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 الباب األّل

 مكدم٘

 الفصل األّل : خلفٔ٘ البشح

املدزع . ٓطتشٔل تكدو األم٘ٔد ادتتعلٔه الدٌّ بكدو ّمطتكبل األم٘، للرتبٔ٘ دّز ٍاو يف ت

، ّٓسدٙ تكدو الطلبٍ٘او يف تطْٓس ّدّز  ّللندزع. لليذاح ّالفػل يف البالد الرتبٔ٘ أسد عياصس

ٌّ ، لتشكٔل األغساض التعلٔنٔ٘ املسدْٗ مً ذلو أٌ جيسٖ املدزع عنلٔ٘ التعلٔه دٔدا. ّقال مجسِ أ

يف عنلٔ٘  لتفّسح الطلب٘، املياضب٘ باستٔاز الطلب٘أٌ خيتاز الطسم ّالْضاٜل ادتٔدٗ زع فالشو املد

 1ه.ٔالتعل

ٓسدٙ مً تطْٓس العله ٓؤدٖ إىل تسقٔ٘ منط التعله.  املاضٕ،ختتلف مناذز التعلٔه اذتالٔ٘ عً 

إذا ناٌ  غري متطآّا ّ، ذلو أٌ جتسٖ عنلٔ٘ الرتبٔ٘ خريا بعدو اقتصاز بابتهاز الطلب٘

 الْضاٜل الطنعٔ٘ ّالبصسّٓ٘ ْسداتالّاملعله ّالهتب  أّمجل احملاضس ، التعلٔه صادزمإمنآطتددو ّ

 .اضرتاتٔذٔ٘ التعله عٔنيلت علٙ الطلب٘ اللٔي٘كْاعد الّض  ّاألفسص٘ ال. فٔيبػٕ أٌ تهٌْ ّغريٍا
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ه عنلٔ٘ ٔتطْٓس التعلّ .فَه ّحتطني ّتطبٔل الطسم يف دعل التعلٔهبّٓتعلل تطْٓس التعلٔه 

حيصل التعلٔه  تطْٓسف .التعٔٔي٘دٓد يف ساتات ادته ٔتعلالخ ّدذتّاضتدداو اإلدساٛات املجلٙ  الصٔاغ

 .ّخطط التعلٔه إمالٛمصادز التعلٔه ادتاٍصٗ ّ علٙ

 التعلٔه بفَه ّحتطني ّتطبٔل ّاضتدداو طسم التعلٔه اليت تطْزٍاـ  اضتفادٗ ٓتعللّ

ّىتٔذ٘ اتاضتفادٗ  .ضتدداو اإلدساٛات املجلٙ لتشكٔل اليتٔذ٘ املجلّٙا عٔنيالتعلٔه عنلٔ٘ الت اضتفادٗ

ّٓتطلب   .لافعالٔ٘ الربىامر األمجّٓسدٙ مً ذلو حيصل علٙ ، التعلٔه املعتدلالتعلٔه بسىامر 

املجلٙ  َااإلدساٛات األمجل  ّاذتاتات اليت متهيم   املطتفٔدٗالتعلٔه معسف٘ عً اإلدساٛات  فادٗاضت

  .فادٗمً مناذز اتاضت

  الػسبٔ٘ داّٚ باىدّىر يف املدازع إسدٚمدزض٘ ضٔهْل٘ ضٔيتا عله اإلبتدأٜ٘ ٍٕ 

 بػَس. معصْو اذتاز أعطاٍا ّقف أزض علٙ تؤضظ املؤضط٘ ٍّرِ. ىْزالفالح مؤضط٘ حتت

 .1983 ضي٘ ماٖ

 ناّىر قسٓ٘ ضّهاٌ علٙ الدٓئ٘ للدزاض٘ املطتعنل٘ الدٓئ٘ املدزض٘ فَٔا البياٛ، أّل ّيف

 ّزّض٘  الّدٓئ٘ ّاملدزض٘ املعَد أقٔه ستٙ ّقت نل يف  املؤضط٘ ٍرِ ّلهً تينْ. ضازٖ

 .ّالجيآّ٘ اإلبتدأٜ٘ املدزض٘ فَٔا ٓبيٙ ّاآلٌ  األطفال
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بياٍا ٍٕ مؤضط٘ الرتبٔ٘ مً مدٓي٘ باىدّىر اليت  اإلبتدأٜ٘ دزض٘ ضهْل٘ ضٔيتا علهم

ّلهً هلا بسىامر التعلٔنٔ٘  .ضابك٘ ثالخ ضيْاتالطٔد الدنتْز اذتاز أدات ضْدزدات املادطتري 

لتعلٔه ّ هلا ّ هلا ثيأٜ٘ اللػ٘ ) اللػ٘ العسبٔ٘ ّاللػ٘ اإلجنلصٓ٘ ( لعنلٔ٘ ا .دٔدٗ ستٙ جتترب اجملتن 

ىػط٘ األفَٔا تتهله اللػ٘ العسبٔ٘ يف  عيدما شزت املدزض٘ ناىت الطلب٘خس. الربىامر  ادتٔد اآل

 .للػسب، ّغري ذلوأّ ، ٘املهتبأّ ، إىل اذتناو اإلضتٝراٌالْٔمٔ٘  مجل 

ٍّٕ الربىامر الْٔمٕ ّ الربىامر األضبْعٕ  املتعلك٘ بتعلٔه اللػ٘ العسبّٔ٘فَٔا الربامر املكسزٗ 

لٔه املفسدات قبل الدزاض٘ سٔح بسىامر تع الربىامر الْٔمٕ ٍْ ّ. ّالربىامر العامٕ ّالربىامر الػَسٖ

 ٍْ الربىامر األضبْعٕأما  . ٘ضاما ناٌ فَٔا مً تعلٔه املفسدتني املطلْبتني للطالب٘ يف نل ْٓو الدز

سٔح تطلب للطلب٘ الهالو العسبٕ م  مً سْهلا يف نل ْٓو الدزاض٘.  عضبْاأل العسب يفبسىامر نالو 

أما الربىامر الػَسٖ ٍْ بسىامر التكْٓه ملعسف٘ سصْهله علٙ مَازٗ الهالو يف التعلٔه الطابل ّ 

مٕ ٍْ تسبٔ٘ املبلػني اليت أما الربىامر العا .للطلب٘ املتنٔصٗ سصْهله علٙ ادتاٜصٗ  اليت ٓعدٍا املدزض٘

 تكدمَا ثالث٘ مسات عام٘ سٔح ما ناىت الطلب٘ خطاب٘ باللػ٘ العسبٔ٘ ّاإلجنلصٓ٘.

ّميَا ٓدزع  املالٜن٘ طسم التعلٔهالفصل ٓطتددو  املدزع يف عنلٔ٘ تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ يف

ّميَا ٓطتددو  ضّ٘باملادٗ املدز مهي٘ املتعلك٘األّ الْاقع٘ ّالبضاع٘ الطلب٘ باضتدداو الصْز

 ل اللػ٘ ّ بآّس بْٓيت ّغري ذلو.اللػ٘ العسبٔ٘، مً معنالْضاٜل املعٔي٘ املطتددم٘ لعنلٔ٘ تعلٔه 
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ًّ الهاتب أٌ ىتٔذ ، لعٔادٗ اللػ٘ العسبٔ٘ ّتؤثس الطلب٘ الٔاعف تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ فَٔا٘ ّظ

، خاص٘ بك٘ فَٔااللػ٘ العسبٔ٘ املطاتعلٔه  مً سٔحمنْذز تعله اللػ٘  تشلٔلَّٓته الهاتب بفلرلو 

اإلبتدأٜ٘ ضٔهْل٘ ضٔيتا عله مدزض٘ منْذز تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ يف : " املْضْع حتلٔلفريٓد الهاتب 

 بالٔٝيداِ باىدّىر".

 

 الفصل الجاىٙ: حتكٔل البشح

 :فتشكٔل البشح الرٖ ٓكدمُ الهاتب مآلٙ

مً  بالٔٝيداِ باىدّىراإلبتدأٜ٘ ضٔهْل٘ ضٔيتا عله دزض٘ ميف نٔف تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘  -1

 ؟ّمياٍذَا الدزاضٔ٘ ّطسٓكتَا ّ تكْميَا أٍدافَا بسازتَا ٔحس

 ؟فَٔاتعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ يف عنلٔ٘  مإٍ العْامل الدافع٘ ّاملعسقل٘ -2

 ؟فَٔا يف تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ ٗ مً منْذز التعلٔه لرتقٔ٘ الطلب٘نٔف اإلضتفاد -3
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 الجالح: أغساض البشحالفصل 

 ّأمااألغساض مً ٍرا البشح فَٕ:

بالٔٝيداِ باىدّىر مً اإلبتدأٜ٘ ضٔهْل٘ ضٔيتا عله دزض٘ ميف تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ معسف٘  -1

 طسٓكتَا ّتكْميَاأٍدافَا ّمياٍذَا الدزاضٔ٘ ّ بسازتَا سٔح

 َافٔالعْامل الدافع٘ ّاملعسقل٘ يف عنلٔ٘ تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ معسف٘  -2

 فَٔا معسف٘ اإلضتفادٗ مً منْذز التعلٔه لرتقٔ٘ الطالب يف تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘  -3

 

 البشح فْاٜد: ساب  الفصل ال

 ّ عاما علنٕال الاجمل يف فْاٜد لُ البشح ٍرا فريدٙ ،املرنْزٗ البشح أغساض إىل ّباليظس

 :ٓلٕ نان يف ٍرا البشح فْاٜد ّمً. خاص٘ ّاجملال اللػ٘ مباغس غري أّ ناٌ مباغسا الرتبْٖ الاجمل

 اليظسٓ٘ الفْاٜد -1

 تسقٔ٘ منْذز تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ يف مدزض٘ اإلبتدأٜ٘.علٙ  العلنٔ٘ ارتصاًٜ إثساٛ - أ

 يف اللػ٘ العسبٔ٘. علٔهالت منْذزعً تْضٔ  الدزاض٘  - ب

 .املطتكبل يف العسبٔ٘ اللػ٘ شحـب لتطْٓس  مادٗ تهٌْ أٌ - ت
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 تطبٔكٔ٘ال الفْاٜد -2

يف مدزض٘ ضٔهْل٘ ضٔيتا عله  املعلننيؤضط٘ ّمل أٌ تطتفٔرٍرِ الدزاض٘  تسدٙ مًّ

 .دزض٘ اإلبتدٜٔ٘ عام٘امليف اإلبتدأٜ٘ خاص٘  ّ

 

 الطابك٘ البشْخ: امظالفصل ارت

ّدد الهاتب مً البشْخ ّلهً  .املطتعنل٘ تعلٔه العسبٔ٘املتعلك٘ بينْذز البشْخ نجري مً  

 :، ننا تلٕالهاتباليت ٓبشجَا املتعلك٘ بالبشح  ٘الْثٔك

منْذز تطْٓس تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ يف معَد ادتامع٘ بٔيذهْلْ، تعددٍا أٓفا دْٖٓ املْضْع :  -1

 ـ2116يف قطه الرتبٔ٘ ّالتعلٔه يف ادتامع٘ اذتهْمٔ٘ بٔيذهْلْ 

ٍرِ السضال٘ عً منْذز تطْٓس تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ يف معَد ادتامع٘  ت الهاتب٘قد عج

 الهاتبالبشْخ اليت ضٔذسَٓا  علٍٙرا البشح املعلْمات ّاملدخالت ٓته بٔيذهْلْ. ّ

 .تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ ينْذحفٔنا ٓتعلل باليظسٓات املتعلك٘ ب

ـ فهاٌ البشح  ٘بالالطلرتقٔ٘ عَد امله يف ٔتعلالمنْذز  الطابل البشح غسضإذا ناٌ 

 منْذز التعلٔه العسبٔ٘ للطلب٘ يف مدزض٘ ضهْل٘ ضٔيتا عله ٍْ ٓكدمُ الهاتب الرٖالتالٕ 

 طاعدٗ علٙ تطْٓس منْذز تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘.املّ .اإلبتدأٜ٘
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تطْٓس تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ للطلب٘ اإلبتدأٜ٘ مً سٔح تطْٓس مفسدات اللػ٘ املْضْع :  -2

 تسبٔ٘ اللػ٘ العسبٔ٘ ظامع٘ ضْىاٌ نْىْىر داتٕ ىاىني ضْمريىٕ يف بسىامر العسبٔ٘، تعددِ

 .2113باىدّىر  اإلضالمٔ٘ اذتهْمٔ٘

ٓس مادٗ اللػ٘ العسبٔ٘ مً سٔح تطْٓس ْعنلٔ٘ تط مًٍرِ السضال٘  ت الهاتب٘قد عج

لطلب٘ اإلبتدأٜ٘ تسقٔ٘ قدزٗ املفسدات اللػ٘ العسبٔ٘ ل فسدات اللػ٘ العسبٔ٘ ّ فعالٔ٘ املادٗ يفمب

طاعدٗ امل ضريبٌْ اإلضالمٔ٘ اذتهْمٔ٘ غٔخ ىْز داتٕص اللػْٓ٘ ّالفّئ٘ ظامع٘ سنامليف 

مً سٔح دْاىب تعلٔه  سضاليتال ٓبشح مفسدات اللػ٘ العسبٔ٘.تطْٓس تعلٔه  علٙ تسقٔ٘

 .املطاعدٗ علٙ عياصس تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ دٔدا ّفعالٔااللػ٘ العسبٔ٘ 
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 اإلطاز اليظسٖ: الطادع الفصل

 اإلطاز اليظسٖ يف ٍرِ السضال٘ ننا ٓلٕ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منْذز تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ يف مدزض٘ ضٔهْل٘ ضٔيتا عله اإلبتدأٜ٘

 

 عياصس التعلٔه

الربامر 

األٍداف 

ْٚاملْاد أّ احملت 

طسٓك٘ التعلٔه 

التكْٓه 

 

 العْامل الدافع٘

 

 العْامل املعسقل٘

 

 اإلضتفادٗ مً منْذز تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ فَٔا
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 البشح ىظاو: ب الفصل الطا

 حيتْٖ البشح علٙ مخط٘ أبْاب،  ّىظه الباسح نتاب٘ ٍرا البشح فٔنا ٓلٕ:

الباب األّل : مكدم٘ ٓتضنً فُٔ خلفٔ٘ البشح ّحتكٔل البشح ّأغساض البشح ّفْاٜدِ 

 ّتيظٔه البشح. ّأضاع التفهري ّدزاض٘ البشْخ الطابك٘

املدزض٘ يف الباب الجاىٕ : حيتْٖ علٙ اإلطاز اليظسٖ عً منْذز تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ 

 اإلبتدأٜ٘.

، ّالبٔاىات ّمصدزٍا، الباب الجالح : ميَر البشح ّٓػنل علٙ ىْع البشح ّمدخلُ

ت ّطسٓك٘ البشح ّأضلْب مج  البٔاىات، ّحتلٔل البٔاىات، ّإدساٛات تفتٔؼ صش٘ البٔاىا

 ّأضلْبَا.

الباب الساب  : ٓلتكٕ الباسح اذتصْل مً دزاض٘ اذتال٘ عً تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ يف مدزض٘ 

 ضٔهْل٘ ضٔيتا عله اإلبتدأٜ٘.

 الباب ارتامظ : خامت٘ ّتتضنً فُٔ اليتٔذ٘، ّاإلقرتاسات، ّاملساد ، ّاملالسل.

 

 


