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 تدرٌب معلم األحٌاءوطرائق أسالٌب                  

 بالمرحلة الثانوٌة                     

 الدكتور/ عمر دمحم العماس                                                       

 المحتوٌات:

 فهرس الموضوعات -

 الممدمة -

 أهداف الورلة التدرٌبٌة -

 ٌبٌةرأنشطة تد -

 الخاتمة -

 بالمصادر والمراجعة ملائ -

 جم الكتابحصفحة ب 44أن ال تزٌد عن  -

 اسم المعد والمراجع والجهة -

 

 الممدمة:

 

 عزٌزي الدارس.......     

 واالستشارةالسند الالزم  ،محتوى هذه الورلة فًٌسرنً أن ألدم لن        

فً  مادة األحٌاءلٌامن بمهام تدرٌس  فًالتً ستعٌنن كثٌراً  ،المرجوة

 المرحلة الثانوٌة.

لن ولمجتمعن الصغٌر والكبٌر  ،مادة األحٌاءال شن أنن تدرن أهمٌة      

 متمثالً كل ذلن فً متطلبات اإلنسان الحٌاتٌة ،ووطنن، بل وللعالم أجمع

وغٌر  ،من مأكل ومشرب وصحة جسمانٌة وإصحاح بٌئً ،بشتى أنواعها

 ذلن من المتطلبات.

 ،من حولنكل ما ٌدور فً الكون باإللمام المعرفً الكامل لكل ذلن ٌتأتى     

 مما هو ضار ٌعمل على نهاٌة مسٌرتنو ،وامتدادها مما هو صالح لحٌاتن

 الحٌاتٌة. 

هنالن كثٌر من المصادر والعوامل التً تساعد اإلنسان فً اكتساب    

 ً لمصادر حٌثما أرادت متطلباته ذلن، ومن أهم تلن ا ،المعرفة وتطبٌمها عملٌا

وهو المادر على  ،الذي ٌمتلن من المعارف نواصٌهافهو األلرب،  (المعلم)
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وكٌف ما شاء،  ،وأٌن ما وجد ،ما كان نوعه، مهبثها وإٌصالها للمتلمً

 .بسهولة وٌسر ونكران ذات

فهو ٌعتبر حجر الزاوٌة الصلب  حد أركان العملٌة التربوٌة،المعلم هو أ   

بكل ما امتلن من مهارات وطرائك  ،الذي ٌمود تلن العملٌة لٌادة رشٌدة

 ،ومعارف عامة وخاصة فً مجال اختصاصه العلمً ،تدرٌسٌة متطورة

فً درجات سلم  رتماءوإرادة لوٌة تدفع به للتسامً واالومادته الدراسٌة، 

سٌدنا دمحم ، ومما هو معروف فإن مهنة األنبٌاء والرسل ،مهنته اإلنسانٌة

معلماً  ،وآخر المرسلٌنوأفضلهم كان أول الخلك  ،صلوات هللا وسالمه علٌه

 وبشٌراً.

ً من الدرجة األولى ،من هنا تبدو أهمٌة المعلم    إذ  ،مما جعل تدرٌبه واجبا

م مادة األحٌاء ومعل لٌم ٌبدأ منه،أن كل ترلً وارتفاع درجة فً مضمار التع

ذلن ألنها بٌن المواد الدراسٌة، من األهمٌة بما تحتله مادة األحٌاء من أهمٌة 

بكل تتواكب ومسٌرة الحٌاة ما بٌن لحظة وأخرى،  ،مادة متجددة على الدوام

 التً تتعلك باإلنسان وحٌاته.تفاصٌلها، و

 

 عزٌزي الدارس....   

أسالٌب جل ما تتطلع إلٌه من  ،الورلةٌسعدنً أن تجد فً محتوى هذه        

مهما كانت درجتن الوظٌفٌة أو تخصصن  ،وأفكار تتعلك بتدرٌبن ،طرائكو

فً كلٌات التربٌة أو فً غٌر ذلن من الكلٌات سوى أن كان تأهلن  ،العلمً

 العلمٌة.

 

 هو أن: عزٌزي الدارسإن ما أرجوه منن     

ن وتهم المتعلمٌن، تستوعب ما جاء فً الورلة من معارف فهً تهم -

 وتساعدهم فً اكتساب المعارف السٌما المهارٌة منها.

  ه.بدٌل لالجانب العملً فً تدرٌس األحٌاء ال  -

 .ضرورة الولوف بعٌن فاحصة على التمرٌنات الواردة فٌها -

فٌما ٌختص باألداء المهنً  استخدام طرق الحوار والمنالشة مع األلران -

 .واجب علٌن الفعال

العمل على و فً عملٌة التدرٌس ،بتكار والتطلع إلى األحسنتمٌد باالت -

  تطوٌرها.

 عمل على تموٌم نفسن باستمرار.ت -

 توصل لحمٌمة أنن دائماً متعلم.ت -

 أن تلتزم بمواعد ونشاطات التدرٌب الذاتً. -
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 عزٌزي الدارس.....   

 ،،،،،،،والسداد تمنى لن التوفٌكأ     

 

 

 

 

 أهمٌة الورقة:

 :أن تنبع أهمٌة هذه الورقة من    

 م هو محور العملٌة التعلٌمٌة.تعلالم -1

 معلم مادة األحٌاء المتدرب ركن هام فً العملٌة التعلٌمٌة. -2

وتنمٌة  فً التحصٌل العلمً هاماألحٌاء  لمعلمًالتدرٌب المستمر  -3

 .مهارات المتعلمٌن

 

 .ضرورة العصر التعلٌم والتعلم المهاري -4

 .هام للمعلم وللمتعلم توافر الوسائل والوسائط التعلٌمٌة الحدٌثة -5

المادة محتوى فً تطبٌق ٌساعد كثٌراً  توافر المعامل وملحقاتها -6

 .النظرٌة

 

 أهداف الورقة:

 .تعرف ماهٌة التدرٌب  -1

 تعرف أنواع التدرٌب. -2

 .للمعلم تعرف كٌفٌة التدرٌب الذاتً -3

 المتعلقة بمادة األحٌاء.تعرف الوسائل والوسائط التعلٌمٌة  -4

 الالزمة.تعرف المعلم كٌفٌة استخدام الوسائل والوسائط التعلٌمٌة  -5

 إتاحة الفرصة للمتعلم لٌنمً مهاراته. -6

 إبعاد المعلم والمتعلم عن نظام التعلٌم بالحفظ والتلقٌن واالسترجاع. -7

 مساعدة المعلم كً ٌكون متعلماً طٌلة مدة خدمته. -8
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 عزٌزي الدارس....

على المٌام بالمهمة التعلٌمٌة  ، التدرٌب األمثل،بصدد تدرٌبننحن     

بدورن الفاعل فً فً أنن ستموم  ،على اإلطالق،شن نالموكلة إلٌن، وال 

ً  ،فً الصفحات التالٌاتتباع ما سنورده ا  ،من نماط لد تكون لن مموداً آمنا

 عزٌزي الدارس.....، فتوخًتساعدن فً الوصول إلى المبتغى، 

  .الحرص كله فً االستفادة منها واعمل على تطبٌمها

 فهل أنت حرٌص على ذلك؟  

 :هذا السؤال إذنفهان بنعم  إذا كانت إجابتن        

     ومغ ثع كيف تتجرب؟ جرس؟كيف ت      

 ،وانطالقةةع السعمةةي إلةةي وسةةا   و ةة  ،تعتبةةخ بةةخلف ال ةةخس ي الدةةلال إن اإلجابةةع يمةةي  ةةح          
س مجةة  واقتحةا   وةة ار يق قةع التةةجرلذ ، ولفةي معةةخك السعمةي يقةة   ةجر   ،تدةايج  سةةي تشسقةع قجراتةة 

 ط ب  سي العسمقع التعمقسقع. ن  جرك  وال  ن ل  دورا سايال و ابا بش  

ع السمقةا  يمة  وندةةع لمسذةا  الجدةقس ،ندةةع لذةحا الةجور ال ايةل والذةا  سةي العسمقةع التعمقسقةع 
لي  التخلةةة لي  ئ  دور  التخلةةة ا والتعمقسةةةي التةةةارلخي ، سقةةةج يةةةان لدابةةةا يمةةة  السدةةة إثشةةةاأ تةدمةةةع ،كا مةة 

وتبج ةةج الرةةعات التةةي قةةج تقةة  سةةي اخلقةة  و ةة  مسةةارس  ،والسجتسةة  بةة    لةة  اال تسةةا  بةة  وريا تةة 
بذا  بذشت  الفخلسع ، بذشةع اننبقةاأ والخ ةل، وتدةذيل يةل بةا بة  عةان  دسة  يجمةع التخلقةع والتعمةقي 

 و   الحا نحر ن د  لبث السعخسع وإصالح انسخاد وتخقق  السجتسعات. ،ب  خالل 

يسمقع تجرلة  لتط لخ  دائ  وتخقق  يطائة . وبسةا  ريةخ  األحياءسعمع بب   ول لات اال تسا   
سةي الدة دان بة  السعمسةي  ويةخ  ،سخ مع الران لةعالسي  األحياء معمسي شاك إيجاد يبيخ  ب  ، القمق

ةةةشذي بةةة  بسار ةةةع بذسةةةتذي ،السةةةجرلي  يمةةة  ال جةةة  انكسةةةل. سالةةةجورات  التعمقسقع/التخل لةةةع تةةةجرلةا مسه 
ال  ،ولإبهانةات بت اعةعع ،سةي ستةخات بتقطعةع ،التجرلبقع القريخ   و الجخيةات التجرلبقةع التةي نال  ةا

 يابل التجرل  بعخسع وتطبققا. أي ت ي بالغخض السشذ د لخمق بعمي 

 يدلدا الجارس.......

 جورات تجريب السعمع القريخة؟ل ظسيتقػ ما              
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............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................  

ال تتةةت  إال يةة  اخلةق التعمةةقي السل دةةي و ةةي  ،مقةاس تطةة ر انبةي بسةةا نالتة  بةة  بعةارك
 مننغ التننجريب السننتقغ السدننتسخ.القةةائي يمةة  بشةةا م بتفابمةةع ، بتطةة ر  وب اكةةةع وبعمةةي نةةا    ةةا 

ي بة  السلبةل  ن تةلتي والتة ،تخل لةا   ، إال  نذةا تعتبةخ ا ةترسارا  وبذسا يانت يم ع تجرل  السعمي يالقع
  د  اال تسا  بذا. كمذا إذا با    

و كرخ ةةا  ،السعمةةي السةةجرت تةةجرلةا عةةابال وجيةةجا معةةج بةة    ةةي انريةةان سةةي العسمقةةع التعمقسقةةع 
سائج   ويطاأ. سس  التةجرل  الشةاج  نةبةل  ن نت صةل إلة  السعمةي الةحا  ةتسه  بة  اكتدةات بعة   

ي الفة أ، و ةةي سةي ن خنةةا  ةق  بةة  والتةةي تعتبةخ بةة  صة ات السعمةة ،بة  الرة ات السةةحي ر   دنةا 
 فق .

 التالية:إن التجرل  ال عا  مرل بالسعمي إل  يل  و بع  ويخ قميل ب  الر ات والسسيدات 

 فهل تحخص عديدي الجارس..... 

أن تكنننػن منننجرمامت ومتستعنننام بالرننن ات السنننحكػرة أ تنننالت وتيخ نننا منننغ تمنننظ الرننن ات            
 ابية التي لع تحكخ ا؟اإليج

 )تعع(! ال عك  ن إجابتك  ي:      

 ص ات وخرائز السعمع الكفء:

 التسه  ب  باد  تخرر  واإللسا  بةد   جدائذا ويق قع تحميمذا وتجرلدذا . .1

سةةي    ن مهةة ن راعةةقا  يةة  السةةشذم  و السقةةخر الةةحا مقةة   بتجرلدةة  ، و شةةا مةةةتي دور إعةةخاك .2
 وع  السشذم الجرا ي .

 ، ن مةنذ سي ن د  الف اأ  الالزبع سي الققةا  بتةجرلذ بةاد  تخررة  يمة  ال جة  انكسةل .3
 بدتخجبا  بختم  اخ  التجرلذ واخ  التخلقع الحج رع .
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مج   ن تف ن لة  سفةخ  وا ةعع ية  يق قةع التخطةقف لتةجرلذ بقخراتة  ية  اخلةق التحزةيخ  .4
 الي بي لجرو  .

يق قةةةع تش يةةةح درو ةةة  ووعةةة  السةةةاد  الجرا ةةةقع سةةةي  رض  ن تفةةة ن لةةة  السعخسةةةع الفابمةةةع سةةةي  .5
 ال اق  لمستعمسي  .

  ن مه ن ذو درامع بعسميتي الققاس والتق لي . .6

  ن مه ن صب را  ذو قجر  يم  التحسل والتخوا . .7

  ن مه ن  ازبا  وذيقا . .8

  ن مه ن بخمرا  سي يسم  . .9

 . ن مه ن بحةا  لعسم  وجادا  سي الققا  ب   .14

 الج شقع وتقاليج السجتس  . العقائج ن محتخ   .11

 ن تفةة ن لةة  الخ ةةةع سةةي الةةجي   لسةةا  ةةلب  بةة  ، ونذةةخ  بةةي  الشةةاس، بةة  السةةةاد  والس ةةا قي  .12
 الدابقع.

 ن مهةة ن صةةحقب البةةجن بتعافقةةا  وخالقةةا  بةة  انبةةخاض السهققةةع نداأ بذشتةة  وبةة  الزةةع   .13
 البجني الزار.

 بج ذع سي تعااق  لألب ر  د  الس اق  السختم ع واآلنقع بشذا بالحات.  ن مه ن  خل  ال .14

 إلسابا  مسهش  ب  الت ايل بعذي.  ن  مي بسعخسع ون دقع وبي   الستعمسي  .15

 سخ الشذاط وال مسيل لمفدل.او   ن مه ن  قا   .16

والتةةي تشا ةة   ، ن مهةة ن بمسةةا ، بالحةةج اندنةة  لق ايةةج التةةجرلذ ون خلاتةة  واخائقةة  السختم ةةع .17
 والساد  الجرا قع ب ع ع الجرس. ،قجرات االب 

  ن مه ن  د  الس ذخ ون ق ا  وبش سا  وبختةا . .18
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  ن مه ن بمسا  بهق قع تق لي ذات  قبل تق لي االب . .19

 مج   ن  تحمي بالخ ةع والسيل الطبقعي والس  ةع لتجرلذ بادت . .24

َ  بالشػاحي التخمػية  -ومسا يداعج في ذلظ : يجب أن يكػن ممسام

 الشجاح سي بذسع التجرلذ .  .

  ن مه ن ل  السرل الحا مقتجا ب  . ت.

بةةةة  ال قةةةة ع سةةةةي تجةةةةارت خاائةةةةع بةةةة  قبةةةةل السعمسةةةةي  ويةةةةخ   ن مح ةةةةم الستعمسةةةةي  جة.
 .)شالب التخمية العسمية وتيخ ع(برل:  د و الستجرلي  ندةع لخبخاتذي السحج

 ال قت. ن معسل يمي تقميل الجذج وت سيخ  د.

   ن مه ن براال  وقجو   دشع لمستعمسي .  ة. 

  ا  ن مه ن بتسهشا  ب  يميذسا . ، ن مه ن صا   اخلقع وباد  .21

  ن معسل يم  تجج ج بعم بات  وتشسقع بعارس  با تسخار . .22

 .ن معمس ن  ذتي بسا  خلج    .23

 سي العسمقع التعمقسقع. السلثخ لشطق والدس  والةرخ لجور ا ن  تست  بدالبع   اس ا .24

  ن  تحمي بالرةات ويج  االن عا  يشج الس اق  السختم ع. .25

  ن  تست  باالتدان الش دي.  .

  ن  تست  بالقجر  يم  عةف ن د  يشج الحاجع . ت.

  ن  تست  بالسرابخ  العالقع . .26

  ن   بتعج ي  القمق والت تخ والخ ك . .27

 والقةس .  ن  بتعج ي  الحدن الدخل  .28
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  ن مه ن ذو عخرقع بتفابمع بتعجد  الج ان  . .29

 م الزسيخ. ن مه ن مق .34

 ....عديدي الجارس

 كع مغ السسيدات سال ة الحكخ تستمظ؟                     

 عج  كيف يسكشظ إتباعها السديج مغ الر ات....                   

 .تهوالتجريب الحي تمقي مغ خالل تجارمظ                 

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

عمي يريةةخا  يسةة   ةة ا  بةة  بشةةي س،  ختقةةي بةةالوبسيةةدات بةةا ذيةةخ ون ةةا  بةة  خرةةائ  وصةة ات 
قةج ال تدةت ج  عةخواذا وعةخوط التةي  ى بة  السذة  والشذةااات،الح   مستذش ن  ن ايا   خةخ  ،الةذخ

الرةة ات التةةي  خةةت  بذةةا السعمةةي ، بسةةا مجعةةل  سةةيإلةة   ةةحا الةةدخي وال ةةق   ،االنتسةةاأ سةةي  ةةمفذا
 إذ  ن بذست   ح  تتعمق بالش ذ الةذخلع و ي  كخ  الش  س .  ،دور  بت خدا  

 عديدي الجارس....

 :ومػضف السخازن  السعمعسي ثالث نقاط سقف قارن بي  

 السعمع:            

1- ..............................................................      

2- .............................................................. 
3- ..............................................................  

 

 مػضف السخازن:          
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1-   ...........................................................   

2- ..............................................................    

3- ................................................................ 

 ق التجريذ :ائشخ   

  ن  مةي بطةخ  التةجرلذ بق ل  إالتلي  عمي بالخرائ  والر ات التي ذيخت، إذا تحمي الس 
بسرابةع المبشةات التةي مسهة  لمسعمةي التي جاأت نتاج تزاسخ جذ د العمساأ التخل لع ، و ي السختم ع، 

ولخرةةة  لش دةةة  ذاتقةةةع تجرلدةةةقع  ةةةمقسع . إذ  ن اةةةخ  التةةةجرلذ التةةةي  ، ن مدةةةتشيخ بسةةةا جةةةاأ سيذةةةا
 دةة   ،بةةا  ةةي إال يرةةار  تجةةارت تخل لةةع قابمةةع لمتطةة لخ والتجج ةةج ، ةة ك نتعةةخض لةةةع  بشذةةا

قاسةةةةات د شقةةةةع  وبةةةا تتستةةةة  بةةةة  بةةةة  ث ،و دةةةة  الحقةةةة  وخرةةةةائ  السجتسعةةةةات ،السقابةةةات السختم ةةةةع
 ، وويخ ذلك. واقترادمع  ،واجتساعقع

 عديدي الجارس....

ةةج  سةي  وجة  قرةة ر ا، وتةخةح بامجابقاتذةاتطمة  يمةة  بةا جةاأ سيذةةا ستيمقةك  ن      بالعسةل يمةة   ،ع 
 سي  بيل ال ص   لتعمقي  سزل. ،بسا مج د ب  ب  ابتفار وتط لخ ،تحديشذا وديسذا

 ما  ي شخيقة التجريذ؟

بةةة  التعخل ةةةات التةةةي جةةةاأ بذةةةا العمسةةةاأ التخل لةةة ن سةةةي تعخلةةة  مةةةي بعزةةةا  السعإلقةةةك يدلةةةدا 
 -با قع اخلقع التجرلذ:

 " تعخ ك اخلقع التجرلذ بةنذا   م ت ،  و و يمع ،  و  دا  لمت ايل بي  الطال  والسعمي "             .1

كخاتتنننننننػن  وسنننننننتػن و
 م1986

لتةي تدةتخج  لسدةايج    ةج الشةاس "  ي برطمب يا   خجة  سةي بعشةا  إلة    ةذ الطةخ  ا .2
سي التعمي . وقج تفة ن  ةح  الطةخ    ةالي  تعمقسقةع ذاتقةع تقةج  بة  ال ةخد ن دة  ولعمةي ن دة  

        بش د  " 
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   راجيمػس                                                                                     

"  ةةةي الةةةشذم الةةةحا مدةةةمف  السعمةةةي سةةةي ت صةةةيل بةةةا جةةةاأ بةةة  الفتةةةات السجر ةةةي  و السشذةةةاج  .3
 الجرا ي ب  بعخسع ، وبعم بات وبذارات ونذااات ، لمتعمي بدذ لع ولدخ "  

أفشننننننننان تطيننننننننخ  روزة         
 م 2222

" إنذةةةا يسمقةةةع تخطةةةقف ودار ةةةع وإعةةةخاك وإدار  لفةةةل بةةة  ان ةةةجاك التعمقسقةةةع ، والشذةةةااات  .4
لسشذجقع ، واندوات والس اد وال  ةائل التعمقسقةع والسرةادر السخجهقةع ، واندوات التق لسقةع ا

بحيةةةةةث مهةةةةة ن دور السعمةةةةةي سيذةةةةةا دور السخطةةةةةف ، والسةةةةةش ي ، والسذةةةةةخك ، والسةةةةةج خ ودور 
الطال  سيذا دور السذارك والسدا ي والسشخخط والست ايل ب  يل نذةاط بة   نذةطتذا ويةل 

 ب ق  ب  ب اق ذا ".

بعةةج التعةةخك يمةة  با قةةع اخلقةةع التةةجرلذ بةة  وجذةةع وجذةةع ن ةةخ اإلدارلةةي  التخلةة لي   بةة 
 :أن تكػن مسهششا إعاسع  ن اخلقع التجرلذ مسه   ،ن خ العمساأ التخل لي 

داخةل الرةة  بسةا تتزةةسش   ،والسشاقذةةات ،يسةا  ةة  الحةا  سةةي السحاعةخات ،ل  قةع عةة  لع 
وذلةةك سةةي  ،برةةخلع و  نذةةا قةةج تفةة ن  ةةسهقع  وت جيذةةات وويةةخ ذلةةك . يسةةا ،وإعةةارات ،بةة   خيةةات

  :مثل الع ا تخجا  ال  ائف الدسهقع والةرخلع 

الػسنائ   التخمػي واألفالم وأشخشة الكاست وأشخشة ال ينجيػ وتيخ نا منغ زالخا يػ والتم ا)
 .  (الحجيثة السدتخجمة اليػم

 :قج تف ن اخلقع التجرلذ

والسندار   توالسختبنخات تيحجث فني السعامنلتجخيبية يقػم بها الصالب بش ده كسا عسمية  
التي تتيح لمصالب تصبيق ما  رسه تطخيامت أو منا قنج يتػصنل إلينه  توتيخ ا مغ السػاقع التجخيبية

 مغ واقع التجخمة.

، لقاتة  الستعةجد   ووخبخاتةالةحا مدةتخج   ،السعمنع وإعةخاك ،وبدانج  ، تي يل ذلك بسدايج  
 .في ذلظ التصبيق العسميالدمقسع   تخجا  الطخ  ال ،لستعميلم ص   با
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 عديدي الجارس.........

 يعتبخ استخجام الػسائل التعميسية والتجارب)    

 .ال عال( لجى معمع األحياء في التجريذ تضخورة  

 تاقر  حل العبارة:     

....................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

سةي بحت ا ةا ون ييتذةا  ، تزب لشا بسا ذيخ  ن اخ  التجرلذ تختم  ية  بعزةذا الةةع 
ويمقة  مجة  يمة  السعمةي تة خي الجقةع سةي اختقةار  ،التصبيققيج  لمس اق  التعمقسقعويق قع بعالجتذا 

ت صةيل السعخسةع لمسةتعمي  ش  تدة، والتةي ية  اخلقذةا لسقا  الةجرس ،اخلقع التجرلذ السرم  والسشا ةع
 بدذ لع ولدخ.

بعننيغ اتعتبننار فنني اختيننارل لصخيقننة األحينناء معمننع مننغ العػامننل التنني يجننب أن ي خننح ا  
 -التجريذ السشاسبة ما يمي :

 الهجف التعميسي ألتعمسي . .1

؟ شػيمننة األمننج أم قرننيخة األمننج ؟   ننل السعمننع يخمنني إلنني بمننػر أ ننجاف تطخيننة أم عسميننة
تكػن  حل األ جاف؟  ل عمنى مدنتػى التنحكخ أم ال هنع أم اتسنتيعاب  وعمى أي مدتػى 

 أم التصبيق أم التحميل أم التخكيب أم التقػيع؟ .

 السعمي يي مه ن دقققا  سي اختقار اخلقع التجرلذ السطم لع.بيل  حا  جس   

 

 :السا ة الجراسية .2
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 ؟شػيمننة أم قرننيخة ننل تتصمننب مهننارات تطخيننة أم عسميننة؟  ننل  نني صننعبة أم سننهمة؟   
 .ت حيث يتداوى كل السعمسيغ في ذلظوما إلى ذلظ ؟إجبارية أم اختيارية

، ال  ن مختةار اخلقتة  سةي التةجرلذ األحياءمعمع ع أ السعم بات السحي ر  مدتطق  يم   
 التصبيننق  ةةي الطخلقةةع التةي تقةة د إلةة  ، ةقسا  ن الطخلقةةع الستةعةةع سةةي تةةجرلذ بةةاد  ان قةةاأ

سةةةةةي السعابةةةةةل  و  ائل والتجةةةةةارت بةن ايذةةةةةا، الحةةةةج ث بشذةةةةةا والتقميةةةةةجايبةةةةخ ا ةةةةةتخجا  ال  ةةةةة
 .خارجذا

 :األ وات والسػا  التعميسية .3

 ل تحتاج شخيقة التجريذ إلنى منػا  وأ وات سنسعية أم برنخية ؟ و نل سنتح ي الحرنة 
 نل السننػا   أم أي مػقنع خخننخ؟ كسةا  ة  الحةا  سةةي بةاد  ان قةاأ )ال رنل أم السعسننل  فني

 وما إلى ذلظ مسا يتعمق باأل وات والسػا . ؟فخةافخة أم تيخ متػ االسصمػمة متػ 

 ال خ  الستعمع: .4

. ومنا  ؟ومنا حالنة أسنخته ؟ومنا  ني قجراتنهكالستعمي سي السخ مةع الران لةع  ) ؟راشج  ل  ػ
وأسناليب  تإلى جاتنب الحالنة الرنحية الش دنية والبجتينة وتينخ ذلنظ ؟ ي خبخاته الدابقة
 التعميع الس زمة له.

 التػقيت: .5

ومنا تػيينة  ػقت الحي تنتع يينه عسمينه التنجريذ؟  نل فني الرنباح أم السدناء؟ما  ػ ال
ومنننا تػيينننة  مكث نننة أم تتخممهنننا أوقنننات لمخاحنننة؟  نننل  ننني ؟الجراسنننية جننجاول الستعمسنننيغ

 تيخ ا ؟   ل  ي تخمية بجتية أم فيدياء أم الحرز الدابقة لحرة السعمع؟

   لمسعمةةي  ن  تعةةةخك يمةة  مةةخوك الستعمسةةةي  يةةةث مسهةة ،مجةة  وعةة  ذلةةةك سةةي الحدةةةان
 . )األحياء( وبجى ا تعجاد ي لتمقي الساد  الجرا قع

 حجع الرف : .6
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حيث يحج  السعمع الصخيقة السثمنى لكنل تنػ  مغ الر ػف السد حسة أم العا ية؟   ل  ػ 
 اختالفام كميام عغ ما يسكغ اتباعنهإذ أن التجريذ في الر ػف السد حسة يختمف  تمشهسا
 في الر ػف قميمة العج .ائق تجريذ مغ شخ 

 ا قبةل ا ةتخجا   األحيناءمعمنع  ن  خاييذةا   شالك يريخ ب  ال خوك والحاالت التةي مجة  
بمةةة ه   جاسةة .  ةةلدا  ةةحا اال تسةةةا   تةةة   ةةتسه  بةة  الشجةةاح الفابةةل ل ،تةةجرلذبةة  اخائةةق الاخلقةةع 

و ةة   ،ويجفعننه ذلننظ لالبتكننار والتججيننج ،إلةة  خةةخوج السعمةةي بةة  الةةخوتي  والختابةةع ،بطخلقةةع التةةجرلذ
 انبخ السبتغ  ب  السعمي الشاجب .

 ،سخ سيذةااإن نجاح اخلقع التجرلذ تحجد ا بع  الس اص ات والرة ات التةي مجة   ن تتة   
ا  جةةدأا  نةةحيخ يمةة   ةةبيل السرةةو  ، يةث مدةةتطق  السعمةةي الحهةةي بسةةجا بم وةة  لأل ةةجاك السخطةف لذةةا

 سي با  مي:ب  تمك الس اص ات 

 -:لسعمع األحياء مػاص ات الصخيقة التجريدية الشاجحة

  ن تف ن واعحع الذجك . .1

  ن تتعابل ب  بدت ى تعمقسي بحجد . .2

 . الشطخي والعسمي، با بي   ن تش ع سيذا الشذااات التعمقسقع .3

  ن  تحرل بشذا السعمي يم  التغحمع الخاجعع. .4

 .والتصبيق السعخفةنح    ن تتبم ر سيذا دواس  الستعمسي  .5

 .بتش يع عسميةمهارات   ن تفد  الستعمسي  .6

 . يسمقع الت ايل بي  السعمي والستعمي ن تدذل  .7

 .ائم السخج   بةقل جذج ووقت ويم علمشت  ن ت صل الستعمسي  .8

 .ور ةاتذيبي لذي و  يوا تعجاداتذ  ن تشا   قجرات الستعمسي  .9
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وبةةة  السةةةةل ك  ، ن تعةةةخض يمةةةيذي السعم بةةةات بتدمدةةةل بشطقةةةي بةةة  الدةةةذل إلةةة  الرةةةع  .14
مدننتعيشام بالقننجر السصمننػب مننغ التجننارب والػسننائل التعميسيننة والػسننائ  ، لغيةةخ السةةةل ك

 .الالزمة

 . متصػر لتعمع ججيجسي ت  ق  وساقذي وإيجاد ي   ن تدايج الستعمسي  .11

 . العسمي السسارسة والتجريبيم   الستعمسي  ن تدايج  .12

 سي تق لي  خطائذي وبعالجع قر ر ي .  ن تدايج الستعمسي  .13

  ب  ا تخجا  بع ي   ا  .  ن تسه  الستعمي .14

 -:ما ة األحياء تجريذق ائأتػا  شخ 

بسةةا  ،وإبهانقةةع تط لخ ةةا ،ق التةةجرلذ واختالسذةةاائةةبةةا ذيخنةةا بةة  خرةةائ  لطخ  ا ةةتشادا  إلةة  
 مدايج سي بم ه ان جاك السخج  ، مسهششا تقدقي اخ  التجرلذ وتب لبذا يسا  مي:

 شخيقة التجريذ السعتسجة عمى السعمع. .1

 شخيقة التجريذ التي يت اعل فيها السعمع والستعمع. .2

 شخيقة التجريذ الحاتية والسعتسجة عمى الستعمع. .3

 شخيقة التجريذ التجخيبية بإشخاف السعمع. .4

 تة  نسهة   ، شتشاو  سي با  مي خرائ  يةل اخلقةع وبةا تح لة  بة  إمجابقةات و ةمبقات 
وتدةايج سةي دسعةة  إلة   ةمي التخقةةي  ،سةي  داأ بذةا  ومق تةة لتفة ن لة   ةةشجا   ،السعمةي بة  اإللسةا  بذةةا

 واالبتفار ب  خال  بسار ت  لمتجرلذ.

  أوتم:

 شخيقة التجريذ السعتسجة عمى السعمع:
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 و ةةة  السرةةةجر الةةةخئقذ ،مقةةةع التعمقسقةةةعع مهةةة ن السعمةةةي  ةةة  بحةةة ر العسسةةةي  ةةةح  الطخلقةةة   
وبة   ،بس جبذا بتمقي بدتذجك لمح م واال ةتخجاع والستعمي ،لمسعم بات و   بشة  السعخسع

  عها   ح  الطخلقع.

 شخيقة اإللقاء :  .

 و الخطةةةةات  ،برمةةةة  برةةةةل خطةةةةةع الجسعةةةةع ، ةةةةي اخلقةةةةع تةةةةجرلذ بةةةة  جانةةةة  وا ةةةةج
 ،سةي ذلةك تة  التعمقسقةع بة  ويةخ إعةخاك السةتعميالدقا ي . سيذا معخض السعمةي باد

 و بةةةا  ،و ةةةي اخلقةةةع بحةةةجد  بةةةدب  بعةةةي  . سذةةةي تتشا ةةة  بةةة  الرةةة  ك الفبيةةةخ 
وسةةةةي زبةةةة  عةةةةيق وبحةةةةجد يالحرةةةةع سةةةةي السخ مةةةةع  ،معةةةةخك بالرةةةة  ك السهت ةةةةع

  وتجعةل بشة ،لساد  الجرا قعكسا تسه  السعمي ب  تغطقع جدأ  يبيخ  ب  ا  ،الران لع
ويةةةخ إنةةة  ت جةةةج بعةةة   ،بةةرال  محتةةةحا بةةة  سةةةي يسمقةةةع الةةةتعمي يةةة  اخلةةةق السحاكةةةا 

 نحيخ بشذا: )التي ت مل مغ معمع األحياء محاشاتها(و الدمبقات سي  ح  الطخلقع

 لمت ايل بي  السعمي والستعمي.ال تتقب سخصا   .1

 والتخيي  كالتطبيق والتحميل ال تدايج سي تشسقع السدت لات العقمقع العمقا .2

 تلدا إل  إر ا  السعمي. .3

 . تخايي ال خو  ال خدمع بي  الستعمسي  ال .4

 تدذل يسمقع ان الت الستعمسي   ثشاأ اإللقاأ . .5

 التعمقسقع.  ال تتقب بجاال  لمشذااات .6

 عديدي الجارس.......

 إلى أي مجى ترمح  حل الصخيقة لتجريذ ما ة األحياء؟    

............................................................................
....................................................................................
.................................................................................... 
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 :السحاضخة  ب.

إال بعةةةج نذامةةةع  ،سذةةةي ال تتةةةقب بجةةةاال  لمشقةةةاش  و الدةةةلا  ،اخلقةةةع اإللقةةةاأو تذةةةاب  ت
يسةا مسهةة   . تعتبةخ  ةح  الطخلقةةع اقترةادمع إذ  ن إيةجاد ا قميةةل الفم ةع .السحاعةخ 
سةةا بو ةةي تتةةقب بجةةاال  لمتدةةجيل  نيةةجاد يبيةةخ ، ولسحتةة ا تجرلدةةي وا ةة ، ن تق ةةج  

 مدايج يم  اال تخجاع  و اال تحيار .

 

 ما يمي :و )التي يجب أن يعيها معمع األحياء( ومغ سمبيات  حل الصخيقة التجريدية 

 تعتسج يم  السعمي بالجرجع انول  . .1

 . ستخ  ا لمع ب  ال قت الستعميال تذج انتةا   .2

 . تخايي ال خو  ال خدمع بي  الستعمسي  ال .3

 . 2443)دروز   بتش يعال تتقب لمسعمي سخص ا تخجا  نذااات تعمقسقع  .4

 ،والعةخض ،وال صة  ،الذةخح ، والقرةعق ائةاخ وبسا  ةجور سةي سمةك  ةح   الذةهمي  سذشةاك 
، و ةي سةي لمستعمسنيغ كمها شخق تعتسج اعتسا ام كبيخام عمى السعمع فني تػصنيل السعخفنةوالتسريل . 

 تاألحينناءأقننل فائننجة فنني تننجريذ مننا ة بسةةا مجعمذةةا  ،والةة  انبةةخ اخائةةق ترةةمب لمتعمةةقي الش ةةخا 
 . يسا   م شا.  بالتصبيق العسميالسختةطع دائسا  

  ثاتيام:

 شخيقة التجريذ التي يت اعل فيها السعمع والستعمع :

، سةةي العسمقةةع التعمقسقةةع بهةةل بةةا  ةةي الطخلقةةع التةةي تةةتي سيذةةا السدةةا سع بةة  السعمةةي والسةةتعمي
وبة   ،سةي  ةبيل بمة ه ان ةجاك التعمقسقةع ،ل طينة أو عسمينة ومهنام تذناشاتتتزسش  بة  

 : عها   ح  الطخلقع

 -السشاقذة الرفية:   
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 ةةةتي بشاقذةةةتذا  ، و بذةةةهمع ، و ب عةةة يا   ،سةةةي  ةةةح  الطخلقةةةع مطةةةخح السعمةةةي  ةةةلاال  
بةةة  ويةةةخ ت جقةةة  بدةةةبق.  ةةةح  الطخلقةةةع تدةةةايج السةةةتعمي يمةةة   سيذةةةا وإبةةةجاأ الةةةخ ا

ا  يمةةةةة  سذةةةةي السحتةةةةة ى وزلةةةةةاد  وتدةةةةةايج  يريةةةةخ  ،االنغسةةةةاس سةةةةةي العسمقةةةةع التعمقسقةةةةةع
وتدةةايج سةةي  ،م رةة   الرةةغيخ  قميمةةع العةةجدلوترةةمب برةةل  ةةح  الطخلقةةع  ،السعخسةةع

وتديةي سةيذي  ،يسا  نذا تشسي ثقع الطالت بةن دةذي ،بعزذي بةع  رلف الستعمسي 
    :إال  ن السةخح يميذا ،روح الت فيخ

السةةةاد  التعمقسقةةةع ر لت صةةةيل السقةةةخ ال قةةةت تدةةتغخ  وقتةةةا  اةةة لال   كرةةةخ بةةة   /1
 .لمستعمسي 

تةجرلةا  يميذةا وال  تةةتي ذلةك إال بتةجرل  السعمةي  ،لمشقاش تتطم  إدار  سائقع /2
 جيجا .

والتةةةي تةةةلدا سةةةي  ،تتذةةةاب   ةةةح  الطخلقةةةع بةةة  اخلقةةةع السشاقذةةةع الجساعقةةةع
ةةةي الطةةةالت إلةةة      ذات انيةةةجاد الفبيةةةخ  بةةة  الستعمسةةةي ،ال رةة  يةةةث مقد 
وبة  ثةي  ،االت ،  ةتي الشقةاش داخةل السجس يةات 7 – 3 يات ب  ةبجس

 مطخح رئقذ يل بجس يع با ت صمت إلق  بجس يت  يشتاج لمسشاقذع.

  ح  الطخلقع تحتاج ل قت  ا   وإل  إدار   مقسع يدابقتذا.

 عديدي الجارس..............

 .اال ت اد  ب  تطبيق  ح  الطخلقع سي تجرلد  لسعمع األحياءوعب يق  مسه       

.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

  ثالثام:

 الصخيقة السعتسجة عمى الستعمع:
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سي  ح  الطخلقع    بح ر العسمقع التعمقسقع ، يم  يهذ الطخلقةع السعتسةج   الستعمعمه ن  
التةةي  ،اآللننة أو البخمجننة التعميسيننة كرةةخ يمةة   وسيذةةا  مزةةا  مرةةةب السةةتعمي بعتسةةجا  يمةة  السعمةةي ، 

السعمةي سيذةا   يةث مرةةب ،عسمينة التعمنيع النحاتيو ةي  قةخت إلة   ،ش دة تسهش  بة   ن معمةي ن دة  ب
 سقف.وبذخسا  وبدانجا  وبدايجا  بدتذارا  

تخايةةةي  سذةةةي ،تتةةةقب  ةةةح  الطخلقةةةع ببةةةج  الحخلةةةع لمسةةةتعمي سةةةي  ةةةخيع تعمسةةة  ون ييتذةةةا ووقتذةةةا 
وسةةي  ،يسةةا  نذةةا تتةةقب ال ةةخص بهةةل  ن ايذةةا لفةةل الةةخاوبي  سةةي الةةتعمي ،ال ةةخو  ال خدمةةع بةةي  الستعمسةةي 

 -وب  انعها  السختم ع لذح  الطخلقع: ،الس اد التي  خوب ن تعمسذا

 الحقيبة التعميسية السبخمجة. .1

 الحاسػب التعميسي. .2

 اأ ة   ،سةي بمة ه   ةجاك العسمقةع التعمقسةع ال ايةلبذسا تعجدت اخ  التجرلذ سممسعمي الةجور 
بةةة  خةةةال  اإلعةةةخاك واإلرعةةةاد ، وبةةة  السال ةةةم  ن يةةةل  ، ن يةةان بطخلقةةةع بةاعةةةخ   و ويةةةخ بةاعةةةخ 

شة  بة   ،وتنجريب متسيند ،تتطم  بعمسا  ذا درامةع يابمةع ،ق التجرلذ التي  عخنا إليذاائ عها  اخ  مسه 
لةةةي  تةعذةةةا ولةةةجيسذا  سالطخلقةةةع و ةةةج ا لقدةةةت يافقةةةع لبمةةة ه ان ةةةجاك بةةةا ا   داأ ر ةةةالت  التعمقسقةةةع .  ذ

 مبشي عمى رغبة السعمع واتتسائه لسهشة التعميع. تجريب فاعل

 يدلدا الجارس....................

 أت تت ق معي أن مثل  حل الصخيقة ترمح لتجريذ ما ة األحياء؟  

 وضح ذلظ في تقاط.  

....................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................ 

 رابعام:

 الصخيقة التجخيبية:
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بسذةاريع سايمةع  ،بسار ع التجرلذ يبخ ال  ائل وال  ةائفان قاأ  بعمي ي الطخلقع التي  تة  سيذا 
بعةةةاد  يةةة  الح ةةةم ، وإبةةة  السةةةتعمي،  يةةةث تتةةةقب لةةة  تشسقةةةع قجراتةةة  السذارلةةةع، وتخ ةةةق  السعةةةارك لجمةةة 

بسا مق د  إل  الشدقان ويةج  القةجر  سةي تطبيةق بةا  ،وتعااي الجخيات التعمقسقع ن خلا   ،واال تخجاع
  اق .تعمس  يم   رض ال

 عديدي الجارس.......

 .وضح ذلظ إلى أي مجى ترمح  حل الصخيقة في تجريذ ما ة األحياء؟

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

والتةي  قشعةةت يريةخا  بة  السعمسةةي   ،ق التةجرلذ الفريةةخ  السجخلةعائةبةا ذيخنةا  ، بعزةا  بةة  اخ  
 ،ق التننجريذ وتقشياتننهائننلمتججيننج واتبتكننار والتجخيننب فنني شخ و ةةي قةةج  صةةةحت بشطمقةةا   ،بجةةجوا ا

بةسزةةل الدةةبل ولةقةةل جذةةج و قرةةخ  ،والتةةي تذةةجك إلةةي ت صةةيل السةةاد  التعمقسقةةع  و بةةاد  التةةجرلذ
 وقت و قل يم ع.

وتقشينات التنجريذت فقنج أصنبح لكنل معمنع شخيقتنه الخاصنة ائنق وتدبة لمتصػر السدنتسخ فني شخ  
ػيننة واألسننذ العامننة لصخائننق فنني تػصننيل مننا ة تخررننهت مدننتشجام إلننى السبننا ت والس نناليع التخم

التجريذ السثمى. فإذا تحققشا مغ ذلنظ فمنغ تدنتصيع حرنخ شنخق التنجريذ السدنتخجمة منغ قبنل 
 وقج يكػن ذلظ مغ ضخب السدتحيل. تالسعمسيغ

 عديدي الجارس.............

 في إيجاز بيغ مػقف معمع األحياء تجال  حل الصخائق التي ذكختا.   

.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................ 
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 في  اخل الرف:األحياء معمع 

 أساسيات:

كةةةجخ   السرةةةم  سةةةي الرةةةال  . يةةةل  تطمةةة  ب جةةةةات  أو السعسنننللم رنننل دخةةة   السعمةةةي  
يشةةج  األحينناءسعمننع فنذةةا تتذةةاب  بةة  نا قةةع الجةة  خ . إال   ،و ن اختم ةةت سةةي بحت ا ةةا ،و  ا ةةقات
س اجةة  يمقةة   ن  مجةة   ن تتةة اسخ لةة  بعةة  بةة  الرةة ات والتجذيةةدات ، أو السعسننلال رننل دخ لةة  

  :اصصحاب إلى جاتب، مه ن بذيئا  ذ شقا  ون دقا  وجدجما  

 فخ(.اكخاسة التحزيخ والكتاب السجرسي )إن تػ .       

 الػسيمة التعميسية التي تتشاسب مع الجرس. ب.

 التباشيخ ب لػاته السختم ة أو بجائمه. جن.

       . في حالة ضخورة استخجامها في الجرس تالسحشخ أو السدصخة الصػيمة  .

)مغ الستػقع أن تكػن بكل فرنل سنبػرة ثابتنة و ني التني ت نخق منابيغ  ماسح الدبػرة.  ن.
 الحجخة العا ية وال رل(.

 أ وات أو أجهدة التجخمة السدمع الكيام بها.و.     

سعمةة   ،لمسةةتعمي ()األحينناءلفةةل بسةةا  ةةبق ذيةةخ    سيتةة  الفبيةةخ  سةةي ت صةةيل السةةاد  الجرا ةةقع 
    برل.ط     ا قع سي  بيل تحقيق تعمقي  السعمي  ن  تسدك بحلك يخ

 عديدي الجارس.....

 أي شخائق التجريذ التي تصخقشا إليها ت زل؟           

  تبالسخحمة الثاتػية حج  وحجة  راسية معيشة في أحج مقخرات األحياء"            

  قيقة  82  اء حرة في حجو  كيف تقػم بالسػجد وتشاول بالذخح            

 .ت في أي صف مغ الر ػف"مدتخجمام ما تخال مشاسبام مغ وسائل تعميسية           
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 في األحياء: لتحزيخ ما ة  راسيةمقتخح تسػذج 

، مننا ة األحينناءدرا ةةقع سةةي ا الةةجارس..... سةةي بةةا  مةةي نسةة ذج تحزةةيخ ل  ةةج  إلقةةك يدلةةد 
 الجرا قع: لك سي  داأ واجةاتكوالحا نعتبخ  عخور  و شجا   ،هخا ع التحزيخب

 في األحياء:  راسية وحجةلتحزيخ مقتخح تسػذج 

 

 الدب  الفمي  الت قيت  الر   الحرع  التارل   سخع الساد  الجرا قع )مدسيذا  

      يش ان الجرس )مدسق  

 اإللسام بسا يمي:قا رام عمى  غ  حا الجرس يشبغي أن يكػن الجارسبعج ال خار م

    .ال  ائل التعمقسقع. 3 .ان جاك الخاصع . 2 .ان جاك العابع  .1

 )تدسية الػسيمة(

  ت..................ج.........................  .:...................

  :سيخ الجرس .4

  كسا يمي:ولت ق   ن مه ن 

، لمتةكةج بة  )الجمدةع الرةحقحع لمستعمسةي وذلةك  أو السعسنللم رل الش خ  العابةع  /1
، بدةب )التني أصنبحت فني وتينة الخخشنػم ت تعشني الكثينخ( ت اإلعاأ  ، التذ لةع
والتةةةةارل  يةةةةل سةةةةي بهانةةةة  والعشةةةة ان يتابةةةةع الةدةةةةسمع والحرةةةةع  ا، الدةةةةب ر  وتقدةةةةقسذ

  .ل  السخر 

 -:التسهيج لمجرس /2

  رن بسحت ى الجرس.ندبقا  إذا با ق ن مه ن التسذيج قريخا   )  .

 صمع بالجروس الدابقع والجرس الجج ج.  ن مه ن ذا )ت .
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 بسذاريتذي ال عالع .  ن مدتخم  جم  ب  الستعمسي  )ج .

 السعمةةةةةي، والتةةةةةي تفةةةةة ن بشا ةةةةةةع يةةةةةخض الةةةةةجرس بالطخلقةةةةةع التةةةةةي مختار ةةةةةا      (.)           
 .السختم ةويذسل استخجام الػسائل التعميسية وقجراتذي .لمستعمسي  

 :ل الرفالسعمع  اخ

السعمنننع  )وقنننج تحمننني بكنننل صننن ات ،و ةةة  داخةةةل ال رةةةل مجةة  يمةةة  السعمةةةي  ن  خايةةةي بةةا  مةةةي
 ذكخت سابقام(: التي الكفء

  و يم    د  بقا  الجرس. عسي  االت انخ اع  ن مدتخج  ص ت  ا تخجبا   مقسا   .1

 بذا. جود   ت  ال  شذغل الستعمس ن  ن تف ن  خيت  بح .2

جانبقةةةع  تةةة  ال وال مهرةةةخ بةةة  اإلعةةةارات ال ، ن تفةةة ن  خيةةةع ان ةةةجا  ثشةةةاأ الذةةةخح بحةةةجود  .3
 ثشاأ الذخح. و السعسل  خارج ال رل إل  ال  ش خ يمق   ن يسا  ،مذتت انتةا  الستعمسي 

ثةةي يتابةةع السطمةة ت  ،بةةان مقدةةسذا تقدةةقسا صةةحقحا ، ن مدةةتخج  الدةةب ر  اال ةةتخجا  انبرةةل .4
 .زيخ الشاجب لمجرسسي ب قع  بشذا، وان تف ن براال لمتح

 الجانبي .ع ب   يم  إل     ل ولقذ ب  بدب الدب ر  بالطخلقع الرحق .5

  ن   اج  تالبيح  يشج الذخح  و الدلا   و  ا نذاط بةاعخ. .6

بةخ بدةا ع بة  ذة  اك تة  مه ،يشج الفتابع يم  الدب ر  مج   ن مق  إل  مسةي  الدةب ر  .7
  ا  ن مه ن وق س  جانبقا . ، طب الدب ر  لمستعمسي 

 ش متة ا بة   تة  ال  بالتحةجث بة  الستعمسةي يشج الفتابع يم  الدب ر  مج   ن  تة  الفتابةع  .8
 .الجرس سي  االت الرست

 ،وان محةةاو  بةة اجذتذي بةة  وقةةت آلخةةخ ،بالقةةجر السدةةتطاع،  ن ال  ةة لي مذةةخ  لمستعمسةةي  .9
 ك بت زل  ن خات  يميذي  جسعي .وذل
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سةةةي جسقةةة  ان ةةةئمع و ن ايذةةةا سةةةي بجامةةةع  و و ةةةف  و نذامةةةع  لستعمسةةةي ت زلةةة  ال ةةةخص يمةةة  ا .14
 الجرس بالقجر السسه .

وسةةي ب قعةة  السشا ةة   يةةث ال محةةجث عةةخخا  ، ن مدةةتخج  التةاعةةيخ السمةة ن يشةةج الزةةخور  .11
 .والتجارب في وقتها السشاسباستخجام الػسائل التعميسية ، ب  سي تشديق الدب ر 

 بتحاعقا الفتابع يم  انجداأ الد م  ب  الدب ر . ،بقخوأا  ن مه ن خط  واعحا   .12

 بل مدتخج  عةقخلت  التجرلدقع لجحبذي نح  التعمي والسعخسع. الستعمسي   ن ال مدئ إل  .13

  ن مدتخج    الي  التح يد الشاجحع. .14

سةي برةل  ةحا الدبةان الةةحا  ،ع سةي ت صةيل السعم بةع الرةحقحعو خيةخا يمقة   ن  تة خ  الجقة .15
   .  صةحت السعخسع فق  يتابا ب ت  ا لجى الجسق 

 :ثاتيا
 ومعمع األحياء: األسئمة الرفية

كينننف و )كينننف ينننج رس؟( عسمينننة  تأو السعسنننل السعمنننع فننني  اخنننل حجنننخة النننجرسيسنننارس  
تقػيع عسمنهت ت سنيسا ييسنا ب كسا أته يسكغ أن يقػم ش ده؟لو  يدتخجم وقته في الس يج لمستعمسيغ

ت والتقنننػيع الشهنننائي فننني تهاينننة ال تنننخة أو السعسنننل يخنننز التقنننػيع الينننػمي  اخنننل حجنننخة النننجرس
الجراسننيةت والننحي يننتسخس فنني اتمتحاتننات ب تػاعهننا ت الرننفية ت امتحاتننات الشقننلت واتمتحننان 

  الشهائي أو ما يعخف بامتحان الذها ة الثاتػية. 

سةي   السعمةي يريةخا تدةايجإذ  نذةا  ،لأل ئمع الر قع   سقةع يبيةخ  سةي ت عيةل العسمقةع التعمقسقةع        
يمةةةةة  اخةةةةةتالك  ذلةةةةةك بإلسابةةةةة  التةةةةةا  بقةةةةةجرات الستعمسةةةةةي  ،وتش يةةةةةح خططةةةةة  التعمقسقةةةةةع ،بمةةةة ه   جاسةةةةة 
 ويق قةةع يةةخض درو ةة  سةةي قالةة  السذةةاريع ،وبةة  ثةةي اختقةةار اةةخ  التةةجرلذ السشا ةةةع ،بدةةت لاتذي

 بسا  رخى العسمقع التعمقسقع يريخا. ،التابع والت ايل بيش  ولي  الستعمسي 
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 تةةجس  بةة  إلةة  ،قةةجرات بتشابقةةع اذعخرةةا بذةةاريا  بةة  جانةة  وخةةخ سذةةي تجعةةل بةة  السةةتعمي       
  تحمةة  بةخوح التشةةاسذ بشطمقةةا   ، ونةة إقخا كرةخ ت ةةايال بة   قرةةةبفاإلبةجاع والتحرةةيل السعخسةي الرةةخ، 

 قع سي التعمي .اخاقالجمسإل  التعجدمع و 

بةانخال  الحسيةج  والدةم ك  ق الستعمسةي وتخم ة ،الر قع يم  عةف الرة   ئمعان تدايج
التحريل سةي  ةبيل ال صة   إلة  البيئةع   وزلاد ،   لدمان إلي ارتقاد ب ارد السعخسع حالم  ،االمجابي

 السعخفقع: بمػم( شتشاو  يخض ان ئمع الر قع ب  بشطمق بدت لات ) التعمقسقع السخو لع.

 :  مدتػيات السعخفة لجى العالع ) بمػم (

 ،جةةخى سةي نطةا  بدةت لات ترةشق  بمة   الدةةتعمالرة قع  عإيةجاد واةخح ان ةئم مال ةم  ن  
يمة    ن ةخ  ير  شةا  ن نمقة ،الرة قع ويق قةع إيةجاد ا واخ ذةا عوقبل الخ ض سي تحج ج  ن اع ان ةئم

والتةةةي مسرمذةةةا الذةةةهل الذخبةةةي  دنةةةا  و ةةةي تستةةةج بةةة   ،معةةةخك بسدةةةت لات )بمةةة    السعخفقةةةع الدةةةتع بةةةا
  . 6   ت  السدت ى انيم  رقي )1السدت ى اندن  رقي )

 

 

 ( يػضح ترشيف بمػم السعخفي1شكل )

                                          .          (التقػيع6  (التخكيب5 (التحميل 4 (التصبيق3 (اتستيعاب2 (السعخفة1
ولفل ب  السدت لات  ،السعخسع او دنا  ،  عب  حا الذخ   ن  يم  بدت لات السعخسع    التق لي

ولعج  أثشا   جاس   يم ولذا مدتطق  السعمي  ن  تعخك  ع،خاصع لرقاوع ان ئم عيق ق  ي ر السح

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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 عصقاوع ان ئم بذاب  الفمسات التي مسه   وفقسا  مي ن رد بعزا   ،نذامع العسمقع التعمقسقع
 الخاصع بهل بدت ى :

 : مدتػى السعخفة )التحكخ( .1

 .بعم بات بحجد دلقال يم  تحيخ  وذلك بسعخسع  مقج وتجي  الطال   ن 

 يعخف       يكخر     يتحكخ     يحكخ     يرف

 يحج        يكتب       يح ظ       يختار   يدجل 

 ماذا             مغ          أيغ .....           

 كع تبعج األبيس عغ الخخشػم ؟برا :        

 عديدي الجارس.........

 يخ.صغ ثالث جسل ت يج التح

1- ...................................................... 
2- .......................................................... 

3- ........................................................... 

إل  عهل  و  ع ن  تخجي عهل  و صقغ تجي  الستعمي:   ( مدتػى اتستيعاب ) ال هع .2
  خخى بمغت  الخاصع ... عصقغ

 .يج با قال  الفات  بمغتك     مثال :

 ان خ إلي الخخلطع  بابك ولي    ي رواسج نذخ الشيل ..  

ثي  خلف العشاصخ ب  بعزذا و  ،لمش  اس السعش  ان ح  الحالع  بي  الستعميسي  
  .مرقغذا ب  خال  سذس  التا  لحلك الش 

ولدتخج  السعم بات التي  ،تعمس  با الستعميسي  حا السدت ى مطبق   :مدتػى التصبيق .3
  معخسذا.
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 برا  :

  .تعمست  ب  يمسات سي ان ب ع الساعي كت  قر  قريخ  تح ا با   1

  . ا تخج  سيذا انل ان السشا ةع التي تعمستذا  ابقا عابقهق عار ي ل    2    

 سي  حا السدت ى : عب  الفمسات التي تدتخج  لرقاوع ان ئم

 يجهد    يتخجع   يدتعسل     يذخح       يحل      

 يػضح    ي حز      يختبخ       يختار         يمػن ....  

 ، و الس ق  التعمقسي ، ن مذخ  ولجد  الساد  العمسقع : تجي  الستعمي مدتػى التحميل .3
  .مثال: ا  العالقع التي تخلف بي   ح  انجداأ وب  يج  إ  ع،ولخد  إل  به نات  ان ا ق

 ما خرائز الساء العحب ؟ 

 القصارات التجارية ؟ما مسيدات 

 سي  حا السدت ى :   الفمسات التي تدتخج  لرقاوع ان ئمعب

  يحمل      يقارن       يد ل      يسيد       يرف      ي دخ     يقجر      

ولدتخجب  سي ت ليج  ، ن  ش ي با اكتد  ب  بعم بات تجي  الستعمي مدتػى التخكيب .4
  . ا  ق اب  نتائم جج ج  ببشقع يم  با تعمس  

 : مثال

 اكتب قره قريخة. .1

 فدخ ضا خة اتز حام السخوري بالخخشػم.  .2

 سي  حا السدت ى : عب  الفمسات التي تدتخج  سي صقاوع ان ئم       

  يرسع     يقتخح    يحلف     يختب     يحزخ      يرػر    يصػر    يجسع 
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 .ب  خال  يخض بعي  ،با أيعإلصجار  هي يم    جي  الستعمي مدتػى التقػيع .5

 :مثال 

 ما التختيب األمثل لهحل العشاصخ ؟ .1

 لساذا يعتبخ  حا ال رل تسػذجيا" ؟ .2

 التق لي:  ب  الفمسات التي تدتخج  لرقاوع   ئمع

 يختار    يقػم     يحكع     يدجل ....  يختب    يجافع     يقخر    يكيذ 

 قع  د  الر عالدتع التي ذيخنا ا مسهششا  ن نقدي ان ئم  ) بمػم (وتةعا لسدت لات 
    : ما يمياإلاار السعخسي إل  

 : التجسيعية وتذسلة األسئم .1

 األسئمة السعخيية و ى السدتػى األ تى.  أ.

 أسئمة اتستيعاب وأسئمة التصبيق ويسثالن السدتػى األعمى . ب.

 :وتذسل اتسئمه ألتذعيبيه .2

 . التحميل وتسرل السدت ى اندن   ئمع   .

   ئمع التخيي  و  ئمع التق لي وتسرالن السدت ى انيم  . ت.

 :   يسكششا تػضيح  ذلظ في الذكل أ تال         

   

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 األسئلة التشعٌبٌة

 األسئلة التجمٌعٌة
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 (  خم األسئمة التجسيعية و التذعيبية2شكل )

التجسقهقةةع و التذةةعيبقع  عبة  واقةة  الذةةخ  السذةةار إلقةة   يةةال  مسهششةا الت صةةل إلةة   ن ان ةةئم 
 عت فيةخ ي بطخلقة  سا رة عسةل الستعمسة ن والتةي تتطمة   ن م   ،تشقدي إل  بدت لات دنقةا و خةخى يمقةا

بةة  ا ةةتخجا  السذةةارات المغ لةةع التةةي  تستعةة ن بذةةا . ولال ةةم سةةي الذةةخ   مزةةا انةة   تشةةاو   ،ج وناقةة
 يسا  مي : رلعع بدت لات لمت فيخ 

، ولدةتخج  سيذةا السةتعمي الت فيةخ التجسقهقع ذات السدت ى اندنة  ان ئمع : السدتػى األول 
 شةامخ بدةت ى السعخسةع  و ة  بةا ،و   تشر  سةي بجةا  تةحيخ السعم بةات وا ةت ذار ا اإل تشتاجي

 التي  تطمبذا  حا الش ع ب  الدم ك : عوب  انبرم ،سي ترشق  بم  

 .  ع خف , مي د , عج   ,اسخ  , اجب بال أو تعع               

 ةةحا السدةت ى مدةةايج  سةي و :التجسقهقةةع ذات السدةت ى انيمةة  ع: ان ةئم السدنتػى الثنناتي 
 ،ولذةةةجعذي يمةةة  سذسذةةةا با ةةةتخجا  يقةةة لذي ،لسطمةةة تا يمةةة  تجةةةاوز بخ مةةةع التةةةحيخ السعمةةةي السةةةتعمي
ك تعمس  ةةا و ولتطمةة  برةةل  ةةحا الدةةم   لمسعم بةةات التةةي بةة  الستعمسةةي  تطبققةةا يسمقةةا والتةةي تتطمةة  

 و    شامخ بدت ى اال تقعات والتطبيق سي ترشق  بم   .  ،ت فيخ  كرخ ب  السدت ى انو 

 : مثال

 تيه : بيغ الكمسات اآل وضح العالقة أ.

 أعصى مثات لمعسل الجساعي في السجرسة .  ب.

 عان ةئم بة  تطمة   ةحا الشة ع ذات السدت ى اندن :  عالتذعيبق : ان ئمع السدتػى الثالث 
بتحميةةل السعم بةةات الكتذةةاك ان ةةةات والعمةةل  ،ا  بةة  الطالةة   ن م فةةخ سةةي السعم بةةات ت فيةةخا ناقةةج

 سي ترشق  بم   .  ) التحميل (. ولشامخ ذلك بدت ى  عوإمجاد اندل

 :مثال 

 التجخمة تػضح أن السحاليل ت ت رل إت بصخق كيسيائيه معقجل .  
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بة  الطالة   ن م فةخ  تتطمة   لتذةعيبق  ذات السدةت ى انيمة  :  ان ةئمع السدتػى الخابنع 
يمةةةة  انسفةةةةار والسعم بةةةةات ولرةةةةجر الحهةةةةي  ،بةةةةجيسا بةةةةالتشبل والتحميةةةةل لمسذةةةةهالت ،ايسققةةةة ت فيةةةةخا

 ) التخكيننبو ةة   شةةامخ بدةةت ى  ،ولسرةةل  ةةحا السدةةت ى  يمةة  بدةةت ى بةة  الت فيةةخ الشاقةةج ،وانسعةةا 
 سي ترشق  بم   .  والتقػيع (

 :مثال 

 في األسئمة : استخجم الكمسات اآلتية 

 تشب  , اشخح حمػت , تػقع , ركب , صسع , شػر . ما العشػان الجيج لهحل القرة ؟   

 نذةا تتطةابق والسدةت ى السعخسةي سةي  ،الةحيخ ن ةعنخم  ب  ت عقحشا لمسدةت لات انرلعةع   
 ،تبةةةخز بدةةةت لات الت فيةةةخ لةةةجى الستعمسةةةي  و ةةةي ، 1الس عةةةب سةةةي الذةةةهل رقةةةي )  (بمنننػم)ترةةةشق  

  .والتي  شتشاولذا ال قا   ،الر قع عويق قع صقاوع ان ئم

 ي تي:؟  ي التي تتسثل ييسا الرفية مالية األسئمة  

 أسئمة تقػيع قبمي :

ت ى وبجى بذاريتذي وبد ،ليتعخك السعمي يم  قجرات الستعمسي  عتطخح برل  ح  ان ئم    
يسا ان   ت صل إل  بجى سذي الطالت لمسعم بات الدابقع ، ب اعق  الجروس الجج ج  ت فيخ ي سي 

ولذا مدتطق   ن مسذج ،  ع ابقوالتسه  بشذا سي  ا  الجروس الستقجبع السبشقع والسختةطع بسعارك 
 ، لس ع ع الجرس الجج ج ورلط  بالجروس الدابقع 

 . (عخف مثل  حا الشػ  مغ األسئمة بالقرخ واتخترار)

 : ةستشباشيا ةأسئم

وإبةجاأ  رائذةي  ،تطخح  ثشاأ  يخ الجرس لسدايج  الطالت سي السذاريع والت ايل بة  السعمةي
 وواعحع وال تخخج ي  بزس ن الجرس القائي .  و   والةا با تف ن بةاعخ 

 ) قميمة العج  تصخح مغ وقت ألخخ(.
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 تشذيصية :  ةأسئم

جةحت االنتةةا  والسذةاريع  سةي  ،سةي الةجرس لت عيةل دور الستعمسةي برل  ح  ان ةئمع  تطخح 
 سي بث الحي لع والشذاط بي  الستعمسي .وتدايج  ،والسشاقذع

 .(لتخمػية برػرل اكبخمسا يداعج في إثخاء العسمية ا) 

 : أسئمة تقػيسية

 تطخح سي نذامع الجرس وتشقدي إل  قدسي  :          

باإلجابةةع يميذةةةا عةة ذقا   و تحخلخلةةا ،  ةةةلب    مقةةة   الستعمسةة ن :  أسننئمة تصننخح  اخنننل ال رننل .1
 :السعمي يم  بجى صحع اإلجابع يميذا، وتعتبخ بلعخا  لسجى

 .(فهع الصالب لمجرس وإلسامهع بسحتػال )        
وتةتي اإلجابةع يميذةا خةارج ال رةل، وبة  ثةي  ،: برةل   ةئمع ال اجة  السشدلةي أسئمة خارجية .2

 :مق   السعمي ب حرذا ولذيخ سيذا إل  ب اا  الرحع والخطة، بسا مدايج سي
 .(تعجيل سيخ السعمػمة )          

 .الةعجا : و ي   ئمع تتعمق بالتق ليأسئمة بعجية .3

 الرفية  :  ةصياتة األسئم

إذ  ن يم  السعمةي اختقةار الدةلا   ،الر قعع سي صقاوع ان ئم امالق  السعمس ن يشتا يبيخ  
وال ةةةخوك الخاصةةةع والعابةةةع  ،الجرا ةةةقع وبدةةةت لات وقةةةجرات الستعمسةةةي  ذلةةةك بالسةةةاد   رابطةةةا ،الدةةةمقي

يسةا انة   ،وبا  تعمق بحلك ب  ثقاسع ويادات وتقاليج السجتس  بة    لة  ،الجاخمقع والخارجقع لطالب 
و ةي قةج تفة ن  صةع  بهريةخ  ،ب  يشت وخخ و   يق قع اةخح  ةح  ان ةئمع يمة  الستعمسةي معان  

 ب  صقاوتذا خاصع يم  السعمسي   ج ري التعيي  سي بذشع التجرلذ . 

 الر قع :  عسي صقاوع ان ئم  مي ن جد بعزا ب  الت صقات لسدايج  السعمي سافق    

 . ن مه ن الدلا  واعحا   .1
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 . ن مه ن الدلا  بخترخا   .2

 ا . ن مه ن الدلا  بةاعخ  .3

  . ن محت ى الدلا  يم  بعم بع وا ج .4

 ع. ن تف ن لغع الدلا   ذم .5

 .مراه الدلا  بمغع الفتات  ن ال  .6

 .مدايج سي بم ه ا ج   جاك الجرس  ن مه ن  ادسا    .7

 ع.و بدمدمع بشطقق ع ن تف ن ان ئم  .8

 .لمت فيخ خا  ري ن مه ن الدلا  ب  .9

 :   تياد عتبج  ان ئم .14

  ماذا؟ لساذا ؟ كيف ؟ أيغ ؟ )           

 .ب ت  ع ذات إجابات بتعجد  عو     ئم 

 السغمقع. ع ئمو تعخك بان  بال أو تعع)التي تتي إجابتذا  عان ئم يتحاع   .11

 .ب  خاصع ج  سفارا    ل    ن مجعل الدلا  يقل الستعمي .12

 ثي الدلا . ع  الج ات  وال  .13

 .(يداعج ذلظ في الػصػل لإلجابة السختػمة)            

 :شخح األسئمة الرفية

عةةخ   ثشةةاأ يةةخض الرةة قع السةا ع ةةئمن ةةم ت ا مال ةةم  ن يريةةخا بةة  السعمسةةي  مدةةتخجب ن 
  ةةةئمع إال  نذةةةا سةةةي بجسمذةةةا  ،و ةةة  تت ةةةاوت بةةة  الدةةةذ لع إلةةة  الرةةةع لع ،درو ةةةذي  بةةةا  الستعمسةةةي 
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 و جسةة  السعم بةات بةةشذي إلثةخاأ العسمقةةع التخل لةةع  ، ةةق  السعخسةع لةةج ذيروتيشقة  مقةةجبذا السعمسة ن لتخ 
 .وتحدي   يخ الجرس 

سي وذلك  ،ع اال ت ذا   و بجل الت غطخح سي صقت علغ ل عبا  تف ن الدلا  ب  جسم  ياد
 ساد  التعمقسقع ب ع ع الجرس.لم الستعمسي  تدذيل وص   بيل 

 ويهجف السعمع في األساس مغ شخح مثل  حل األسئمة لآلتي :

وتختي  وتجسق  وتشذقف  سفار ي سي  ،جخ ي لمةحثو إليسا  ت فيخ ي  تذجق  الستعمسي  .1
  بيل ال ص   لمسعخسع السطم لع.

  جور با وذلك بإبخاز  وج  الت فيخ الشاقج سي ،يم  الت ايل سي با بيشذي تذجق  الستعمسي  .2
     الس ع ع السطخوح.

 الرفية:  ةتقشيات شخح األسئم

 ، داأ و ةةيخ الةةجرس دةةي  وسةةي تح  يبيةةخ  عالرةة قع لةة    سقةة عتقشقةةات وسةة  اةةخح ان ةةئم إن    
 بةةة  السعمةةةي وبةةة  السةةةاد  التعمقسقةةةع. وقةةةج تةةةلدى اخلقةةةع اةةةخح ايةةةل الستعمسةةةي كسةةةا انةةة   ةةةلدى إلةةة  ت 

إلةة  إبةةخاز  وجةة   ةةمبقات يج ةةج  قةةج تةةلدى إلةة   ،إذا لةةي تةةخاع سيذةةا ان ةةالي  التخل لةةع الجيةةج  ع،ان ةةئم
يةل  وقةج ال مجشةي الستعمسةي  ،  التخل لةع سةي تقةجمي درو ة  لمستعمسةي إخ ا  السعمي سي تحقيق خططة

سةةي اةةخح  ت الجيةةج  انثةةخ ال ايةةلمتقشقةةالبةةا  ةة  بخطةةف لةة  لمتحرةةيل العمسةةي وال فةةخا . يمقةة  يةةان 
 الر قع .  ان ئمع

 وتػجيهها:   والسقتخحات التخمػية بغخض شخح األسئمةتػر  ييسا يمي بعزا مغ األساليب   

 عس  التحزيخ الي بي قبل دخ   الر  . ع    ئم8-6اكت  ) .1

  .ااخح الدلا  بذهل بةدف .2

 .ااخح الدلا  بذهل بةاعخ .3
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 وذلك إليطاأ علتمق  اإلجاب ،ث اني 5-3وانت خ  ااخح الدلا  لجسق  الستعمسي  .4
  أ.تي  انداسخص  لمت فيخ وتخ الستعمسي  

  . ت  تتجش  العذ ائقع علإلجاب ا ة  ا ج الستعمسي  .5

  .اكبخ يجد ب  الستعمسي  الحا  لدا إلي إعخاك بالذهل بعوزع سخصع اإلجا .6

 .اختالك بدت لاتذي يم  وقجرات الستعمسي  ع ن تتشا   ان ئم .7

 .واعب سي السذهمع السةح ثع ئعيااخح الدلا  انو  بحيث مه ن بتعمقا بةكرخ  .8

 تحت الةحث.ي  السذهمع ع بعخوس عم زل  ن مه ن الدلا  السطخوح ب  بعم بات  ابق .9

وا ت ج ب   عبجاعقاإلالستعمقع بالعسمقات الت فيخلع و  ا ة  اكبخ يجد بسه  ب  ان ئمع .14
 ثل:مالس تا قع الفمسات 

   (قارن , لخز ,تحظ , فدخ , حمل ,,بخر, شبق ....)        

  ماذا ؟ كيف ؟ لساذا ؟إل   عبة الي  بختم ع إعاس عااخح   ئم .11

  .وتحاع  التعسقي  بحجد عاخح   ئم  .12

  ا .وواعح بشطققا  ن مه ن الدلا  السطخوح بختةا .13

  .ب  السدت ى اندن  إل  السدت ى انيم  عالتجرج سي انتقا  ان ئم .14

 ل الدلا  يم  زلاد  بذاريع التالبيح داخل الر  .عس ن م .15

  :ولدلاد  السذاريع مسه  الققا  بسا  مي  

 .يجد ب  الستعمسي ت جق   لا  وا ج إلي   .  

 صحقحع.     ويخ عإجاب و يشج تمق   ،يمق  عإياد  ت جق  الدلا  يشج يج  اإلجاب  ت.  

 قبل ت جق  الدلا  إلق .  جد ا ي الستعمي جة.  
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 الحا  قجي  . الستعمي رااختقو  اخح الدلا  ثي الش خ إل  الستعمسي   د.  

  .تخرق   لا  لفل بتعمي لزسان بذاريع جسق  الستعمسي   ة.  

 اخح الدلا  يم   يئع  لا  .  و.  

 .  عتقخلخل  عترخلحق عالتي تبجو يجسم عتجش  ان ئم ز.  

  .تجش  تفخار الدلا  ن د  يج  بخات سي ن ذ ال قت ح.  

 .بدس يع ب  جسق  الستعمسي  عيم  ان ئم عن اإلجاب تةكج  ط.  

  .با لي مه  الدلا  ويخ بدس ع ب  انصل تجش  تفخار   ئمع الستعمسي  .16

 .) تعع ( أو ) ت (ب...التي تف ن إجابتذا  تجش  ان ئمع .17

 .سقف  وا ج عالسغمقع التي لذا إجاب عان ئم *  

 .ويخ السحجد  و الغابزع  ان ئمع *  

 .الستال قع التي تذتت االنتةا  عبجس يع ان ئم *  

 .يميذا عمعجد الطال  ي  اإلجاب عالتي تتعمق بسعم بات بتقجب عان ئم *  

  مثل :غيخ العاقل لالر ات الةذخلع  تمحقالتي  عان ئم ا.  

 ؟  لساذا تحاول الكائشات الجقيقة التحػصل -   

 ميبا ؟كيف تذعخ األ -   

 ؟ لساذا بحث الجخاثيع عغ العائل -   

ولشتم ب   ،الحا  قجي  بعج اخح الدلا  قبل تحج ج الستعمي ث اني 5 إل  3 انت خ بج   .18
 - حا اتتتطار :برل 

  . ا   و كسل عبةج ل مجي  الستعمس ن   .
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 .واإلبجايي سي الت فيخ التةبمي تحجث زلاد  ت.

  .التعمقي تخداد بذاريع الستعمسي  بطيئي  جة.

 .كبخخح قميم  لفشذا تريخ ت فيخ الستعمسي  بر ر   التي تط ان ئمع د.

  .كبخ ب  اال تجالالت العمسقع السعق لع  ايجد مقج  الستعمس ن   ة.

  . تمق  السعمي إجابات  كرخ بخونع و.

  ع.طم  بشذي اإلجابتلي  اإلجابات السالئسع ب  بتعمسي اد يجد  دد ز.

  ع.مقل يج  القجر  يم  اإلجاب ح.

  .بةن دذي تدداد ثقع الستعمسي  ط.

  .    السعمي  ح رتسسال)التعمقي  لمقم ا.

  .    الستعمسي   دداد التعمقي الحا  تسح ر ك.

  .التي مطخ ذا الستعمس ن  ع دداد يجد ان ئم  .

  .تش ع اإلجابات دداد   .

  . دداد رد الطالت يم  بعزذي ن.

 .تقل بذهالت االنزةاط سي الر      س.  

 : ؟الرفية ماذا يجشى السعمع مغ شخح األسئمة

 لمجرس. انتةا  وإثار  الستعمسي جحت  (1

 سي بجخلات الجرس. ت عيل بذاريع الستعمسي    (2

 الحالي. لجرسابخاجعع الساد  التعمقسقع الدابقع لس ع ع  (3
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والتةةي مدةةايج  ،وبةةجى ا ةةتعجاد ي لتمقةة  السذسةةع التعمقسقةةع الجج ةةج  بعخسةةع قةةجرات الستعمسةةي  (4
 السعمي سي تشسيتذا .

الةةح   مستمفةة ن بعم بةةات و خبةةخات  ةةابق  يةة  السةةاد  التعمقسقةةع ب عةة ع  تحج ةةج الستعمسةةي  (5
 .الجرس

 سخاد داخل قايع الجرس. يسجس ي  و  ديي إ ذا  الستعمسي  (6

 .ات يميذاواإلجاب عاثشا تقجمي ان ئم بخايا  عةف  م ك الستعمسي  (7

 .والخمق ب  خال  بذارياتذي لإلبجاع دس  الستعمسي  (8

 . عبطخلقع ت ايمق العسل يم  زلاد  تعمي الستعمسي  (9

 .سي ن  س الستعمسي  ور الرقعحزرع ب (12

 . ك والتخددوإبعاد ي ي  الخ ،والذجايع   يم  الجخ  تع لج الستعمسي  (11

 .ال تخجاعب  ب اا  الح م وا الخخوج بالستعمسي  (12

  ن دذي. ع بي  السعمي والستعمسي إذياأ روح التعاون والسذاري (13

 وي اأ . عبدذ ل تسه  السعمي ب  تق لي الستعمسي  (14

 ثشةةةاأ  عنقةةةآلوا عوبةةةجى ابةةةتالكذي لمسعةةةارك القبمقةةة ت عةةةقب ال ةةةخو  ال خدمةةةع بةةةي  الستعمسةةةي  (15
 .عالسشاقذ

بسةا مدةايج  سةي وعة  خططة  التجرلدةقع واختقةار  ت  الستعمسي بسعخسا تذار  السعمي وذلك  (16
 بدتقةال. لسشا ةع الستساعقع بعذي اخ  التجرلذ ا

 : ؟ الرفية ةمغ شخح األسئم ماذا يجشى الستعمسػن 

  م ت اال تساع آلراأ اآلخخل  .ن تعمي الستعمس ن   1

 .التي در   ا بشدةع با يخس   سي الساد  إلسا  الستعمسي   2
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 التع د يم    م ت السذاريع و الشقاش .  3

 .والزع   بعخستذي نن دذي ب  نا قع الق    4

 .ولدداد ا تسابذي لمتعمي لستعمسي تدداد داسهقع ا  5

 .إلمجابيا تحدي   م ك الستعمسي   6

 خااقع و العسل بذا.قاكتدات بعاني التعجدمع و الجمس  7

 ن  .الدمقي ليشا  رعاأ  قخا ييم  التطم  السعخس معسل الستعمي  8

 .خمق روح التشاسذ بي  الستعمسي   9

 إلرعاأ بعمسيذي. تطم  الستعمسي   14

 ب  الرست واالنط ائقع. تخم  الستعمس ن   11

 .السدتسخ لت فيخاتشسقع   12

 .عمسي سي الست تشسقع روح الةحث واال تفذاك  13

                                                                                                                                                                                                         السدايج  يم  اال تحيار والتحريل.  14

  :التقػيع

وذلةك  ت ده )تقػيع ذاتني(ت شالك بع    ئمع التق لي التي مسه   ن مطخ ذا السعمي يمة    
والرةةةج  سةةةي  عانبانةةة ع. تتطمةةة   ةةةح   ان ةةةئم الرةةة قع يمةةة  الستعمسةةةي  عبعةةةج إكسةةةا  اةةةخح ان ةةةئم

 عننذةةا تةةةت  سةةي بخ مةةع التقةة لي نداأ السعمةةي سةةي بةةا مخةة  إيةةجاد  واخ ةة  لأل ةةئم ،يميذةةا عاإلجابةة
 التةةي ويةةحلك االمجابقةةات ،يةةخمبقات التةةي تتطمةة  التعةةج ل  و التغيولةةحلك مخةةخج السعمةةي بالدةة ع،الرةة ق

 .  وتط لخ ا معسل السعمي إبقائذا

 : يمي ما مغ  حل األسئمة

   ؟ بةالذي ل وسخت ج ا ويخ بخي  وعجعت الستعمسي  يم  اخح  ا  لا    1  
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 يم  اإلدالأ بآرائذي وإجاباتذي ؟  خت الج  السشا   الحا مذج  الستعمسي  ل وس  2  

 ؟ عيطارح جيج لأل ئم  ل يشت سعاال    3  

 ؟ عإل  يق قع اخح ان ئم  ل  رعجت الستعمسي   4  

 ؟ الستعمسي  ل ت صمت إل  بعخسع قجرات   5  

 إجابات الستعمسي ؟  وتمقي عثشاأ ولعج اخح ان ئم  رل ل نجحت سي عةف ال   6  

 يدلدا الجارس.............               

 ت ل تدتصيع أن تجرب ت دظ بش دظ                         

 تعمى إعجا  وشخح األسئمة الرفية                         

 وضح ذلظ. تتيجة تجارمظ الدابقة في  حا السزسار ؟                       

 : بالسقتخحات اآلتية نتقج  ،بان ئمع الر قعسا  تعمق سي  بيل تط لخ  داأ السعمي فق

 .اوال تخسزذ ا تخ    ئمع الستعمسي  .1

  . او  إمذار الققسع الحققققع لمدلا  .2

  ع.يم  الدلا  إذا يان ذا سائج  ياب عسي اإلجاب  عخك الستعمسي  .3

   .يش  سي وقت خاص عإذا يان الدلا  ذا سائج  خاصع مسهشك اإلجاب .4

  ع.يم   لا  دون التةكج ب  اإلجاب عتحاو  اإلجاب ال .5

سخصةع  ة    و  كرةخ لمحرة    ي   لا  بعي  سةيف ن دك والستعمسةي ع إذا تعحرت اإلجاب .6
 .الرحقحع عيم  اإلجاب

 .يمقك تشسقع  ريمتك السعخفقع والعمسقع .7

   .يمقك بالرقع بش دك و عع الرجر .8
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  .ع ال ايمع ب  االبكإبجاأ روح التعاون التا  والسذاري .9

 الػسائل التعميسية واستخجامها لجى معمع األحياء:  

 عديدي الجارس..................

سةةةي تدةةةذيل وت صةةةيل السةةةاد   ا ،و ابةةة سةةةايال   ا  دور والتةةةي تمعةةة  نتطةةةخ  فقسةةةا  مةةةي لم  ةةةائل التعمقسقةةةع 
بسةا  ةايج سةي اال ةةت اد  بة  ال قةت ويةجو  ةةجر ،   لمستعمسةي  ب ا ةةطع بعمسةيذي، )األحيناء( الجرا ةقع

 ب  االرتقاأ بالسعمسي  ب  بتمقي  إل  عخياأ سي العسمقع التعمقسقع.

 .:ومعمع األحياء الػسيمة التعميسية   

إن  و  بةةةة  ا تةةةةةخج  ال  ائةةةةةل التعمقسقةةةةع الةرةةةةةخلع بةةةة  العةةةةخت  ةةةة  الحدةةةة  ابةةةة  الذيةةةةري  .1
بخيةةع بةةاأ بجةةاور  فقغةةخس سيذةةا قرةةةع لي عةةب     سفةان مخةةخج بتالبيةةح  إلةة 965-1439)

ن خلع انفدار الزة أ سةي السةاأ. ولال ةم  ن الحدة  بة   ،لذي بالسذا ج  السةاعخ  ال اقهقع
سةةةي خمةةةق و ةةةيمع سعالةةةع  ةةةايجت  يريةةةخا سةةةي ت صةةةيل  ،الذيةةةري ا ةةةتخج  اإلبهانةةةات الستا ةةةع

 السعم بع يسمقا إل  تالبيح .

   بخ ةةةةي 1116 – 1499 اإلدرلدةةةةي الحسةةةة را )قةةةةا  بعةةةة  العمسةةةةاأ  برةةةةا   بةةةة  يبةةةةج ه .2
 خخائف جغخافقع بمغت الدةعي  خخلطع ت عب ب اق  البمجان السختم ع.

   السعمسةةةي  سةةةي تعمةةةقي السةةةاد  الجج ةةةج  1446 -1332 وصةةة  يبةةةج الةةةخ س  بةةة  خمةةةجون ) .3
 بااليتساد يم  انبرمع  لحق  لتعي  الستعمسي  يم  اإلدراك وال ذي الرحقحي .

ةةةة   ةةةةلالأ العمسةةةاأ سةةةةي بشةةةا جذي يريةةةةخ بةةة  العمسةةةةاأ الغةةةخليي  الةةةةح    وصةةة ا با ةةةةتخجا  وت .4
ال  ةائل التعمقسقةع، والسذةا ج  الحقةةع، لسةا  ةجرس الطةالت بةة  ويةخ االيتسةاد يمة  الح ةةم، 

  لشةةجا ، وي بيشيةة س  –ا ةةةانقا ، وا خازبةة س  – و التدةسق ، وبةة   برةةا   ولئةةك ) ي نتةةا  
امطالقةةةا . وويةةةخ ي الفريةةةخ بةةة  الةةةح    –سخندةةةا ، و بشذةةة را  – تذقه  ةةم ساكقا، ورو ةةة  –

 كان لذي ال زل سي اكتذاك وتط لخ ال  ائل التعمقسقع.
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 –  مذخت بجارس الستا   سي  بخلهةا، و ةي جةاأت بسةا معةخك بةالتعمقي 1948وسي يا   
ات وو ةائل السخئي، و   معتسج يم  السعةارض الستشقمةع وت زلة  الرة ر وانسةال  والخ ة بات والم  ة

 تعمقسقع  خخى.

 تي اة   و  يتال ج لألسال  التعمقسقع )  سهقع / برخلع . 1914سي يا   *

   مذةةخت ال  ةةائل الدةةسهقع برةةل الخاد ةة  والدةةسهقع 1918 – 1914سةةي بةةا بةةي  يةةابي )  *
الةرةخلع برةةل الدةيشسا. وراجةةت رواجةا ي قسةةا سةي ا ةةتخجابذا ب ا ةطع السعمسةةي  والتخلةة لي  

 ح  انبقع بعج الحخت العالسقع انول .سي  ةا  لس

   تطةةة رت ال  ةةةائل، سا ةةةتخجبت اإلذايةةةع 1945 -1939بعةةةج الحةةةخت العالسقةةةع الرانقةةةع )  *
 السدس يع ) الخاد    والسخئقع/ الدسهقع ) التم از  ويان لذا دور تعمقسي بذذ د.

زةل انكبةخ سةي سي االرلعيشقات ب  القخن الدابق تي اكتذاك الحا ة ت، الةحا يةان لة  ال  *
 تط لخ الحقا  السعخفقع.

سةةةي الخسدةةةيشقات بةةة  القةةةخن الدةةةابق  مزةةةا تطةةة رت و ةةةائل االترةةةا  تطةةة را يبيةةةخا  يةةةث   *
 تخيدت يم  ال  ائل الدسهقع الةرخلع.

سي الدتيشقات ب  القخن الدابق  مزا تي تط لخ ال  ةائل الدةسهقع / الةرةخلع لقحةل بحمذةا  *
تةةةةي مسهةةةة   ن تزةةةةةف العسمقةةةةع التعمقسقةةةةع برةةةة ر   كرةةةةخ ترةةةةسقي ال  ةةةةائل وا ةةةةتخجابذا، وال

 .  2443)العساس  سايمقع.

 -تدسية الػسائل التعميسية:

  الػسيمة البرخية:

تعتسج يم  العي  وتذسل بققع الح اس إال ان  سي ذلةك ال قةت بة  ا ةتخجابذا يانةت العةي  
  ي الحا ع انول  سي اال ت اد  بشذا.

 :الػسيمة الدسعية
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انذن  ةةي السدةةتخج  انو  لذةةا بذسمةةع بققةةع الحةة اس انخةةخى، الدةةس  الةةحو   و ةةيمع تعتبةةخ
 والةرخ والحذ والعقل والذي.

 الػسيمة الدسعية البرخية:

ا تست بحا تي الدس  والةرخ سقف دون ويخ سا بة  الحة اس. وندةةع لذةحا االخةتالك سةي 
و ةائل تعةي  الةجارس يمة   التدسقات سقج ات ةق العمسةاأ يمة   ةحا السرةطمب لم  ةائل التعمقسةع ) ةي

 اكتدات السعارك والسذارات  ولحلك تف ن قج عسمت يل الح اس لجى الستعمي.

  شالك  ن اع  خخى بختم ع ب  ال  ائل التعمقسقع نحيخ بشذا:

: و ةةي التةةي تةةخلف الطالةة  بسةةا محةةقف بةة  بةاعةةخ   ،و ةةي التةةي تةخةةح ب قعذةةا الػسننائل الحيننة  .
 السطخوح.الطبقعي سي السحت ى التعمقسي 

 : و ي التي تسرل السذذج ال ارد سي السحت ى بطخلقع بذابذع ل  تسابا .لسجدساتا ت.

 عديدي الجارس..........        

 وعب يق  ا ت اد بعمي ان قاأ ب   ن اع ال  ائل التي ذيخنا سي يسمقع التجرلذ.     

.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................ 

 تكشػلػجيا التعميع:

ال  ةةةائل التعمقسقةةةع يشةةةجبا اتدةةةعت وتطةةة رت ال  ةةةائل التعمقسقةةةةع،  امةةةق  ةةةحا اال ةةةي يمةةة  
وتطة ر ا ةتخجابذا سةي ويةخ بجةاالت التعمةقي، بسةا  دى إلة  اختةدا  ال قةت سةي التعمةقي والةتعمي لةةجى 
كاسةةةع الشةةةاس، ولةةةقذ لمسعمسةةةي  وبجةةةاالت التعمةةةقي و دةةة ، سقةةةج اقبةةةل الجسقةةة  يمةةة  ا ةةةتخجابذا سةةةي 

حةةةث العمسةةةي، برةةةل: الةةةجوائخ التم دل نقةةةع السغمقةةةع واإلذايةةةع الة تطمةةةةاتلحرةةة   يمةةة  السعم بةةةع وبا
 السجر قع، و   إعار  إل  دور اآللع سي تط لخ العسمقع التخل لع والتعمقسقع.

    :ونال م سيذاالجرا ي   سي تجرلذ بقخر  األحياءمعمع التعمقسقع يسا      سذا تدايج  ال  يمع
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يةةةةةابال، الن  شالةةةةةك ج انةةةةة   خةةةةةخى بةةةةة  العسمقةةةةةع إن ال  ةةةةةيمع التعمقسقةةةةةع ال تةةةةةلدا العسةةةةةل  .1
    ن د . التعمقسقع تت ل  تش يح ا يشاصخ  خخى بشذا السعمي

جمةة ،  ا  ن بةةا تقةة   بةة   لتعمقسقةةع الغةةخض الةةحا ا ةةتخجبت بةة  مجةة   ن تحقةةق ال  ةةيمع ا .2
 ال  يمع التعمقسقع  تي يم  ال ج  انكسل.

 :عخف الػسيمة التعميسيةت  

مدةتخجبذا الطالة  سةي يسمقةع الةتعمي، واكتدةات الخبةخات وإدراك السةةاد   ) ي  دا   و باد  .1
وتطةة لخ بةةا مهتدةة  بةة  بعةةارك بشجةةاح، ولدةةتخجبذا السعمةةي سةةي ال صةة   بطالبةة  بةةةنج  

 ان الي  وا جث الطخ ، بطالب  إل  الحقققع العمسقع السدتخجبع بدخيع و اقل تفم ع .

 ماججة الديج عبيج                                                                       

)ب اد و دوات تقشقةع، بالئسةع لمس اقة  التعمقسقةع السختم ةع، مدةتخجبذا السعمةي والسةتعمي بخبةخ   .2
وبذار  لتحدي  يسمقع التعمقي والةتعمي، يسةا  نذةا تدةايج سةي نقةل السعةاني وت عةقب انسفةار 

طالت وبذاراتذي وتشسقع اتجا اتذي سةي جة  بذة   وتربيت يسمقع االدارك، وزلاد  خبخات ال
 ور ةع  كيج  نح  تعمي  سزل . 

 الفةم تيبج الخ قي بذةيخ                                                                       

 عديدي الجارس..........

 .صحابهاأذكخ ت مسا تعمستت بعزام مغ تعخي ات الػسيمة التعميسية مشدػمة أل      

.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

مسهةةةة   ن نقةةةة    ن ال  ةةةةيمع التعمقسقةةةةع  ةةةةي يةةةةل  دا  مدةةةةتخجبذا السعمةةةةي لتحدةةةةي  العسمقةةةةع 
التعمقسقع وت عقب بجل الت  ل امة  وعةخح  سفةار ،  و تةجرل  االبة  يمة  بذةار  بةا،  و تشسقةع اتجةا  
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لخ السذةارات واالتجا ةات بعي   شتقل سيذا السعمي ب  الم  قع والطال  بة  التمقةي السةاعةخ إلة  تطة  
  و العم   بر ع يابع. ما ة اإلحياءإل  العسمقع السعسمقع سي 

 عديدي الجارس................

بنه  حتنى وصنل تالػسنائل التعميسينةعنالع سنا   تتصنػر ممحنػ منا جنخى منغ  لظ أن تعمنع 
 هجل اليػم مغ وسائل الكتخوتية متقجمة.السصاف إلى ما تذ

 :  األحياء لسعمعالػسائل التعميسية أ سيتنها 

 تدايج يم  رس  درجع ي امع السعمي السذشقع. .1

 تغييخ دور السعمي ب  ناقل لمسعم بات لسخطف وبش ح وبقج . .2

 تدايج السعمي يم   د  يخض الساد  وتق لسذا والتحهي سيذا. .3

 تسه  السعمي ب  ا تذالك يل ال قت الستاح بذهل  سزل. .4

 التحزيخ و الدخد.يسمقات ت سخ ال قت والجذج لمسعمي سي  .5

 تدايج السعمي سي إثار  الجاسهقع لجى الستعمسي . .6

وذلةك بت عةقب  عةقاأ سةي الساعةي  -تدايج السعمي سي التغم  يم   جود الدبةان والسهةان .7
 .، وخاصع سي ال  ائل اإللفتخونقع يالحا   اآلليوسي  بهش  ويخ ال رل

 تعمع:أ سيتها لمس

 تشسي سي الستعمي    اال تطالع. .1

تقة ا العالقةع بةي  السعمةي والسةتعمي، ولةي  الستعمسةي   ن دةذي، وخاصةع إذا ا ةتخجبذا السعمةةي  .2
 به اأ . سذي ت    بجاالت الخبخات لمستعمي.

 تعالم الم  قع والتجخلج، وتدلج ب   ريمع الستعمسي  سي انل اظ. .3

 خو ت سيذا.تدذي سي تف ل  اتجا ات ب .4
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 السختم ع. تعمقسقعذاريع والت ايل ب  الس اق  التذج  الستعمي يم  الس .5

 تريخ ا تسا  الستعمي وتذ لق  إل  التعمي. .6

 تجعل الخبخات التعمقسقع  كرخ سايمقع و نق   ثخا واقل ا تساال لمشدقان. .7

 تدذي سي بعالجع ال خو  ال خدمع. .8

 أ سيتها لمسا ة التعميسية:

 تدايج سي ت صيل السعم بات والس اق  واالتجا ات والسذارات. .1

 وذات ص ر  واعحع سي ذ   الستعمي. عتدايج سي إبقاأ السعم بات  ق .2

تةدقف السعم بات وانسفار وت عةقحذا وتدةايج الستعمسةي  يمة  الققةا  بةةداأ السذةارات يسةا  .3
    بطم ت بشذي.

 الجيجة:خرائز وص ات الػسيمة التعميسية 

 تحكخ مشها:

 ن تفةةةةة ن بريةةةةةخ  لالنتةةةةةةا  واال تسةةةةةا ، وان  خايةةةةة  سةةةةةي إيةةةةةجاد ا وإنتاجذةةةةةا الةةةةةتعمي و  دةةةةة   .1
 وبطابقتذا لم اق .

  ن تف ن ال  يمع التعمقسقع نابعع ب  السشذاج الجرا ي وتلدا إل  تحقيق الذجك بشذا. .2

  ن تف ن بدايج  و ذم  لبم ه ان جاك التخل لع. .3

ن بخاعقةةةةع لخرةةةةائ  الستعمسةةةةي ، وبشا ةةةةةع لعسةةةةخ ي الدبشةةةةي والعقمةةةةي واالن عةةةةالي  ن تفةةةة   .4
 والجدسي.

  ن تتدي بالةدااع وال اقهقع وال ع ح ويج  التعقيج. .5

  ن تف ن بتشا ةع ب  ال قت والجذج الحا  تطمة  ا تخجابذا ب   يث الحر   يميذا. .6

 ج  يم  ا تشةاط خبخات جج ج .وتداي االع والةحث ن تذ   الستعمي وتخ ة  سي اال .7
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   .ا ع والحجي والر ت إن يانت  سهقع ن تتشا   ب   يث الج د  والسد .8

   . ن  خاي  سي ترسقسذا وإنتاجذا صحع السحت ا والج د  والجقع ب  الشا قع ال شقع .9

  ن تخلف الخبخات الدابقع بالخبخات الجج ج . .14

 بحمقا ذات التفالق  القميمع.م زل  ن ترش  ب  الس اد الست سخ   .11

 آلخخ. وانسفار وانتقالذا ب   جك  ن تف ن بتقشع وجيج  الترسقي ب   يث التدمدل  .12

  ن تتشا   ال  يمع ب  التط ر التفش ل جي والعمسي لمسجتس . .13

   . ن تتشا   ب  البيئع التي تعخض بذا ب   يث ياداتذا وتقاليج ا وب ارد ا .14

 ولعيج  ي  اإلنتاج التقميجا.وب اكةع   ن تف ن ببتفخ   .15

  ن  ال تف ن بعقج  و ب  الرع  يم  الستعمي اال ت اد  بشذا. 16

 ال تف ن بعم باتذا  كرخ ب  بعم بات الجرس. .17

  ن ال تف ن بخاقع يريخ  انل ان والح اعي تذغل الستعمي ي  الجرس. .18

 د. ن تف ن  ذمع التخيي  والتجذي .19

  ن تجخت قبل الجرس خارج ال رل. .24

  ن مه ن السعمي بمسا بخرائ  ال  يمع و بطخلقع تذغيمذا. .21

  ن تف ن واعحع وبةاعخ . .22

  ن ال ت ع  سي بهان مدذل  لمستعمسي  االنذغا  بذا قبل ا تخجابذا. .23

 -ح ظ الػسائل التعميسية:

 و  جةةةةخات التحزةةةيخ السمحقةةةةع بذةةةةا   شالةةةك اةةةةخ  لح ةةةم ال  ةةةةائل التعمقسقةةةع سةةةةي السعابةةةل 
 وبشذا:
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ب اجذةةةات زجاجقةةةع بقدةةةسع إلةةة  رسةةة ك ت عةةة  سيذةةةا ال  ةةةائل  دةةة   الخداتنننات )  والينننب( .1
 الس اعق  ويالقتذا  ةعزذا الةع .

سذةةةي إبةةةا بعجنقةةةع  و خذةةةبقع  و بةةة  الفختةةة ن السزةةةغ ط ) ال يبةةةخ  تدةةةتخج   – الرنننشا يق .2
 لسخبخلع.لح م السجدسات والعيشات والسجس يات  ا

: يالقةةةةات بعجنقةةةةع  و خذةةةةبقع بعزةةةةذا ثابتةةةةع سةةةةي الجةةةةجران بارت ايةةةةات تختمةةةة  السذنننناجب .3
بةةاختالك اال ةةتعسا  ولهةة ن بعزةةذا اآلخةةخ بتحخيةةا تحسمةة   رجةةل خاصةةع وبشذةةا بةةا مهةة ن 

 يم  عهل   الك  و ي ارض ب  الخذ .

 : عةةةةةائعع اال ةةةةةتعسا   يةةةةةث تةةةةة سخ السدةةةةةا ات وتدةةةةةتخج  سةةةةةي يةةةةةخض الشسةةةةةاذجالخفنننننػف .4
 والسعيشات.

سةةةةي عةةةةهل خدانةةةةات  و رسةةةة ك  و بشاعةةةةج تتحةةةةخك يمةةةة   رلةةةة  يجةةةةالت ق لةةةةع،  الننننجراجات: .5
 وتختم  بدا ات رس سذا وارت اياتذا  د  انجذد  السخررع لحسمذا.

 ح ظ السرػرات والسمرقات:

  ن تف ن بق ا  بالقساش. .1

  ن تف ن الحاسع العمقا والد م  بدا  خذبقع  و الةال تقك. .2

 ن تف ن بذا  دا  لمتعميق يشج يخعذا لمستعمسي  يالخقف  و الحمقع السعجنقع.  .3

  ن   جج يشج بشتر  ا ج الداقي  عخلف لخلطذا و ي بم  سع. .4

 وج د  مقع بعجنقع تربت بذا بعج ل ذا سي بهان بعي . .5

ن يميذةةا رقةةي السمرةةقع لتدةةذل ال صةة   إليذةةا يشةةج .6  تمرةةق يمةة  مذخ ةةا بطاقةةع صةةغيخ   ةةجو 
 الحاجع. 

 كيفية استخجام الػسائل التعميسية:
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سي بجا  التعمقي التقميجا تدةتخج  ال  ةيمع يعابةل بدةايج،  و يابةل تخسيذةي،  و لتسزةقع 
ال قت  و لإلثار  لجى الستعمسي ، يهذ بةا  ة  واقة  ال  ةيمع التةي مجة   ن تفة ن جةدأا بة  السةاد  

 ن تدةةةتخج  ال  ةةةيمع التعمقسقةةةع  النننجارس........عديننندي سةةة  السحبةةةح سالتعمقسقةةةع السقجبةةةع لمسةةةتعمي. 
 بالكيفية اآلتية:

 يخض ال  يمع سي ال قت السشا   لمستعمسي  تسذقا ب  الس اق  التعمقسقع. (1

وعة  ال  ةيمع سةةي بهةان مةا خ تدةةذل بذةا جت  ب ا ةةطع الستعمسةي  بة  ويةةخ بعانةا   ثشةةاأ   2
 ا تخجابذا.

 ال  يمع.بحاولع إعخاك الستعمسي  سي ا تخجا    3

 ن ال تحجةةةةةة   و تغطةةةةةةي بعزةةةةةةا بةةةةةة  بعم بةةةةةةات الةةةةةةجرس السجونةةةةةةع يمةةةةةة  الدةةةةةةب ر   ثشةةةةةةاأ   4
 ا تخجابذا.

  ن ال تخخج السعم بات ال ارد  سيذا ي  با جاأ سي ب ع ع الجرس.  5

  تسقع ا تخجا  السلعخ سي الذخح  و اإلعاأ  سي ال  ائل االلفتخونقع.  6

 وع ح الر ت سي ال  ائل الدسهقع.  7

 وع ح الر ر  سي ال  ائل الةرخلع.  8

 وع ح الر ر  والر ت سي ال  ائل الدسهقع الةرخلع.  9

إخ ةةاأ ال  ةةيمع بةة  بهانذةةا بسجةةخد االنتذةةاأ بةة  ا ةةتخجابذا  تةة  ال  شذةةغل الستعمسةة ن بذةةا   14
 سي  الع االنتقا  إل  جدأ وخخ ب  الجرس.

 التجارب العمسية: 

خ  فقسةا إال  ن  شالةك اختالسةات مدةي ،بة   نة اع ال  ةائل التعمقسقةع تعتبخ التجارت العمسقةع ن يةا     
 مخاعاة اآلتي:وسي ا تخجابذا مج  ، بيشذا  شتطخ  لذا ال قا

 .ا  بذابخايا  ق ايج الدالبع يشج القق .1
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 .ات  قج تف ن خطخ إرعاد وتحح خ الستعمسي  يشج ا تخجا  ب اد   و  دو  .2

 بدةقا قبل الجخ   إل  ال رل لمتةكج ب  إبهانقع نجا ذا.مق   السعمي بإجخاأ التجخلع  .3

ت عةة  اندوات والسةة اد  بةةا  الستعمسةةي  سةةي بهةةان واعةةب مسهةة  بةة  الخ لةةع سةةي  الةةع ققةةا   .4
 السعمي بالتجخلع.

الققةةةةةا  بالتجخلةةةةةع يةةةةة  اخلةةةةةق الستعمسةةةةةي  بسدةةةةةايج  وبخاقةةةةةةع السعمةةةةةي المرةةةةةققع سةةةةةي عةةةةةهل  .5
 بجس يات.  

   إبجاأ بال  اتذي  ثشاأ ويشج نذامع التجخلع.تسهي  الستعمسي  ب .6

 بخايا  التدمدل سي ال ص   إل  نذامع التجخلع ونتقجتذا. .7

 إخ اأ وإبعاد اندوات والس اد بعج نذامع التجخلع. .8

 -الػسيمة والتجخمة:مقارتة بيغ الػسيمة والتجخمة 

 لجرس  و نذا ت .تقج  ال  يمع  ثشاأ الجرس بيشسا تقج  التجخلع يشج بجامع ا .1

 ال  يمع ال تتطم  وقتا ا لال بيشسا التجخلع  تتطم  وقتا ا لال. .2

 .  يمع بةدطع  با التجخلع  سسعقج ال .3

 التعابل ب  ال  يمع تعابل يادا بيشسا التعابل ب  التجخلع مد د  الححر.  .5

بةةة ادا  يقسقائقةةةع ويةةةخ ال  ةةةيمع قةةةج تفةةة ن بةةة  بةةة اد بيئقةةةع بعتةةةاد   بةةةا التجخلةةةع سقةةةج تتزةةةس   .6
 بعتاد .

 عديدي الجارس..............

اختخ وحنجة  راسنية معيشنه منغ منا ة األحيناءت تتصمنب الكينام بتجخمنة عمسينة أمنام الستعمسنيغت    
مػضننحام اإلجننخاءات والخصننػات الالزمننة إلجخائهننا مننع ذكننخ الشتننائم العمسيننةت ومننجى مننا اسننت ا ل 

 الستعمسػن مغ ذلظ.
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