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اااااآًَاتاثفؼَياالًخوظَفالدلًدلنخَيكاايفالملادةالدلرلس َةااااااااااااااااا ا
اااااااااامنالخياثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرس .ا
ااااااااااااااااااااد.ارفِلةاخيَفا-خامؼةالًضَف-االدلزلئر
ُياكالًؼدًدامنالدلرلساتالًيفس َةاوجالحامتغَةا
ثياوًت اػدة اكضااي الًيت امتس الملؤسسة الًرتبوًةاا
ولًخعرقالىلالملضالكالًيتاثؼاينامهناامثيامضلكا
لًؼيفالملدريساولًدرسباوآمناطالًخفاػيالًرتبوي،ا
ولًؼالكات اولالثعال الًرتبوي...لخل ،اًىن اُياكا
غيرصاهممايفاُذلالجملالالذلاحتدزيااغناهَفِةاثفؼَيا
لًؼالكةابنيالملدرساوالًعاًب،اوُذلالًؼيرصاميثيا
لملادة الًخدرٌس َة الًيت اثؼخرب الحدى اراكئز الًؼلدا
لدلاينخَيك ايف الًؼمََة الًخؼَميَة ،اًىن الملؼرفةا
لًخدرٌس َة اًِا اخعائط اوآُدلف اوبرلمجا
ولسرتلثَجَاتاجيبامؼرفهتااًيكاثعيالىلالًعاًب،ا
وثفاػي الًعاًب امع الملادة الدلرلس َة اُو اثفاػي امعا
لملدرس،اوُذلامااًعَقاػَََامععَحادًدلنخَما
لملادةالًخدرٌس َة،اذللاحناولامناخاللاُذٍالدلرلسةا
مؼرفة اآًَات الًخفؼَي ا الًخوظَف الدلًدلنخَيك ا ايفا
لملادة الدلرلس َة امن الخي ا اثفؼَي الًؼالكة ابنيا
لًعاًباولملدرس،اوذللاس يدبعالرلعولتالًخاًَة :ا
ماَُةالدلًدلنخَم .ا آًَاتاثوظَفادًدلنخَيكايفالملادةالًخدرٌسُبة .ا آمهَة اثعبَق السرتلثَجَات ادًدلنخَم الملادةالًخدرٌس َةايفاثفؼَيالًؼالكةابنيالملدرساولًعاًب.
لًلكٌلت الملفذاحِة :الًخوظَف الدلاينخَيك ،اثفؼَيا
لًؼالكةاومن اُذل المليعَق احمكن الصاكًَدٌا الًبحثَةا
يف امدى اثعبَلِة اُذل الًؼمل ابآًَخَ الملهنجَة اولًفىرًةا
يفافِماولكؼيالًؼريب .ا

There are Researchs
social studies dealt with several issues that
affect the educational institution and address
the problems that suffer, such as the problem
of school violence and dropout and patterns
of educational interaction, relations and
educational communication, etc., but there is
an important element in this area if We
talked about how to activate the relationship
between the teacher and the student, and this
component represents the teaching material,
which is one of the pillars of the contract in
the process of education, but teaching
knowledge has characteristics, objectives,
programs and strategies must be known to
reach the student, and the interaction of the
student with the subject is Interaction with
the teacher This is called the term didactic
teaching material, so we are trying through
this study knowledge of activation of
employment mechanisms Aldisdakteka in the
course material in order to activate the
relationship between the student and the
teacher, and so we will follow these steps:
- the Didactic Definition of-Subject
- the Didactic in student Methods of
employment
- The importance of Apply strategies the
Didactic strategies in student subject in
activating the relationship between teacher
and student..
Keywords: Deactivating Employment,
Relationship Activation.
the status of anthropology in the world.
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لملَخط :ا

ا
psychological and

Abstract :

آًَاتاثفؼَيالًخوظَفالدلًدلنخَيكايفالملادةالدلرلس َةامناآخياثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملدمة :ا
ثؼخربالًبَدلؾوحِااذكلالذلليالملؼريفاولًيظرايتالملؼرفِةاولًرتبوًةالًيتاحتدداآًَاتا
لملياجهالًرتبوًةاوللُدلفالًرتبوًةايفالملؤسسةالًرتبوًةاوًؼخربالدلًدلنخَمااآوامااٌسمىابؼملا
لًخدرٌساآوالًخؼَميَةالجملالالًخعبَلياولملَدلين اٌَبَدلؾوحِا ،احِراحتددابدورُاالًوضؼَةا
لًخؼَميَةاولًخؼَمَة اٌَؼمََةالًخؼَميَةاوحتدداظرق اثيفِذالمللارابتالًيظرًةاوظرقالًخدرٌسا
ولًخلوميالًرتبوي،اومبااآناالدلًدلنخَماًؼخربالحداآساس َاتالًؼمََةالًخؼَميَة،افٌحاولامنا
خاللاُذٍالًبحرامؼرفةاهَفاٌسامهالًخوظَفالدلًدلنخَيكايفاثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًبا
ولملدرسادلخيالًعفالدلرليس،اومايهالسرتلثَجَاتاولًَاتاُذلالًخوظَفالدلًدلنخَيكا
يفاجمالالملادةالدلرلس َةاواهَفاثمتامعََةاحتوًيالملادةالدلرلس َةامنالملادةالًؼَمَةالىلالملادةا
لًيتاجيبالناٍىدس هباالًخالمِذ؟ ا

آوال.الملهنجَةالملخبؼةايفالدلرلسة:ا ا
منالخيالًوظولالىلاآُدلفالدلرلسةالغمتدانايفامؼادلةالًظاُرةاػىلالملهنجالًوظفي،ا
وذكل اٌَوكوفاػىلاآًَاتالًخفؼَياالًخوظَفالدلًدلنخَيكاايفالملادةالدلرلس َةامنالخياا
ثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرس،اولغمتدانايفاذكلاػىلامرحؼَاتاومعادراهظرًةاذلتا
ظ ةلاابملوضوعامنالخيالثرلئَاوحتََهل .ا

 حتدًدامفاُميالدلرلسة :ا
الًخوظَفالدلًدلنخَيك :اهلعدابَاجتس َداثلٌَاتاوالسرتلثَجَاتالدلًدلنخَمايفالًؼمََةالًخؼَميةالًخؼَمَة .ا
اثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرس :اهلعدابَالناٍىوناثفاػالتامذبادةلاوثآز رالجيايبابنيالملدرساولًعاًبايفالظارالملادةا
لدلرلس َةاوالًعفالدلرليساولًؼالكاتالًخؼَميَةاولًرتبوًة .ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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اثهَا.الدلًدلنخَم .ا
 -1ماَُةالدلًدلنخَم :ا

وُىذل اؿاًبا اما اثلدم الدلًدلنخَم اػىل اصلك امثَر اٌسمى اابملثَر الدلًدلنخَيكا
(لملؼرفة-لملؼمل-لملخؼمل) اوًؼىس اُذل الملثَر اثعورل اوسلِا امن احِر اللدولرا
وجالسرتلثَجَاتالًيتاًَؼهباالكاكعبادلخيالًؼالكةالدلًدلنخَىِة 3.ا
ولناُذلالملثَرالدلًدلنخَيكاولذلياميثيالًؼالكةالدلًدلنخَىِةاًًمتياًوسطالحامتغيا
وًخؼَقاللمراابًيظامالًرتبويالًخؼَميياابغخبارٍالحملدداللولاولٍهنايئالصاكلالًؼالكةالًيتا
جيباآناحىونابنياخمخَفاللكعابالًيتاجضلكاُذلالملثَرايفاػالكهتٌلاابًولكعالًسوس َوا
لًثلايفاذلكلالًيظام.4
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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لدلًدلنخَماُوافنالًاخؼَمياوٍلوػةامنالًوسائياوللساًَبالًيتاحريمالاىلالس خؼٌللا
لملؼرفةاآوالًؼمياػىلالملؼرفةاموضوعامااوباضلكاػامامؼرفةالخذعاصاػىلاآواًـةاآوافن .1ا
وغرف اَلد الدلرجي الدلًدلنخَم اابغخبارٍ ادرلسة اػَمَة احملخوايت الًخدرٌس اوظركَا
وثلٌَاثَاولصاكلاثيظميامولفقالًخؼملالًيتاخيضعاًِاالًخَمَذادرلسةاجس هتدفاظَاؿةامناذجا
وهظرايت اثعبَلِة امؼَارًة اًلعد ابَوغ اللُدلف الملرحوة اسولء اػىل الملس خوى الًؼلًل اآوا
جالهفؼايلاآوالذليسالذلريك .2ا
ولن اموضوع الدلًدلنخَم اُو الًوضؼَة الدلًدلنخَىِة اآو الًوضؼَة الًخؼَميَة الًخؼَمَة،ا
اوجضلكاُذٍالًوضؼَةامناٍلوػةامنالملخـ رلتالًيتاثدخيامضناجالُامتماتالالسرتلثَجَةا
ٌدلًدلنخَماوهذهرامهنا :ا
 لخذَاراآُدلفالًخؼمل .ا
 بياءاآهجزةامفاُميَةاخدًدةاوثوزًعالملؼارفالًخؼَميَةالًخؼَمَةاومعابلهتاامعالملؼرفةا
لملدرسة .ا
 مؼرفة اآظي اواترخي الملخؼَمني امن احِر اجتربهتم الًخؼَمَة اللساس َة امث احاٍهتما
لًس َىوًوحِةاوالًسوس َوًوحِةااوزمنالًخؼملاولًخؼَميادلهيم .ا

آًَاتاثفؼَيالًخوظَفالدلًدلنخَيكايفالملادةالدلرلس َةامناآخياثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ا
ا
ا
ا
ا

لملثَرالدلًدلنخَيك

لًيل ةلالدلًدلنخَىِة
لبس متوًوحِةالملؼمل

لملؼرفة
متثالتاوثعورلتالملخؼملا
ٌَمؼرفةالملؼمل

لملؼمل

ا

لملخؼمل
لًؼالكةالًبَدلؾوحِةا

-2ارولفدالدلًدلنخَم :ا
الًرلفداجالبس متوًويج:اًيعوياآياوضاطاثؼَمياػىلابؼدٍنارئُس َني:الًبؼداللولاٍمتثيايفاوضاطافاػياهلامنالًلدرلتاوجالس خؼدلدلتالخملخَفةاممااًؤُهلاالكامةاثفاػياحمددا
معاآياموضوعاخاريجاآماالًبؼدالًثاينافِخجىلايفاوحوداحمخوىادرليسامٌظماوهمَلكا
ومٌخلياًُضلكاموضوعالًخؼملالمللرتح،اوحيدثالًخؼملايفالًوكتالذلياجيريافَِاثفاػيا
مهنجيابنيالًعرفنيالملخؼملاولحملخوىايفاس َاقاوضؼَةامؼَيةاوحتتالرشلفاوس َطاحمددا
لملولظفات .ا
ولنامااحؼيالدلًدلنخَماٍرثبطاابالبس متوًوحِااُواحاخةالًباحثنيالىلالًخؼرفاػىلا
لًبًِاتالدللخََة اٌَمؼارفالًؼَمَةاولًوسائيالملوظفةايفالهخاهجا،اولًىِفِةالًيتاثخعوراوفلِاا
مفاُميِااومٌاجهِاالًلاهونالًثاليثاذلاالتالًفىرالًؼَمياوُواكاهوناٌس خؼرضالذلاالتالًيتا
ميراهباالًخىوٍنالًفردياٌَفىرالًؼَمياوػدداُذٍالذلاالتانٌلاٍرىاابصالر .ا
 الذلاةلالحملسوسةاآوالملَموسةاحِراٌس متخعالملفىراابٌَِوابولسعةاظوراآوًَةاحولالًظاُرةاوثؼمتداػىلاكاموسافَسفياميجدالًعبَؼةايفاوحدهتا .ا
 الذلاةل الملَموسة الجملردة ،اًَحق الملفىر اُيا الًخجربة الًفزايئَة اابالصاكل اٌَِيدسةا،وثؼمتداػىلافَسفةاثبس َعَةاًوخدالًفىراُياايفاوضعامؼارف،ابلدرامااٍىوناُياكاًلنيا
ابًخجرًدابلدرامااٍىوناجترًدلاممثالابوضوحابولسعةاحدساحيس .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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-3معادرامؼَلاتالًخؼمل :ا
اغولئقامذؼَلةاابٌَـة .ااغولئقامذؼَلةاابًخبس َطاٌَمؼرفةاولملفاُميامناآخيالًخدرٌس .ااغولئقاانمجةامناظبَؼةالملادة .ااغولئقامذؼَلةاابًىذبالملدرس َة .ااغولئقامذؼَلةاابلمث ةلالمللرتحةامناظرفالملدرساآوالملرلحعا .ااغولئقامذؼَلةابمنطالًخؼملادلىالملخؼملا .ااغولئقامذؼَلةاابالحرلءلتالًرتبوًةادلىالملدرس .5ااثًثا.ااآًَاتاثوظَفالدلًدلنخَيكايفالملادةالًخدرٌس َة :ا
مبانالملثَرالدلًدلنخَيكاًخىونامنالملؼملاولملؼرفةاوالملخؼملافاهَا"ًًبـياآناهآخذابؼنيا
جالغخبارالكاآظرلفالًؼالكةالدلًدلنخَىِةاويهاػالكة اهوغَةاثخآسسابنيالملدرساولملخؼملا
ولملؼرفةايفاحمَطاحربويامؼنياوزمناحمدداابًًس بةاٌَمخؼملاجيباآناثؼرفاكدرلثَاووسعَا
وجس خفِدايفاذكلامناس َىوًوحِةالٍمنواوػىلالًيفساجالحامتغياولملؼرفةاًًبـياآناحمتزيا
ابًخدرجايفامفاُميِااآماالملدرسافِيبـياآناحىوناهلاكدرةاػىلالًخخعَطاوجالس خفادةامنا
هظرايتالًخؼمل .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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 الذلاةلالجملردةاحِراًًذليالًفىرالًؼَميامؼَوماتابضلكالرلديامنالًولكعالًفؼًلافِفعَِاابلعداغنالًخجربةاللمةايفاحوامنالًزنلعامعالًولكعاللويل .ا
الًرلفدالًس َىوًويج :ا ارضورةالًخؼرفاػىلالًىِفِةالًيتاًخؼملاابالًفرداولًيتاٍىدسبامناخالًِاامؼارفاوخربلتاونفاايتا اومولكفاولسرتلثَجَات .ا
 ارضورةالًخؼرفاػىلالًرشوطالًامنئَةالًيتاحتَطابؼمََةالًخؼملاوثخحمكايفاس رورهتااواجمرايهتا،اوحيخاجالدلًدلنخَمايفامعهلالىلاحتََالتاوثفاس رامس خلاةامناهظرايتاالًخؼملا
(س َىوًوحِاالًؼمل) .ا

آًَاتاثفؼَيالًخوظَفالدلًدلنخَيكايفالملادةالدلرلس َةامناآخياثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لناُذلالًثاًوثاًُسالالاَُالكاػامااًوضؼَةاخدامؼلدةاميثيالٍمتثَياًِاانٌلاًًل :ا
ا
متعلم
ا مدرس
ا
ا
معرفة
ا
ا

حِراجض راللسِمالىلاثؼددالًخدلخالتايفالكاكعبامناللكعابالًثالزةالهناا
جض خـي الكَا اوٌضلك امرثبط افال اميىن الًفعي ابُهنٌل اهَفٌل ااكهت الًوضؼَة الدلًدلنخَىِةا
موضوع الًخحََي ،افاذل اآخذان الملؼرفة انٌل افال اميىن اغزًِا ادون اآن اهآخذ ابؼني اجالغخبارا
لًلعبنياللخرٍنانٌلاًربزاذكلالًرمسالليت6ا :ا
ا

ا
ا
ا

مدرس

متعلم
معرفة
المتعلم

معرفة المدرس

المعرفة

ا

ويهاثفاػالتاثؼىسازالثاػالكاتالكاولحدةامهنااحتَياػىلالًوضؼَةادًدلنخَىِة :ا
اػالكةالملدرساولملخؼملا=الًؼلدالدلًدلنخَيك .ااػالكةالملخؼملاولملؼرفةا=الٍمتثالت .ااػالكةالملدرسالملؼرفةا=الًيليالدلًدلنخَيك .اُذٍالًوضؼَاتالًثالثاجضلكايفاٍلوغِااجمالالدلرلسةالًيتاًؼادلِاالدلًدلنخَم،ا
حِر اهيمت ابدرلسة الًظروف الًيت اًمت ايف اس َاكِا اهلي اولندساب الملؼارف الرلاظة امبجالا
مؼريفامؼنيا،وحيدداظبؼةالًؼالكةالًلامئةابنياخمخَفاللكعابالملضلكة اٌَوضؼَةالًخؼَميَةا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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لًخؼَمَة ،اوبذكل افان الًفؼي الدلًدلنخَيك اٌسؼى الىل اثفس ر الًخفاػي ابني اُذٍ اللكعابا
لًثالزة ،اويف اهفسالًوكتالىلالوضاءامؼاً رافؼاةلاثؼلَن اوضاطالكامنالملدرساولملخؼمل،ا
وثيظمياُذلالًًضاطاًلذيضا33امرلحياآساس َة :ا

ولن امفِوم الدلًدلنخَم اًـعياجماالت اػدًدة اثخجاوز اجالوضـال اابملادة اوجسؼى الىلا
ثؼمَقاآس ئ ةلالًيظامالدلًدلنخَيك .ا
ومناُذٍاللس ئ ةلالذلَوًةالًرؾبةايفامؼرفةاهَفاًعياٍلوعالًؼالكاتادلخيالًوضؼَةا
لدلًدلنخَىِة .ا
ولًسؤللاُواهَفاميىناآن اهعيالاىلالملردودًةالًلعوى اٌَؼالكةالدلًدلنخَىِة،اوػىلا
ُذلاللساساوسآلاللس ئ ةلالًخاًَة :ا
 املن؟= امن اُو الملخؼمل؟ اماُو اػاملَ الملرنزي؟ امايه الملؼرفة الًيت اٌس خوغهبا ايفالًوضؼَةالدلًدلنخَىِة .ا
 املاذل؟=ابآيالًوسائيالملادًةالملخاحةاميىنالًوظولالىلالملردودًةالًلعوى اٌَؼالكةالدلًدلنخَىِة؟ ا
اهَف؟=اهَفاس َىونالًخيظميالًولكؼياٌَوضؼَةالدلًدلنخَىِة؟ اامن؟=امناُوالملدرس؟امايهاػالكذَاابملؼرفة؟اُياسُذلبياثبادلاللدولر؟ املاذلاُذٍالًؼالكةالدلًدلنخَىِة؟امايهالًؼالكةابنيالًوضؼَةالدلًدلنخَىِةاولملرشوعالًضخيصاٌَمخؼمل؟ ا
 اماُو اموضوع الًوضؼَة الدلًدلنخَىِة .ابآي اهلي ادًدلنخَيك امرت الملؼرفة املوضوعالًوضؼَةالدلًدلنخَىِة8؟ ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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 لًربجمةاوالًخحض ر. لًخيفِذ،امبؼىناثعبَقاجالسرتلثَجَاتالخملخارةاوفقاحعَ ةلامنالًخلٌَاتاولًوسائي. لملرلكبة اآو الًخلومي اابغخبارٍ اػامال امن اغولمي امتحَط اوثؼدًي امس متر اٌَؼمََةالًخؼَميَةابرمهتا.7

آًَاتاثفؼَيالًخوظَفالدلًدلنخَيكايفالملادةالدلرلس َةامناآخياثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ولن الًخلاء الملدرسني اولًخالمِذ اًخحعَي امضامني امؼرفِة اولسدبعان الجتاُات اوكميا
وحشناكدرلتاونفاايتاًمتادلمئاايفالظاراٍلوػةاكمي ،احِراثًذظماسَس ةلامنالملولكفا
ولًؼمََاتاحولالًدساؤالتالًخاًَة :ا
اماذلاًدرس؟ ااهَفاًدرس؟ اامىتاًدرس؟ انٌلاآناثكلالملضامنيايهاهناًةالًخحََيامج ةلالًسَوكالذلياٍىدس بَالًخَمَذاوًَلٌَا
لملدرس،اوًدضخطاوًخحلقايفاهناًةالملعافابفضيالًـاايتاوللُدلفالًرتبوًةاآي:املاذلا
ًدرس؟ 9ا

ارلبؼا.اآمهَةاثعبَقالسرتلثَجَاتادًدلنخَمالملادةالًخدرٌس َةايفاثفؼَيا
لًؼالكةابنيالملدرساوالًعاًب :ا
آنالملدرساهلادوراحِويايفالًؼمََةالًخؼَميَةافانادورالمذالكالملؼرفةامازللامذوفرلا
وممىٌاادلىالملدرساوكداحافظتاػَََالدلًدلنخَماومعهلاػىلاثؼدًهلاوثلوميَاغناظرًقا
ثـَ راظَـةاثلدميالدلروسابياهئااغناظرًقامضارنةالملخؼملاوُذٍالًعَـةاثخجىلابوضوحايفا
ثيظميامعيالملدرساووضاظَاوفقامفِومالًؼلدالدلًدلنخَيكاوًؼيناُذلالًؼلدالًؼالكةالًيتا
حتددابعَـةارصحيةاآحِااناومضيَةاآنرثامسؤوًَةاللس خاذاولملخؼملالكاولحدامهنٌلابعرًلةاآوا
بآخرى اولًعَـة الًضميَة اٌَؼلد الدلًدلنخَيك اجسود احِامن الًزتم اللظرلف اابملاسؤوًَاتا
لحملددة ،اوػىل اُذل اللساس اػىل الملدرس اآن اٌس خحرض امضن الًؼلد الدلًدلنخَم ازالثا
ظَؽ :ا
 جيباػىلاللس خاذاآناًوظفاسَواكتالًخَمَذايفابياءالدلرساولالافاهَاسوفا
حيرمَامنالًرشوطاللساس َةاٌَخؼمل10امبؼىناآناللس خاذاًناحيعياػىلامااٍرًدامبؼزلاغنا
لرشلكالًخَمَذامؼَاوآثرالًؼلدالدلًدلنخَيكا،فانالملدرساُيااًَزتمابخلدمالدلروساوًآخذا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالدلزلئر
108

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.ارفِلةاخيَف-اخامؼةالًضَف-الدلزلئر

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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بؼنياجالغخبارالملخؼملاوبذكلاوحبالًرتنزياػىلاردودالهفؼاًَةاوآفاكرٍالنامولكفالًخؼَميَةا
ٌَمخؼملايهاهدِجةاثلدمياوبياءالدلرسالمللدم .ا
 ابًًس بةاًضبطاوضؼَاتالًخؼملاجيباػىلالملدرساآناجيمعابنياثدرٌسَالملؼعَاتا
لًرمسَةاوالملؼعَاتالًيتاثبدواخاظئة،امثاًلومابدجمِاايفالملسارالًعحَحابؼداىزعالرلعآا
،وآنالملؼعَاتالًرمسَةاُياايهالًيتاحتَياػىلالملؼرفةالملؼدةاٌَخدرٌساولملخضميةاآساساايفا
لمللررلتاوالًربلمج،اوآنامفِومالرلعآ االاًؼينالفذلارالملؼَوماتالىلالًس يدامٌعلياحصَحا
بلدر اما اًؼين الًخؼرث الملؼريف اآمام اضبط الملفاُمي اومتثَِا ،افاالس خجابة الًعحَحة اٌَمدرسا
ثخجىل ايف اثلومي اُذل الًخؼرث اوثؼدًهل اولدماخَ ابعَـة امًسجمة ادلخي امىوانت الدلرسا
لملس هتدف،11اوهلعدابذكلابياءالملفاُمياٌدللرساجيباآناثخعابقامعادالالثَاولهعالقامنا
بياءالًوحدةالًخؼَميَة .ا
 لًزنػة الملسحَةالًيتاجيباآناًخلمعِااللس خاذاحبَرالكٌلاثلمطاللس خاذاللدولرا
لًيتاٍرًداثلدميِاالكٌلالس خعاعالملخؼَموناثلمعِاامؼَ ،احِراًخحولاللس خاذامناممثيالىلا
مذفرجاولًخَمَذامنامذفرجالىلاممثي،اوبذكلاثخوحدالًرؤىاوًمتالًوظولالىلالًِدف .ا
وًلد ادًت الدلرلسات الًوظَفِة اولملاَىروسوس َوًوحِة اوخعوظا ايف اآغٌلل امُضالا
هروزياآنالالوسانادلخيابًِةالحامتغَةامٌظمةاٌضـيادوراوظَفةاممثي،اوكدامتالسدامثرا
ُذٍالدلرلساتادلخيالذلليالًخؼَمييايفاظَـخَالملرسحِةالدلادة،اػىلاآساساآناغيارصا
لملرسحاومىوانثَاثخوفرايفالًؼمََةالًخؼَميَة،اوهَمسامناُذٍالًعورةاجناػةامفِومالملرسحا
لًخؼملاػىلالغخباراآناللدولرالملوزػةابنياللظرلفايفالظارالًؼلدالدلًدلنخَيكاثَزمالزلَعا
ابًلِاماهباابدكةاولثلان 12.ا
آمااابًًس بةاٌَمخؼملافِيعبالجملالالدلًدلنخَيكاػىلالس هتدلفالملخؼملامضنامرح ةلالٍمنوا
لًؼلًلاولملؼريفالًيتاوظيالٍهيا،اوبَـةابَايجافانالًخَمَذاكداوجلامرح ةلالًؼمََاتالمليعلِةا
لًضلكَة ادلخي امٌظومة الٍمنو اجالرثلائَة ا،مبؼىن اآهَ امؤُي اٌَلِام امبجموػة امن الًؼمََاتا
لًؼلََة الًؼََا الملرثبعة اابًخفى ر ،امن الس خًباط اولس خًساخ اوربط اوبياء اٌَمؼرفة ،افانا
لدلًدلنخَماثوخَالملدرسالىلافِمالًخَمَذاولًخولظيالملس مترامؼَالهعالكاامناآاثرُااالحدىا

آًَاتاثفؼَيالًخوظَفالدلًدلنخَيكايفالملادةالدلرلس َةامناآخياثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مفاُميِاالملرنزًة،اوهؼيناُياامفِومالٍمتثالت،اولٍمتثياغبارةاغناظَـةامنالملؼرفةاحمددةا
وموزػةالحامتغَااثخوفراػىلاثوخَاولكؼيالحرليئاوهتدفالىلابياءاحلِلةاآواولكعامضرتكا
دلخياٍلوػةاآواس َاقالحامتغي .ا
ولنالملخؼملاًؼمياغناظرًقالٍمتثياػىلابًِةالملؼرفةاػىلامس خوىاذُيَابؼداآنااكهتا
حمددةامضناس َاقاولكؼياماديامبؼىناآناًلكامذؼملاهجازٍالٍمتثًَلالرلاصاحسباظاكذَا
جالسدِؼابَةاوكدرثَاػىلالًخجرًد .13ا
ولنامعيالملدرساًيعبايفاُذلالالظاراػىلا33امس خوايت:ا ا
 مس خوىافِمالملثالت .ا
 مس خوىاضبطامعادرُا .ا
 مس خوىالسدامثرُااوثوظَفِاايفاثوحَِالًخؼَمي .ا
 )1مس خوىافِمالٍمتثالت :ا
وضعابَاحَِايفانخابَ":امتثالتالًؼاملاولذلمكالًلميياغيدالًعفي"ابآناثعورالملؼرفةادلىا
لالوساناًُس اهدِجة اًٌَضاطافلط ،اوًىٌَاٌضلكانذكل اهدِجةاًخحدًداوظَفةالًرمزًة،ا
وابًخايلاجنداآنالملؼَوماتاولملفاُميالملىدس بةاالاحىوناهدِجةاوضاطالًخدرٌسالملس هتدف،ا
ولمنااهدِجةاوضاطالًخَمَذالٍمتثًَلاولًؼلًلاٌَمؼارفالملىدس بة .ا
وذلكلافاناُذٍالًعَـةاحسبابَاحَِاًدِحالس خحضارا34اغيارص :ا
 لًولكعانٌلاًخحددامناخاللالًخعور. لملفِومالذلياًضفيالملوضوغَةاػىلالًولكع.ا لًعورةالًيتاثياسبالًعرًلةالًيتاًلدماهباالًولكعايفاؾَابَ. لًوضؼَةالحملددةاٌَخفى رالًياجتاغنالًعورالًؼلََة.14 )2مس خوىاضبطامعادرالٍمتثالت :ا
لنالٍمتثالتايفامعلِااجضلكالهؼاكسااًولكعامؼني،امعيالملخؼملاوذلكلافاناثؼدًياُذٍا
لٍمتثالتاوثلوميِااغناظرًقاضبطاومؼرفةامعادراُذٍالٍمتثالتاابغخبارُا :ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالدلزلئر
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وجنداآنالدلًدلنخَماًلرتحايفاُذلالجملالامفِومااحاسٌلاُوامفِوماللُدلفا-لًؼولئق-ا
لذاػىلاللس خاذاآناًفرتضايفالظارُااظَـةاللُدلفالملمىٌةاوللُدلفالًرضورًة،اآنا
للُدلف الًؼولئق الًيت احتَي اػىل اظَـة الٍمتثالت اغيد الملخؼمل اجيب اثوظَفِا ايف اخاهبا
للُدلف الملمىٌة ،احِر اٌس خعَع اللس خاذ الًـاهئا ابؼد السدامثر الدلاهب الًعحَح افهيا امثا
ًلعهيااوميوضؼِاامضناللُدلفالًرضورًة،اوُيااثخحلقاثوظَفامتثالتالملخؼملايفالدلاهبا
لًعائبامضنابياءالدلرس 16.ا
ومن اهجة اآخرى اُياك اظرق امذؼددة امللاربة امساةل امتثالت الملخؼَمني امن ازلوًةا
دًدلنخَىِةاهذهرامهنا :ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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جم ةلالًخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؼػػػػػػػػػػػددالًسادس

 مرثبعةابخوحَِالًس َىوًوحِاالًخىوًًِةاويهامناُذلالمليظوراغيدابَاحَِاحرثبطامبس خوىاثعوراومنوالذلاكءاغيدالملخؼملايفاػالكذَامعاهوعامنالٍمتثالتالحملددةامضناس َاق.
 ظادرةامناس َاقااترخيياًخوفراػَهياالملخؼملاسابلااابغخبارُااثخلاظعامعالٍمتثالتاخاظةاغنامفاُمياآزبتالًخارخياخعآُا.
 ظادرةاغناجمالاسوس َوًويجامذيوع.15
 ثدخيايفاس َاقاحتََياهفيساحتَياػىلاحمددلتاوثعورلت. )3مس خوىالسدامثرالٍمتثالتاوثوظَفِاايفاثوحَِالًخؼَمي :ا
لن الٍمتثالت اثخؼَق ابلاػدة اخشعَة اوخاظة ابىوهنا الك امذؼمل احول الملوضوع اويها
ثخفاوتايفالكرتلهباالولبخؼادُاامنالًفِمالًعحَح اٌَموضوع ،اوذلكلافاناػىلالملدرساآنا
ًلفامهنااموكفني :ا
 اًؼخرب الٍمتثالت اغبارة اغن اآخعاء اجيب الكعاؤُا اوابًخايل افال احاخة اٌَخؼَمي الىلاجالُامتماهبا .ا
اًؼمتدُاااكظاراثفس رياٌَموضوعالملعروحاٌَفِماولًخحََياابغخبارُااغولئقاآواهلطالرحاكزاكعداملاربةالملفِوم،اوُيااثؼخربالٍمتثالتالملرنزًةادلخياجمالالًخحعَي،النالًخؼملا
ُيااًعبحاآدلةاآساس َةامناآخيالملسامهةايفاثـَ راآواثؼدًيالٍمتثالت .ا

آًَاتاثفؼَيالًخوظَفالدلًدلنخَيكايفالملادةالدلرلس َةامناآخياثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمللاربةالًيتاثؼمتداثلٌَةالمللاب ةل. لمللاربةالًيتاثؼمتداثلٌَةالملالحظة. لمللاربةالًيتاثؼمتداثلٌَةالرلرًعةالملفاُميَة.17اااوُياكامناهجةاآخرىامناغيارصالدلًدلنخَمالًيليالدلًدلنخَيكاوًؼرفِااصوفَرا
بآهَاٍلوػةالًخـ رلتالًيتاحرلفقالملؼرفةاحِامناىرًداثدرٌسِا 18.ا
وػىلالملدرسايفاهظرادوفالياآناٌس خحرضازالثاظَؽامٌعلِةاآزياءالػدلدٍاًوضؼَةا
لًخؼَميَة :ا
 مٌعقالحملخوايت. مٌعقالًخالمِذ. مٌعلَالًبَدلؾويجالرلاص.لهَاالاجيبالخزتللالًيليالدلًدلنخَيكايفامعََةاحتوًياوحىَِفالملؼرفةالًرصفةاحىتا
ثعبحامدرسةاجس خجَب اٌَوسط،اوٍرىاصوفَراآنالًيليالدلًدلنخَيكاالاًًبـياآناٍىونا
كرًبااآنرثاوالابؼَدلاآنرثامنالملؼرفةالًرصفة،اومؼرفةالًوسطاجالحامتغياوللدشي،اوبذكلا
ًخبنياآناجالخذالفابنيالملؼرفةالًولحباثدرٌسِااولملؼرفةالملدرسةاًؼودافؼالالىلاػدةا
غولمياوعبَؼةالًخدخيالدلًدلنخيكالذلياميارسَالك امدرس اولذلياٌس متداخذورٍامنا
لًىذبالملدرسةالملخدلوةلاوالملٌلرسةالرلاظةابلكامؤسسةاثؼَميَةاوثوحهياتاهجاز الًخفذُشا
ولًىفاايتالملخوفرةادلىالًخالمِذاولًوسائيالًخؼَميَة .19ا
ومرلحيالًيليالدلدلنخَيكايه :ا
-

لملؼرفةالًؼاملةا=الًيعوصاللظََة.
لملؼرفةالملؼدةاٌَخدرٌسا=الًباحر-
لملؼرفةالملدرسةا=الملدرس.
لملؼرفةالملمتث ةلا=الًخَمَذ.20

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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جم ةلالًخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؼػػػػػػػػػػػددالًسادس

وػىلالملدرساجيباآناٍىوناوضامناملؼىنالملؼارفاحىتاٍىونالًوظولالىلالملؼرفة،ا
ومثالاػىلاذكل :ا
لس خحرضاآحدارسوماتابَياولحرسوناحولامااًدوراابًلسم :ا
كاًتالملؼَمة:اسآاتبعالدلرسالذلاملاحىنادلٍمكاآًةاآس ئ ةل.ا ا
فرفعالًعفيااكًفناًدٍاكائال:دلياسؤلل؟ ا
وردتالملؼَمة:اهؼماايااكًفنا–اآهينامٌعخة .ا
فسآلااكًفنابيربةاخادة،امااًفائدةامنالًوحودالالوساين؟ ا
واآخابتالملؼَمة:اآرًداسؤجالامرثبعاامبوضوعالدلرس؟ ا
فؼلبااكًفنامٌدُضا،الوٍاومتمتابعوتامٌخفغاوُوامـخاظ:ابرصلحةانيتالهخظرا
حولاباملٌؼاابدلاآناآُدراظاكيتايفاُذٍاللص َاءالًخافِة .ا
مادلم الملدرسون اٍرفضون اللمث ةل الًيت اثؼخرب اخارخة اغن الملوضوع ايف اهظرمه ،افانا
لًخالمِذ الملخوفرٍن اػىل اوسائي ابياء الملؼىن امه اوحدمه الذلٍن اسٌُخرظون ايف الملِاما
لملدرس َة .21ا
وميىناآناحىون اٌَمدرساػدةامولكفاجتاٍاثعورلتالًخالمِذا،نٌلاآهَاٌس خعَعاآنا
ًؼمي ابدوهنا اابس خؼٌلل الًعرق الملؼخادة ،انٌل اًفؼي ا %99امن الًبَدلؾوحِني ،اٌس خعَعا
لملدرساآناًؼمياهبا،اوذكلابآناٌسمعاٌَخالمِذاابًخؼب ر،انٌلاميىٌَاآناًؼمياضدُا،اوذكلا
بآناحياولالكٌاعالًخالمِذابآهنماخمعئونامثاًيلياهلمالملؼرفةالذللِلِة .22ا
ًَخحقالملخؼَموناابملدرساخبَفِاتامؼرفِةاوثعورلتاذُيَةامس بلةػ،اٌس خؼمَوهناايفا
ثفس راظولُرالًؼاملالذلياًؼُضونافَِ ،اوػىلالملؼملالذلياهيدفالىلاثـَ راآواثعوٍراثكلا
لًخعورلت اآن اًبين اخعئَ الهعالكا امن اثكل الًخعورلت الن اجالهعالق امن اثعورلتا
لملخؼَمنياولًبياءاػىلاآساسِاالنااكهتاحصَحةاآوالًلِامابخعوٍهباالنااكهتاخاظئةاومنامثةا
ثؼوًضِااابملؼارفالدلدًدةامناصآهَاجتوًدالًيخاجئالًخؼَمَة .23ا
وحرى ابؼغ الدلرلسات اآهَ اال اثدرس الًخفاػي الال ايف اضوء الملخـ رلت الملرنزًة اًفؼيا
لًخدرٌس،اوميىناثعيَفاُذٍالملخـ رلتالىلاظيفني:ا ا

آًَاتاثفؼَيالًخوظَفالدلًدلنخَيكايفالملادةالدلرلس َةامناآخياثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
-

مذـ رلتادلخيالًوسطالملدريس.
مذـ رلتاخارجالًوسطالملدريس.ا

ويفادرلساتاآخرىاجض رالهَاجيباآناًعَعالملؼَموناػىلاغبارةابًِةامس خوايتا
لًخيظميايفالًًضاطالًخؼَمييالًخؼَمياوثبِاناهَفِةالًخارخيَةالًيتابيُتاهبااثدرجيَااوػربالًزمنا
لملفاُميالًيتاًعَبونامنالملخؼَمنيالسدِؼاهبااوػىلالملؼَمنياآناًؼَمولاآنالملعَوبامهنماًُسا
آناًؼرفولالكايشءاحولالكالملولدالملدرسة،اولمناالملعَوبامهنماابًؼىساُوالجملِوداًفِما
لٌَـات الخملخَفةالملس خخدمةايفاُذٍالملولداحىتاميىناجتيبالملخؼملاخعراجالهـالقادلخيا
حدودالملولد،اوآناػالكةابنيالملخؼملاولملؼرفةالمليبثلةامنالملولدالملدرسةايهاذلتاآبؼادازالزَةا
ميىناجتس َدُااػىلالًيحوالًخايل :ا
 ػالكةالملخؼملامعاهفسَا(لًبؼدالًس َىوًويج).
 ػالكةالملخؼملامعاللخرٍن(لًبؼداجالحامتغي).
 ػالكةالملخؼملامعالًؼامل(الًبؼداجالبس متوًويج).
ولًضلكالليتاًوحضاذكل24ا :ا
ا
لًبؼدالًس َىوًويجاٌَؼالكةاابملؼرفةا:الكامةا
مسافةاهلدًةالجتاٍالملؼرفةالًيتاجيدالملخؼملا
ا
هفسَاوهجااًوخَامؼِااآياػدمالكامةالذللتا
ا
يفالملوضوع
ا
ا
لًبؼداجالحامتغياٌَؼالكةاابملؼرفة
لًؼالكةاابملؼرفةالملدرس َةاثيحدرايفا
لملوكفالًؼائًلالجتاٍالًثلافة
ا

لملخؼمل

لًبؼداجالبس متودلياٌَؼالكةا
ابملولدالملدرس َةاجس خؼ راآنرثامنا
لملؼارفالدلامؼَةامهناالبس متوًوحِاالملؼرفا
لملدرسةاُدفِااآوامرشوغِااُواحتدًدا
لحملخوايت.الملدارسةاوًيظرالٍهياابؼبارلتا
للدولتالملؼارفاجالحرلئَةالالبرلمِة

ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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جم ةلالًخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؼػػػػػػػػػػػددالًسادس

وحمتثياللدولتايفالًىذباولًوسائيالًخؼَميَة،اآماالملؼارفالًخلرٍرًةافذؼينالًلولػدا
ولًخؼارًفاولًلولهنياولًيظرايت،ابُامناجضميالملؼارفالالحرلئَةاهَفِةالًؼمي،اومنالملسائيا
لدلوُرًةايفالًخؼٌَلتالملدرس َةافِماهَفاحيدثادلىالملخؼملالملرورامنالملؼارفالالحرلئَةا
لىلالملؼارفالًخلرٍرًةاومنالملؼارفالًخلرٍرًةالىلالملؼارفالالحرلئَة .ا
ولنالًلولػدالًيتاحتمكالًؼالكةالملؼملاابملخؼملاجيباآناثخجَايفاحزهئااللنرباحنوالص باعا
لذلاخات الًيفس َة اللساس َة اٌَمخؼمل ا،ذكل االن الملخؼمل اال اميىاٌَ احتلِق اذلثَ اولص باغِاا
مادلمتامثٌَلاُواموحضابضلكادكِقايفاآغٌللاماسَواحاخاثَالىلاللمناوجالهامتءاولًىرلمةا
ولذلباوجالحرتلماولًخلدٍر .ا
لن الص باع اُذٍ الذلاخات اًعبع ابؼمق اخشعَة الملخؼمل اواترخيَالًخؼَميي ،اُذل الًخارخيا
لذلياػملالملؼملاآناًؼََابوضوحاوًبدواًيااآن اهخاجئادرلساتابَومايفاُذلالًعددامرحؼَةا
حِراثلرآ افامياورداآنااترخيالملخؼملاٍمتوكعايفاًبالًخؼملالملدريس،اولنالكامذؼملاًبارشا
حعةادرلس َةاآوابرانمجاثؼَميياًدخيافضاءالًلسماوحيميامايضاحارضٍابضلكاخعويصا
وفردياٌَخؼٌَلتالًيتاًعَبامٌَالجنازُا .25ا
وٌض راَلدابوحصايباآهَاحىتاٍمتىنالملدرسامناخَقاوضؼَةاثفاوضَةاسَميةامنا
للفضيالمدلدالًخالمِذابالحئةاآُدلفالًخىوٍنالًيتاجيبامذابؼةاثيفِذُاامعالس خحضارا
بؼغالالهرلُاتاؿ رامذوكؼةالملالزمة اٌَوضؼَةامثيافىرةالملرشوع ،امدةالالجناز،الًخـعَةا
ؿَفةالملاًَةالملرظدةاويفاُذلالالظاراًلرتح ابرانمجا
ا
جالحامتغَة،اثآمِياتاغيداجالكذضاءا،لل
موهوؾرلفِاالمللاوةلابؼغالٌَحظاتالًخفاوضَةاسولءاػىلامس خوىاللُدلفاآوالًوسائيامعا
لذلرصاػىلاضٌلنالخنرلطالًخالمِذاومضارنهتمابدءلاابًفىرةاللوىلاٌَمرشوعاحىتاظَاؾخَا
لٍهنائَة،اوفامياًًلاآمهاُذٍالٌَحظات :ا
 حتدًدالًس َاق.
 حتدًداللُدلفالرلاظة.
 ثلدميالملرشوع.
26
 حتدًدامرلحيالملرشوع .
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آمث ةلاغنابؼغالًخفاػالت :ا
آا-الًخفاػالتابنيالًزمنالدلًدلنخيكاومؼارفالملدرسني :ا
ػادةامااًيظمالملدرساوحيَيالًوضؼَاتالدلًدلنخَىِةايفامرلحيامااكبيا"وماابؼد"ا
للوضعة الرلاظة اابًؼالكة الدلًدلنخىِة ،اومن اخدًد افان اُذٍ الًخفاػالت اال اثؤخذ ابؼنيا
جالغخبارالالااندرلا،ومعاذكلافِيياحامسةاابًًس بةاٌَؼالكةالدلًدلنخىِة .ا
ٍمتثيالًخفاػياللولاآيامرح ةلامااكبيالًًضاطايفاهتَؤالملدرساًلوضعةاوٌَوضؼَاتا
لًيتاس َلرتهحااػىلاثالمِذٍافاميابؼداآماامرح ةلاماابؼدالًًضاطافذمتثياآساساايفاحتََيا
لملدرساًيخاجئالًؼالكةالدلًدلنخَىِةالًيتاػاصِاامعاثالمِذٍاوبنياُاثنيالملرحَخنياًخؼنياػَََا
ثدب رازمنالًؼالكةالدلًدلنخَىِةاهفسِاالهَايفاهفسالًفرتةاحتدثاثفاػالتاآخرىامعالًزمنا
لدلًدلنخَيك اومؼارف الملدرس اولك امدرس اًؼُش اًومٌا اوضؼَات اجتؼي اثوكِت الدلرسا
وآس ئ ةلالًخالمِذاولذلدثاؿ رامذوكعاوػدمافِمالملضمونامناظرفابؼغالًخالمِذامؼعَاتا
جس خَزماثيظاميازمٌَاايفاػنيالملاكناٌَمضمونالملخوكعامناظرفالملدرساهفسَ 27.ا
ب-اثفاػالتابنيالًخالمِذاولملدرساولًخؼاكدالدلًدلنخَيك :ا
ميىناآناًخؼَقاللمرابَحظاتالًخفاوضاحولاكولػداًؼبةالًخفاػيالدلًدلنخَيكالًلامئ،ا
آوالػادةالًيظرايفالًلولػدالمللبوةلالىلاحداللناولًيتافلدتافؼاًَهتا،اومثياُذٍالًخفاػالتا
ثلع امرلرل الن الًخؼاكد الدلًدلنخَيك امذحرك اابًرضورة اوُو اًخـ ر ،انٌل اآن الًلولػد اثخعورا
وجس خَزماذلظاتامٌخظمةاالػادةالًخفاوضاوثؼخرباُذٍالًخفاػالتاحِوًةاابًًس بة اٌَؼالكةا
لدلًدلنخَىِة 28.ا
ج-الًخفاػالتابنيامؼارفالملدرساوموضوعالًخؼمل :ا
ؿاًبا اما اًؼخرب الًخفاػي اآمرل ابدهيَا ،افاًراييض اٍرى ابآن امؼارفَ ااكفِة اًخدرٌسا
لًرايضَات،اًىناغيدامولهجخَ اٌَؼالكةالدلًدلنخَىِةافانامؼارفَاذلهتااؿاًباامااًؼادافهياا
لًيظر ،اوثلذيض الك اػالكة ادًدلنخَىِة امن الملدرس الص خـاال اػىل امؼارفَ الرلاظة اوفقا
موضوعالًخؼمل 29.ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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 مرح ةلاجالهعالق: لخذباراكبًلاٌضخطالًبًِاتالملؼرفِةالملخؼَمةا(مىدس باتالملخؼمل) .ا
 ظَاؿةالالصاكًَةالدلًدلنخَىةالًيتامناخعائعِاادفعالملخؼمل اٌَبحراغنامؼرفةا
حمكناورلءالذلي .ا
 حىضفاغناثعورلتالملخؼملاللوًَةاحولالملؼرفةالدلدًدة .ا
 حترصالذلولحزاالًيتاكداثؼرتضَاخاللاثؼَمَاولًخىفياهبااحربواي .ا
 جتيدالملولردالملخؼملاٌَخعدياذليالالصاكًَة.اا ا
ثلاسافؼاًَةاُذٍالملرح ةلابخلومياكبًلاجضخَيص .ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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امهنجَةاثياولالًوضؼَةالدلًدلنخَىِة :اااااامهنجَةاثياولالًوضؼَةالدلًدلنخَىِةاحمتثيايفالًخيفِذالًؼمًلابآسَوبامذدرجاػربا
مرلحياولحضةالملؼامل :ا
 -1لملؼملاجالسرتلثَجي:اُذلالملؼملاٍمتثيايفاثدلب راحتدد:
 لملس خوىاالًلسمالدلرليسالملس هتدفاابًخؼَمي.
 لًًضاطاآوالملادةالملؼَمة.
 وحدةالًخؼَمي،الًخؼمل،ارمقالًبعاكةالًفٌَة.
 لحملخوىالملؼريفالملؼملاآوامضمونالدلرلسة.
 لًىفاءةالًلاػدًةا(لًِدفالًخؼَميياآوالًِدفالرلاص).
 مس خوىاظَاؿةالملفِوماآواحعَ ةلالًخؼملا(لذلدودالًيتاًعاغايفاآظرُاالملفِوما
لملؼريفالملس هتدف،الملامتص َةامعالملس خوىالًخؼَميياٌَمخؼمل)
 -2لملؼملالًخعبَلي:اُذلالملؼملاًخضمنا33امرلحي:
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 مرح ةلابياءالًخؼمل:اًخجَاحنواحيالالصاكًَة،اًوظفاثدلب راولحرلءلتامذدرخةاحىفي ابياء الًخؼٌَلت الدلدًدة افذؤرش املس خوى اآدلء الملخؼمل اوثؼرب اغن امس خوى الًس رورةا
لدلًدلنخَىِة
 مرح ةل اجالسدامثر :امتثي اوضاط الدماج احزيئ اثدٌاول امضالكت اثًمتي الىل اػائ ةلاوضؼَة ادًدلنخَىِة الملؼَمة ،احمددة ابآُدلف الحرلئَة اثؤرش املس خوى الًخحمك الًفؼًل ايفا
ثوظَف الًخؼٌَلت الدلدًدة ،افذخخذ امكؼَار اثلومي اًؼرب اغن امس خوى الذلعَ ةل ا(لملؼرفِة،ا
30
لملهنجَة،الًخولظََة)
ثفاػََةالًوضؼَةالدلًدلنخَىِة31:ا ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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ا
ا المعلم

تفاعل

المعرفة

ا
ا
بفعل امكانات
ا
معرفٌة قابلة
للتحقق بالتعلم
اتؤدي إلى:
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

التكٌف

إمكانات معرفٌة قابلة للتحقق بالتعلم تؤدي إلى:

امكانات معرفٌة
محققة متمثلة فً:

مفاهٌم ،مهارات،
قٌم ،مواقف

بالتوظٌف تتحول
اى معارف فعلٌة
مؤهلة للقدرة على:

المعاصرة

اإلبداع

ا

ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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ا
ا

المتعلم
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ااوميىناٌَمدرسالسدامثراوثوظَفامتثالتايفا33اوضؼَاتاػىلاجالكي :ا
كبي ابدلًةالدلرس :احِر اًلوم الملدرس اجبمع الملؼعَات اورظد امتثالت ،اولًيتاًِااػالكةامؼرفِةاابملفاُمياللساس َةالًيتاٍىوناُذلالدلرساآوالًوحدةالًخؼَميَة .ا
خاللالًوضؼَةالًخؼَميَةالًخؼَمَة :اوميىناذكلاػربا34السرتلثَجَاتايه :ا
 لسرتلثَجَةالًدضىِمايفامؼرفةالًخالمِذاومتثالهتم .ا
 لسرتلثَجَة الذلولرلت الملخؼارضة الًيت اثؼين اخَق اػالكات اآفلِة اومعودًة ابنيا
لًخالمِذاٌَحعولاػىلامتثالتاخمخَفةاحولاموضوعاآواظاُرةاما .ا
 لسرتلثَجَةاوضؼَاتالس خىضافالٍمتثالت .ا
 لسرتلثَجَةالملولهجةابنيالملؼرفةالملس هتدفةاومؼرفةالًخالمِذ.ا ا
بؼدالًوحدةالًخؼَميَةاآوالدلرس :اابغامتدالًخلومياولًخـذًةالًرلحؼةاٌَخحلقامنامدىاحتلِقاثـ رالملفِوم 32ا
واًلرتحان رالنkerlanالًلِاماآوالاحبرصالٍمتثالتالملوحودةادلىالملخؼَمنيا،وثيعَقا
فامي ابؼد ايف امعََة اباياء الملفِوم احمددٍن اللوضعة الًيت اٌس خوحب اثيفِذُا اًوضع الًلعَؼةا
(ثؼدًالت -الػادة ابياء) اآو الثعال ا،نٌل اميىن اآًضا الًيظر الىل الٍمتثالت اوؼمََات اًبياءا
لملؼارف،اومنامثاهيمتالًبحراابًؼالكةاوجالخذالفاتالًلامئةابنيالٍمتثالتاولملؼرفةالًؼَمَة .ا
فؼىلاسبِيالملثالاغيدما اهعرحالًاسؤللاػىلالملخؼَمنيايفالملس خوىاجالبخدليئاغنا
وضعالدلينيايفابعناولدلثَ،اثفاحئابآحوبةاثؼىسايفالًولكعالٍمتثالتالًيتارخستادلهيما
ُياكامناٍربطاموضعالدلينيامضنالدلِازالًِضمياًالم اهظرلاذلاحذَالىلالًـذلءاومهنمامنا
جبَباابهَاموحودايفالًبعنادوناحتدًد .ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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خالظة :ا
ممااس بقاس بقاوس خًذجاآنالدلًدلنخَماومؼرفةاماَُخَاوخعائعَاوظرًلةاثعبَلَا
ًؼخربامناآساس َاتالًؼمََةالًخؼَميَة،اوالاميىناآناثعبقالًبَدلؾوحِاادونالدلًدلنخَم،ا
فاًبَدلؾوحِاامتثيالدلاهبالًيظرياوآماالدلًدلنخَماميثيالدلاهبالًخعبَلي،اوجناحالًؼميا
لًخدرٌيساًخوكفاػىلاثوظَفالدلًدلنخَيكابلكاآصاكهلاوخعائعَاالناُذٍاللخ رةاجسامها
يفاثفؼَيالًؼالكةابنيالملدرساولًعاًباوحىوناُياكالس خجابةامؼرفِةاوثفاػالتاحربوًةا
وثؼَميَة الجيابَة اوذلت اثآز ر الجيايب امذبادل ابني الًعرفني االن الدلًدلنخَم احيَي الًوضؼَةا
لًخؼَميَةالًخؼَمَةاوثآخذالًضلكالًخعبَلياولملَدليناوحىوناًِااػالكةامعالًولكعاجالحامتغي .ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضابسىرة ا
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ػََيااحننامكدرسنياآناال اهضعاُذٍالٍمتثالتاموضعالخعاءافًس خؼمَِااًيديلاابدًِاا
جبولىهباالًؼَمي،ابياالبدامنالًخؼاميامؼِااآوالانخفس رلتامـروسةافؼالايفاذُنالًعفيا
ولذلاخةالًخؼَمَةاثدغواالىلااثعحَحِا 33.ا
اومناانحِةالخرىاوضعاماخدا magerاٍلوػةامنالًرشوطالالجيابَةاهبدفاثدغميا
لًخَمَذايفاوضؼَةالًخؼملاويه :ا
لًخؼرفاػىلاردودالًفؼيالرلاظةاابًخَمَذاورؾبخَايفالًخؼملاوثدبؼَاولًخؼََقاػَهيااابالجياب .ا
اماكفآةاوجضجَعالملخؼملالجتاٍامااٍرؾباثؼَمَ .االًخرصحياٌَخَمَذابيجاحاثؼَمَامبفردٍاوًُساآمامالملل.ا ااآناٍىوناثَمَذاػىلادرلًةااابلُدلفالًخؼَمَةاحىتاًفذحالمللعودامٌذالًبدلًة .االغعاءالذلرًةاٌَخَمَذايفالخذَاراوثيظميالملادةالًخؼَميَة.ا ا-الظِارالًفرحاغيدمااًيجحالًخَمَذ 34.ا

آًَاتاثفؼَيالًخوظَفالدلًدلنخَيكايفالملادةالدلرلس َةامناآخياثفؼَيالًؼالكةابنيالًعاًباولملدرساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لًِولمش:ا ا
-1اَلدالملبارشي،الرلعابالدلًدلنخَيكاابملدرسةاللساس َةابنيالًخعوراولملٌلرسة،املاربةاحتََََةاهلدًة،ادلرالًثلافةاًٌَرشاولًخوزًع،ا
لدللرالًبَضاء،اط،1ا،2332اصا.23
-2اهفسالملرحع،اصا .21ا
-3اهفسالملرحع،اصا .22-21ا
-4اهفسالملرحع،اصا .23ا
-5اماُولدلًدلنخَم www.hassanlahia.com/2015/08/blog/post.585.hotmailا
-6اد.ػًلاآًتاآوصان،الٌَساهَاتاولدلًدلنخَم،امنوذجالًيحوالًوظَفيامنالملؼرفةالًؼَمَةالىلالملؼرفةالملدرس َةا،ادلرالًثلافة،امؤسسةا
ًٌَرشاولًخوزًع،الدللرالًبَضاءا،اط،1ا،2335اصا .23-22ا
-7اهفسالملرحع،اصا .24ا
-8اهفسالملرحع،اصا .28-27ا
-9اد.اَلدالدلرجيا،اغودةالىلاثؼرًفالدلًدلنخَماآواػملالًخدرٌساوؼملامس خلي،الملعدرامناموكعالًىرتوين،اصا .36ا
-10اآمحدالًؼمرلوي،اخادلالًبلايلالًلامسي،ادًدلنخَمالًرتبَةالالسالمِة،امناجالبس متوًويجالىلالًبَدلؾويج،ادلرالًثلافةا،امؤسسةا
ًٌَرشاولًخوزًع،ادلرالًبَضاءا،اصا .137-136ا
-11اهفسالملرحع،اصا .139-138ا
-12اهفسالملرحع،اصا .113-139ا
-13اهفسالملرحع،اصا.111ا ا
-14هفسالملرحع،اصا .112ا ا
-15اهفسالملرحع،اصا .114-113ا
-16اهفسالملرحع،اصا .116-115ا
-17اػًلالًتاآوصان،امرحعاس َقاذهرٍ،اصا .33-32ا
-18اهفسالملرحع،اصا .34ا
-19اهفسالملرحع،اصا .38-37ا
-20الًخلاػدالًرتبوي(الدلًدلنخَم-الًبَدلؾويج)www.alukah.net/social/01/45405الًخعفحاًوما .2317/37/33ا
-21افََِباؿابََيبا،اماراس َياًوبرلن،اموهَاكاؿاحراوآخرونا،لملٌلرساتالًبَدلؾوحِةالملؼارصةاػ،احرمجةالا.غزالدلٍناػالرلعايباثلدمياػا
آا.اغبدالًىرمياؾرًب.امًضورلتاػاملالًرتبَة،اط،1ا،2313الدللرالًبَضاءا،اصا .239ا
 -22اخ رلراديافِديش،اآهدرًَاحِوردلن،الًخؼَميالًؼَمي،امالًسبِي الىلاجناحَ،اامومف اًٌَرش،احرمجة،اانرصاموىساخبيت،الدلزلئر،ا
،2337اصا 95ا
 -23اَلدالًعاحلاحرثويب،الدلًَيالًبَدلؾويجاملرح ةلالًخؼَمياجالبخدليئاوفقالًيعوصالملرحؼَةاولملياجهالًرمسَة،ادلرالًِدى اٌَعباػةا
ولًًرشاولًخوزًع،اػنيامََ ةل،الدلزلئر،ا،2312اصا .129ا
 -24اد.اغبدالًلادر اًوريس ،الملرحعايفالًخؼَميَة،الًزلدالًيفُساولًس يداجالهُسايفاػملالًخدرٌس،احسور اًٌَرشاولًخوزًع،الدلزلئر،ا
ط،1ا،2314اصا .122-121ا
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-25اهفسالملرحع،اصا .123ا
-26اَلدابوحصايب،امنالملرشوعالًبَدلؾويجالىلامرشوعالًخؼمل،حتدًدالملسارلتاولًخلاظؼات،اجم ةلاػَومالًرتبَة،ادورًةامـربَةافعََةا
مذخععة،الًؼددا52ػ،اًوهَو،2312اصا .64ا
 -27افََِباحوانٍر،اسُس َيافاهدرابورخت،الًخىوٍنالدلًدلنخَيك اٌَمدرسني،الًخدرٌساابًىفاايتامناخاللاخَقارشوطالًخؼمل،ا
حرمجة،اآ/غبدالًىرمياؾرًب،اد/غزالدلٍنالرلعايب،امًضورلتاػاملالًرتبَةا،اط،1ا،2311الدللرالًبَضاء،اصا 112-111ا
-28اهفسالملرحع،اصا .112ا
-29اهفسالملرحع،اصا .111ا
-30امـزىاخبوش،اَلد،ابَدلؾوحِةالًخحض ر،اسَس ةلامثارالًيدولتالًرتبوًة،ا،2313اوزلرةالًثلافةا،الدلزلئر،اصا .53-52ا
-31اهفسالملرحع،اصا .54ا
 -32الًخوظَف الدلًدلنخَيك اٌَمتثالت السرتلثَجَة الٍمتثالت ايف امؼرفة الًخالمِذ اومتثالهتم او الملولهجة ابني الملؼرفة الملس هتدفة او امؼرفةا
لًخالمِذ.لًرتبَة اولًثلافة اولًفىر lahodod.blogspot.com/2013/06/blog.postss 80.hotmilالًخعفح اًوما
 .2317/37/33ا
ٍ
 -33الًوضعالدلًدلنخَيكا متثالتالملخؼَمني،ا 22اآفرًيا 2314ا blogspot.com2014/04/blog.post.3386.hotmilالًخعفحاًوما
 2317/37/33ا
-34احماوراثفاػيالًعاًبامعالملؼملا http//www.manhal.net/art/20368/03/07/2017.ا
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا
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ا
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