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 انىثيقت انمرافقت
  

 

 ملنهاج مادة الرتبوة املدنوة
 السنة اخلامسة من التعلوم االبتدائي
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  : انمقدمت 
  

تهدف الوثٌمة المرافمة إلى تمكٌن المدرسٌن من المراءة السلٌمة للمنهاج وحسن 
 اخامسة ابتدابً ٌعتبر امتداداستغالله فً مرحلة التنفٌذ. ومنهاج التربٌة المدنٌة للسنة ال

لمنهاج السنة الرابعة، مع شًء من التفصٌل والتعمك، بما ٌتماشى ونمو الطفل من 
الناحٌة الفكرٌة والمعرفٌة والوجدانٌة. ولد تم بناؤه على أساس الخطط التربوٌة 
المنسجمة مع مخطط الدولة، المستمد من المرجعٌة العامة إلصالح المنظومة التربوٌة 

مابم على ركٌزة أساسٌة مهمة، تتمثل فً دعم التغٌرات االجتماعٌة وااللتصادٌة ال
 والعلمٌة والثمافٌة الطاربة فً حٌاة المجتمع الجزابري.

  

وباعتبار مادة التربٌة المدنٌة هً تلن العاللة التً تربط بٌن اإلنسان والمجتمع 
ربط بٌن هذه العناصر حسب والبٌبة والوطن، جاء تصمٌم المنهاج وفك العاللة التً ت

 المبادئ التالٌة:
 

 أي أن تكون كل خبرة آنٌة مبنٌة على السابمة، بشًء من التعمك والتفصٌل. 

: وهً العاللة الرأسٌة بٌن عناصر المنهاج، كأن ٌبدأ بتعلم بعض األفكار عن 
 األسرة، ثم ٌتعمك إلى مؤسسات المجتمع.

: وٌمصد به المضاء على عملٌة التجزبة بٌن المواد، كربط التربٌة المدنٌة 
 بالتربٌة اإلسالمٌة، وبمٌة المواد األخرى فً مجاالت التماطع.

 

 وٌسعى منهاج التربٌة المدنٌة للسنة الخامسة فً النهاٌة إلى تحمٌك ما ٌلً:
 نسان.التحكم فً بعض المعارف المتعلمة بالدٌممراطٌة وحموق اإل -
 اكتساب السلون المدنً، وتنمٌة الحس بالمسؤولٌة. -

 حسن الممارسة لمواعد الحٌاة الٌومٌة، واكتساب ثمافة حسن التدبٌر.  -
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 أوال: انمقاربت انمعتمدة في بناء انمنهاج
     

بً بنً منهاج التربٌة المدنٌة وفك المماربة بالكفاءات، التً تعتمد على التصور البنا
 اللتعلم، وتولً أهمٌة لصوى لنشاطات المتعلمٌن لصد إشراكهم فً بناء التعلم، مم

ٌستوجب البحث عن استراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم  تمضً بتنوٌع الطرابك والوسابل، 
لتحفٌز المتعلمٌن، وتنمٌة لدراتهم الذاتٌة فً التعلم عن طرٌك التساؤل والبحث 

 واالستنتاج والممارنة.
 

 جية تدريس التربية المدنيةاستراتي
 

إن مادة التربٌة المدنٌة وثٌمة الصلة بسلوكات األفراد الٌومٌة فً مختلف الموالع، 
وتعمل على صمل شخصٌة المتعلم، بتدرٌبه على الحٌاة الجماعٌة، فً ظل لٌم 
ومعتمدات ولوانٌن، حتى ٌموم بدوره فٌها بانسجام تام مع اآلخرٌن. ومنه، فالطرٌمة 

م انتهاجها فً تمدٌم وحدات التربٌة المدنٌة، هً: طرٌمة حل المشكالت، أو طرٌمة المالب
 المشارٌع بحسب متطلبات الوحدة التعلٌمٌة التعلمٌة.

 ثانيا: طريقت حم انمشكالث:

وتعنً تنظٌم العمل بشكل ٌضع المتعلمٌن أمام وضعٌة إشكالٌة، تدفعهم إلى إٌجاد 
ومكتسباتهم السابمة التً تؤدي إلى بناء مفاهٌم  الحل المناسب، باستغالل معارفهم

جدٌدة. والهدف منها تدرٌب المتعلمٌن على كٌفٌة مواجهة المشكالت التً تصادفهم فً 
 الحٌاة.

 لتحمٌك النتابج المرجوة فً هذه الطرلة ٌنصح بإتباع الخطوات التالٌة:
 تحدٌد المشكلة ومنها مجال البحث. -
دة حلول ممكنة، ٌمكن أن ٌكون أحدها هو الحل لجوء المتعلمٌن إلى افتراض ع -

 األنسب.

واحدة من آسالٌب تحفٌز التفكٌر واإلبداع الكثٌرة التً  حل المشكالتاسترتٌجٌة 
وٌستخدم كأسلوب للتفكٌر الجماعً أو الفردي فً حل كثٌر من  تتعدد أسالٌبها وتتنوع،

 ت والعملٌات الذهنٌة. المشكالت العلمٌة والحٌاتٌة المختلفة، بمصد زٌادة المدرا
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 القواعد األساسية لطريقة حل المشكالت

أي استبعاد أي نوع من أنواع الحكم أو  ضرورة تجنب النمد لألفكار المتولدة -1
النمد أثناء بناء التعلم، ومسؤولٌة تطبٌك هذه الماعدة تمع على عاتك المعلم وهو 

 ربٌس الجلسة.
ما ٌكن نوعها، والهدف هنا هو إعطاء حرٌة التفكٌر والترحٌب بكل األفكار مه -2

لدر أكبر من الحرٌة للمتعلم فً التفكٌر فً إعطاء حلول للمشكلة المعروضة 
 مهما تكن نوعٌة هذه الحلول أو مستواها.

التأكد على زٌادة كمٌة األفكار المطروحة وهذه الماعدة تعنً التأكد على تولٌد  -3
لما زاد عدد األفكار الممترحة أكبر عدد ممكن من األفكار الممترحة، ألنه ك

من لبل التالمٌذ / الجماعة زاد احتمال بلوغ لدر أكبر من األفكار األصلٌة أو 
 المعٌنة على الحل المبدع للمشكلة. 

وٌمصد بها إثارة حماس المشاركٌن من  تعمٌك أفكار اآلخرٌن وتطوٌرها: -4
موا ما ٌمثل المتعلمٌن أو من غٌرهم ألن ٌضٌفوا ألفكار اآلخرٌن، وأن ٌمد

 تحسٌناً أو تطوٌراً.
 

وطرٌمة حل المشكالت العادٌة هً ألرب إلى أسلوب الفرد فً التفكٌر بطرٌمة 
علمٌة عندما تواجهه مشكلة ما، وعلى ذلن تعرف بأنها: كل نشاط عملً هادف مرن 

 ٌتصرف فٌه الفرد بشكل منتظم فً محاولة لحل المشكلة.
 

 إثارة المشكلة والشعور بها. -أ
 تحدٌد المشكلة. - ب
 جمع المعلومات والبٌانات المتصلة بالمشكلة. -ج 
 عرض الفروض المحتملة. -د 

 اختبار صحة الفروض واختٌار األكثر احتماالً لٌكون حال للمشكلة. -هـ 
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 طريقت انمشروع :  -ثانثا

 تعمل مادة التربٌة المدنٌة، على تهذٌب السلون المدنً لإلفراد والجماعات،
وترتكز على احترام اآلخرٌن وااللتزام بالموانٌن والتعامل اٌجابٌا مع المضاٌا المختلفة 

 فً الحٌاة الٌومٌة، فطرٌمة المشروع هً األكثر مالءمة لتدرٌس هذه المادة.
 

المشروع هذه هً إحدى طرابك التدرٌس التً أخذت بوادرها فً الظهور  طرٌمة
امات هذه الطرٌمة محدودة، حٌث التصرت على ولد ظلت استخد. مع بداٌة هذا المرن

إلى  Kilpatrick الٌدوٌة والزراعٌة إلى أن أدخلها كلباترن األمور العملٌة واألشغال
ة األفكار التً نادى بها ـلبة، فمد لام كلباترن بترجمـالط سـرٌمة لتدرٌـكط المدارس

مساٌرة ألغراض والمابلة بوضع المناهج التربوٌة بطرٌمة  John Dewey جون دٌوي
أو  ةٌنظم هذه المناهج على صورة مشروعات غرضٌ الطلبة إلى مفهوم عملً تطبٌمً

 .حاجاتهم ورغباتهم لصدٌة متصلة بحٌاة الطلبة ومنبثمة من
 

  :المشروعات بحسب عدد المشاركٌن فٌها، على األلل، إلى لسمٌن تنمسم

 :- المشروعات الجماعية -

جمٌع الطلبة فً غرفة الصف أو  منب فٌها التً ٌطل وهً تلن المشروعات
كأن ٌموم جمٌع الطلبة بتمثٌل مسرحٌة ، بعمل واحد المجموعة الدراسٌة الواحدة المٌام

منهم فً احتفاالت المدرسة أو كأحد الواجبات الدراسٌة  أو رواٌة معٌنة كمشاركة
 .المطلوبة منهم

  

 :-المشروعات الفردية -
 

 :هما ٌنوتنمسم بدورها إلى نوع    

:  

مثل أن ٌطلب من كل ة، نفسه كل على حد ٌطلب من جمٌع الطلبة تنفٌذ المشروع
ً من مكتبة المدرسة  منهم أن ٌرسم خارطة الوطن العربً أو ً معٌنا أن ٌلخص كتابا

 .ٌحدده المعلم



 

 

 
 ابتدائي.............................................. 5.............................................. الوثوقة املرافقة ملناهج السنة 

 14 الوثوقة املرافقة ملنهاج مادة الرتبوة املدنوة

: 

 ٌذ مشروع معٌن منهو عندما ٌموم كل طالب فً المجموعة الدراسٌة باختٌار وتنف
ً  المتعلمٌنمجموعة مشروعات مختلفة ٌتم تحدٌدها من لبل المعلم أو   .أو االثنان معا

 خطوات عمل المشروع

 :خطوات ربٌسٌة هً تمر عملٌة إنجاز المشروع بأربع
 

  
ذلن  تعد عملٌة اختٌار المشروع من أهم خطوات أو مراحل إنجاز المشروع 

 ا لداالختٌار مناسب، وإذا لم ٌكن ألن االختٌار الجٌد ٌساعد فً نجاح المشروع
 ٌعرض المشروع للفشل الحتمً وٌجعل من الخطوات األخرى الالحمة خطوات

 .عدٌمة الجدوى وتتسبب فً إهدار الولت
 

تبٌن سٌر العمل  حتى ٌنجح أي مشروع البد من وضع خطة مفصلة واضحة 

 .المشروع واإلجراءات الالزمة إلنجازه فً

المشروع  ٌتم فً هذه المرحلة ترجمة الجانب النظري المتمثل فً بنود خطة

  :إلى والع عملً محسوس. ٌموم الطالب فً هذه المرحلة بماٌلً

 بتنفٌذ بنود خطة العمل -

  ة والتعاون بٌن الطالبتنمٌة روح الجماع -

التحمك من لٌام كل منهم بالعمل المطلوب منه وعدم االتكال على غٌره  -
 .عمله ألداء

 التأكٌد على ضرورة التزام الطلبة ببنود خطة المشروع وعدم الخروج -
عنها إال إذا طرأت ظروف تستدعً إعادة النظر فً بنود الخطة وعندها 

مع الطلبة واالتفاق معهم على التعدٌالت بمنالشة الموضوع  ٌموم المعلم
 .الجدٌدة

 
 

:  
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فً اختٌار المشروع ووضع الخطة  ولتا كافٌا المتعلمون بعد أن أمضى

الخطوة الرابعة واألخٌرة من خطوات إعداد  التفصٌلٌة له وتنفٌذه تأتً
 .المشروع وهً تموٌم المشروع والحكم علٌه

ً له أوجهٌموم المع -  الضعف والموة لم باإلطالع على كل ما أنجزه الطالب مبٌنا
 .واألخطاء التً ولع فٌها وكٌفٌة تالفٌها فً المرات الممبلة

فوابد تموٌم المشروع  وتعد هذه من أهم للمتعلمٌن ٌموم المعلم بتمدٌم تغذٌة راجعة -
ال األخطاء التً و أو الحكم علٌه ومن دونها ال ٌعرف الطالب مدى إتمانه لعمله

  ا.ولع فٌها وطرٌمة معالجته
فً عملٌة التموٌم هذه. فإذا كان المشروع من النوع الفردي  ٌشرن المعلم طالبه -

أن ٌمدم أو ٌعرض نتابج مشروعه وما لام به تلمٌذ  مثالً ٌطلب المعلم من كل
م. بمنالشة المشروع وتمدٌم تعلٌماتهم وآرابه على بمٌة الطالب وٌموم الطالب

ً فٌمكن منالشته مع مجموعة أخرى من الطالب  أما إذا كان المشروع جماعٌا
 .وإن تعذر ذلن ٌموم المعلم بمنالشته معهم
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 رابعا: انىضعياث واالنشطت 

  

 

غٌر، سوء فً المحٌط مظاهر سلوكٌة سلبٌة كثٌرة، عدم احترام ال
 التعامل مع المرافك العمومٌة. والتهاون فً المٌام بالواجب.

 ما هً العوامل المسببة لذلن؟ -
 ماذا تمترح كأدوات عالج للظاهرة؟ -

من مالحظة مظاهر سلبٌة معٌنة فً المحٌط أو من خالل صور 
 معبرة، ٌستنتج أهمٌة النظام، وكٌفٌة المحافظة علٌه.

 

سبات المبلٌة فً التعلٌم والصحة واألسرة، ٌكتشف اعتمادا على المكت -
 المتعلم الحموق والواجبات. وأهمٌتها فً حٌاة األفراد والجماعات.

 فٌم تتمثل الحموق والواجبات؟ -
 موالع التمتع بالحموق وأداء الواجبات. -
 ما هً النتابج المنتظرة من ممارسة مثل هذه المٌم؟ -

 

ارف المبلٌة المتعلمة بأدب المنالشة، والتعبٌر عن انطاللا من المع -
ولواعد االنتخابات، ٌطرح أهمٌة المجالس المنتخبة ودورها  الرأي

 كمؤسسات فً خدمة الوطن والمواطن وترلٌة العمل الدٌممراطً.
 المجتمع الدٌممراطً؟ ًماهً أهمٌة حرٌة التعبٌر ف -
 المواعد المنظمة لمجاالت ممارستها.  -

 

بممارنة بٌبات متنوعة )مظاهر النشاط فً الرٌف / مظاهر النشاط  -
 فً المدٌنة( ٌكتشف المتعلمون خصابص وممٌزات كل بٌبة.

 ؟نفٌم تتمثل مظاهر التمٌز بٌن البٌبتٌ -
 الترح بطالة زٌارة لمنطمة رٌفٌة، وأخرى لمنطمة حضرٌة. -
 ماذا تسجل فً البطالة؟ -
المتعلمة بالبٌبتٌن، علك على كل من عرض مجموعة من الصور  -

 صورة.
 وسابل التثمٌف متنوعة ومتعددة، بٌن صورها وأشكالها. -
 ما هً أهمٌتها فً حٌاة المواطن؟ -
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 تقىيم انمكتسباث  خامسا :انتقىيم:

 

 

ات من نماذج لالختراعات العلمٌة وصور معبرة من الحٌاة فً بٌب -
متنوعة ٌتم التعرف على أهمٌة العلم فً حٌاة األفراد والمجتمعات 

 والترغٌب فً طلبه بشتى الطرق المشروعة.
الترح بطالة لزٌارة مصنع فً منطمتن، وتعرف على النشاط  -

االلتصادي فٌه ودور اآللة فً التخفٌف من العبء والتصاد فً 
 الولت.

 

 

 فً استعمال الموارد الطالوٌة )الماء، الكهرباء، الغذاء..(االلتصاد  -
 العابلٌة، ومحاربة التبذٌر. ةٌتم اكتشاف أهمٌة التخطٌط للمٌزانٌ

 اكتساب لواعد التعامل فً البٌع والشراء. -
تحلٌل فاتورة/ إعداد مخطط مٌزانٌة عابلة/ ممارنة واستنتاج /  - 

 وتعلٌك.
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أهمٌة كبٌرة  )بفتح الالم المشددة( م(ل)المتع تكتسً عملٌة تموٌم مخرجات المنهاج
وبٌانات مهمة تفٌد فً الولوف على مدى تحمٌك أهداف المنهاج  ألنها تزودنا بمعلومات

ند تفاعل هذا مباشرة سواء على األمد المرٌب أم البعٌد ع وانعكاساتها على المتعلم
الحمة، وال شن فً أن هذه المعلومات والبٌانات تساعد فً  المتعلم مع موالف أخرى

المنهاج أو تعدٌله أو إلغابه، وسوف نكتفً بتعداد  اتخاذ لرار مناسب بشأن تطوٌر
علٌها فً تموٌم المتعلم، وكذلن بذكر بعض  الجوانب الهامة التً ٌنبغً التركٌز

اإلشارة إلى أن تموٌم المتعلم له مجال  مستخدمة فً ذلن، معاألسالٌب واألدوات ال
  : فً الجوانب التالٌة وٌتم تموٌم المتعلم مستمل فً التموٌم التربوي.

والمعلومات وفهمها وتطبٌمها،  : أي لدرة المتعلم على اكتساب المعارف
 بأشكالها المختلفة منها أهمها االختباراتوٌستخدم المربون لذلن أسالٌب متعددة 

: 
 

وعلى  : وٌمصد بها سؤال المتعلم عما اكتسبه أو فهمه من المعلومات
  .المتعلم أن ٌجٌب بشكل شفوي

وتتألف ، وهدفها لٌاس لدرة المتعلم على تذكر المعلومات واألفكار 

( أسبلة وعلى المتعلم اإلجابة عنها 5ـ3بلة بٌن )من عدد للٌل من األس
  .الخاصة بلغته

عنها  تتكون من عدد كبٌر من األسبلة المصٌرة نسبٌاً، واإلجابات 

تكون محددة بحٌث ٌمكن تمدٌر صحتها أو خطبها بدرجة عالٌة من 
  :أنواع منها الموضوعٌة وهً على

 

إشارة  : حٌث ٌُعطى المتعلم مجموعة من البنود وعلٌه أن ٌضع
أو خطأ أمام كل عبارة، وهً تمٌس لدرة المتعلم على  ٌحصح

 .الفهم واالستٌعاب

المتعلم  : وفٌها توضع عبارة واحدة ٌلٌها عدد من البنود وعلى
 .أن ٌختار البند المكمل للعبارة

 

 
 

 وهو ٌشبه اختبار االختٌار من متعدد وٌتألف من لابمتٌن من 

العبارات المصٌرة أو الرموز أو األرلام، وٌطلب من المتعلم 
  .األولى وعناصر المابمة الثانٌة الوصل بٌن عناصر المابمة
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فً هذا االختبار تكتب عبارات نالصة وٌطلب من المتعلم  

أو أرلام من عنده، وفً هذا النوع من االختبار بعبارات  تكمٌلها
وٌتذكر، وفرصة التخمٌن فٌه  على المتعلم أن ٌعمل فكره

  .معدومة
 : حٌث ٌعطى المتعلم مجموعة من التوارٌخ أو العبارات أو

الحوادث، وٌطلب منه إعادة ترتٌبها زمنٌاً مثالً، أو ترتٌب جملة 
 .موضوعاً متكامالً  لمن العبارات لتشك

 

 : هً اختبارات موضوعٌة تجرب عدداً كبٌراً من المرات، وعلى عدد
كبٌر من المتعلمٌن لتصل إلى صورة تتمثل فٌها كل المعاٌٌر المطلوبة 

وتجرب من لبل الباحثٌن الموضوعٌة كالصدق، والثبات،  من االختبار،

 .والعلماء
ومن األمثلة على  تناسب طبٌعتها : لكل مادة مهاراتها الخاصة بها والتً

المٌام بالتصرفات التً تنم عن ذوق رفٌع إزاء  ،فً التربٌة المدنٌةالمهارات 
مماٌٌس تموٌم  ومنوتموٌم المهارة ٌموم على المالحظة  موالف من الحٌاة العملٌة
  :ى ما ٌلًوتموم عل (المهارات )لابمة التمدٌر

  .تحلٌل المهارة إلى عدد من المهارات الصغٌرة والمتتابعة -أ 

تحدٌد أهم الصفات السلوكٌة التً تظهر على المتعلم مثل االضطراب،  -ب
  ...الظاهر، البطء، عدم الجدٌة، الالمباالة الخ الغضب

 .وصف نتٌجة عمل المتعلم -ج
 
 
 
 

استجابات الفرد نحو موضوع معٌن  تجاه مفهوم ٌعبر عن محصلة: المٌل أو اال
أو معارضته له، مثل  ذي صبغة اجتماعٌة من حٌث تأكٌد الفرد لهذا الموضوع

  .الحرب والسلم، التعاون، الفمر
 

 وٌعتمد لٌاس االتجاهات على المالحظة المباشرة، التعبٌر اللفظً، االستفتاء

 ر عن آراء المتعلمٌن واتجاهاتهم حول المواضٌع التًوتستخدم عادة االستبانة للتعبٌ

 .ٌطرحها المنهاج
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واالجتماعً، منها ما ٌعتمد على  : وهنان عدة طرابك لتموٌم التكٌف الشخصً
الشخصٌة واالجتماعٌة لدٌه  المالحظة التً تفٌد فً التعرف إلى بعض الصفات

المحافظة على المواعٌد.  عدم التسرع فً إصدار األحكام،كالتعاون مع اآلخرٌن 
 :والمالحظة نوعان

 

  .: حٌث ٌسجل المعلم مالحظاته عن المتعلم فً أي مولف ٌراه
 حٌث ٌالحظ المعلم المتعلم فً موالف محددة وتستخدم مماٌٌس لهذا

.النوع من المالحظة تسمى مماٌٌس التدرج

 ىضعيت تقىيميت في انتربيت انمدنيت مثال ن
 

 المجال المفاهيمي: المواطنة 

ممارسة المواطنة بإبداء االعتزاز بانتمابه الحضاري والتمسن بالهوٌة 

 الوطنٌة، واحترام لواعد النظام، وحسن التعامل مع الغٌر.
 

 التعلمات المبلٌة المستهدفة: 

 االعتزاز باالنتماء الوطنً. -

 م فً حٌاة المواطن وااللتزام به.النظا -

 حسن التعامل مع الغٌر. -
 

ولفت منتظما فً صف مع زمالبن فً المدرسة استعدادا لرفع العلم وإنشاد النشٌد 
الوطنً لسما، رافعا رأسن فً شموخ معتزا بوطنن، مفتخرا بهوٌتن. ترٌد أن تصف 

زه، ولواعد النظام وحسن هذا المولف لغٌرن وترغبه فً حب الوطن، واحترام رمو
 المعاملة.

 
 
 

 
 

  

أكتب فً عبارات مختصرة دالة، مـا ترٌد أن تصفه مدعما ذلن بما تعرف عن 
 االنتماء الوطنً والهوٌة، والنظام وحسن المعاملة.

 

 شبكت انتقىيم 
 

4
 النتماء الوطنً.وصف اإلحساس باالعتـزاز با -
 بٌان فضل النظام من خالل ولفة تحٌة العلم. -
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 الحث على حب الوطن.  -
 ذكر فضل حسن المعاملة. -

 إبراز عناصر الهوٌة الوطنٌة بدلة. -4
 إبراز لواعد المحافظة على النظام. -
 إبراز جوانب الترغٌب فً حب الوطن -
 فضل حسن المعاملة.انتماء الشواهد الدالة على -
إبراز دور األمانة والصدق والثمة فً العاللات  -

 االجتماعٌة.

 
 
 
 

  

4

استعمال المعارف المتعلمة بالمجال بالترتٌب المناسب –( 1

 لتسلسل عناصر اإلجابة
 تسلسل عناصر اإلجابة وترابطها:  –( 2

 باالنتماء الوطنً. إبداء االعتزاز -
 إبراز عناصر الهوٌة الوطنٌة. -
 ذكر لواعد النظام والمحافظة علٌه. -
 بٌان فضل حسن المعاملة. -
 الحث على حب الوطن. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

4
 وضوح العبارات ودلتها.  -
 إدماج العناصر المعرفٌة وفما لمتطلبات اإلجابة -
 األسلوب المؤثر. -

 
 
 

  

 

 

 

 سادسا: انىسائم انتعهيميت
 

وٌمصد به فً مجال التعلم مجموعة من المواد تعد إعداداً حسناً، لتستثمر فً 
ٌمٌة، وتثبٌت أثرها فً أذهان التالمٌذ، وهً تستخدم فً جمٌع توضٌح المادة التعل

الموضوعات الدراسٌة التً ٌتلماها المتعلمون فً جمٌع المراحل الدراسٌة، وتتنوع هذه 
الوسابل وتختلف باختالف األهداف التً ٌمصد تحمٌمها فً الموضوعات المختلفة التً 

 تدرس لهم.
 

مراعاتها بالنسبة للوسٌلة التعلٌمٌة بعضها  وٌركز التربوٌون على عدة حمابك ٌجب
ٌتعلك بالهدف الذي تحممه الوسٌلة، واآلخر ٌتجه نحو مدى توافرها فً البٌبة، ومناسبة 
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سعرها، وٌهتمون بعرضها فً اللحظة المناسبة، ومن ثم حجمها وإزاحتها، وسهولة 
ع أشكالها ألن ذلن استعمالها، ومشاركة المعلمٌن فً إعدادها أو جلبها، مع مراعاة تنو

ٌزٌد من لدرتها وفاعلٌة أثرها التعلٌمً. وتنبع أهمٌة الوسٌلة التعلٌمٌة وتتحدد أغراضها 
التً تؤدٌها فً المتعلم من طبٌعة األهداف التً تختار الوسٌلة لتحمٌمها من المادة 

 .التعلٌمٌة التً ٌراد للطالب تعلمها أوالً، ثم من مستوٌات المتعلمٌن اإلدراكٌة .
 توضٌح بعض المعانً التً ٌتعلمها الطفل، ومساعدته فً عملٌة التعلم. -1
توضٌح بعض المفاهٌم المعٌنة للمتعلم كمفهوم الشاطا أو الجبل أو البحر  -2

 عندما ٌرى صورها.
تنمٌة دلة المالحظة لدى التالمٌذ، وذلن عندما تتٌح لهم الوسٌلة مالحظة  -3

 ن حٌث الصغر والكبر والعدد والنوع.الفروق بٌن األشٌاء واألشخاص م
اختبار ذكاء التالمٌذ فً اكتشاف العاللات بٌن األشٌاء الموجودة فً الصور  -4

 المعروضة أمامهم.
تساعد على تزوٌد التالمٌذ والطالب بالمعومات العلمٌة وبألفاظ الحضارة  -5

ومحطات  الجدٌدة الدالة علٌها، كصور المحطات واأللمار الصناعٌة، والتلفاز
 اإلذاعة واألرصاد الجوٌة وما إلى ذلن.

 تتٌح للمتعلمٌن فرصاً متعددة من فرص المتعة وتحمٌك الذات. -11
 

 

 

 

 

 

 أنىاع انىسائم انتعهيميت 
 

ٌصنف التربوٌون الوسابل التعلٌمٌة إلى ثالث مجموعات حسب ارتباطها بالحواس 
 الخمسة :

الكرة األرضٌة  –الخرابط  –فالم المتحركة والصامتة األ –الصور المعتمة 

المعارض  –النماذج والعٌنات  –الرسوم البٌانٌة  –اللوحات والبطالات  –
 والمتاحف. 

األفالم الثابتة والمصوبة  –األفالم المتحركة والناطمة  –التلفاز والفٌدٌو 

 بتسجٌالت صوتٌة.
 وأهمها أجهزة التسجٌل. 
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غٌر أن التربوٌٌن الذٌن ٌؤمنون بأن التعلم هو تعدٌل الخبرة " السلون " ٌرون أن 
أفضل أشكال التعلم ما ٌتم عن طرٌك العمل والممارسة من جانب المتعلم، وإلٌن 

 عزٌزي المعلم أكثر أنواع الوسابل شٌوعاً:
 السبورة.  -أ

 اللوحة الوبرٌة.  -ب
 حة الجٌوب. لو -ج
 اللوحة الممغنطة.  -د
 الكتاب.  -ه
 الخرابط والصور.  -و
 البطالات. -ز
 النماذج الحٌة والمجسمات والعٌنات.  -ح
 المسجالت واألفالم. -ط

 

 إعداد الوحدة التعليمة وإنجازها:
 

 ٌتم إعداد الوحدة التعلٌمة وإنجازها بمراعاة ما ٌلً:
من حٌث تسلسل المعارف والتدرج  الترتٌب المنطمً للحصص المكونة لها -

 البٌداغوجً.
 

 

 
 انطالق الحصة الجدٌدة من نهاٌة الحصة السابمة لها. -
اعتبار الهدف المتوخى لكل حصة محورا الختٌار الوضعٌات والوسابل  -

 التعلٌمٌة.
الترابط العضوي للحصص من حٌث المعارف واألداءات ضمن سٌاق إدماج  -

 التعلمات.
 الزمنً لكل حصة والمضمون المناسب لها. تمدٌر الحجم -
 تخصٌص حصة لإلدماج فً نهاٌة كل مجال. -
لمٌاس مؤشرات تحكم المتعلم فً الكفاءات  ةاستخدام التموٌم ذي المعاٌٌر الدلٌم -

 المكتسبة.   


