٓ فالٍ اُقجواد ا٤ٍُٞٔو٤خ، ألٗ  رٝر٤ٔ٘خ االٍزٔبع ُـلٟ اُطلَ ال  خ أَُغ.رورجؾ ثؾب

اا أ١    ٍ ااخ، اُوااو ٕ اٌُااو٣ْ  رؤ٤ًاال ٓااٖ مُاايؼااؼ خ أفااوٟ ٓااٖ اُؾااٞاً. ٣ٝز  ؽب  ٍ رواال٣ٜٔب ػِاا٠ ؿ٤وٛااب ٓااٖ ٝػِاا٠ ٛاانٙ اُغب

 اُؾٞاً.

  َ قظابصض اُٜالف اًزشابف  ث َٔزٔغ ػ٠ِ ٤ًل٤خ اٍزوجبٍ أُض٤واد أٍُٞا٤و٤خآُٖ أطؼت األٓٞه رله٣ت  ُٝؼ

ٝ  ٜب. ٝرؤك ١ اُظٞر٤ــخ، ٝر٣ٌٖٞ أُلب٤ْٛ أُورجطخ ث م اُغٔاب٢ُ ٛنٙ اُز٤ٔ٘خ إ٠ُ اٍزٔزبع اُطلَ ثٔب ٣َٔؼٚ، ٝثبُزب٢ُ اُزان

ٔ  ٤٘ؾوبػ٤خ ٝ اُُِقظبصض ا٤ٍُٞٔو٠ اإل٣  ٘خ ك٢ أطٞارٜب.ـخ ٝ اُٜبه٤ٗٞٓـخ أُزؼ

  ٝ َ   ،ٓواؽَ أهثغم ا٤ٍُٞٔو٢ إ٠ُ ٣ٌٖٝٔ رو٤َـْ فجواد االٍزٔبع ٝاُزن  ٍبثوزٜب: ٠ ٓوؽِخ ػِ رؼزٔل ً

  : االعتمثال انحغـــي 

اُؾٞاً  ٖٓ أُؼــوٝف أٗ٘ب َٗزوجَ أُض٤واد اُظٞر٤ــخ ػٖ ؽو٣ــن ؽبٍخ أَُغ، ٝ رؼزجو ٛنٙ اُؾبٍخ أ٠ُٝ

اُز٢ ٣َزل٤ل ٜٓ٘ب اُطلَ ُالرظبٍ ثبُؼبُْ اُقبهع٢ ) ٓ٘ن ٝعٞكٙ ع٤٘٘ب ك٢ هؽْ األّ ( ٝػ٘لٓب ٣ُٞل اُطلَ ٣ٌٕٞ عٜبىٙ 

أَُؼ٢ ًبٓال ٝ رٌٕٞ أمٗٚ هبكهح ػ٠ِ االٍزغبثخ ُألطٞاد، كزواٙ ٣َزغ٤ت اٍزغبثخ ؽو٤ًخ ػ٘ل اٍزٔبػٚ ُظٞد 

 ؾل٣ل ٓظبكه ٝ أٓبًٖ أُض٤واد هجَ ػ٤٘ٚ ك٤ِزلذ إ٠ُ ٓظله اُظٞد.ٓلبعئ. ًنُي ٗوٟ إٔ أمٕ ا٤ُُٞل رَبػلٙ ػ٠ِ ر

ٝاالٍزغبثخ اُؾ٤َخ ُِٔض٤و اُظٞر٢ رؾلس ػٖ ؽو٣ن اٍزوجبُٚ ٖٓ فالٍ األمٕ ٗز٤غخ الٛزياى ٓظله اُظٞد 

ْ ك٤زؤصو اُٜٞاء أُؾ٤ؾ ثبُغَْ أُٜزي ٝ ٣زٔٞط، صْ رظَ ٛنٙ أُٞعبد اُظٞر٤خ إ٠ُ األمٕ ؽ٤ش رزؤصو ؽجِخ األمٕ ص

ثبه٢ أعياء األمٕ ؽز٠ ٣زْ ٗوَ ٛنا األصو إ٠ُ اُؼظت أَُؼ٢، كزظَ اُوٍبُخ اُؼظج٤خ إ٠ُ أُـ ٝ ٓ٘ٚ رظله إشبهح 

إ٠ُ األػظبة أُظلهح كز٘زظ االٍزغبثخ أُورجطخ ثٜـنا أُض٤و اُظٞر٢. ٝٓ٘ٚ ٜٓٔخ أُؼِْ كـ٢ ٛنٙ أُوؽِخ ٛٞ 

ٛنا االٍزوجبٍ اُؾ٢َ ؽج٤ؼ٢ ػ٘ل ًَ اُ٘بً، إال إٔ ٛ٘بى  رله٣ت اُطلَ ػ٠ِ اٍزوجبٍ أُض٤واد اُظٞر٤خ، ؽ٤ش إٔ

افزالكب ك٢ اُلهعخ ك٢ ٓلٟ ؽَب٤ٍخ األكواك ٗز٤غخ افزالكْٜ ك٢ ٌٓٞٗبرْٜ اُل٤َُٞٞع٤خ ُألمٕ، ًٝنُي ر٘ظ٤ْ رول٣ْ ٛنٙ 

 اُقجواد اُؾ٤َخ ٝاُزلهط ثٜـب ر٤ٜٔـلا ُِٔوؽِـخ اُزب٤ُـخ.

 يـــح:اإلدسان ٔانتًييــض تيـٍ انًثيشاخ انًٕعيم 

ْ  اإلكهاى ٛـٞ ٤ٍِٝـخ اُطلاـَ ُالر   ك٤ٜاـب  ظابٍ ثبُؼبُاـْ اُقبهعاـ٢ ٝٓؼوكاـخ فظبصظاـٚ. كابإلكهاى ػ٤ِٔاـخ ػو٤ِـاـخ ٣زاـ
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أٝ طـٞد إؿاالم ثاـبة أٝ  ،ل٣ـــي ٝطٞد اُوـؾاُرؤ٣ٝـَ أُؾٍَٞبد إ٠ُ أشـ٤بء ُـٜب ٓؼ٠٘. كبُطلـَ ٣لهى طـٞد 

َ  ٜٓ٘ب. ٓظـله ٤ٜ٘ب، ٓؾل كاث ــي٤  ٤ٔ٣ٝٔ ي ث٤ٜ٘ب، ٣ٝ ك٢ اُولَ طٞد ٓلزبػ ؽز٠ ٣ظـَ  ٚك٢ إكهاًثؼل مُي ط ٣ٝزـله   ً

 إ٠ُ ر٣ٌٞــٖ ٓلب٤ٛـْ ػٖ األطـٞاد ٝفظبصظـٜب. 

 رزٌٕٞ ػ٤ِٔــخ اإلكهاى ٖٓ صــالس ٓواؽـَ:

ْ  اإلأُوؽِـخ  ♪  ؛ـٚإكهاى اُش٢ء ًِ   عٔب٤ُــــخ: ؽ٤ـش ٣زــ

♪   ْ  .ٚ، ٝإكهاى اُؼالهبد اُوبصٔـخ ث٤ـٖ ٛنٙ األعـياءصإ٠ُ أعيا َ  رؾ٤َِ ٛـنا اٌُـ أُوؽِــخ اُزؾ٤ِ٤ِــــخ: ٝك٤ـٚ ٣زـ

َ  ٣ٝزٞهـ   َ   ق ٓؼ٠٘ ًـ  ؛عيء ػ٠ِ ػالهزـٚ كافـَ اٌُ

ٞ  أُوؽِــخ اُزؤ٤ُل٤ــــخ: ؽ٤ـش رزلبػـَ األعياء ٓو   ♪ َ  ح أفوٟ ٌٓ  .ٗـخ اٌُـ

  ّٕ  َاتـــّ:تحهيــم انؼًـم انًٕعيمــي إنٗ يك

  ْ ٕ  ك٢ أُوؽِـخ اُ ثــ٘بء ػِـ٠ ٓب رـ ف ػِا٠ اُزؼاو   اـْ ٣ظجاـؼ هابكهأُزؼِ ا َبثوـخ ٖٓ رــ٣ٌٖٞ أُلب٤ٛاـْ ا٤ٍُٞٔواـ٤خ، كائ

ػ٠ِ اُج٤٘ــخ ا٤ٍُٞٔو٤ــخ ُِؼٔـَ ا٤ٍُٞٔوــ٢ ٌٝٓٞٗبرـٚ ػ٠ِ ا٥الد اُز٢ رؤك١ ٛــنٙ أٌُٞٗبد ، ٝػـ٠ِ اُطبثـغ اُؼابّ 

 ُــٜنا اُؼٔـــَ.

 :انُمـــذ انًٕعيمــــي 

ْ   ،ٔبعٝٛـــٞ أههـ٠ ٓوؽِــخ ُالٍز . ٣ٌٝٔاـٖ (اُغاٞكح ٝاُاوكاءح) ك٤اـٜب إػـاـطبء اُؼٔـاـَ ا٤ٍُٞٔوـاـ٢ ه٤ٔـاـخ ؽ٤اـش ٣اـز

 ٜـنا اُؼٔـَ إ٠ُ َٓزٟٞ اُغٞكح.ثد ْ ك٢ ٛنا أَُزٟٞ ٓؼوكخ اُقظبصض اُز٢ أك  ُِٔزؼِ  

ّ كاـ٢ ـاـؼب إٔ رواـل  ٣ٌٔاـٖ أ٣ًٔاب  ،اَُبثوــخ ٣ٌٔــٖ االٛزٔبّ ثٜــب كـ٢ ٓواؽــَ رؼ٤ٔ٤ِــخ ٓقزِلـــخ ضالسٝأُواؽــَ اُ

ح اُزؼ٤ٔ٤ِـااـخ ٝأُاابك   ،ٓوؽِـااـخ رؼ٤ٔ٤ِـااـخ ٝاؽااـلح. ٣ٌٝٔااـٖ اُلااـوم ٛ٘ـااـب كااـ٢ ٤ًل٤ـااـخ روـل٣ااـْ ٛاانٙ اُقجااـواد ُِطلــااـَ

ـاـْ اُٜ٘بصاـ٢ ـاـْ إُا٠ عـاـٞٛو اُزؼِ  ثؼاـل ٝطـاـٍٞ أُزؼِ   ر٘زوــَ ٓاٖ ٓوؽِاـخ إُا٠ ٓوؽِاـخ إال   أَُزقلٓــخ، ثشــوؽ أال  

 .أُطـِٞة

 ذاف االعتًاع ٔانتزٔق انًٕعيمــي :أْـــ 

 :ًج٤ور٤ـٖ إُــ٠ كئز٤ــٖ ٛنٙ األٛلاف ٣ٌٔـــٖ رو٤َْ

ْ   ،األُٝــ٠ رورجــؾ ثبالٍزٔبع - ٝ   ٝرؼــ  ٤٤ُــٖ اَُبثـن مًوٛٔــب،أُوؽِز٤ــٖ األ

ٝ   ضب٤ٗخٝاُ - ْ   ،م ا٤ٍُٞٔوـ٢رورجــؾ ثبُزن  .أُوؽِـخ اُضبُضـخ ٝاُواثؼـــخ ٝرؼـ

 ـح انًشتثـطح تاالعتًاع : ذاف انؼايّ أٔال : األْــــ

 ،ـٖاإلؽَــبً ثٞعــٞك طـٞد ٓؼ٤   -

 ،ف ػ٠ِ ٓظـله اُظـٞداُزؼــو   -

 ،اإلؽــَبً ٝاُز٤٤ٔــي ث٤ـٖ األطـٞاد أُزشبثٜــخ -

 ،اإلؽــَبً ٝاُز٤٤ٔــي ث٤ـٖ األطـٞاد أُقزِلــخ -

 ،قزِـق ػٖ رِـي اُز٢ ٣َزٔؼـٕٞ إ٤ُـٜبٜـْ ٣ٌٜٔ٘ــْ إطلاه أطـٞاد رشجـٚ أٝ راًزشبف األؽــلبٍ أٗ   -

 إٔ ٣ــؼوف األؽــلبٍ أٗٚ ٣ٌٜٔ٘ــْ إطــلاه أطــٞاد ٓقزِلــخ ٖٓ ٓظـله ٝاؽـل ُِظٞد. -

- ....... 

 ثاَيا: األْـذاف انخاصـح انًشتثطـح تاالعتـــًاع:

  ٕ ٕ    ـــْ،٣زطِـت عٜــٞكا ٖٓ أُؼِ  اُنًو رؾو٤ـن األٛــلاف اَُبثوــخ  إ َ   أل ـلف ٣ٌٔـٖ رؾو٤وــٚ ٖٓ فـالٍ رول٣ـْ ٛـ ًـ

  ٞ  هـل ٣شٔــَ أًضـو ٖٓ ٓوؽِــخ رؼ٤ٔ٤ِــخ.ٝ ،رَزٔـو ٝهــزب ؽ٣ٞــال هلػـــخ فجواد ٓز٘

 خ ك٤ٔب ٣ٝ:٢ِ٣ٌٖٔ رؾل٣ل ٛنٙ األٛلاف اُقبط  

 ْ أُلب٤ْٛ أُورجطخ ثبُظٞد:إٔ ٣ؼوف أُزؼِ   - أ

 أُظله اُغَْ ٗز٤غخ الٛزياى (ح ٝاُـِظخاُؾل  ) ٗقلبعرقزِق كهعخ اُظٞد ٖٓ ؽ٤ش االهرلبع ٝاال :* االستفاع
 ،رٚ ٝاُؼٌٌ طؾ٤ؼكاد اُظبكهح ػٖ اُغَْ أُٜزي ك٢ اُضب٤ٗخ اُٞاؽلح ىاكد ؽل  ٔب ىاك ػلك اُزوك  كٌِ  ، ُِظٞد

ك ثَاوػخ اُٞؽالح ٣ٝزؾل   ،ٖ هل ٣ٌٕٞ ؽ٣ٞال أٝ هظ٤وا)ك٣ٔٞٓخ اُظٞد(: ٣ظله اُظٞد ك٢ ىٖٓ ٓؼ٤   انضيٍ * 

 ،ا٤ٍُٞٔو٤خ

 ،ب أٝ ػؼ٤لبٌُٖٝ هل ٣ٌٕٞ ه٣ٞ   ،٘بىٓ٘ب ٓؼ٤   ٖ ٣َٝزٔو  اُظٞد: ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظله اُظٞد ٖٓ ٓظله ٓؼ٤   جشذّ  * 
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اُظٞد )إُِٞ(: رقزِق فظبصض اُظٞد رجؼب ُظلٝهٙ ٖٓ ٓظبكه ٓقزِلخ ) الد ٤ٍٞٓو٤خ ٓقزِلاخ  َٕػيح  *

 ؛أٝ ٖٓ  ُخ ٝاؽلح ثطوم ٓقزِلخ(

 ثبُٞؽلح ا٤ٍُٞٔو٤خ: ْ أُلب٤ْٛ أُورجطخإٔ ٣ؼوف أُزؼِ   - ب 

ٝرغؼِٚ ٣شؼو ثبُوؿجخ ك٢ اُزظل٤ن أٝ اُ٘وو أُ٘زظْ  ،٢ٛ رِي اُ٘جؼخ أُ٘زظٔخ اُز٢ ٣لهًٜب أَُزٔغ :انٕحذج*  

 ،٘خػ٘ل االٍزٔبع ُلٌوح ٤ٍٞٓو٤خ ٓؼ٤  

 ،)ثؼغ األكٌبه( ا٤ٍُٞٔو٤خ رٌٕٞ ٗجؼبرٜب ٍو٣ؼخ ٝاألفوٟ ثط٤ئخانًٕاضيغ *  

٣ٝؾلس مُاي ثطو٣واخ ٓ٘زظٔاخ  ،ٝثؼؼٜب ػؼ٤ق ،ه١ٞ   ثؼؼٜب٤ٍٞو٤خ اُٞاؽلح: ك٢ اُلٌوح أُ انُثضاخ* ثؼغ  

ٔ   ،اُؼوع ٕ  ك٤ؾلس ٓب ٣َ   ؛٠ ثب٤ُٔيا

ٔ   ،ْ أُلب٤ْٛ أُورجطخ ثبَُوػخإٔ ٣ؼوف أُزؼِ   -ج   ٖ: ٝرزؼ

 ،و ػ٠ِ ٍوػخ اُٞؽلح ا٤ٍُٞٔو٤خاُلٌوح ا٤ٍُٞٔو٤خ )أُٞػٞع( ٣ؤص   ػشض عشػح* 

 ،ٌٖٔ إٔ رؼوع ثَوػخ أٝ ثجؾء( thème٣) انًٕعيميح انفكشج* 

 ،٣ٌٖٔ إٔ رؼوع ثَوػخ ٝاؽلح أٝ ٍوػبد ٓقزِلخ انفكشج انًٕعيميح* 

 ؛و ػ٠ِ اُطبثغ اُؼبّ ُٜباُلٌوح ا٤ٍُٞٔو٤خ ٣ؤص   ػشض عشػح* 

ٔ   ،ْ أُلب٤ْٛ ا٤ٍُٞٔو٤خ أُورجطخ ثبإل٣وبعإٔ ٣ؼوف أُزؼِ   - د  ٖ:ٝرزؼ

 ،١ إ٠ُ ظٜٞه ٗٔبمط إ٣وبػ٤خٝاُوظو رؤك  ث٤ٖ األطٞاد ٖٓ ؽ٤ش اُطٍٞ  انضيُيح انؼاللاخ* 

 ؛ر٘زظ ػٖ رو٤َْ اُٞؽلح ا٤ٍُٞٔو٤خ إ٠ُ رو٤َٔبد ٓزَب٣ٝخ اإليماػيح انًُارج* 

ٔ   ،ْ أُلب٤ْٛ ا٤ٍُٞٔو٤خ أُورجطخ ثبُِؾٖإٔ ٣ؼوف أُزؼِ   - ْـ  ٖ:ٝرزؼ

 ،ُِؾ٤٘خ١ إ٠ُ ظٜٞه اُ٘ٔبمط اث٤ٖ األطٞاد ٖٓ ؽ٤ش اُزشبثٚ ٝاالفزالف رؤك   انؼاللاخ انصٕتيح* 

 ؛اُٞاؽل ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظله ثؼالهبد ى٤٘ٓخ ٓزشبثٜخ ٝٓقزِلخ ث٤ٖ أطٞارٚ انًُٕرج انهحُي* 

ٞ  إٔ ٣ؼوف أُزؼِ   - ٔ ٔ   ،حْ أُلب٤ْٛ أُورجطخ ثبُز٣ِٖٞ اُظٞر٢ ٖٓ ؽ٤ش اُو  ٖ:ٝرزؼ

ٞ  ا٤ٍُٞٔو٤خ  انفكشج سصذٔ*  ٞ  )٣ٌٖٔ إٔ  ٘خح ٓؼ٤  ثو  (،قٝا٥فو ػؼ٤ عيء ٜٓ٘ب ه١ٞ   :حرزؼبهت ك٤ٜب اُو

ٞ   سٔصذ*   ،و كغؤح٣ٌٖٝٔ إٔ رزـ٤   ،٘خح ٓؼ٤  األطٞاد ثو

ٞ   سٔصذ*   ،ثبُي٣بكح أٝ اُ٘وظبٕ ،و ثبُزله٣ظ٣ٌٖٝٔ إٔ رزـ٤   ،٘خح ٓؼ٤  األطٞاد ثو

ٞ   شانتغيّ *   ؛و ػ٠ِ اُطبثغ اُؼبّ ُِلٌوح ا٤ٍُٞٔو٤خح ٝاُؼؼق ٣ؤص  ك٢ األطٞاد ٖٓ ؽ٤ش اُو

ٔ  ،ك األطٞاد ل  ْ أُلب٤ْٛ أُورجطخ ثزؼإٔ ٣ؼوف أُزؼِ   - ص  ٖ:ٝرزؼ

 * ٣ٌٖٔ إٔ رظله أطٞاد ٓغ ثؼؼٜب ك٢ ٝهذ ٝاؽل. 

 ،ح  الد* األطٞاد اُظبكهح ٓغ ثؼؼٜب هل رٌٕٞ ثٞاٍطخ  ُخ ٝاؽلح أٝ ػل   

 * األطٞاد اُظبكهح ٓغ ثؼؼٜب هل رٌٕٞ ثبُـ٘بء أُظبؽت ثآُخ ٤ٍٞٓو٤خ أٝ أًضو. 

ّٔ ثانثا : األْذاف انؼايّ   انًٕعيمي:ق ٔانُمذ ح انًشتثطح تانتز

  ٝ ً   ٝ ُنُي الثل   ،م ا٤ٍُٞٔو٢ ػ٠ِ أُؼوكخ اَُبثوخ ُِٔلب٤ْٛ ا٤ٍُٞٔو٤خ٣ؼزٔل اُزن  ْ هجَ رول٣ْ ل أُؼِ  ٖٓ رؤ

ٝ  اُقجواد اُقبط   ً  . ٤ٖٔ ُِٔلب٤ْٛ ا٤ٍُٞٔو٤خ أُورجطخ ثبإلكهاىم ٖٓ إروبٕ أُزؼِ  خ ثبُزن ل ٖٓ َٓزٟٞ ٝك٢ ؽبُخ اُزؤ

ٝ   ٣ٌٖٔ االٗزوبٍ إ٠ُ ٓوؽِز٢   ،اإلروبٕ ٖ  ثزول٣ْ ٓب ٣زالءّ ٝ ،م ٝاُ٘ول ا٤ٍُٞٔو٢اُزن   .ْأُزؼِ   ٍـ

ٕ  ٤شإٔ ٣ٗغت  ٕ   اإلصواء أكؼَ كاصٔب ٖٓ اإلٍواع ك٢ رول٣ْ اُقجواد ُألؽلبٍ، و ٛ٘ب إ٠ُ أ رؾو٤ن ٛنٙ األٛلاف  ٝأ

 .ْ هل ٣ٔزل إ٠ُ أُواؽَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُزولٓخت عٜلا ًج٤وا ٖٓ أُؼِ  ٣زطِ  

  ٓ ٝ   خٝ رورجؾ األٛلاف اُؼب  ٝٛٔب: ،م ا٤ٍُٞٔو٢ ثلئز٤ٖ أٍب٤ٍز٤ٖ َُِِٞى ا٤ٍُٞٔو٢ُِزن

 ،ف ػ٠ِ ؽج٤ؼخ اُؼَٔ ا٤ٍُٞٔو٢ ٝ ؽبثؼٚاُزؼو   - 

ٞ  اُزؼو   -   د إ٠ُ ٛنٙ اُطج٤ؼخ ٝاُطبثغ.ٗبد اُز٢ أك  ف ػ٠ِ أٌُ

 خ اُزب٤ُخ:٣ٌٖٝٔ رؾو٤ن ٛن٣ٖ اُٜلك٤ٖ ٖٓ فالٍ رؾو٤ن األٛلاف اُقبط  

ٕ  * إٔ ٣ؼوف أُزؼِ    ٞ  اُؼَٔ  ْ أ  ؛)هبُت( ٖٕ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ األعياء رظٜو ثشٌَ ٓؼ٤  ا٤ٍُٞٔو٢ ٣زٌ
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   ٕ ٞ   * أ  ؛هحهح أٝ ؿ٤و ٓزٌو  ٗخ ُِؼَٔ ا٤ٍُٞٔو٢ هل رٌٕٞ ٓزٌو  األعياء أٌُ

   ٕ ٞ   * أ ٞ  األعياء أٌُ  ؛هحهح أٝ ؿ٤و ٓزٌو  ٗخ ٖٓ عي٣ئبد هل رٌٕٞ أ٣ؼب ٓزٌو  ٗخ ُِؼَٔ ا٤ٍُٞٔو٢ ٢ٛ ٌٓ

   ٕ ك األطٞاد ُزؼط٢ ٛنا اُغايء ٝرؼل   ،ٝاُِؾٖ ،َ فظبصض ا٤ٍُٞٔو٠ أُقزِلخ: اإل٣وبعك٢ اُغيء اُٞاؽل رزلبػ * أ

 ؛خؽج٤ؼزٚ اُقبط  

 ؛١ ٛنا اُؼَٔو اُطبثغ اُؼبّ ُِؼَٔ ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاُز٣ِٖٞ اُظٞر٢ ث٘ٞػ٤خ ا٥الد اُز٢ رؤك  * رؤص   

 ؛طبثؼٚ* إٔ ٣َزط٤غ اُطلَ رو٣ْٞ اُؼَٔ ا٤ٍُٞٔو٢ ٖٓ ؽ٤ش ٓالءٓخ فظبصض اُؼَٔ ا٤ٍُٞٔو٢ ُ 

ٞ  * إٔ ٣َزط٤غ اُطلَ اُزؼو     ١ إ٠ُ عٞكح اُؼَٔ ا٤ٍُٞٔو٢ أٝ هكاءرٚ.ٗبد اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رؤك  ف ػ٠ِ أٌُ

 ساتؼا : اختياس انًٕعيمٗ انًالئًح نالعتًاع: 

ٓ   ألٍزبمرؼزجو اُ٘ٔبمط ا٤ٍُٞٔو٤خ اُز٢ ٣قزبهٛب اال غت ٓواػبرٜب ُؼٔبٕ رؾو٤ن خ اُز٢ ٣ُالٍزٔبع ٖٓ األٓٞه اُٜب

ٝ   .فاألٛلا ٝإٔ ٗؼ٤ْٜ٘ ػ٠ِ  ،٤ٖٔ ػ٠ِ ػبُْ اُغٔبٍ اُظٞر٢ال ٝأف٤وا إ٠ُ كزؼ  مإ أُزؼِ  ٣ٌٖٝٔ إٔ َٗؼ٠ أ

 الٍزٔزبع ثب٤ٍُٞٔو٠.ااالٍزٔبع ٝ

ٝ  ٖ  ؟ ْٗٞع ٖٓ ا٤ٍُٞٔو٠ ٣ٌٖٔ إٔ ٗقزبهٙ ُِٔزؼِ   أ١   رزٔضَ  ك٢:أُشٌِخ ٛ٘ب ٌُ

  ٕ  ٛ٘بى ٗٞػ٤ٖ أٍب٤٤ٍٖ ٖٓ ا٤ٍُٞٔو٠: ٗش٤و إ٠ُ أ

 ٍُٞٔ٤و٢ اُٞؽ٢٘ ٝاُؼوث٢اُزواس ا، 

 .اُزواس ا٤ٍُٞٔو٢ اُؼب٢ُٔ 

ْ   ،٣ْغت اُجلء ثٔب ٛٞ ٓؤُٞف ٝهو٣ت ٖٓ فجواد أُزؼِ   ،ًٝٔجلأ ػبّ ط ٖٓ ٛنا أُؤُٞف إ٠ُ ٓب ٛٞ ؿ٤و اُزله   ص

ٕ   ،ٓؤُٞف  .ت عٜلا ك٢ اُزله٣ت ٝاُزو٤ًيٛنا األف٤و ٣زطِ   أل

 عيش ييذاٌ انتزٔق انًٕعيمي ٔاالعتًاع 

 :ا٥ر٤خٔواؽَ ثبُ ُزنٝم ا٤ٍُٞٔو٢رله٣ٌ ٤ٓلإ ا٣ٔو  

 أٝ ٗاٞع  ،ٝمُي ثزؾل٣ل أُٞػٞع أُواك ٓؼبُغزٚ )كهاٍخ  ُاخ ،ر٤ٜئخ أُزؼِْ ُالٍزٔبع إ٠ُ هطؼخ ٤ٍٞٓو٤خ ٓقزبهح

  ؛أٝ شقظ٤خ ٤ٍٞٓو٤خ ( ،ٓؼ٤ٖ ٖٓ ا٤ٍُٞٔو٠

   ٝ  ؛٢ُ إ٠ُ اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خاٍزٔبع أ

 ٝ ؛ٜٓ٘ب ٝأُ٘بٍجخ ُِٔٞػٞع ػ٠ِ اَُجٞهح رل٣ٖٝ اُظؾ٤ؼٝاالٗطجبػبد اُلوك٣خ، ػوع أُالؽظبد 

   اإػبكح االٍزٔبع ٓاو ٝ  ح أفاوٟ ُِزٞط  ٕ ٍابثوب، ٝمُاي ػاٖ ؽو٣ان   َ إُا٠ اٍازقواط ٓالؽظابد أفاوٟ إلرٔابّ ٓاب ك 

 ؛ْ(ٚ أُزؼِ  األٍئِخ أٝ ٝع  األٍزبم ؽوػ األٍئِخ )٣٘وطغ االٍزٔبع ًِٔب ؽوػ 

   ِ٤ٖٔإػلاك فالطخ ثٔشبهًخ أُزؼ   َ  ؛د أَُزقِظخأُالؽظب رز٣ٞغب ٌُ

 .اٍزٔبع ٜٗبص٢ إ٠ُ اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ أص٘بء رل٣ٖٝ اُقالطخ ػ٠ِ اُلكزو 

 ح:ْايّ  اخيالحظ

   ح أُ٘بهشخ. رطـ٠ ػ٤ِٜب ٓل   ال  ػ٠ِ أ ،خ ُالٍزٔبعُؾظ  ٖٓ اى٤٘ٓخ  رقظض أًجو ٓلح 

  ٣واػ٠ ك٢ رل٣ٖٝ أُالؽظبد ػ٠ِ اَُجٞهح اُٞػٞػ، ًؤٕ ٣وٍْ علاٍٝ رظت ك٤ٜب أُؼِٞٓبد ؽَت

 ٞط٤برٜب.فظ

 : يثال

 َٕع انحشكح َٕع انمانة َٕع انًٕعيمٗ آالخ َفخيح آالخ ٔتشيح آالخ إيماػيح
األثش انُفغي 

 نهًٕعيمٗ

       

 ٔوزوؽخْ ػظ٤ٔب، ٣غت إٔ رٌٕٞ اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ اُلا، ٍٝوٝه أُزؼِ  ٣ٌٕٞ ٓوكٝك اإلطـبء ع٤  ؽز ٠  :إسشاداخ

ْ  ػ٠ِ األٍزبم…رشزوى ك٢ أكاصٜب ٝ إ٣وبػٜبا٥الد اُز٢  ،ٓ٘بٍجزٜب ،لٜبٓؤُ   :ٓلهٍٝخ  ٓب ٢ِ٣:إٔ ٣واػ٢  ، ص

 ، ْ ٖٓ ؽ٤ش َٓزٞاٙ ٝ ؽظ٤ِزٚ ا٤ٍُٞٔو٤خٓالصٔخ اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ ُِٔزؼِ   ♪

 ،ْ ػ٠ِ اُزؼ٤ِن ػ٠ِ اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ ٝرؤ٣ٝال رٚ ُٜب أُزؼِ   ♪
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ٕ  ّ هأ١ أُزؼِ  اؽزوا ♪ َ   ْ، أل  ،٤ٍٞٔو٤خك٢ االٍزغبثخ إ٠ُ ٗلٌ اُوطؼخ اُؽو٣وزٚ  ٌُ

 اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ ثؤٍئِخ ٖٓ اُ٘ٞع ا٥ر٢: ػ٠ِزو٤ًي اُ ر٤ٔ٘خ ♪

 ٗٞع ا٥ُخ أٝ ا٥الد اُز٢ رؼيف ؟  -

 طٞد هعَ أٝ آوأح ؟  اُظٞد أَُٔٞع  -

 ٘خ( ٝ أفوٟ ه٣ٞخ ؟ ) ٤ُ   أٝٛ٘بى ٓوبؽغ ػؼ٤لخ ح،األطٞاد ػ٠ِ كهعخ ٝاؽلح ٖٓ اُشل   ع٤ٔغ -

 اُوطؼخ ٓلوؽخ أٝ ٓؾيٗخ ؟ -

 طبفجخ ؟ اُوطؼخ ٛبكصخ أٝ -

 ٍو٣ؼخ أّ ثط٤ئخ ؟ -

 هًَزوا ؟ٝٗٞع األ ،ا٥الد اُز٢ رؼيف ثظلخ ػبٓخ -

 ٝٓب ٢ٛ؟ ،َٛ رؾز١ٞ اُوطؼخ ػ٠ِ أعياء ٓزشبثٜخ -

 َٛ ٢ٛ عل٣لح أّ ٓؤُٞكخ ؟ -

 ؟ خَٛ رو١ٝ هظ   -

ٖٓ ؽ٤ش األٍِٞة  ،ْ أُٞاٗب ٓقزِلخ ٖٓ اُزؤ٤ُق ا٤ٍُٞٔو٢ ا٢ُ٥ ٝاُـ٘بص٢ػ٠ِ إٔ ٣ولّ ُِٔزؼِ   ٍزبم٣ؾوص األ 

ْ   ،زوا٤ًتٝاُ ٌ  اُٞطٍٞ ثبُٔزؼِ   ٖٝٓ ص  ك االٍزٔبع:ٔغو  ثز٤٤ٔي اُ٘ٚ ٖٓ ْ إ٠ُ كهعخ رٔ

  َر٤٤ٔي ٗٞع" اٌُٞٗشورٞ" ٓضال، ٓغ رؼ٤٤ٖ ا٥الد اُز٢ روّٞ ثبُؼيف، ٝرؼ٤٤ٖ ٗٞع أُواكوخ إٕ ًبٗذ ٖٓ هج

 ؛اُج٤بٗٞ أٝ ٖٓ هجَ األهًَزوا

  ٕ؛ًٔبٕ ع٤ٜو)اُزش٤ِٞ(، ًٔبٕ أعٜو( أٍٝؾ،ر٤٤ٔي ا٤ٍُٞٔو٠ اُز٢ رٌزت ُِوثبػ٢ اُٞرو١ ) ًٔبٕ، ًٔب  

 .ر٤٤ٔي ا٤ٍُٞٔو٠ اَُ٘ل٤ٗٞخ ػٖ ٤ٍٞٓو٠ األٝثوا 

ٌ  ٝطٍٞ أُزؼِْ   إ٠َُٝٗؼ٠  ٝ  كهعخ رٔ  -ٓٞىاد –ٓضَ: ثبؿ  ،ل٤ٖ ا٤ٍُٞٔو٤٤ٖم ٤ٍٞٓو٠ ٓشب٤ٛو أُؤُ  ٘ٚ ٖٓ رن

ٔ   -ه٣بع اَُ٘ٔجبؽ٢ -هاكَ -رشب٣ٌٞك٢ٌَ -ثزٜٞكٖ أؽٔل كؤاك  -ىًو٣ب أؽٔل -ٓؾٔل اُوظجغ٢ –بة ل ػجل اُٞٛ  ٓؾ

 …ؽَٖ 

ٝ   :حــيالحظ ٌ  م أُزؼِ  ٣٘ٔٞ رن ٖٓ اُٞهٞف ػ٠ِ ٓلٟ كْٜ ألٍزبم ٖ االْ ٤ٍُِٞٔو٠ ثي٣بكح اُقجوح ا٤ٍُٞٔو٤خ ػ٘لٙ، ٣ٝزٔ

ٝ  أُزؼِ    اُ٘ٞاؽ٢ اُزب٤ُخ:هٜب، ُٝٞ ثظٞهح روو٣ج٤خ ػٖ ؽو٣ن ٓؼبُغخ ْ ٤ٍُِٞٔو٠ ٝ رن

 ؛ٝ كهاٍخ ٓب إما ًبٗذ رؤطِذ ك٤ٚ أّ ال، ِْ  لح ػ٘ل أُزؼٓالؽظخ ػبكاد اإلطـبء اُغ٤   -

 ؛إكهاى إ٣وبع ثؼغ اُوطغ ا٤ٍُٞٔو٤خ  -

 ؛ف ػ٠ِ هطغ ٤ٍٞٓو٤خ ًبٕ هل ٍٔؼٜباُزؼو   -

 .ز٤٤ٔي ؽبثؼٜبثاُزؼوف ػ٠ِ ا٥الد ا٤ٍُٞٔو٤خ  -

ٝ   لٟٝٓ ،ْ ثب٤ٍُٞٔو٠إ٠ُ ؿ٤و مُي ٖٓ األٍئِخ اُز٢ رٌشق ػٖ ٓلٟ اٛزٔبّ أُزؼِ    هٚ.رن

 اإليمــاع

ح ٝاُـِظخ أٝ اُوٞح ٝاُؼؼقاُطٞاد ا٤ٍُٞٔو٤خ رزلبػَ األ ٓغ ػ٘ظو صبُش ٛٞ: اُؼالهخ اُي٤٘ٓخ  ،ٔزشبثٜخ ٖٓ ؽ٤ش اُؾل 

ٍبثواـخ ػِا٠  ْٝاالٍازغبثخ اإل٣وبػ٤اـخ ػ٘ال أُازؼِ   .١ مُي إ٠ُ ظٜاٞه ٓلٜاّٞ ٍٓٞا٤و٠ ٛاٞ اإل٣وـاـبع٣ٝؤك   .ث٤ٖ األطٞاد

ٜـب ٖٓ  االٍزغبثخ اُِؾ٤٘خ    اُؼ٘بطو األفوٟ.ٝرٌٕٞ أ٣َو ػٔٞٓـب ك٢ رؼِٔ 

  ٓ ٔ   ٗظوا ،ْزؼِ  اُخ ك٢ ٝاُزله٣ت أَُؼ٢ اإل٣وبػ٢ ٣ؤفن ٌٓبٗخ ٛب  ،ْ اُِـ٤١ٞزٚ ك٢ ؽ٤برٚ، ؽ٤ش ٣ورجؾ مُي ثبُزؼِ  ألٛ

 كا ُزظله أٌُِـخ ثظٞهح أكؼَ.ـخ إػطبء أُوبؽغ اُِلظ٤ـخ ىٓ٘ـب ٓؾل  ٝطؾ  

ٝاُزٞه٤غ رله٣غ٤ب ٖٓ اُؼالٓبد اُج٤َطخ اَُِٜخ إ٠ُ  ،بثخُؼالٓبد اُي٤٘ٓخ ٖٓ ؽ٤ش اُوواءح ٝاٌُزاْ َ اإل٣وبع ك٢ رؼِ  ٣ٝزٔض  

رٞاطَ كهاٍزٜب ػٖ ؽو٣ن اُِٞؽخ اإل٣وبػ٤خ  ،لح ٝكن اُجوٗبٓظ أُوزوػ، ٝثؼل ٓؼوكخ ٛوّ اُؼالٓبد اُشبَٓأُؼو  

 ،٤َطخم إ٠ُ أُٞاى٣ٖ اُجٝاُزطو   ،ٝشل٢ٜ ًٝزبث٢ اء رٔبه٣ٖ رطج٤و٤خ ٝإٓالء إ٣وبػ٢ثطو٣وـخ )) إ٣ٔـ٢ ثـبه١ (( ثئعو

ٝ   ،٠ِ اُؼوٝة اُؼوث٤خ ٝاُغياصو٣خ أُزلاُٝخ ك٢ اُزواس ا٤ٍُٞٔو٢ػف اُزؼو  ٝ م ٓغ اًزشبكٜب ك٢ ؽظض ٗشبؽ اُزن

 ٤ُق ا٤ٍُٞٔو٤خ اُٞؽ٤٘خ ٝاُؼوث٤خ ٝاُؼب٤ُٔخ.آٖ فالٍ األػٔبٍ أُقزبهح ػٖٔ اُزٝاالٍزٔبع ٓ ،ا٤ٍُٞٔو٢

 انصــٕنفــاج

ػاااٖ ؽو٣ااان اُـ٘ااابء  ،و٤خ ٓاااٖ ؽ٤اااش كهعاااخ اهرلبػٜاااب ٝاٗقلبػاااٜبَ ٛااانا اُ٘شااابؽ كااا٢ كهاٍاااخ األطاااٞاد أٍُٞااا٣٤زٔض ااا

ه ػأٖ اُوٞاػال ٝ اٌُزبث٢. رٌإٞ كهاٍازٚ راله٣غ٤ب ٓزٔبشا٤خ ٓاغ ٓاب ٛاٞ ٓواو  أاإلٓالء ا٤ٍُٞٔو٢ اُشل٢ٜ ٝ ،أاُظُٞلبص٢
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ْ ُٔازؼِ  اُٜلف ٓاٖ ٛانا اُ٘شابؽ ٛاٞ عؼاَ ا٠ُٝ ؿب٣خ اَُالُْ ٝأُوبٓبد. إ ،ثلا٣خ ثؤٍٔبء اُؼالٓبد ،ٝاُ٘ظو٣بد ا٤ٍُٞٔو٤خ

 كاصٜب ثطو٣وخ ػ٤ِٔخ ٝػ٤ِٔخ.أٝ ،هٓٞى ا٤ٍُٞٔو٠ بكها ػ٠ِ كي  ه

 انمٕاػذ انًٕعيميحٔييذاٌ انُظشياخ  6.6

  َ ارٌٕٞ ٓج ، ٓغ اُظُٞلبط اُـ٘بص٢اإل٣وبع ٝأ١  ،ؽ٤ش رؼط٠ أُؼِٞٓبد اُ٘ظو٣خ ٖٓ ٗزبط اُ٘شبؽ٤ٖ اَُبثو٤ٖ ،طخ عل 

 ثؼغ اُزؼبه٣ق أُٞعيح.

ه٣ٖ ك٢ اُجوٗبٓظ أٝ ٝاُظُٞلبص٢ أُوو   اُزطج٤ن اإل٣وبػ٢ إؽبه ؽٞاٍ كهاٍخ اُوٞاػل فبهطؽبٍ ٖٓ األ أ١   ك٢ ٣ؾن   ٝال

ٓ  ػبٝمُي هظل إػطـبء ك ،ـخفالٍ اُؾظ    خ.٤ِـخ ٝٓظلاه٤ـخ أًضـو ُِ٘شبؽ ثظلخ ػب

 :أْــذاف ييذاٌ األغُيــح انتشتٕيــح

 ؛ـْر٤ٔ٘ــخ اإلكهاى اُؾَــ٢ ُلٟ أُزؼِ   -

ٝ   ،ِخو ثبُٔؼب٢ٗ اُغ٣٤ٔشؼ ٚعؼـِ - ٞ  م اُزوا٤ًت اُِـ٣ٞخ ا٤َُِٔخ اُز٢ رؤك  ٣ٝزن  ؛أُؾظٍٞ اُِـ١ٞ ١ إ٠ُ ٗٔ

ٔ  ِػ ٙرؼ٣ٞل -  ٚ؛ُبٝإكهاى ٝىٗـٚ ٝعٔ ،اُشؼو ت  ٗلَٚ ؽ ٢ ك٠٢ االٍزٔبع إ٠ُ اُؼجبهاد األكث٤خ اُغ٤ِٔخ اُز٢ ر٘

 ؛ثش هٝػ اُزؼبٓـَ ٝاُزٌبٓـَ ٝاُشؼٞه ثو٤ٔـخ اُؼٔـَ اُغٔبػـ٢ -

 ؛ٔ٘زظْاُؿ٤و ٌ ت اُظواؿ ٝاَُوػخ ٝاُز٘ل  ٝرغ٘   ،ػ٠ِ اُـ٘بء اُظؾ٤ـؼ ٙرؼ٣ٞل -

ًبُظلم  ،خخ ٝاألفاله٤٤ُو٤ْ االعزٔبػٝرو٤ٍـ ا ،٢ـ٢ ٝاُوٝؽر٤ٔ٘خ ٝعلإ اُطلَ ٝٝػ٤ٚ االعزٔبػ٢ ٝاُٞؽ٘ -

 ؛ٚٝاُشؼٞه ثبَُٔؤ٤ُٝخ ٝاُزَٔي ثبُ٘ظبّ ٝؽج   ،ٝاألٓبٗخ ٝاُشغبػخ

 األٗبش٤ل ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ.ا ٖٓ فالٍ ر٤ٜئـخ اُلوطـخ ُِزؼج٤ـو ػٖ اُ٘لـٌ رؼج٤وا ؽو   -

 عيــش يياديٍ في حصــح انتشتيـح انًٕعيميــح

 :ييذاٌ انتزٔق انًٕعيمي ٔاالعتًاع -0

وٛـب ـخ أٝ ُؼجـخ أٝ هطؼـخ ٤ٍٞٓو٤ـخ ٣ؾؼ  : ٣ٌٕٞ اُز٤ٜٔـل ُز٤ٜئخ اُلفٍٞ إ٠ُ ط٤ْٔ أُٞػـٞع ػٖ ؽو٣ن هظ   انتًٓيــذ

 ٣ٝؼوف ع٤ٔـغ أؽٞاهٛب . ،َٓجوب ٍزبماأل

ٓضـَ: ٓب اٍْ ا٥ُـخ  ،ٔؾلٝكحاُأٍئِخ  ألٍزبما ٣طوػ ،خ كهبصنرٜب ٍز  ٓل   رزغبٝى ثؼل اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ اُز٤ٜئخ ٝاُز٢ ال :شضانؼـ

 اُظـبكه ػٜ٘ــب ٛـنا اُظٞد ؟

ٞ   ييذاٌ انمٕاػـذ انًٕعيميــح: -6 ٕ اُ٘ظو٣بد ٝاُوٞاػل ا٤ٍُٞٔو٤خ ٖٓ ػ٘ظو٣ـٖ أٍب٤٤ٍٖ ٓورجط٤ٖ اهرجبؽب ٝص٤وب رزٌ

 اإل٣وبع ٝاُ٘ــــْ:ٝٛٔــب:

 ٖٓ ؽ٤ش اُطٍٞ ٝاُوظـو. ،: ٛـٞ ػالهـخ األطٞاد ثجؼؼٜـب اُجؼغ ٖٓ ؽ٤ـش اٍزٔواه ًَ ٜٓ٘ـباإليماع

٣غت ر٤َ٘ن ػ٘ظو اإل٣وبع هجـَ اُ٘ـــْ ُٔب . ح ٝاُـِظخٛـٞ ػالهـخ األطـٞاد ثجؼؼٜب اُجؼغ ٖٓ ؽ٤ش اُؾل   :انُغـىٔ

  ٔ  ٣ـٖ.اُوثـؾ ث٤ـٖ ٛن٣ٖ اُؼ٘ظو ك٤٢ــخ ُـٚ ٖٓ أٛ

 ـْصـْ ٣ؼوع ػ٠ِ أُزؼِ   ،ثئػطبء رٔو٣٘بد رٜـلف إ٠ُ إكهاى اُؼالهـخ اُي٤٘ٓـخ أُظبؽجـخ ٌُِِٔبد ٍزبم٣وــّٞ األ

ٝرٜلف ٛنٙ  .ٝرٌٕٞ ٛنٙ األف٤وح ٓ٘بٍجخ َُٔزٞاٙ اُؼو٢ِ ٝاُيٓ٘ــ٢ ،ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘ٔبمط ٣ٝطِـت ٓ٘ٚ روك٣لٛب

  ً ْ  إم ٣واػ٠ ػ٘ل إػطبء اُ٘ٔبمط رٌواهٛب ؽز   ،٢و اإل٣وبػاُزٔو٣٘بد إ٠ُ ر٤ٔ٘ـخ هلهرٚ ػ٠ِ اُزن ٓ  ا ٠ ٣ز ب ــروبٜٗـب إ

 ٝ ه٤ِٔــٖ كـ٢ ٗلـٌ اُٞهـذ.أثبُزظل٤ـن أٝ اُ٘وو ػ٠ِ اُطبُٝخ ثوـِْ 

 :ٝرشَٔ  ،ييذاٌ األَشٕدج ٔ األغُيح انتشتٕيح .3. 6

  ؛كهاٍخ اُ٘ش٤ل ُـ٣ٞـب -

 ؛رله٣جبد اُز٘لٌ -

 .كهاٍخ اُ٘ش٤ل ٤ٍٞٓو٤ب )ُؾ٤٘ـب( -

 ٤خ:رجغ ك٢ مُي اُقطٞاد ا٣ٝ٥ز   ،دساعح انُشيذ نغٕيـا (أ

 ،َٓزؼ٤٘ب ثظٞهح ؽٍٞ ٓٞػٞع اُ٘ش٤ل ،ْٓغ أُزؼِ  ألٍزبم ٣غو٣ٚ ا ٖٓ فالٍ ؽٞاه انُشيذ تمذيى يٕضٕع -
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ٝ  )ػ٠ِ اَُجٞهح  كتاتح انُشيذ - ؾلح ك٢ اُِؾٖ ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاػؼ ٓشٌٍٞ، ٣ٝغؼَ اُلوواد أُز   ثقؾ   (ٍأُوطغ األ

 ،٣بكح اإل٣ؼبػ ٝر٤ََٜ كهاٍخ اُِؾُٖي ،ٖٓ ُٕٞ ٝاؽل

 ،اُ٘ش٤ل هواءح ٗٔٞمع٤خ، ٣ٝشوػ أٌُِبد ٍزبماُ٘ش٤ل: ٣ووأ األ دساعح كهًاخ -

ْ   ،روط٤ؼب إ٣وبػ٤ـب ٓ٘زظٔاـب غ انُشيذيتمط - ْ ٣طِات ٓاٖ أُازؼِ   ٓظبؽجاـب مُاي ثؼاوة األىٓ٘اخ ثظاٞهح ٓ٘زظٔاخ، صا

 هواءح اُ٘ش٤ل هواءح إ٣وبػ٤خ ٓظؾٞثخ ثؼوة األىٓ٘خ.

اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُالّ اُش٤َٔخ ػ٠ِ ٍالٓخ اُ٘طن ٝؽَٖ ٓقبهط اُؾوٝف، ًٔب ٣َٜو ػ٠ِ  ٍزبم: ٣َٜو األيالحظـح

 اُوواءح اإل٣وبػ٤خ رَبػل ػ٠ِ رٞػ٤ؼ مُي.ٝاُؤو٣خ، ٝ

ٝمُي ثزله٣جٚ ػ٠ِ  ْ ُنُي ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُغ٤َٔخ.٣٘جـ٢ ر٤ٜئخ أُزؼِ   ،: هجَ كهاٍخ اُ٘ش٤ل ٤ٍٞٓو٤بتذسيثاخ انتُفظ ب(

ٌ  ؽَٖ اُز٘ل  ٓب ٣ِـ٢:ك٢ مُي  ، ٓز جؼبْ ك٤ٌٚ ٝاُزؾ

 :رغل٣ل ٛٞاء اُوَْ ٝٝهٞف اُزال٤ٓن اٍزؼلاكا ُزله٣جبد اُز٘لٌ

 ،اُن١ ٣وكغ ٣لٙ إ٠ُ األػ٠ِ ثٔب ٣٘بٍت ٍوػخ اُش٤ٜن اُغٔبػ٢ ٍزبمْ إشبهح األ: ٣زجغ أُزؼِ  انشٓيك -

 ،صٞا٢ٗ  (4أهثغ ) إ٠ُ ( صٞا3٢ٗصالس )ح ُٔل   ٓوكٞػخ٣لٙ  ٍزبماأل جو٣٢ :حثظ انُفظ -

 ٣٘يٍ أُؼِْ ٣لٙ ثؾوًخ ثط٤ئخ رالصْ ٍوػخ اُيك٤و اُغٔبػ٢.: انضفيش -

ً  ح ٓو  ٛنٙ اُزله٣جبد ػل   ٍزبمه األ٣ٌو    لا ػ٠ِ ػوٝهح رطج٤ن هٞاػل اٍزوفبء اُؼؼالد أص٘بء اُـ٘بء.اد، ٓؤ

 اُقطٞاد اُزب٤ُخ: ، ٓز جؼبكهاٍخ اُ٘ش٤ل ٤ٍٞٓو٤ب )ُؾ٤٘ـب(  (ج

 اُ٘ش٤ل ػيكب ػـل ح ٓوادأُزؼ٤ِٖٔ  ٣َٔغ األٍزبم ٖٓ ٍ  ٝ ْ   ،أُوطغ األ ٣شغغ أطؾبة أُٞاٛت اُظاٞر٤خ ػِا٠  ص

ْ  ٣طِت ٖٓ اُغ٤ٔغ إػبكح ؿ٘بء اُ٘ش٤ل ،ؿ٘بء اُ٘ش٤ل  ؛ص

   اُ٘ش٤ل ٓو   ٍزبم١ األ٣ؤك ٖٓ ٍ  ٝ ث٤٘ٔب ٣ش٤و ثبَُٔطوح إُا٠ أٌُِابد أص٘ابء اإلٗشاـبك، صاْ ٣طِات  ،ح صب٤ٗخأُوطغ األ

 ؛ادح ٓو  ٝأف٤وا ٣طِت ٖٓ ع٤ٔغ أُزؼ٤ِٖٔ إػبكح األكاء ػل   اُظٞر٤خ أكاء اُ٘ش٤ل،صب٤ٗخ ٖٓ أطؾبة أُٞاٛت 

 ؛٣طِت ٖٓ أُزؼ٤ِٖٔ ٓواكوخ اُؼيف ثبإلٗشبك ثظٞد فبكذ 

  ح ٣الؽااع ٗواابؽ اُؼااؼق  ٞ ٣َٝاازؼَٔ اُطو٣وااخ اُغيص٤ااخ ثئػاابكح إٍاأبع اُغاايء ٓااٖ اُِؾااٖ  ،ٔاا٤ٖػ٘اال أُزؼِ  ٝاُواا

 ؛أُطِٞة ُزلاهى األفطبء

  ٣طِت ٖٓ م١ٝ  ْ  ثلٝٗٚ. أُٞاٛت اإلٗشبك ٓغ اُزَغ٤َ ص

 .انًٕعيمي ٍانهح يًكٍ نهًؼهى إخشاء انتؼذيالخ انالّصيـح في ْزِ انطشيمح حغة يغتٕٖ انًتؼهًيٍ ٔعشػح انتماط :يالحـظـح
 

 مخّطط التعّممات . 3
        ظانغُح األٔنٗ يتٕعّ     

 :تٕعظانكفاءج انختاييح  في َٓايح انغُح األٔنٗ يٍ انتؼهيى انً

أكاء ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤ل  هح ،أكاء ٍالُْ ٝإ٣وبػبد ٓوو   إثلاء اُوأ١ ك٢ ثؼغ اُوٞاُت ا٤ٍُٞٔو٤خ ػٖ ؽو٣ن اُؾٞاه،

 .ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ ثبٍزؼٔبٍ ثؼغ اُزو٤٘بد  اُج٤َطخ ُِظٞد اُٞاؽل

 األغُيح انتشتٕيح ٔانُاشيذ انمٕاػذ ٔانتطثيماخ انتزٔق انًٕعيمي ٔاالعتًاع
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 ُٔ٤ٍٞو٠رؼو٣ق ا 

   ياد األطٞاد٤ٔٓ 

 ػبصالد ا٥الد ا٤ٍُٞٔو٤خ: 

  ُخ اُلف اٌُج٤و)اُج٘ل٣و( -

  ُخ اُطجَ -

  ُخ اُوظجخ -

  ُخ اُيهٗخ )اُـ٤طخ( -

  ُخ اُ٘وبهاد -

 اُووهبثٞ -

 اُلوهخ ا٤ٍُٞٔو٤خ اُلٌِِٞه٣خ 

 شقظ٤خ ٤ٍٞٓو٤خ عياصو٣خ 

 .ٌُهبُت اُلب 

 اُ٘جغ،ػجؾ ٝٓؾبًبح. اإليماع: 

 أُلهط  :يحلٕاػذ انكتاتح ٔانمشاءج انًٕعيم(

 -اُ٘ـٔبد ػ٠ِ أُلهط -ٓلزبػ طٍٞ -ا٤ٍُٞٔو٢

 اُؾٞاعي...( -اُؾوٍٞ

 انؼالياخ انضيُيح : 

...( )  ٌٍٝزبرٜب،     ، ،   ، . ،  

 ♫ف٤ِخ: 

 اُوثبؽ اُي٢٘ٓ 

 إشبهح اإلػبكح 

   ٍِبكْٙ كٝ اٌُج٤و ٝأثؼ 

 :4/4   -    3/4   -  2/4 اإليماػاخ انثغيطح. 

 .إ٣وبع اُٞؽلح اُظـ٤وح 

  اُ٘ش٤ل اُٞؽ٢٘ هَٔب

 )إعجبه١(.

  ٖٓ ثئػبكخ ٓغٔٞػخ

األٗبش٤ل ٝاألؿب٢ٗ 

اُٜبككخ  8ٝ 5اُزوث٣ٞخ ث٤ٖ 

اُز٢ ُٜب ػالهخ ثٔقزِق 

اُزظبٛواد اُٞؽ٤٘خ 

ٝاُل٤٘٣خ ٝاُؼب٤ُٔخ اُز٢ 

رظبكف اَُ٘خ اُلها٤ٍخ 

ٕ ٓ٘بك٤خ ُِو٤ْ ػ٠ِ أال رٌٞ

االعزٔبػ٤خ ٝاألفاله٤خ 

 ُِٔغزٔغ اُغياصو١. 
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 انغُح انثاَيح يتٕعظ 

اُزؼج٤و ٝاُؾٞاه ٓغ ا٥فو٣ٖ إلػطبء اٗطجبػٚ : انكفاءج انختاييح في َٓايح انغُح انثاَيح يٍ انتؼهيى انًتٕعظ

؛  ٓووه ٝرل٣ٖٝ اَُالُْ ٝأَُبكبد ا٤ٍُٞٔو٤خ ٝاإل٣وبػبد. ػجؾ إ٣وبع ػوث٢ أكاء؛  لخ ٤ٍٞٓو٤خك٢ ٓوطٞػخ أٝ ٓؤُ  

 ٖٓ األٗبش٤ل ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ ثبٍزؼٔبٍ رو٤٘بد ) اُظٞد اُٞاؽل ( اُج٤َطخ. أكاء ٓغٔٞػخ

 األغُيح انتشتٕيح ٔاألَاشيذ انمٕاػذ ٔانتطثيماخ انتزٔق انًٕعيمي ٔاالعتًاع

 - اُلهثًٞخ :اآلالخ انًٕعيميح

 -أٌُبٕ -اُ٘ب١  - اُلف اُظـ٤و

 -اُوبٕٗٞ -اُؼٞك – أٌُبٕ اُغ٤ٜو 

)اُلوهخ ا٤ٍُٞٔو٤خ  اُزقذ اُؼوث٢:

 اُؼوث٤خ(

اُؼوث٢ ثٖ  :انشخصياخ انًٕعيميح

 .ٓٞىاه – ٤ٍل كه٣ٝش - طبه١

 

 :انخاليا اإليماػيح

 + 

 الص  - كب ى -طٍٞ ى  - كٝ ى :ىـانغالن

 +  b+  #  :إشاساخ انتحٕيم

 ٢ٓ ، كب  1ه١ :انُغًاخ

 ص3،  ى3ى ، 2ص، 2ى، 2 :انًغافاخ

 أَُبػ٢ اُضو٤َ  - : اُجشوفاإليماػاخ

 ٓوبّ ؽغبى - : ٓوبّ اُٜ٘بٝٗلانًماياخ

 ؽجغ اُي٣لإ :انطثٕع اندضائشيح

 -االٗوالة -أُٞشؼ :انتآنيف انًٕعيميح

 .اُظٞٗبرخ -أَُبػ٢

 اُ٘ش٤ل اُٞؽ٢٘ هَٔب )إعجبه١(.

ثئػبكخ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤ل 

اُٜبككخ  8ٝ 5ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ ث٤ٖ 

ػالهخ ثٔقزِق اُزظبٛواد  باُز٢ ُٜ

اُز٢ ٝاُؼب٤ُٔخ اُٞؽ٤٘خ ٝاُل٤٘٣خ 

 ػ٠ِ أال   ،رظبكف اَُ٘خ اُلها٤ٍخ

رٌٕٞ ٓ٘بك٤خ ُِو٤ْ االعزٔبػ٤خ 

 ٝاألفاله٤خ ُِٔغزٔغ اُغياصو١.

 
 

 :ظ نثح يتٕعّ انغُح انثا

اُزؼج٤و ٝاُؾٞاه ٓغ ا٥فو٣ٖ إلػطبء اٗطجبػٚ ك٢ : انكفاءج انختاييح في َٓايح انغُح انثانثح يٍ انتؼهيى انًتٕعظ

؛ ( أُووهح اُؼوث٤خ ٝاُـوث٤خ ٝاُغياصو٣خأكاء ٝرل٣ٖٝ اَُالُْ ٝأَُبكبد ا٤ٍُٞٔو٤خ ٝاإل٣وبػبد )؛ ٓوطٞػخ أٝ ٓؤُلخ ٤ٍٞٓو٤خ

 ك األطٞاد " اُج٤ُٞل٢ٗٞ "(.ل ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ ثبٍزؼٔبٍ رو٤٘بد ) اُظٞد اُٞاؽل ٝ أُزؼل  أكاء ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤

 األغُيح انتشتٕيح ٔاألَاشيذ انمٕاػذ ٔانتطثيماخ انتزٔق انًٕعيمي ٔاالعتًاع

 :اآلالخ انًٕعيميح 

 اُجيم -

 أُيٝك -

 اُضٔجب٢ٗ  -

 األٝثٞا -

 اُطوٝٓجبس   -

 اُو٤طبه -

 اُلِٞد اُغبٗج٢ -

 ًٕعيميحانتآنيف ان: 

 اُلٝالة -

 اَُ٘ل٤ٗٞخ -

 اُ٘ٞثخ -

 :انشخصياخ انًٕعيميح 

 ٓؾٔل ػجل اُٞٛبة. -

 ثزٜٞكٖ. -

 ػجل اٌُو٣ْ كا٢ُ. -

 انخاليا اإليماػيح: + 

  اُقال٣ب أُ٘وٞؽخ  + 

 :ٓوبّ اٌُوك  ٓوبّ هاٍذ. ٓوبّ ث٤بر٢. انًماياخ 

 :انغالنى 

 . نطٍٞ  -

 ُظـ٤و. ٢ٓ ا -

 انًغافاخ   

 أَُبكخ اُواثؼخ -     

 أَُبكخ اُقبَٓخ -

 إشاساخ انتحٕيم: 

-   # + b  + 

 ػالٓبد اُزؾ٣َٞ ارِؼوث٤خ -    

 أُظٔٞك١ اٌُج٤و ـ ا٣وبع اُقالص اإليماػاخ :

 أٝ اُجشوف

 ؽجغ اُظ٤ٌب) اُغياصو١ (. :انطثٕع اندضائشيح 

 .)اُ٘ش٤ل اُٞؽ٢٘ هَٔب )إعجبه١ 

ثئػبكخ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤ل 

 8ٝ 5ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ ث٤ٖ 

ػالهخ  ُٜباُٜبككخ اُز٢ 

ثٔقزِق اُزظبٛواد اُٞؽ٤٘خ 

ٝاُل٤٘٣خ ٝاُؼب٤ُٔخ اُز٢ 

رظبكف اَُ٘خ اُلها٤ٍخ ػ٠ِ 

أال رٌٕٞ ٓ٘بك٤خ ُِو٤ْ 

االعزٔبػ٤خ ٝاألفاله٤خ 

 ُِٔغزٔغ اُغياصو١.
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  ظـيتٕعّ  شاتؼحنغُح انا

 في َٓايح انغُح انشاتؼح يٍ انتؼهيى انًتٕعظانكفاءج انختاييح  

أكاء -أكاء ٝرل٣ٖٝ اُزآُلبد ا٤ٍُٞٔو٤خ  -ٗول ٝإثلاء اُوأ١ ك٢ أػٔب ٍ ٤ٍٞٓو٤خ )اُـوث٤خ ٝاُؼوث٤خ ٝاُغياصو٣خ(

أكاء ٓغٔٞػخ ٖٓ األؿب ٢ٗ اُزوث٣ٞخ ٝاألٗبش٤ل ثبٍزؼٔبٍ رو٤٘ب د )  -رٔبه٣ٖ إ٣وبػ٤خ ُٝؾ٤٘خ ٝاثزٌبه عَٔ ٤ٍٞٓو٤خ

 .ك األطٞاد(اُٞاؽل ٝ أُزؼل  اُظٞد 

 األغُيح انتشتٕيح ٔاألَاشيذ انمٕاػذ ٔانتطثيماخ انتزٔق انًٕعيمي ٔاالعتًاع

  اآلالخ انًٕعيميح:

 ٞٗاُج٤ب 

 ٕٞاُجبط 

 ًاله٣٘بد ( ا٤ُواػخ ( 

 أٌُبٕ األعٜو 

 ثبؽو١( أُغٔٞػخ اإل٣وبػ٤خ( 

 )أُوًت )اَُبٗض٤ز٤يٝه 

 ٍٝأُ٘ل 

  انشخصياخ انًٕعيميح:

 ــــخ:  ك٤لبُل١اُؼب٤ُٔ 

 اُؼوث٤ـخ:  ه٣بع اَُ٘جبؽ٢ 

  اُغياصو٣خ: اُؾبط ٓؾٔل اُؼ٘وخ 

 لٕانة انتؤنيف:

 اٌُٞٗشورٞانؼانًيح : 

 اُوظ٤لحانؼشتيح : 

 األؿ٤٘خ اُشؼج٤خ.اندضائشيح : 

 انؼالياخ اندذيذج:

o       

o  اُزآُلبد ا٤ٍُٞٔو٤خ 

 انغالنى انًٕعيميح:

o اٌُج٤وح ٝاُظـ٤و 

o  ه١ اٌُج٤واشزوبم ٍِْ  

o اشزوبم ٍِْ ٢ٍ b اٌُج٤و 

 انًماياخ انؼشتيح:

o ٓوبّ ا٤ٌَُب 

o ّٓوبّ اُٜيا 

 اإليماػاخ:

o  أُظٔٞك١ اُظـ٤و 

o إ٣وبع عياصو١. 

 

 )ثئػبكخ  ،اُ٘ش٤ل اُٞؽ٢٘ هَٔب )إعجبه١

اُز٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤ل ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ 

ٜب ٓٞاػ٤غ روث٣ٞخ ٛبككخ، ُٜب ٣٘جـ٢ إٔ رٌٕٞ ُ

اُزظبٛواد اُٞؽ٤٘خ ٝاُل٤٘٣خ  ػالهخ ثٔقزِق

 .ٝاُؼب٤ُٔخ اُز٢ رظبكف اَُ٘خ اُلها٤ٍخ

٣ٌٖٔ إٔ رز٘بٍٝ ثؼغ أُٞاػ٤غ األفوٟ ك٢ 

 إؽبه اُز٤َ٘ن ثجبه٢ أُٞاك ٓضَ:

اُزوث٤خ  -اإلٗغ٤ِي٣خ  -اُلو٤َٗخ -اُؼوث٤خ  خاُِـ

رٌٕٞ  ػ٠ِ أال  (، 8 ٝ  5ث٤ٖ  ٛبػلك)اإلٍال٤ٓخ 

ه٤خ ُِٔغزٔغ ٓ٘بك٤خ ُِو٤ْ االعزٔبػ٤خ ٝاألفال

 اُغياصو١.

 :كيفية بناء وضعية تعممية. 4
ئ لممتعمم وضعية إشكالية تيي   ة بجانب جزئي من متطمبات الكفاءة المستيدفة. ىيىي وضعية خاص   لوضعيـة التعمميـةا

يا إن   ،بمعنى آخر .مات جديدة ) معارف ، أدوات ، سموكات ( من خالل نشاط البحث عن المعمومات وبناء المعرفةتعم  
اكتسبو من مفاىيم وقواعد  ما ن عميو أن يستحضر فييا كل  يتعي   ،مشكمة تدعو المتعمم إلى طرح مجموعة من التساؤالت

 . يتم تناوليا بشكل فردي أو جماعي ،وقوانين ونظريات ومنيجيات وغيرىا
 نات الوضعية التعممية :مكو  

 يصف موضوع الوضعية  :السياق
  ،طاتمخط   ،ة )صور، نصوص، جداول ، منحنياتتعين المتعمم عمى انجاز الميم   ،قترحةية م: ىي عناصر ماد  السند

                               .تسجيالت سمعية(
 : ىي مجموعة توصيات العمل                                                التعميمة
                                                                                .د ما ىو مطموب من المتعمم إنجازهعميمات التي تحد  وتتمثل في مجموع الت ،: التنبؤ بالمنتوج المرتقبالمهمة

 : الــــمث    
  ة الموسيقيةنات القص  : مكو   السياق -
 المعالم تسجيل موسيقي يشمل القصة الموسيقية واضحة -
 ر األحداث مع محاولة تصو   ،ة الموسيقيةإلنصات الجيد لمقص  المتعمم عمى ا : حث  التعميـمــة -
 .ةبطريقة حر  رىا ىو الموسيقيةكما  يتصو   الميـــمـة : المطموب من المتعمم محاولة سرد ألحداث القصة -

  
 اقتراح وضعيات تعممية

 طــــالسنة األولى متوسّ 
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 الوضعية :
 : إيقاعات موسيقية.السياق    -1
 مقاطع موسيقية متنوعة مسموعة أومدونة.: السنــــد    -2
 : تحميل المقاطع الموسيقية من حيث السمم واإليقاع . التعميمــــة  -3
 : المطموب من المتعمم أن يحدد نوع السمم وذكر أبعاده وكذا نوع اإليقاع .           المهــــمة  -4

 تقييمية اقتراح وضعيات
 طـــالسنة األولى متوسّ 

وبعد التدريبات المتواصمة لمفرقة الموسيقية التابعة لممتوسطة، جاء أفريل  16  في إطار اإلحتفال بيوم العممية : نص الوضع -1
عادة كتابة القطعة الموسيقية وتوزيعيا عمى العازفين.  يوم العرض بقيادة األستاذ الذي كمفكم بقيادة الجوق الموسيقي وا 

 لثالثي في سمم دو الكبير.: دون ستة حقول من اإليقاع االمطموب  -2
 : وظف كل الرموز واألشكال التي درستيا. التعميمــــة -3

 نموذج عن بطاقة وضعية مشكمة
 األولى متوسط السنـة: المـاّدة: التربية الموسيقية

 الميدان أو المحور:النظريات والقواعد الموسيقية 
 .مسايرتو بطريقة سميمة ودقيقةالتمكن من ضبط اإليقاع و الكفاءة الختامية المستهدفة: 

 مرّكبات الكفاءة المستهدفة:
 : التعرف عمى الكتابة الموسيقية )الرموز األساسية ( واكتشاف موقع النغمات عمى الخطوط والفراغات.         المركبة األولى

 الوضعيات البسيطة الخاصة بها:
   4/4،    4/3،   4/2عمى إيقاعات  . االنطالق من االستماع إلى مقاطع موسيقية مختمفة تحتوي1
 . االنطالق من تحديد أبعاد سمم دو الكبير.2
 حقول موسيقية تحتوي عمى اإليقاع الثنائي. 8.ابتكار وتدوين 3

 .      يتممك القدرة عمى ربط العالقة بين العالمات الزمنية وسكتاتيابة الثانية : المركّ 
قا من االستماع المقطع األول من النشيد الوطني )قسما( يتمكن المتعمم من تحديد انطال. 1 الوضعيات البسيطة الخاصة بها:

 .موضع السكتة وتقدير مدتيا الزمنية
 أداء السكتة أداء صحيحا في تمرين تطبيقي.. 2

 

من خالل تمرين صولفائي مدون عمى السبورة يتعرف   -
 االنطالقية الوضعية المشكمة المتعمم عمى السمم الموسيقي واإليقاع.

 أبعاد السمم الكبير. -
 معارف موارد مرتبطة بالوضعية المشكمة _ العالمات الزمنية والسكتات.

 التعود عمى التفكير السميم المنطقي.  -
 _ احترام الضوابط والعمل بالمقاييس.

 القيم المستعممة

 مةالكفاءات العرضية المستعم تحديد القيمة الزمنية لألشكال والرموز.  -
 أنماط السندات التعميمية المطموب استخدامها في الحلّ  مقاطع ومدونات موسيقية موسيقية. -

 دقيقة 25الّمـدة المتوّقعة :  
 

 

انطالقا من االستماع إلى مقطع موسيقي بسيط يتم اكتشاف نوع اإليقاع ونوع السمم  - وضعية تعممية إدماجية
 الموسيقي.

من خالل مدونة موسيقية ناقصة الحقول يحاول المتعمم تتم المقطوعة حسب السمم  -حل الوضعية المشكمة 
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 واإليقاع المحدد في بداية المدونة. القيةاالنط

الوضعية المشكمة 
 التقييمية

 .من خالل استماعك إلى ىذه القطعة الموسيقية -النص:
 معرفة السمم الموسيقي وتحميل أبعاده.-2تحديد نوع اإليقاع المطموب:

 عميك بتحديد المقياس وتوظيف كل الرموز واألشكال التي درستيا.  تعميمة:ال

 ةلميادين الثالثاط التعممات حسب مقاطع تقسيم مخطّ 
 : اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خدجاانً

  : اَُ٘خ أ٠ُٝ ٓزٍٞؾانًغتٕٖ

ٝ  انًيذاٌ  /اُوٞاػل ا٤ٍُٞٔو٤خ/اُ٘ش٤ل ٝاألؿ٤٘خ اُزوث٣ٞخم ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاالٍزٔبع: اُزن

 المقاطع الكفاءة الختامية الميدان
التذوق 

الموسيقي 
 ابداء الرأي في بعض القوالب الموسيقية واالستماع

 : تعريف الموسيقى ومميزات األصوات.1مقطع
 : عائالت اآلالت الموسيقية.2مقطع
: الفرق الموسيقية وقالب الفالس 3مقطع

 وشخصيات موسيقية.
القواعد 
 الموسيقية

 اعات المقررةأداء الساللم وضبط اإليق

 : مسايرة البض بالضبط والمحاكاة.1مقطع
 : المدرج الموسيقي ومفتاح صول 2مقطع
      وسكتاتها 

 اشارة اإلعادة  -الرباط الزمني  -: 3مقطع
 اإليقاعات البسيطة -سمم دو الكبير وابعاده  -
2/4 - 3/4 - 4/4   

النشيد واألغنية 
 التربوية

      : أداء أناشيد تحتوي عمى 1مقطع لتربوية أداءا سميماأداء األناشيد واألغاني ا

  وسكتة السوداء
 :أداء أناشيد ذات أبعاد السمم الكبير.2مقطع

 : يمكن لألستاذ أن يظيف أناشيد أخرى خارج المقطع.مالحظة
 
 
 
 
 
 المقطع التعّممي. 5
 
 
 
 

 و (األ) االَطالليحانٕضؼيح 

ل ّٔ م ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاالٍزٔبعانًمطغ األ  ٝ  : ٤ٓلإ اُزن

 
 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 1عيص٤خ 

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 2عيص٤خ 
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 لمقطع تعمميمات مخطط اجراء التعمّ 

 : اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خدجاانً
  : اَُ٘خ أ٠ُٝ ٓزٍٞؾانًغتٕٖ
 اُوٞاػل ا٤ٍُٞٔو٤خانًيذاٌ: 

 ٣وبػبد أُووهح: أكاء اَُالُْ ٝػجؾ اإلانكفاءج انختاييح

 
 
 

 6انٕضؼيح انتؼهًيح األو نهًمطغ 

 ٝػؼ٤خ 

 عيص٤خ ٝاؽلح

ػبصِخ ا٥الد 

 ا٤ٍُٞٔو٤خ

 3انٕضؼيح انتؼهًيح األو نهًمطغ 

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 1خ عيص٤

 اُلوم ا٤ٍُٞٔو٤خ

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 2عيص٤خ 

 هبُت اُلبٌُ

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 3عيص٤خ 

شقظ٤بد 

 ٤ٍٞٓو٤خ

رؼو٣ق 

 ا٤ٍُٞٔو٠

٤ٔٓياد 

 األطٞاد

ّٔ األو نانٕضؼيح   ل هًمطغ األ

 عيص٤خ ٝاؽلحٝػؼ٤خ 

 َٓب٣وح اُ٘جغ ٝأُؾبًبد
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 ييذاٌ: انُشيذ ٔاألغُيح انتشتٕيح

                       ٢ٗ اُزوث٣ٞخ أكاء ٤ٍِٔب٤ل ٝاألؿبأكاء أُزؼ٤ِٖٔ ُألٗبش : انكفاءج انختاييح
 = كفاءة ختامية لميدان النشيد واألغنية التربوية. 2+ مقطع 1مقطع

 
 

 ميدان التذوق الموسيقي واالستماع
 الكفاءات العرضية القيم المهارات المعارف

 انكفاءج يشّكثاخ
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رؼو٣ق ا٤ٍُٞٔو٠ ًؼِْ  -

 ٝكٖ.

  ٤ٔٓياد األطٞاد -

 ػبصالد ا٥الد ا٤ٍُٞٔو٤خ . -

اُلوم ا٤ٍُٞٔو٤خ ٝهبُت  -

 اُلبٌُ ٝشقظ٤بد ٤ٍٞٓو٤خ.

 إكهاى ٓلّٜٞ ا٤ٍُٞٔو٠. -

٤ٔ٣ي األطٞاد ٣ٝظ٘ق  -

 .ا٥الد إ٠ُ ػبصالرٜب

 اُزؼوف ػ٠ِ اُلوم ا٤ٍُٞٔو٤خ -

 اُزؼوف ػ٠ِ اُشقظ٤بد -

 ا٤ٍُٞٔو٤خ

ٓلّٜٞ اُزٞاكن رؼي٣ي  -

 ٝاالَٗغبّ

٢ ٖٓ اُجؼل االعزٔبػ -

 فالٍ كٝه اُؼبصِخ

ّٞ اُزواس رض٤ٖٔ ٓلٜ -

 أُبك١ ٝأُؼ١ٞ٘

ػ٠ِ ٓلّٜٞ اُزؼوف  -

 اُظٞد 

شقظ٤بد ٤ٍٞٓو٤خ ػجو  -

 ٓؾطبد ربه٣ق٤خ.

 ميدان القواعد الموسيقية
 الكفاءات العرضية القيم المهارات المعارف

 المدرج الموسيقي ومفتاح صول  -
      ٌٍٝزبرٜب 
 اشارة اإلعادة  -الرباط الزمني  -
 اإليقاعات البسيطة -
2/4 - 3/4 - 4/4   

َٓب٣وح اُ٘جغ ٝهٍْ  -

 ٓلزبػ طٍٞ.

 ٍ: اُيٖٓ ّٜٞإكهاى ٓل -

      

 ٌٍٝزبرٜب
رؾل٣ل أىٓ٘خ اإل٣وبػبد  -

 اُج٤َطخ.

أُشبهًخ ٓغ اُغٔبػخ  -

 ٝاؽزواّ ٗظبٜٓب.

رؼي٣ي اُجؼل ا٢ٌُٗٞ  -

ٖٓ فالٍ اُِـخ 

 .ا٤ٍُٞٔو٤خ

رؼي٣ي اُزؼِٔبد ك٢  -

 اُو٣بػ٤بد ٝاُؾَبة.

لّٜٞ اُطجوخ إكهاى ٓ -

 اُظٞر٤خ.

 رو٤٤ْ ٓلّٜٞ اُيٖٓ. -

 النشيد واألغنية التربويةميدان 
 الكفاءات العرضية القيم المهارات المعارف

 اُوواءح اإل٣وبػ٤خ ا٤َُِٔخ -

 ٓٞػٞع اُ٘ش٤ل -

 اٍْ اُشبػو -

 اٍْ أُِؾٖ -

 ٗٞع اإل٣وبع -

 

اُل٤٘خ اإل٣وبػ٤خ اُوواءح  -

 ٝاإلُوبء اُغ٤ل

ؼبّ شوػ اُلٌوح اُ -

 ٝاُغيص٤خ

اُزؾ٤َِ األكث٢ ٝا٤ٍُٞٔو٢  -

 اُج٤َؾ ُِ٘ش٤ل

 ي٣ي اُغبٗت اُِـ١ٞرؼ -

ا٣ُٜٞخ اُٞؽ٤٘خ  -

 ٝاُغبٗت اُزبه٣ق٢

اُجؼل االعزٔبػ٢  -

 ٝاُج٤ئ٢

 األكث٤خر٤ٔ٘خ أُٜبهاد  -

إػطبء اُجؼل اُزبه٣ق٢  -

 ٝاالعزٔبػ٢ ٝاُج٤ئ٢

 اُزؾٌْ ك٢ اُغٜبى اُز٘ل٢َ

ػجؾ ٤ًٔخ اُٜٞاء ٗل  -

 اُ٘ش٤ل

 
 
 
 
 

 : ث٘لٌ اُطو٣وخ رظبؽ اُٞػؼ٤بد ثبه٢ أُوبؽغ ٝا٤ُٔبك٣ٖيالحظح

 

 

 

 
 

 األوٕضؼيح انيثال نصياغح 

 نًيذاٌ انتزٔق انًٕعيمي ٔاالعتًاع 0ًمطغانخاصح ت

 

بٍ ثنًوٟ اُلبرؼ ٖٓ ٗٞكٔجو ُضٞهر٘ب أُغ٤لح، هاكوذ ٝاُلى إألٟ اُغياصو اُؼبطٔخ ُٔشبٛلح ك٢ إؽبه االؽزل

 االٍزؼواع اُؼٌَو١، أػغجذ ًض٤وا ثبُلوهخ ا٤ٍُٞٔو٤خ اُؼٌَو٣خ ثِجبٍٜب ٝأكاصٜب أُز٤ٔي.

زٌٖٔ ٖٓ ؽبٍٝ إٔ رٌزت ٓٞػٞػب ػٖ ٛنا االؽزلبٍ ٝروٍِٚ إ٠ُ طل٣وي ػٔو اُن١ ٣ٌَٖ ثؼ٤لا ػٖ اُغياصو ُْٝ ٣

 اُؾؼٞه، ٝأمًو ُٚ:

1am.ency-education.com اٍْ اُلوهخ اُؼٌَو١ ا٤ٍُٞٔو٤خ. -
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 : يًيحانٕضؼيح انتمٕ

 الكفاءات العرضية القيم المعارف الموسيقية

 مًو ٗٞع اُلوهخ ا٤ٍُٞٔو٤خ -

 .)اُلوهخ اُ٘ؾب٤ٍخ(

 ٗٞع اُِجبً)األُٞإ اُٞؽ٤٘خ( -

ِٔخ ٓغ أَُزؼا٥الد  -

 رظ٤٘لٜب.

 أُؤكاد.ٗبش٤ل مًو األ -

اػطبء اُوأ١ ٖٓ فالٍ  -

 اُزؼج٤و ػٖ شؼٞهٙ.

رؼي٣ي اُوٝػ اُٞؽ٤٘خ )ٓوعؼ٤خ أٍٝ  -

 ٗٞكٔجو(

 ُٕٞ اُِجبً )ٓلّٜٞ اُوا٣خ اُٞؽ٤٘خ( -

اُجؼل االعزٔبػ٢ )ٓواٍِخ ٝاػالّ  -

 طل٣وٚ(.

اُجؼل اُل٣ٔوواؽ٢ )اُؾو٣خ ك٢ ٝطق  -

 اُؾلس(.

 1554اكهاى ٓلّٜٞ أٍٝ ٗٞكٔجو  -

لاهى أُزؼِْ ك٢ اُغبٗت ٓ ر٤ٍٞغ -

 اُزبه٣ق٢.

ر٤ٔ٘خ اُغبٗت اُِـ١ٞ ٖٓ فالٍ اُزؼج٤و  -

 .ٝاٌُزبثخ 

 واع.ٝطق االٍزؼكهخ أُالؽظخ : ك٢  -

 ٖٓ فالٍ اُٞطق األكث٢. ل اُغٔب٢ُاُجؼ -

 

: رَزؼَٔ ٗلٌ اُطو٣وخ ك٢ ٤ٓلإ اُوٞاػل ا٤ٍُٞٔو٤خ ًٝنا ٤ٓلإ اُ٘ش٤ل ٝاألؿ٤٘خ اُزوث٣ٞخ ثئٗغبى يالحظح

 ؼ٤خ األّ ٝرغيصزٜب إ٠ُ ٝػؼ٤بد رؼ٤ِٔخ. ٝػ

 

 

 انثيذاغٕخيح حانًؼاند. انتمٕيى 2ٔ

 عٔغ أُؼِٞٓبد ؽٍٞ اُ٘زبصظ اَُبثوخ 

 رؾل٣ل اُظؼٞثبد اُقبطخ األ٤ُٝخ ػ٘ل أُزؼ٤ِٖٔ أُزؼِوخ ثٌَ ٓوطغ رؼ٢ِٔ 

 :ٌَاهزواػ اُٞػؼ٤بد اُؼالع٤خ ػ٠ِ ش 

 رطج٤وبد ؽٍٞ اٌُلبءح أٌُزَجخ -     

 ح ٝػؼ٤بد رؼ٤ِٔخ ثطو٣وخ ث٤لاؿٞع٤خ ٓقزِلخ األٍَٜ ٝاألهوة إ٠ُ اُلْٜ ٝاُزطج٤نإػبك -     

 رؼي٣ي اُٞػؼ٤بد ثؤٗشطخ رؼ٤ِٔخ ٓغ اٍزؼٔبٍ ٓقزِق اٍُٞبصؾ اُج٤لاؿٞع٤خ )اػالّ  ٢ُ،أهواص..( -     

 اكهاط هؽالد كها٤ٍخ روك٤ٜ٤خ إ٠ُ أُؼبٛل ا٤ٍُٞٔو٤خ ٝؽؼٞه اُؼوٝع اُل٤٘خ. -       

 غيش يكتغثح في طشيك االكتغاب كفاءج يكتغثح اييش األداءيؼ انًيذاٌ

اُزنٝم 

ا٤ٍُٞٔو٢ 

 ٓظله اُظٞد اُزٌٖٔ ٖٓ ٓؼوكخ -

 اُزٌٖٔ ٖٓ رظ٤٘ق ا٥ُخ. -
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 ٓؼوكخ فظبصض اُظٞد. - ٝاالٍزٔبع

 رظ٤٘ق ا٥ُخ ؽَت اُؼبصِخ. -

 هثؾ ًَ  ُخ ثظٞرٜب. -

 

 ٕعيمي ٔاالعتًاعًَٕرج شثكح انتمٕيى انتكٕيُي نًيذاٌ انتزٔق انً. 7
 

 انًيذاٌ انمغى انًغتٕٖ

 اُزنٝم ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاالٍزٔبع ........3.2.1اَُ٘خ األٍٝ  ٓزٍٞؾ  انغُح األٔنٗ يتٕعظ

 ٣ظ٘ق ا٥الد ا٤ٍُٞٔو٤خ ؽَت ػبصالرٜب ثؼل اُزؼوف ػ٤ِٜب ٝػ٠ِ أطٞارٜب انكفاءج انختاييح

 ف ػ٠ِ ا٥الد ٝر٤َٔزٜباُزؼو   .1 يشكثاخ انكفاءج

 ػبصالرٜب.٣ظ٘لٜب ؽَت  .2

 ي طٞد ا٥ُخ ٖٓ فالٍ االٍزٔبع٤ٔ٣   .3

 

 ًَٕرج ثاَي نشثكح انتمٕيى انتكٕيُي
 

يؼياس انتحكى في انًٕاسد  يؼياس ٔخاْح انًُتٕج عيش انًمطغ انتؼهًي نهًيذاٌ

 انًؼشفيح

يؼياس تشعيخ انميى 

 ٔانًٕالف

    ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ عيص٤خ األ٠ُٝ

    ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ عيص٤خ اُضب٤ٗخ

    كٓبط اُزؼِٔبدٝػؼ٤خ ا

 ٝػؼ٤خ اُزو٣ْٞ أُوؽ٢ِ

 )أص٘بء اُزؼِْ(

   

 سير المادة. توجيهات تربويو ل8
 : من الجانب التنظيمي 

 يجب توفير الشروط الالزمة التي تتمثل فيما يمي:المنيج ناجعا، تطبيق حن ى يكون 
 :التفويج .أ  

خاصة من جانب ، قيق الكفاءات المستيدفةتقميص عدد المتعممين في القسم يسيل من ميمة األستاذ في تح
 ة التربية الموسيقية .مرحمة في حص   أىم   التطبيق الذي يعد  

 : وضعية التالميذ .ب
 تسمح بخمق جو مناسب لعممية االتصال بين األستاذ والتالميذ .

 : اختيار األوقات المناسبة .ج
 بة .تفادي برمجة حصص مادة التربة الموسيقية في ساعات غير مناس

 :القاعة المخصصة لمادة التربية الموسيقية 
إن تخصيص قاعة لتدريس مادة التربية الموسيقية تعتبر من أىم  ضروريات تحقيق األىداف المرجوة من المادة 

1am.ency-education.com



 اسج انتشتيح انٕطُيحاندًٕٓسيح اندضائشيح انذيًمشاطيح انشؼثيح                                                                                    ٔص

 61                                            6106 –انتشتيح انًٕعيميح                      يشحهح انتؼهيى انًتٕعظ ٓح ٕثيمح انًشافمح نًُان 
 

 مجيزة ومكيفة حسب متطمبات التدريس :  الحجرة,ومن أجل نجاعة أكثر يجب أن تكون ىذه 
 د األخرى.أن تكون بعيدة عن حجرات تدريس الموا 
 .ضاءة مناسبة  أن تتوفر عمى تيوئة وا 
 .أن تتوفر عمى الشروط الجيدة لمصوت 
 . أن تتوفر عمى سبورة بمدرجات موسيقية 
 .أن تكون مجيزة بالمتطمبات األساسية لمتدريس وفق المحاور الواردة في المنياج 

 : تجهيز قاعة التربية الموسيقية  
 صة لمتربية الموسيقية : المخص  من األدوات الواجب توفرىا في القاعة 

   مة + أشرطـة مسج 
  جياز إعالم آلـي + أقراص مرنـة ومضغوطـة 
  المترونوم. 

 اآلالت موسيقية :  
 فموت خشبي، بيانو، سانتيتيزور أو أكورديون :ـ  آلة ذات أصوات ثابتة  أ  
   ىوائية ، وترية ، إيقاعية : رةـ  آالت من العائالت المقر   ب    
 صور إيضاح ذات الحجم الكبير خاصة باآلالت والشخصيات المقررة في المنياج . ج   
 . جياز فيديو وتمفاز + أشرطة سمعية بصرية  د   
 خزانة لحفظ الوسائل  . ه  
 . سبورة تسطر عمييـا مدرجات موسيقية . و  

 ر.افي كل الحصص بالنسبة لجميع األطو ، هذه التجهيزات المذكورة أنفا دائمـةتعتبر 
 النشــاطــات الال  صـفــية  

 ة بالتربية الموسيقية:  النشاطات الال صفية الخاصّ 
 تتمثل ىذه النشاطات في التطبيقات الموازية لكل المحتويات المكتسبة من طرف المتعممين وتتمثل في: 

 المجموعة الصوتية. 
 الفرقة الموسيقية . 
 نادي البحوث الموسيقية. 
 اعات العرض لمحفالت الموسيقية الراقية .التردد عمى المسارح وق 
 زيارة المعاىد الموسيقية ودور الثقافة . 
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