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 البخح ملخص

 (باىدّىج إٓيداِ، بالٕ اإلبتدأٜ٘، عله سٔيتا سٔكْل٘ مدزس٘ يف ٜنياملبتد للّطلب٘ احلال٘ دزاس٘) .العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه منْذج:  شَسالصدٓل

 الطلب٘ بيتٔج٘ اكجري اأثس العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه عنلٔ٘ل إٌ. األم٘ تكدو ٓشتخٔل اجلٔد التعلٔه بدٌّ األم٘، مشتكبلّ تكدو يف ٍاو دّز للرتبٔ٘

  ٔدٗ،ج الطلب٘ تعله ىتاٜج علٙ تخصٔللل اٍام ادّز تعلٔهال ينْذجل ألٌ ،اجلٔد لٔهالتع مناذج إىل حتتاج افَٔ ّالتعله التعلٔه ّعنلٔ٘. املدزس٘ يف

 عنلٔ٘ جتسٖ ،اجلٔدٗ اللػ٘ تعلٔه بسامج اإلبتدأٜ٘ عله سٔيتا سٔكْل٘ دزس٘مل أٌ املعلْو ّمً. الزماٌ كل يف ٓتطْز تعلٔه منْذج أٌ ذلك ّجاىب

 علٙ حصْل الدافع٘ العْامل مً بسادلُ ّ تعلٔه منْذج لٔحتل ليا جيدز رلكل ، جٔدٗ العسبٔ٘ اللػ٘ يف الطلب٘ ّمَازٗ جٔدٗ العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه

 . العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه يف ىتاٜجَا

 بسادلَا حٔح مً باىدّىج بالٔٝيداِ اإلبتدأٜ٘ عله سٔيتا سٔكْل٘ مدزس٘ يف العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه معسف٘ ٍٕ البخح هلرا ّاألغساض

  .، ّاستفادٗ منْذج تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘العْامل الدافع٘ ّاملعسقل٘ فَٔا ّ ّتكْميَا، ّطسٓكتَا دزاسٔ٘ال ّمياٍجَا أٍدافَا

 يف العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه عنلٔ٘ بتخلٔل احلال٘ ظْاٍس خالل مً احلال٘ ّدزاس٘ ْصفٔ٘ال طسٓك٘ال ٍٕ البخح ٍرا يف املشتخدم٘ الطسٓكّ٘ 

 .الْثٔكّ٘ ّاالستبٔاٌ ّاملكابل٘ املالحظ٘ ٍٕ البٔاىات جلنع ألسالٔباّ ،بسادلُّ مياٍجُ ّ اإلبتدأٜ٘ عله سٔيتا سٔكْل٘ مدزس٘

 الربامج ّمً ٓ٘الشيْ ّ ّالصَسٓ٘ ّاألسبْعٔ٘ الْٔمٔ٘ الربىامج مً تتكٌْ فَٔا التعلٔنٔ٘ الربامج ٍٕ البخح ٍرا يف احملصْل٘ اليتاٜج ّمً

 بسىامج  ٍٕ األسبْعٕ التعلٔه بسامج ّمً. العسبٔ٘ اليصْص قساٛٗ بسىامجّ الضخٙ صالٗ بعد فسداتامل بسىامج ٍٕ الْٔمٔ٘ العسبٔ٘ اللػ٘ يف التعلٔه

 مً التكٔٔه مجبسىا ٍٕ ْٓ٘الشي التعلٔه بسامج ّمً. ّالكالو املفسدات مً التكٔٔه بسىامج ٍٕ الصَسٓ٘ التعلٔه بسامج ّمً. األسبْعٔ٘ اللػ٘ كالو

٘ اللػ٘ تعلٔه مً فاٍداألّ .نياملبلػ تسبٔ٘ يف ّالكالو املفسدات  علٙ تتكٌْ اليت اللػ٘ يف األساسٔ٘ الكفآ٘ لتخكٔل تشتعدٍا لندزس٘ل  العسٔب

 اتدزسَ اليت املْادّ .الكالو ّ اإلستناع مَازٗ تصنل اإلبتدأٜ٘ الرتبٔ٘ يف ذلك، مع ّ. ّالكتاب٘ ّالكساٛٗ ّالكالو اإلستناع ٍٕ اللػ٘ مَازات أزبع

 يف ٌْزساملد شتخدمَآ اليت ّالطسٓك٘ .العسبٔ٘ اللػ٘ إعتبازّ املفسدات مادٗ مً تتكٌْ الفصل ّكل الجالح الفصل إىل األّل الفصل مً الطلب٘

 مادٗ علٙ تتجُ الجالح فصل حتٙ األّل فصل يف املدّس٘ املادٗ ألٌ العسبٔ٘ اللػ٘ مفسدات بتعلٔه تتعلل اليت طسٓك٘ال فَٔا العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه

 الػيٙ، أسلْبّ الصفَٔ٘،ّ الشنعٔ٘ طسٓك٘الّ ٔعٔ٘،الطب دخلامل ٍّٕ فَٔا املدزس شتخدمَآ اليت الطسٓك٘. األساسٔ٘ ّاإلعتبازات املفسدات

 شاوأق ثالث٘ ىلإ تيكشه ّفُٔ التعله ىتٔج٘ ّتكْٓه التعلٔه، ّعنلٔ٘ الربىامج تكْٓه: ٍنا قشنني إىل تيكشه فَٔا ّأمالتكْٓه .ّالصفَٔ٘ البصسٓ٘ طسٓك٘الّ

 الربىامج:  مً تتكٌْ فَٔا العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه حصْل علٙ الدافع٘ ّالعْامل. الشيْٖ ّالتكْٓه ،الصَسٖ ّالتكْٓه ،األسبْعٕ التكْٓه:  ٍّٕ

 دزاس٘،ال ّقت:  مً تتكٌْ فَٔا العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه حصْل علٙ املعسقل٘ العْامل ّأما. اللػ٘ بّٔٝ٘ ،التعلٔنٕ ّالْساٜل ّاملدزس، ،الدزاسٕ

 العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه لتطْٓس فَٔا التعلٔه بسامج لتعسٓف البخح ٍرا يف اإلستفادٗ ّ. اآلخس اإلمتخاٌ أٖ اآلخس ّالتكْٓه تيفٔرٍا، يف ّاإلستكام٘

  املَن٘ ّاإلستفادٗ ،األخسٚ اإلبتدأٜ٘ املدزس٘ تيفرٍا ثه اإلبتدأٜ٘ املدزس٘ ٍرِ تيفرٍا اخلاص ّاملياٍج ّاألسالٔب الطسٓك٘ مً الكٔفٔ٘ ىعسف

 .األخسٚ اإلبتدأٜ٘ املدزس٘ ّتيفرٍا العسبٔ٘ اللػ٘ تعلٔه يف ّمْٔهلا الطلب٘ قدزٗ لرتقٔ٘

 


