
حماضضات

ايفضٚم ايفضرٜة

مجٝع ايظعبثايجة عاّ  

                          



حماضضة ايفضٚم ايفضرٜة

عظاػرماظػروقماظػردؼةموأداظقبم

:ضقادفا

  



ممصىاحملاضرةماظلابؼةمسنماظػروقماظػردؼةممصىهدثـامممممممممممممممممممممم

اٌظاػرمممصىاٌظاػرماىلؿقةم،موودائلمضقاسماظػروقماظػردؼةم

اىلؿقةم،موعنمأػؿفاماٌالحظةماظلقؽومتربوؼة،مواظشروطم

اٌالحظةم،وأغواسفامحلبماألداسمممصىجيبمتواصرػامماظؿى

اظذيمؼعؿؿدمسؾقهماظؿصـقفم،موإجراءاتماٌالحظةم،موعزاؼامم

.مماٌالحظةم

                



:ٚسٓتخزث اآلٕ عٔ

اجلٛاْب  فىايفضٚم ايفضرٜة :ثاْٝا

:ايعكًٝة املعضفٝة





َٔ ايصٛصة ايشابكة ايتى تٛضح تكشِٝ ايزَاغ اىل            

عزة اجزاء ٚنٌ فضر َٓٓا يزٜ٘ ْفص ايتكشِٝ ايزَاغى  

. ، ٚيهٔ خنتًف عٔ بعطٓا فى طضٜكة ايتفهري

ٜٚشٝطض جزء َعني َٔ املذ عًى طضٜكة تفهريْا ،                

فهٌ جزء ًَٕٛ َٔ اجزاء املذ ٜشٝطض عًى ٚاحز عهص 

جزء ًَٕٛ اخض ٜشٝطض عًى تفهري طدص اخض ٚبايتاىل  

خيتًف االطداص فى طضٜكة تفهريِٖ ، ٚنشيو فى  

ايشناء نصفة عاَة َٔ صفات اجلاْب املعضفى  

.ايعكًى



تتطح ايفضٚم ايفضرٜة فى ايٓظاط ايعكًى  ٚمممممم

يفمطـريمعنماٌظاػرمواظيتمؼعدمعنمأػؿفاماملعضفى 

صقؿامبقـفممسؾىمخيؿؾفماظعؾؿاءماظذطاءماظعامموم

باظؼدرةم:ماظؾعضممصقعرصهعاػقةمورؾقعةماظذطاءم

اظؼدرةم:مؼعرصهمباغهمواخرسؾىماظؿػؽريماجملرد،م

سؾىمحلماٌشاطلماظراػـة،مواظؿـؾؤمباٌشؽالتم

:ممبأغهموعـفممعنمؼراهماظؼادعةمواجيادمحؾولمهلام،م

.اظؼدرةمسؾىماظؿعؾمموطلبماٌعرصة



ٚقز قشِ ايعًُاء املضنز ايعكًٞ يإلْشإ ٚفكا يٓشبة 

:ًٜىسناءٙ نُا 

صاضلموتصـقػفممضعافماظعؼولم70عنماألصرادمغلؾةمذطائفمممم%م1

.وتصـقػفممضعافماظعؼولماظؼابؾنيمظؾؿعؾمم80-70عنماألصرادمغلؾةمذطائفمممم%م5

اظذطاءمعؿودطىوتصـقػفمممم90م-80عنماألصرادمغلؾةمذطائفممم%م14

عنماٌؿودطماسؾىوتصـػفممم110م90عنماألصرادمغلؾةمذطائفم%م60

وتصـقػفمممأذطقاءمم120م-110عنماألصرادمغلؾةمذطائفم%م14

وتصـقػفممعنمذوىماظذطاءماظعاظيم140–120عنماألصرادمغلؾةمذطائفمم%م5

(اظعؾاضرة)صأسؾىموتصـقػفممم140عنماألصرادمغلؾةمذطائفم%م1



           

 

 

 

ٚٚفكا يًتصٓٝف ايشابل  ظٗضت ٖٓاى ايعزٜز  

فؤائز انتظاف ايفضٚم ايفضرٜة فى اجملاٍ  َٔ 

:ايرتبٛى ٖٚى 



 جمؿوساتمعؿفاغلةمماىلاظػصولممصىاظلابؼةمميؽنمتؼلقمماظطالبممظؾؿصـقػهوصؼام
وػذامؼلاسدماٌعؾممسؾىم(مغلؾةماظذطاءمصىمخمؿؾػىماصراداظػصلممصىاىمؼؽونم)مسؼؾقام

.اظؿعؾقممصىناحهم

ماظعاىلظؾطالبمذوىماظذطاءممواالجواءتفقؽةماظػصولم.

صصولمخاصةمبفمماوعدارسمخاصةمبفمممصىاطؿشافمضعافماظعؼولمورساؼؿفمم.

ععمعلؿوؼاتمذطائفمممؼؿالئمتوجقهماظطالبمتربوؼاممبام.

ماطـر(ماظؿعؾقممتػرؼد)ماظػردىاالسرتافمباظػروقماظػردؼةمؼؤطدماالػؿؿاممباظؿعؾقمم

.اىؿاسىعنم

درسةماالدؿفاباتماالجؿؿاسقةموسىمضدرةممصىتؾعبماظػروقماظػردؼةمدورامػاعام

.ماظطالبمسؾىماظؿؽقف



:ٚسائٌ قٝاض ايفضٚم ايفضرٜة ايعكًٝة 

:اختباصات ايشناء        

:خمؿؾػةموصؼامظألدسماظؿاظقةماغواعماىلوتصـفماخؿؾاراتماظذطاءم        

(.ومجاسقة–صردؼةم)عنمغاحقةماظشؽل:مأوال

(.اخؿؾاراتمورضةموضؾممواخؿؾاراتمسؿؾقة)االداءعنمغاحقةم:مثاغقا

(.وشريمظغوؼة–ظغوؼةم)عنمغاحقةماحملؿوىم:مثاظـا

(.اخؿؾاراتمدرسةمواخؿؾاراتمضوة)عنمغاحقةماظؽقفم:مرابعا

مم-االضصىماالداءاخؿؾاراتم)عنمغاحقةماظعؿؾقاتمواظوزائفماظـػلقةم:مخاعلام

(.اٌؿؿقزمواالداء



          

:نُا تصٓف إىل 

(ظػظقةممجاسقة–ظػظقةمصردؼةم)اخؿؾاراتمظػظقةم:مأوال        

شريمظػظقةمم–شريمظػظقةمصردؼةم)اخؿؾاراتمشريمظػظقةم:مثاغقامممممممممم

(.مجاسقة



:ايعاٖض االجتُاعٝة فىثايجا ايفضٚم ايفضرٜة  

ادرؼةتـشؽةماجؿؿاسقةم)ومتمذرحفامدابؼةممبامتشؿؾهمعنمسؿؾقاتم       

(.جـلىتـؿقطم–توحدمععماىـسم–

:املعاٖض االْفعايٝة فىايفضٚم ايفضرٜة : صابعا

واظؿؽقفمبطرؼؼةمتعؾريؼةممظؾؿاثرػومادؿعدادماظػردماالدؿعدادماالغػعاظيممممم

صفومادؿفابةمغػلقةمؼؼوممبفاماظػردمسـدعامؼواجهم.معوضفمععنيمصىععقـةم

وسؾىم.معوضػامملمؼلؿعدمظهمعنمضؾلمصفومؼطؾقمسؾىماٌظفرماًارجمظؾلؾوك

مصىهددمزعنماظلؾوكموهددمعاظهمعنممناذجمواواػاتمماظؿىاظطاضةماظـػلقةم

مصىاٌواضفماظـػلقةمواالجؿؿاسقةمصاٌوضفماىدؼدمضدمؼؽونمواحدامؼشرتكم

ماداظقبمصىطـريونموظؽـفممخيؿؾػونماخؿالصامبعقدامماصرادعواجفؿهم

.االدؿفابة



سؼؾةمماوعشؽؾةمسائؾقةممصىواٌوضفمايرجمؼؿؿـلم

اضؿصادؼةممبامؼؼؿضىمماوغػلقةممازعةماواجؿؿاسقةم

جؾـامماوذفاسةمماوطرػام،مماوحؾامماورسؾامماوخوصام

.مماضداعاماوترددامماو

ميكنك الرجوع )توضقققةمماالرػالوربةمسؾىمم

(.للكتاب واالستشهاد بها



: املزاج       

اٌؿػاسلمماظعضوىمادادفامصىػوماظطاضةماالغػعاظقةماظعاعةممممممممممممممم

.االجؿؿاسىماظلؾوطىوعظفرػام

صؾعضماظـاسمؼرثمجفازامذؿىمخيؿؾػونمماعزجؿفممصىمواالصرادممممممممممم

جاغبمشددمغشقطةمساعؾةمماىلماظؿاثرسصؾقامعرػػامذدؼدمايلادقةمدرؼعم

طلممصىطلمتصرفمميـلماظؿطرفممصىودممضوىمشـىمصفذاماظشكصمعـدصعم

خافم،مدرؼعماظغضبمسـدعامؼغضب،مضوىمماذاصفومذدؼدماًوفم.مذئم

ماواظؽراػقةم،مسؿققمايبم،موبعضماظـاسمؼرثمجفازامسصؾقامػادئام

اًوفممصىشضؾفمم،مسادؼنيممصىضعقػاموشددامعؿؽادؾةمصفؤالءمػادئونم

.اغػعالمايبمواظؽراػقةمصىخاصوامععؿدظونمماذا



 

ٚسائٌ قٝاض ايفضٚم ايفضرٜة االجتُاعٝة ٚاالْفعايٝة

احملاضرةماظلابؼةمصىمتمذرحفام.مممماظلقؽوتربوؼةاٌالحظةم.

(اظؿػاصقلمماىلارجعم:)ماخؿؾاراتمعؼاؼقسماظلؿاتماالغػعاظقةمواالجؿؿاسقة

مصىماالرػالاظػروقماٌزاجقةمضعقػةمسـدمزفورػامظدىمموتؾدا         

اظػردؼةمععمماالمناطثممتزدادموضوحامطؾؿامتػؿقتمماظلـواتماٌؾؽرة

وتعؼدمايقاةماالجؿؿاسقةموتشعبماظعالضاتمماظشكصىتؽاعلماظـضجم

مماوػذهماظػروقماٌزاجقةمبعواعلماىـسمعنمذطرمموتؿاثرماالصرادبنيم

اخؿالفماىـلقاتم)بعواعلماظػروقماظؼوعقةممتؿاثرماغفاطؿامماغـى

(.ماٌكؿؾػة



:اطٗضٖاَٚٔ  

بؼعمايربم)مماالدؼارقةاالخؿؾاراتم–ثردؿون–جقؾػورداخؿؾارم   

(مم.تػفمماٌوضوعم-ظروذاخ

املٍٝٛ ٚقٝاسٗا فىايفضٚم              

صاٌقلمختؾفماظطالبمدرادقا،مماوتػوقممصىتؾعبماٌقولمدورامطؾريام      

غشاطمععنيمصقفؿممماوعوضوعممصىغزسةمدؾوطقةمساعةموعلماظػردمؼرشبم

،مصاٌقلمؼـػرمعـهمصالمؼفؿممبهموؼعرضمسـهمماوبهموؼؼؾلمسؾقه،م

ظعدمماظرشؾةمصقه،مواٌقولمتؽؿلبمباظؿعؾممماوذئممصىادؿفابةمظرشؾةم

ؼـريماػؿؿامممانتؿغريموتؿؾدلموؼلؿطقعماٌدرسماظـاجحممصفىوظذظكم

مالذؾاعوؼلعونمماظقهاظطالبمحنومعادتهمواظـشاطماٌرتؾطمبفام،مصقؿقؾونم

.ػذاماٌقل



      

ترطقزماالغؿؾاهموزؼادةمماىلواٌقلمؼدصعماظػردم

.مماظقهرشؾؿهمصقؿامميقلممباذؾاعاالػؿؿامم

اٌوادممصىوظذظكمؼػشلمبعضماظؿالعقذم

النمسدممماظقفاميقؾونمماظؿى(مسؾل)اظدرادقةم

اٌقلمؼشؿتماالغؿؾاهموؼضعفماالػؿؿامموعنم

.ثممؼؼلماظؿقصقل



تصٓٝف املٍٝٛ          

:اظعؾؿىاٌقلم

اظػـىاٌقلم:

االدبىاٌقلم:

االجؿؿاسىاٌقلم:

االدارؼةمواظـواحىاٌقلماٌرتؾطمباظؿـظقمم.:

 



–املٍٝٛ املٗٓٝة : )قشُني اىلٜٚكشِ ايعًُاء املٍٝٛ 

(املٍٝٛ ايال َٗٓٝة

:ٚتظٌُ قائُة املٍٝٛ املٗٓٝة     
اظعؾؿىاٌقلم

اظػـىاٌقلم.

اٌقلمظؾكدعةماالجؿؿاسقة.

واالدارىماظؿفارىاٌقلم.

اٌؽؿؾقةمظالسؿالاٌقلم.

اٌقؽاغقؽىاٌقلم.

اٌقلمظؾعؿلمباًالء.

اٌقلمظؾطريان.



:ٚتظٌُ قائُة املٍٝٛ ايال َٗٓٝة      

اٌقلمظؾؿكاررة.

اظؾفومواظؿلؾقةماىلاٌقلم.

اظـؾوغماىلاٌقلم.

اظدضةمواالػؿؿاممباظؿػاصقلماىلاٌقلم.

اظـؼاصةماظعاعةماىلاٌقلم.

اىؿاىلاظؿذوقمماىلاٌقلم.

اظؾلارةماىلاٌقلم.



            
:ٖٚٓا ْطضح سؤاٍ ٖاّ 

َا ِٖ املٍٝٛ ايشائزة يزى أطفايٓا؟         

.حاولماظؿػؽريميفمإجابةمػذاماظلؤالم 
 

:املعًِ ٚايفضٚم ايفضرٜة 

.مممتمذرحمػذاماظعـوانميفماحملاضرةماألوىلمباٌؼررمممممم



اضضةاحمل تاْتٗ 

نٌ ايتُٓٝات بايتٛفٝل يًحُٝع


