
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كل األماني والدعوات لكّن بالتوفيق 

 

 أختكم: دّرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ع قصة بيختص بدراسة الحاضر وجذوره الضاربة في الماضي والقريب والبعيد ويتت التاريخ:

 اإلنسان ونشأته وتطوره وعالقاته ومشكالته وتطورها.

 

تختلف من مؤرخ آلخر وذلك ألن الحقائق التاريخية تستمد أهميتها من  كتابة التاريخ* 

 عالقاتها بالظروف البيئية التي يعيش فيها المؤرخ وأغراضه ووجهات نظره.

 

عن فهم بسهولة ويسر ودقة وقد ذلك الشيء الذي يعلم الفرد أن يؤديه  بالمهارة * يقصد

 يؤدي بصورة بدنية )عضلية ( أو عقلية.

 

 أهمية الكتاب المدرسي:

قدرا من المعلومات والحقائق المختارة بعناية وعلى أساس علمي بطريقة جيدة  ميقد -1

وتساعد المدرس في إعداد دروسه وانتقاء طرق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة 

 م.وأساليب التقوي

يقدم الكتاب المدرسي للمدرس والتالميذ اطارا عاما للمقرر الدراسي كما تصوره واضعوا  -2

 المنهج محققا لألهداف المرغوب فيها.

مات والحقائق وتعديل سلوك يقدم الكتاب المدرسي لجميع التالميذ قدرا مشتركا من المعلو -3

 الطالب.

 التدريس.يتيح للمدرس الفرس الستخدام عديدة من طرق  -4

, ويجعل الطالب أكثر استعداد ءةيتيح للطالب الفرص من التدريب على مهارات القرا -5

 وشوقا لتعلم المادة.

 

 تاب المدرسي* الشروط الواجب توفرها في الك

 أن يكون هناك عالقة واضحة بين المحتوى وتنظيمه  -1

 أن يراعى فيه مسايرته للمستحدث في مجال العلم -2

 مستوى التلميذ أن تراعي -3

 التنوع والوضوح في محتوياته من الوسائل التعليمة والتدريبات العملية -4

 لها مع المواد االجتماعية . ان تراعي الترابط والتسلسل والتماسك في المادة الواحدة وتكام -5

 االهتمام بأساليب التقويم -6

 الكتاب  راجإخبالعناية الكافية  -7

لحات الغير مألوفة والتواريخ وأسماء واالعالم والمدن الرئيسية يتضمن قائمة بالمصط -8

 وفقرات من المصادر األصلية



 العناية بمقدمة وفهرس الكتاب. -9

 

 

* فيما يلي تقدم النقاط واألمور الرئيسية التي ينبغي أن توضع في عين االعتبار لفحص 

 الكتاب المدرسي وتقويمه للحكم على صالحيته لالستخدام:

 اختيار وتنظيم المادة الدراسية  -4الجوانب العامة  -3الشكل العام  -2لمؤلف ا -1

 التقويم. -8المراجع  -7األنشطة  -6الوسائل التعليمية   -5

 

التالميذ له فذلك مرهون الستخدام المدرس  إلقبالليس بالضمان الوحيد * وجود الكتاب وحده 

 للتعلم . إليه انه المصدر الوحيد ال ينظرله, والكتاب 

 

 

 طرق التدريس:

 

 * يعتبر اإللقاء هو أكثر االساليب شيوعا في تدريس المواد االجتماعية.

 

البيئية اإلنسانية تعني بمجموع المؤثرات المادية واالجتماعية والفكرية والنفسية التي يتعرض 

 لها االنسان في اثناء ممارسته للحياة.

 

 * الخرائط :

دراسة المواد االجتماعية أن يكون التلميذ فكرة واضحة عن مظاهر الحياة من وسائل 

 يق هذا الخيال في البالد النائية.المدرسية في خياله وان يعيش طر

 والخرائط من أهم الوسائل التي تساعد على ادراك المكان.

 

 

تحت المنهج: يعني مجموعة من الخبرات المربية التي تقدم داخل المدرسة او خارجها 

 اشرافها وتوجيهها.

 

للتعبير عن مجموعة من األنشطة واالجراءات التي يقوم بها المدرس  طريقة* يستخدم لفظ 

والتي تبدو آثارها على ما يتعلمه التالميذ  وتظم العديد من األنشطة كالقراءة والمناقشة 

 تة والجهريةوالتسميع والمالحظة والتوجيه والتوضيح والتكرار والتفسير والقراءة الصام

 واستخدام السبورات والوسائل التعليمة وغيرها.

 

 بين التدريس والتعليم: ما لفرق

 الفرد قد يتعلم دون تدريس 

والتدريس هو االجراء المخطط التي يتبعه المدرس في تعامله مع تالميذه بقصد جعل التعلم 

 سهال وميسور

 لذا: التعلم هو نتيجة التدريس.

 

 



 عناصر الطريقة:

 الكتابة  -5قراءة واإليماء   ال -4الدقيق   التشبيه -3إقامة الدالئل      -2اإللقاء     -1

 رشاد والتوجيهاال-6 

 

يرى كثير من المربين أن  -1عديدة:  ألسباب* اإللقاء هو العنصر السائد في التدريس وذلك 

هذا األسلوب يمكن التالميذ من اكتساب المفاهيم والمعلومات بطريقة فعالة ويعتبر نقطة بدء 

 ائق.قالح وتنظيم للمعارف و

 استخدام هذا األسلوب لفترة طويلة خالل القرون الماضية  -2

 المدرس يرى في هذا األسلوب سهولة. -3

 

لقاء حينما يسعى إلى أثارة تفكير وانتباه التالميذ في بدء الدرس وعندما * المدرس يحتاج لإل

 يطرح عليهم اسلوب شفوي وعندما يقص حادثة وعندما يصف مكاًنا .

 

 الدقيق  التشبيه* 

والتصوير الدقيق وذلك ان المواد االجتماعية ترتبط  التشبيهالمدرس الناجح هو القادر على 

 بالبعد المكاني والزماني.

 

 * اقامة الدالئل:

الدالئل ليدعم أقواله ومحتويات درسه وذلك لمحاولة تيسير  إلقامةيسعى المدرس الناجح 

 الفهم.

ويمكن القول بأن مصادر االدلة التي يستعين بها المدرس البد أن تتوافر فيها شروط: الدقة 

 .والحداثة و الصدق والتنوع والتشويق والوفرة ومالئمتها لمستوى التالميذ

 

 * القراءة واإليماء:

وله ق كيفيةبل  ما سيقرأان يعرف  ال يكفي يرتبط ذلك بأن يعني المدرس بإعداد مادة مقرؤه و

 وطريقة تقديمها.

 ة واحدة تبعث الملل للتالميذءة على وتيروالقرا

 والحركات. باإلشاراتااليماء: هو التعبير عن الكلمات 

التنويع  -3االثارة وجذب االنتباه  -2القواعد النحوية االلتزام ب -1شروط القراءة واإليماء: 

 الموائمة بين حركة الصوت وااليدي. -5الحركات التمثيلة  -4في الصوت 

 

 * الكتابة:

الكتابة على السبورة وتوضيح شيء للتالميذ ككتابة مصطلح وشرحه وتحديد الواجبات 

 المنزليه فالفكتابة متعددة االستخدام.

 

 والتوجيه:*االرشاد 

ارشاد التالميذ مثال بمصادر معلومات آخرى والتدريب على استخراج المغازي والمعاني من 

 المواد المقرؤه وغيرها.

 

 



 معايير نجاح الطريقة:

التالميذ البد أو تكون له  ما يتعلمهالوظيفية ومفهوم الوظيفية: أي أن  -2الديمقراطية  -1

منعزال عن الجوانب الحياة التي يعيشونها ه سلوكه قيمة حقيقة في حياته ومؤثرا في توجي

 سواء داخل او خارج المدرسة.

 استغالل نشاط التلميذ وفاعليته -3

 مراعاة الفروق الفردية: -4

يستطيع المدرس أن يراعي هذه الفروق بأن يتيح الفرصة لكل تلميذ بمناقشة واالفصاح عن 

 لفروض.مشكالته وتحديدها وفرض ا

 اكساب التالميذ على القدرة على التفكير العلمي  -6الربط بين المواد االجتماعية  -5

التقويم: يهدف التقويم إلى التعرف على مدى التقدم نحو  -8اكساب التالميذ الثقة بالنفس -7

تشخيص نواحي القوة والضعف  -1األهداف وبنهاية الدرس يمكن تحدد أهمية التقويم في: 

 أتاحه -3تذليل الصعوبات التي تواجه المدرس والتالميذ في الدرس األول  -2رس في الد

 الفرص للتالميذ للتدريب على التقويم الذاتي.

 

 

 العوامل التي تحدد طريقة الدرس:

 أهداف الدرس  -1

 مستوى التالميذ-2

 المتاحة التعليميةالوسائل  -2

 تنظيم المنهج  -4

 امكانات البيئة-5

 األصليةالقراءات الخارجية والمصادر  -6

 نمط اإلدارة المدرسية  -7

 االشراف الفني -8

 التنظيم المدرسي -9

 

 

 تقويم التدريس المواد االجتماعية:

 ليس عنصر جديد في عملية التربية والتعليم وإنما هو قديم . مالتقوي

يلية ددة مثل اختبارات تحصويختلف التقويم الحديث عن أساليب القياس  ويستخدم أساليب متع

واالتجاهات الشخصية واالستفتاءات والمقابالت الشخصية ووسائل المالحظة الموجهة والربط 

 بين مظاهر السلوك المتعددة وتفسيرها .

أما القياس فيعطي عن طريق اختبارات التحصيل )االمتحانات( نتائج لمقدار ما حصله التلميذ 

 في محيط المادة.

 

كل تلميذ من المادة  ما حصلهاالمتحانات يكون القصد منها التعرف على مدى  وحينما تعقد

 التعليمية التي احتواها المقرر الدراسي.

 

 



 عيوب االمتحانات المقالية :

 

 
 



 







 

 

 



 



 



 

 



 



 







 



 
 

 

 تماعية:المالحظة وشروطها في تقويم تدريس المواد االج

 تعد المالحظة من أكثر وسائل التقويم أهمية خاصة وأن المدرس يالحظ سلوك التالميذ.

 مجاالت المالحظة:

 النواحي العقلية مثل التفكير الناقد -1

 النواحي االنفعالية مثل ضبط النفس وتقدير وتذوق الفن والحمال -2



 النواحي الجسمية  -3

                     النواحي االجتماعية  -4

 

 

 

 تمت


