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 ملخص البحث
 

تهدف هـذ  الدراسـة ىلـن ءنـان ءرنـامج ملتـري لتنميـة ملـاهيم العولمـة لـدل طالبـال المرةلـة اللانويـة بالمملكـة العربيـة السـعودية  وقـد 
قائمــة بملــاهيم العولمــة   -1 -ىعــداد أدوال البةــ  وهــن طالبــة مــ  طالبــال الاــ  اللالــ  اللــانول  وتــم  03تكونــل عةنــة البةــ  مــ  

ــبة موا لـــة مـــ  المةكمـــة    -2 ــةلن  ـــه بعـــو ملـــاهيم العولمـــة التـــه ةفةـــل علـــن أكءـــر نسـ اختبـــار ملـــاله  ـــه نلـــس  -0اختبـــار تةاـ
قءليـا  وبعـديا  أمكـ  ابةابـة  دلةل المعلم  وبعد تـدريس الءرنـامج وتطءةـال ابختبـار التةاـةلن والملـاله -5الءرنامج الملتري   -4الملاهيم  

 -ع  أسئلة البة   وقد كانل أءرز النتائج كما ةله 
الملــاهيم التــه ةفةــل علــن أكلـــر نســبة موا لــة مــ  المةكمـــة  هــن علــن التــوالن  ابرهـــاا  ةــوار الة ــارال  اــرا  الة ـــارال   -1

 السالم العالمه  ةلوق ابنسا   الل ائيال.
 البة   ن اللياس البعدل لالختبار التةاةلن. ةدو  تةس  كءةر لدل مةموعة -2
 –ةدو  تةس  كءةر لدل مةموعة البة   ن اللياس البعدل لالختبار الملالن.  -0
 ةتا  الءرنامج ءدرةة م  اللعالية  ن تنمية ملاهيم العولمة لدل الطالبال عةنة البة .  -4
 

 

Abstract 
The purpose of this study  is to design a program for secondary school female students in 

Saudi Arabia in order to develop their awareness and understanding of globalization concepts. The 

subjects for the study  consisted of 30 grade-three students. The tools of the study were : 1- A list of 

globalization concepts, 2- An achievement test on those globalization concepts which have received 

the widest acceptance from the referees who participated  in the study, 3- An essay test on the same 

concepts, 4- The proposed program, 5- The teachers guide. After  teaching the program and 

conducting the achievement and essay tests before and after teaching the program, it became possible 

to answer the researchers questions. The main results were as follows: 1- The concepts which have 

received the most acceptance from the referees were as follows; terrorism, civilizations
 
dialogue and 

conflict, world peace, human rights, satellite TV., 2- A remarkable improvement has been achieved in 

the subjects
 
performance in the essay test conducted after they were taught the program, 3- The 

program is characterized by a high degree of effectiveness in developing the subjects understanding 

of the globalization concepts.   
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 ءرنامج ملتري لتنمية ملاهيم العولمة لدل طالبال
 المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية

 

 (1)*  محمد د. مريم محمد األ

 ( 2)*  . أماني محلمي عبد الحميدد

 الملدمــة
منـذ أ  ءــدأل التسـعةنيال مــ  هــذا اللـر    ونةــ  نواةــذ عـدو ةلــائال مذهلـة وخطةــرو   كــا  أولهـا ســلول الكتلــة اللانيـة وبــزو  اللطــا     

اســية وقاريـة   وكـا  مــ  نتائةهـا أي ـا  تيســةر الواةـد   لـم ءـروز اتلاقيــة الةـال و التـه نــتج عنهـا تيسـةر التةــارو العالميـة دو  ةـواةز سي
الللا ـة ذال المركــز الواةــد دو  ةـواةز ة را يــة تــذكر   وكـا  لــذلك خطــرو الــداهم سياسـيا  واقتاــاديا وللا يــا  بلعـل العولمــة   والــذ  مهــد 

 لها التلدم التكنولوةه والطلرو الكءةرو اآل   ه عالم ابتاابل الل ائية وابنترنةل .
ة  أمة لها للا تها العريلة ومةدها اللـديم المسـتمد مـ  الـدة  ابسـالمه والل ـة العربيـة المشـتركة واوعـراف   وةميعهـا تملـل كياننـا ون    

 وهويتنا الته نخاف علةها م  هذا الط يا  الللا ه المتملل  ه العولمة .
   
عـاةةر الكونيـة   وتةريـر العالقـال الدوليـة   السياسـية وابقتاـادية وتعنه العولمة  ه ملهومها الملاله ءنـان عـالم واةـد أساسـذ توةةـد الم 

   وتلريــا الللا ــال ونشــر المعلومــال   وعالميــة ابنتــا  المتبادلــذ  وانتشــار التلــدم التلنــه وعالميــة ابعــالم أمــا العولمــة كمــا هــه مطبلــة 
         عـالم اللـول الكءـرل ذال الماـالم المتبادلـة  والم سسـال  ه عالم الواقع .  هه عملية ىلةاقية انتلائية   تلسـم العـالم ىلـن عـالمة

ذ العالميــة   والشــركال العمالقــة   وعــالم الــدوا الناميــة ال ــعيلة   والعــالم اللــانه عليــة أ  يلءــل دور التــابع للعــالم اووا   وةتــن طاقاتــ
  ( 03  0) .واسطة دوا العالم اوواالتلنية الللةلة الته طورل بشال اونلس ةتم استنزا ها وابستيالن علةها ء

     
وبــالر م مــ  أ   لســلة العولمــة ةدةلــة التســمية ىب أنهــا انتشــرل وتطـــورل بســرعة   ووةــدل اســتةابة لهــا مــ  قءــل البشــرية  ــه ةميـــع   

 الللا ية والدةنية . أنةان العالم واستطاعل أ  تنلذ ىلن النواةه السياسية وابقتاادية   وهه اآل   ه طريلها لتنلذ ىلن النواةه 
ومـ  هنـا  ـح  ةاةتنـا تـزداد  ـه الوقـل الةا ـر لةمايـة شـباءنا مـ  مخـاطر التةـديال التـه أ رزهـا عاـر العولمـة   ةةـ  ألـار هــذا      

ك العار العدةد م  الل ايا ما ءة  م يد ومعارو كالل ـائيال   وابرهـاا   ةلـوق ابنسـا    السـالم العـالمه ......... ىلـذ    ولـذل
ب ءــد مـــ  مناقشـــة هــذ  الل ـــايا مـــ  منفـــور ىســالمه يكشـــ  ةليلتهـــا بمـــا يةمــه شـــباءنا ويةلـــ  علـــةهم قــيمهم وتمســـكهم ءـــدةنهم ويلءـــل 

 علةدتهم . 
    
 



برنامج مقرتح لتنمية مفاهيم العوملة لدى طالبات املرحلة الثانوية  

 باململكة العربية السعودية

 - 4 - 

 
 

 ختصص مناهج وطرق التدريس -( استاذ مساعد بكلية الرتبية باململكة العربية السعودية1)*

 ختصص مناهج وطرق التدريس -ربية السعودية( استاذ مشارك بكلية الرتبية باململكة الع2)*
وقـد ذكــر المعيلــل أننـا ةةــا أ  نةــرو علــن نلـد وتةلةــل مفــاهر العولمـة وأةــدالها   وتطوراتهــا وأســالةءها وعوار ـها و لارهــا مــ  خــالا 

اهج ءــدور  عــاا  ــه ءنــان دراســة علليــة عميلــة ونو ــم   ىةةاءياتهــا وســلءياتها   ومــا يمكــ  أ  تةدلــذ  ــه اللــرد والمةتمــع وأ  تلــوم المنــ
او ـراد ءنــان  ذاتيـا  متمكنــا  ب ـرو زر  الللا ــة الوطنيـة ءةوانءهــا السـليمة والاــةيةة  ـه نلــوس الناشـئة  مــ  خـالا اقتنــاعهم ءهـا وعر ــها 

قنــا  الناشــئة بمزايــا الــدة  ابســالمه واــالةةتذ للبشــرية ةمعــان  بةةــ  ياــد هــذا ابقنــا  مــا ةخاللــذ مــ   تاــورال باــورو مشــوقة   واع
 ( .20  01ومبادئ   وما ةتعرو لذ م  هةمال وتشويذ . ) 

  
كما ةذر بكار م  سلءيال العولمة وقـاا ىنهـا تهـدد هويتنـا الللا يـة   واللـارق كءةـر ءـة  مسـلماتنا الللا يـة وبـة  المسـلمال التـه تةـاوا    

ً  مـــ  أةـــل اآلخـــرو   وللا ـــة تـــرل  ةهـــا  راـــة للتمتـــع العولمـــة نشـــرها    كـــم ســـيكو  اللـــارق ءـــة  للا ـــة تـــرل مـــ  الـــدنيا ممـــرا  واةتهـــ  ً ادا 
 (  42   03بالشهوال والملذال   وب تعترف باآلخرو أو تةسا لها أ  ةساا . ) 

   
را    أو ىشــعاا الةــروا   هــذا اوســلوا لــم يعــد ذومــ  المعــروف عــ  العولمــة أنهــا تختــرق الهويــال المختللــة   لــيس عــ  طريــال لــن الــ 

ن ً    واع ما تعمد ىلـن الملـاهيم  العلديـة والسياسـية والللا يـة  تهمشـها لـم تءـذر مةلهـا ملـاهيم اقتاـادية ماديـة اسـتهالكية اسـتمتاعية ة اريُا
  وقــــد بـــــال مــــ  الم كـــــد أ  معفــــم دوا العـــــالم تشــــهد الةـــــوم انخلا ــــا  ـــــه مســــتول ابهتمـــــام بالخاواــــيال والملاليـــــال والمورولـــــال 

هــا نــو  مــ  ابنكمــاا وابنةســار بسـءا  الهةمــة الشرســة للعولمــة ةتــن الل ــة العربيــة التــه ســودنا والروةانيـال والتــه أاــاا المــ منة  ء
 ـه ءيـا  مرلرهـا ألـوف الاـلةال أ ـةل ت ـطرا كالـذءيم ءـة   كـه كماشـة    الل ـة ابنةلةزيـة ءواـلها ل ـة العلـم والة ـارو والعولمـة 

 (   96   03رةا لألمة    ورمزا  لالنكلان علن اودءيال اللطرية . ) واللهةال العامية ءوالها رمزا  لإلنخال  م  ابنتمان او
 
وقــد ذكـــر الناقـــة أ  العولمـــة فـــاهرو ب يســـتطيع أةـــد اآل  ىنكارهـــا   اــةيم أ  هنـــاك مـــ  ةـــر و قءولهـــا   وهنـــاك مـــ  يلءلهـــا ىب أ     

و اســتنكارا  أو اــدودا  وأمــا قءــوب  لهــا وترةةبــا  وانــد اعا ابعتــراف ءوةودهــا وعــدم ىنكارهــا يلــرو علةنــا أب يكــو  موقلنــا منهــا ىمــا ر  ــا  أ
نمـا ةنب ـه أ  ننفـر لهـا باعتبارهـا فـاهرو لهـا ةوانـا ىةةاءيـة وةوانـا سـلء ية وهرولة وانكبابا وتسارعا  للةاق ءركءها والسـةر مـع تيارهـا   واع

ل والنلــد والةكـــم واـــوب  ىلـــن موقــ  علمـــه يلةـــد مـــ  كــ   فـــاهرو  كونيـــة طءيعيــة أو ىةتماعيـــة  تلت ـــه الدراســـة والبةــ  واللهـــم والتةلةـــ
 ( . 4   55ىةةاءياتها ويتةنا سلءياتها . ) 

 
وبــة   ــ اد أءــو ةطــا أ  تعلــيم العولمــة يعنــه  همهــا وتعــرف مبادئهــا وا ترا ــاتها   والنتــائج المترتبــة علةهــا   ويعنــه تــدريا أطلالنــا    

درا ك مــا تت ــمنذ مــ  تهدةـدال و ــرو     العولمــذ ليســل شـرا  خالاــا    كمــا أنهــا ليســل وشـباءنا علــن  نيــال و ليــال التعامـل معهــا   واع
ً  لمخاطرهـا  نما ش نها ش   كـل التةـديال التـه واةهـل ابنسـا  طـواا تاريخـذ   تةمـع ءـة  المخـاطر وابمكانـال   درنا  خةرا  مة ا    واع

لبـال الوةـود الـوطنه والهويـة اللوميـة منهـا وسلءياتها واستلمارا  بةةاءياتها وذكر أي ـا أ  مواةهـة العولمـة ة ةـا أ  يكـو  مـ  داخلهـا   واع
 (  0   43  والخرو  منها ب علةها و ه ذلك  الةتنا س المتنا سو  . ) 
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كمــــا ذكــــر رشــــدل طعيمــــة أ  العولمــــة فــــاهرو قديمــــة ةدةــــدو   ويــــذكر التــــاريذ أ  ابمءراطوريــــة اآلشــــورية أوا مشــــرو  للعولمــــة   لــــم    

وريـة اللارســية لــم ىمءراطوريــة ابســكندر الملـدونه   وةــان ابســالم  ــ ءرز ملهــوم العالميـة   وأكــد أ  الرســالة لــم تنــزا لشــعا دو  ابمءراط
نمــا هـه للكــو  كلـذ والةمــدن را العـالمة    ومــا أخـتو ل مةمــدا  اـلن ل عليــذ وسـلم بالمنطلــة التــه  شـعا وب ومــة دو  أخـرل   واع

نما ق  (   20   21اا عز م  قائل   )) وما أرسلناك ىب رةمة للعالمة  (( . ) نزا  ةها   واع
 

ــية  ــة  الــــدوا وت ــــزو ةميــــع المةــــابل الللا يــــة والسياســ وكمــــا هــــو مالةــــ   ــــح  الســــمة ال البــــذ علــــن العولمــــة أنهــــا ســــريعة ابنتشــــار ءــ
هــا مــ  الــدوا   وتعتمــد  ــه سياســتها وهيمنتهــا علــن وابةتماعيـة وابقتاــادية   وي لــا علةهــا هيمنــة الــدوا الكءــرل ) أمريكــا ( علــن  ةر 

ابقنــا  وابذعــا    واع  الطلــر  التــه تشــهدها وســائل ابتاــاا والمعلومــال وعالميــة العالقــال   والتلــان الللا ــال   وتزاةــد ةركــة او ــراد 
عاــر العولمــة بمـا يةلــ  علةنــا هويتنــا كلهـا تخلــال تةــديا  أمـام الــنفم التربويــة وخااــة المنـاهج   ومــ  هنــا وةـا علةنــا الــدخوا بلــوو  ـه 

 ابسالمية والعربية والللا ية . 
 

نمـا نتبـادا التـ لةر والتـ لر مـ   وي يد ذلك سمةر سرةا  بلولذ   ةةا علةنا أب نلع  ريسة وية للا ـال  البـة أو مسـيطرو  ـه العاـر   واع
 (. 15   14   25. )  منطلال استلاللية الللا ة العربية وما تتمتع بذ م  عناار قوية وم لرو

 
وأكــد رشــد  طعيمــة علــن  ــرورو عــدم ابنســياق وران العولمــة بملاهيمهــا والســةر  ــه ىةراناتهــا بالشــكل الــذ  يةلــال طلــرو عاــرية      

لتلوقـع تنتلل ب ءنائنا ءة  عشية أو  ةاها ىلن مةتمع ةدةـد مسـتمتعا  ءحةةاءيـال العولمـة   دا عـا  لمـ  ذلـك كلـذ مـ  قيمـة وأخالقـذ    ـال ا
نمـــا التلـــدم المةســـوا الـــذ  يةكمـــذ منطـــال ابنتلـــان  ـــه  ـــون الةاةـــة ىلـــن  ءــة  مـــاو عريـــال   وب التعـــولم المطلـــال  ةـــر المشـــرول   واع

  .( 02   21العارنذ مع  التمسك بالهوية ) 
 
دو عةــز وةرمــا    وأمــا ى  العولمـة اــرا  ءــة  اللـديم والةــدة  وكمــا ذكــر مةمـد أرزقــه  ــح  اللــديم وةـدو ةمــود ومــول   والةــدة  وةـ  

 .(  56   44الةياو النلسية الواعية ما هه ىب نتةةة التماذ  والتلاعل ءة  اللديم والةدةد  ) 
 

كمـا ذكـر مةمـد أمـة  الملتـه أنـذ لمـا كانـل منـاهج التعلـيم مـ  أهـم وسـائل التربيـة التـه تعكـس  لسـلتها   وتعمـل علـن تةلةـال أهـدا ها     
ا  الســمال والمعطيـــال التــه أ رزتهـــا العولمــة    حنـــذ مــ  ال ـــرور  ىعــادو النفـــر  ــه هـــذ  المنــاهج وتطويرهـــا   وأ  هــذ  المنـــاهج لــم تـــر 

  .( 96   49بةة  تتناسا مع هذ  السمال والمعطيال . ) 
 
عاا وأكـــد ةســـام مـــاز  أننـــا  ـــه هـــذا العاـــر نةتـــا  الـــه منـــاهج  ةـــر تللةديـــة   منـــاهج تســـاهم  ـــه ىعـــداد المـــواط  اللـــادر علـــن اســـتي 

تكنولوةيا العار الةدةـد الواةـد المتنـور علميـا  والمللـ   كريـا   ـه كا ـة مةـابل الةيـاو   مـواط  قـادر علـن ىةـدا  الت ةةـر  ـه مةتمعـذ 
ــةرو التلـــدم   مـــواط  قـــادر علـــن التلكةـــر بعللـــذ ب بعلـــوا اآلخـــري  وقـــادر علـــن ابســـهام  ـــه ةـــل  وقـــادر علـــن المشـــاركذ  ـــه و ـــع مسـ

 .(  60   19واقتدار . )  مشكالل مةتمعذ ءللذ
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 ولعل هذا يشةر طبلا  لما ذكر  االم هويد  ىلن نلد العرا لللـا تهم سـعيا  ىلـن خلـال للا ـة ةدةـدو تلـاوم وتشـارك عـالم العولمـة الللا يـة . 
 (20   64  ). 

 
الةــدة  والمتلــال مــع قــيم المةتمــع العربــه وكمــا ذكــر رأ ــل  نــيم أ  الللا ــة العربيــة ىذا أرادل أ  تواةــذ العولمــة علةهــا أ  ت خــذ بــالعلم  

  .( 106   23المسلم مع تنو  الللا ة العربية وةدتها . ) 
 

ويرل العدةد م  الخءـران والمهتمـة  والبـاةلة  أ  تطـوير التعلـيم يمكـ  أ  يكـو  أةـد الةلـوا الهامـة  ـه مةتمعنـا لمواةهـة العولمـة        
 ( . 99   15و المشكلة   وهو الةل  ه نلس الوقل  . ) ويلررو  أ  العالم كلذ ةرل أ  التعليم ه

   
   53ومــ  ذلــك نســتنتج أنــذ بءــد مــ  ىعــادو النفــر  ــه التعلــيم   وو ــع اوســس الالزمــة لتطــوير   علــن مســتول الــوط  العربــه .  )     
09 ).  
 
ل العولمـة   الهويـة اللوميـة   ابسـتلمار   كما ة  مةمـد علـن ناـر علـن ىدخـاا بعـو الملـاهيم الةدةلـة  ـه ءرنـامج ىعـداد المعلـم ملـ  

 ( . 06   53ووسائل ابتااا الةدةلة ملل   شبكة المعلومال وابنترنةل واولياف ال وئية . ) 
 

وم  الدراسال اوةنءية الته دعل ىلن  كرو عولمة التعلـيم   وأننـا ةةـا أ  نةهـز أءنائنـا للتعامـل مـع الةلـائال السياسـية وابقتاـادية     
 والللا ية لكوكءنا الا ةر   والتةد  أ  نعد أءنائنـا لعـالم ذو ةـدود سياسـية وا ترا ـال اقتاـادية وقـد ةـتم تعـدةلها بةلـائال أخـرل ةدةـدو  
وهذ  الفواهر تتطلا تعليما  عالميا  علـن قـدر مـ  الكلـانو عنـد كـل المسـتويال    ـالتعليم العـالمه لـيس ماـطلةا  ةدةـدا    ويعتءـر الـوعه 

ه مخرةـا  مطلوبـا  لتعلــيم الطـالا  ـه مختلـ  المــواد   كمـا أ  الةاةـة لتلــديم خءـرال مدرسـية باتةاهـال دوليــذ وعالميـة تنـاا أهميــة العـالم
(    ودراســة  02م ) Lee E Anderson   1661(    ودراســة  00م ) Ramler,s   1661كءــرل ومــ  هــذ  الدراســال دراســة

Benitez  1664  ( ودراسة  94م )Gibbons  1664  (  99م   ) 
 ( . 00م )  Mason  1669(   ودراسة  96م )  Jeffrey   1660(   دراسة  05م )  Peter , M  1665ودراسة   
 
وت ةةــدا  لمــا نــادل بــذ رشــد  طعيمــة مــ   ــرورو ءــذا الةهــد مــ  قءــل الملكــري  والبــاةلة  التربــوية  لو ــع تاــور علمــه للمعلومــال    

 (  41   21م ءها ابنسا  العربه ) والمعارف الته ةنب ه أ  ةل
( رشــد   55م ) 1666(   كامــل الناقــة  06م )  1666واســتةابة لمــا نــاد  بــذ رواد التربيــة وخءرائهــا وباةلةهــا  أملــاا    تةــه ةــونس  

(  عمــــــر اللــــــاروق 09) 1666(   ــــــاةز مةنــــــا 00) 1669  علــــــن مــــــدكور ( 10)  1660(   ةســــــ  شــــــةاتذ  21م )  1666طعميــــــة 
(    93م )  2332( نةــــــــــا  عءــــــــــدل 63م ) 2332( مةمــــــــــد الســــــــــكرا   46م     )  2331مةمــــــــــد عءــــــــــد الــــــــــر وف  (  00) 1666

( مـــ  أنـــذ ةنب ـــه أ  تعـــد المنـــاهج والمـــواد التعليميـــة المناســـبذ لتـــدريس  6م )  2330(   ءةتـــر وهـــانس  29)  2332عءـــدالخالال عءـــدل 
اهــــا المعر ــــه واكتســــاا مهاراتهــــا مطلبــــا   ــــروريا  لمواةهــــة العولمــــة والتكةــــ  مــــع مةموعـــة مــــ  المو ــــوعال التــــه يملــــل ابلمــــام بمةتو 

 .توةهاتها 
   



وية والتنميةالمشاركة وتطوير التعليم الثانوي                                                                    المركز القومي للبحوث الترب  

 - 7 - 

ونتةةــة لهـــذا ابنتشــار الواســـع لملهــوم العولمـــة و لارهــا خااـــة علـــن دوا العــالم اللالـــ   ــه شـــتن منــاةه الةيـــاو المختللــة كـــا  ب ءـــد    
 سذ والتةلةل   لمعر ة اآللار المةتملة والمترتبذ عليذ . لعلمان النلس والتربية أ  ةتناولوا هذا الملهوم بالدرا

 
وت كةـــدا  لمـــا ذكـــر  مةمــــد شـــةاتذ الخطةـــا مــــ  أنـــذ ةةـــا علـــن اونفمــــة التعليميـــة والتربويـــة المعااــــرو أ  تســـتنلر  طاقاتهـــا  لتواةهــــذ  

ةدةـــدو قـــادرو علـــن المواةهـــة  تةــديال معلـــدو تتعلـــال ءو ـــع  ىنســـانه ةدةـــد ومرعــا يلت ـــه  ـــرورو العمـــل علـــن ءنـــان منفومــال  كريـــة
  .( 11   40والمناورو  ه مختل  ابتةاهال والميادة  ) 

 
ذ   اــالم الراشــد ب نــذ ةةــا تطــوير اونفمــة التربويــة العربيــة  ــه الشــكل والم ــمو    و ــه المنــاهج نــواســتةابة لمــا نــاد  بــذ علــن وط

 ( . 61   04ار العولمة   ) واودوال وأسالةا العمل لتتةاوا مع تطلعال ابنسا  العربه  ه ع
 
وت ةةـدا  لمـا نـاد  بـذ رشـد  طعميـة مـ   ـرورو ىةـران دراســة تةلةليـة تلويميـة شـاملة للمنـاهج الةاليـة لةميـع المـواد الدراسـية ذال الاــلة  

 (  05   21  وذلك للوقوف علن مدل قدرتها  ه و عها الراه  علن مواكبة العولمة بملاهيمها ) 
 
اللاــور واســـتةابة لل ــايا العاــر وتةدياتـــذ  ــح  مــ  المر ــوا لمنـــاهج الل ــة العربيــة أ  تســـتةةا لهــذ  الل ــايا التـــه وتةاشــيا  لهــذا   

ةــدور ةولهــا الةــدا   وأ  تناقشــها وأ  تلنــد الزائــ  والم ــلل منهــا ب ســيما وأنــذ يمكــ  تكةةــ  منــاهج المطالعــذ تبعــا  لةاةــال المةتمــع 
ر ـــنا   والدراســـة الةاليـــة هـــه مةاولـــة متوا ـــعة لتنميـــة ملـــاهيم العولمـــة لـــدل طالبـــال المرةلـــة المســـلم   ومواةهـــة المشـــكالل التـــه تعت

 اللانوية بالمملكة العربية السعودية وتلديمها له  م  منفور ىسالمه . 
 أسئلة البحث :

 -تةددل أسئلة البة   ه ابةابة ع  التسا بل اآلتية   
 ا المطالعة الملررو علن طالبال المرةلة اللانوية ؟ ما ملاهيم العولمة المتو رو ةاليا   ه كت -1
 ما ملاهيم العولمة الته ةنب ه أ  تتو ر  ه كتا المطالعة بالمرةلة اللانوية؟  -2

 بعو ملاهيم العولمة ؟ءعةنة م  طالبال اللرقة اللاللة لانو  معر ة  مدلما  -0

 ل الطالبال عةنذ البة  ؟ ما مدل  عالية الءرنامج الملتري  ه تنمية بعو ملاهيم العولمة لد -4

  روو البة 
 وهن تتملل  ه اللروو التالية  

ب توةــد  ــروق ذال دبلــة ىةاــائية ءــة  متوســطه درةــال الطالبــال عةنــذ البةــ  قءــل تطءةــال الءرنــامج وبعــدو  يمــا  -1
 ةتعلال بابختبار التةاةله . 

بةــ  قءــل تطءةــال الءرنــامج وبعــد   يمــا ب توةــد  ــروق ذال دبلــذ ىةاــائية ءــة  متوســطه درةــال الطالبــال عةنــذ ال -2
 ةتعلال ابختبار الملاله. 

     حدود البحث
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 اشتملل ةدود البة  علن ما ةله     

تةلةــل كتــا اللـــرانو الملــررو علـــن طالبــال المرةلـــة اللانويــة ) أوا   لــانه   لالـــ  ( والوقــوف علـــن مــدل اســـتيعاءها  -1
يمــة مــ  أنــذ يل ــل أ  ت طــه الدراســة مرةلــة تعليميــة ب كملهــا   لملــاهيم العولمــة   وذلــك ت ةةــدا لمــا ذكــر  رشــد  طع

ونــذ ممــا يللــل مــ  شــ   الدراســة ويةــرم مــ  تعمــيم نتائةهــا أ  تلتاــر علــن اــ  دراســه دو  الاــلوف اوخــرل   
وم  المو وعية أ  يل  الباة  علن ما يلدم  ه اـلوف المرةلـة كلهـا    لـد ةتـو ر  ـه أةـدها مـا  ـاا عـ   ةـر  

 ( .21   50  ). 
يلتاـر تةلةـل كتــا اللـرانو علــن الم ـمو  الللفــه لمـادو هـذ  الملــررال    ـال ةتنــاوا التةلةـل اــدق المـادو العلميــة  -2

أو مســـتول اـــعوبتها   أو ةوانـــا ىخـــرا  الكتـــاا أو دروس المراةعـــة أو المناقشـــة ونهـــا تخـــر  عـــ  مةـــاا وهـــدف 
 الدراسة الةالية . 

بمدرســة اللانويــة اوولــه بمنطلــة تءــوك بالمملكــة العربيــة الســعودية لتطءةــال  عةنــذ مــ  طالبــال الاــ  اللالــ  اللــانو   -0
تةربــة البةـــ  علـــةهم  وذلـــك و  هـــذا الاـــ  نهايـــة مرةلـــة وبدايــة مرةلـــة ةدةـــدو ةةـــ  تكـــو  الطالبـــال قـــد تكونـــل 

 عنده   كرو مءدئية ع  مو وعال العولمة . 

موا لــة مــ  المةكمـــة  لت ــمةنها  ـــه كتــا اللـــرانو  عمــل ءرنــامج  ـــه ملــاهيم العولمـــة التــه ةفةــل علـــن أكءــر نســـبة -4
 بالمرةلة اللانوية . 

   أدوات البحث
 -ت منل ةدود البة  ما ةله    

 قائمة بملاهيم العولمة تعرو علن المةكمة .  -1
 اختبار تةاةله  ه بعو ملاهيم العولمة وتطءيلذ علن عةنة م  طالبال الا  اللال  اللانو  . -2

 لاهيم العولمة السابلة وتطءيلذ علن عةنذ م  طالبال الا  اللال  اللانو  .اختبار ملاله  ه نلس م -0

 .ءرنامج ملتري لتنمية ملاهيم العولمة  -4

   .دلةل المعلم -5

 أهداف البحث :
 وهه كما ةله    

 ءها طالبال المرةلة اللانوية . تلمتلديم قائمة بملاهيم العولمة الته ةةا أ   -1
 وهمية لطالبال المرةلة اللانوية .تةدةد أءرز ق ايا العولمة ذال ا -2

 . عمل ءرنامج ةت م  أءرز هذ  الل ايا وتناولها م  منفور دةنه -0

 أهمية البحث :
 -وتتضح أهمية البحث فيما يلي:    

 ةلله ال ون علن الل ايا المعاارو   وأهمية تناولها  ه مناهج المطالعة لءيا  ت لةراتها علن الطالبال .   -1
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   ىلن ت ةةر أهداف ومةتول مناهج المطالعة  ه  ون الل ايا المعاارو . أ  نتائةذ قد ت د  -2

 يلدم أدوال للياس مدل اكتساا طالبال المرةلة اللانوية لبعو ملاهيم العولمة .   -0

يلــدم ءرنامةــا  لكيليــة تنميــة ملــاهيم العولمــة لــدل طالبــال المرةلــة اللانويــة بةةــ  يمكــ  أ  يســاهم  ــه ىةةــاد ةلــوا   -4
 ديال الته تواةذ المةتمع السعود  نتةةة للعولمة . لبعو التة

ةباــر طالباتنــا ءخطــر العولمــة وكيليــة مواةهتهــا وأخــذ الةيطـــة والةــذر عنــد التعامــل مــع مو ــوعاتها بةةــ  ن خـــذ   -5
 منها ما يةل  علةنا هويتنا ابسالمية والعربية.

 ها  ه المناهج الدراسية المختللة. تعنه بالل ايا المعاارو   وكيلية ت مةن ل تلتم المةاا لدراسال أخر   -9

 إجراءات البحث :
 قامل الدراسة بابةرانال التالية   

دراسة تةلةلية تلويمية شـاملة لملـررال المطالعـذ الملـررو علـن الاـلوف اللاللـة مـ  المرةلـة اللانويـة بالمملكـة العربيـة  -1
 بة العولمة بملاهيمها وقيمها .السعودية  وذلك للوقوف علن مدل قدرتها   ه و عها الراه  علن مواك

ىعداد قائمة بملـاهيم العولمـة وذلـك مـ  خـالا ابسـتلادو مـ  ابطـار النفـر  والدراسـال السـابلة التـه أةريـل  ـه هـذا  -2
 المةاا   وعر ها علن مةموعة م  المةكمة  والت كد م  ادقها وو عها  ه اورتها النهائية . 

ــةله مو ـــوعه واختبـــار ملـــ -0 ــة  بـــ اله  ـــه الملـــاهيم التـــه ةفةـــل ىعـــداد اختبـــار تةاـ  كءر نســـبة موا لـــة مـــ  المةكمـ
 ءهدف معر ة مستويال الطالبال عةنذ البة  لبعو ملاهيم العولمة .

اختيـــار عةنـــذ مـــ  طالبـــال الاـــ  اللالـــ  اللـــانو  كمةموعـــة تةريءيـــة   وتطءةـــال ابختبـــار التةاـــةله قءليـــا  لتةدةـــد  -4
 . ملاهيم العولمة   ن معر ةمستول الطالبال 

 ءنان الءرنامج الملتري لتنمية ملاهيم العولمة لدل طالبال المةموعة التةريءية .  -5

تطءةال ابختبار المو وعه والملـاله بعـديا  علـن طالبـال المةموعـة التةريءيـة لليـاس ألـر الءرنـامج الملتـري علـن نمـو  -9
 الملاهيم مو و  الدراسة . 

 راد النتائج ومعالةتها ىةاائيا  .  -0

 ئج .تلسةر النتا -9

 التوايال والملترةال . -6

 مصطلحات البحث : 
   العولمة

العالقـال المتبادلــة ءـة  اومــم سـوان المتمللــة  ـه تبــادا السـلع والخــدمال   أو  ـه انتلــاا  دذكـر ةـالا أمــة  أ  العولمـة يلاــد ءهـا ازديــا 
 ( . 10   12رها م  اومم . ) ر وس اومواا   أو  ه انتشار المعلومال واو كار   أو  ه ت لر أمة بليم وعادال  ة

 
ويــرل مةــه ســعد أ  العولمــة فــاهرو ةنــتج عنهــا ســرعة المســـتةدال العالميــة   وهــه مةــرد لةفــة مــ  لةفــال التــاريذ الة ــار  مهمـــا 
طالل أو قارل ةة  سبلتها لةفال وستتلوها لةفال أخرل   ولذلك ةةا أ  ةنفـر ىلةهـا علـن أنهـا مةـرد  اـل مـ   اـوا التـاريذ 
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   لــم يكتــا مةتــوا  بعــد   ولكــ  اآل  قةــد الكتابــة   وبــذلك ةــرل أ  العولمــة هــه عنــوا  هــذا اللاــل الةدةــد الــذ  ب يعــرف بعــد الة ــار 
 .(  42   59م مونذ بالكامل . ) 

 
يشــها ويـرل  علــن ةمعــة أ  العولمــة للــ  ةــدا علــن ةالـة أكلــر ممــا ةــدا علــن ملهــوم   وطبلــا  لـذلك ةــرل أ  العولمــة هــه الةالــة التــه يع

النــاس مــ  خــالا تطــور الموااــالل وابتاــابل والتلنيــال الةدةلــة والتــه تمكــ  النــاس  ــه اورو كلهــا مــ  التوااــل الةــومه واآللــه 
 ( . 101   09بع هم ءبعو     ) 

 
المعلومــال  وذكــر الســةد ياســة  أنــذ للواــوا ىلــن تعريــ  العولمــة ةلــزم أ  ن ــع  ــه ابعتبــار لــال   عمليــال   اوولــن تتعلــال بانتشــار 

ــة  الةماعـــــال  ــدبل التشــــابذ ءــ ــة  الـــــدوا   واللاللــــة زيــــادو معـــ ــبم مشــــاعة لـــــدل  ةميــــع النــــاس   واللانيـــــة تــــذويا الةــــدود ءــ بةةــــ  تاــ
 .(  5   9والمةتمعال والم سسال . ) 

 
عمـيم الشـو وتوسـيع دائرتــذ وو ـم الةـاءر   ب نهـا  نفـام أو نســال ذو أبعـاد تتةـاوز دائـرو ابقتاــاد   والعولمـة تعنـه  ـه معناهـا الل ــو  ت

 .(  033   49ليشمل العالم كلذ  ) 
 
وعر هـــا ســـالم هيكـــل ب نهـــا التةـــوا ىلـــن العالميـــة والبعـــد عـــ  ابن القيـــة وابتةـــا  ىلـــن ابةتكـــاك مـــع الللا ـــال المختللـــة   والعمـــل علـــن  

 .(  200   20ابندما   ه ىطار المةتمع العالمه وعدم التخوف م  ذلك . ) 
 

 -  ابةرائه للعولمة  ه هذا البة  التعري 
  

والتـه ةنب ـه  تلك اللـورو  ـن وسـائل ابتاـاا والتـن ةعلـل مـ  العـالم قريـة اـ ةرو  وأ ـرزل لنـا العدةـد مـ  الملـاهيم الةدةلـةالملاود ءها 
اللـــدرو علـــن مواةهـــة   أ  تكـــو  مت ـــمنة  ـــه ملـــررال المطالعـــة بالمرةلـــة اللانويـــة والتـــه ةةـــا أ  ةلـــم ءهـــا الطالبـــال بةةـــ  تخلـــال  ـــةه

بعــــاد اللاســــد الــــذ  ةهــــدد هويتنــــا الللا يــــة وكيان ــتالك المعلومــــال اا العربــــه وابســــالمه   و نــــتةــــديال العولمــــة   وأخــــذ الاــــالم منهــــا واع مــ
 وابتةاهال والليم والمهارال الته تعد مطلبا  هاما  للةياو  ه اللر  الةاد  والعشري   ى  شان ل . 

 
 

 الدراسات السابقة

 <62>8991اسة صالح عطية مطر در 
 التلاعل الللا ه وبعو ىةةاءيال العولمة _قرانو  ه الشعر العربه>اللنا   ه الشعر الةر نموذةا <عنوان الدراسة :

ـــول الدراســـة: ذكـــر اـــالم مطـــر أ  العلـــم بـــال مهـــددا  باختراقـــذ اقتاـــادي ا وسياســـيا وللا يا  بلعـــل العولمـــة وباتـــل الهويـــة اللوميـــة  ـــه محت
نءهــا الللا يـــة مهـــددو بلعـــل اللطـــا الواةــد>أمريكا<  ـــه عاـــر العولمـــة وأاـــبم علـــن العــرا أ  يشـــاركوا  ـــه التلاعـــل الللـــا ه لللا ـــة ةوا
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لـدم يلـألدا العربـه المشـاركة  ـه هـذا التلاعـل ءنمـاذ  ةةـد  مـ  الشـعر الةرالـذ   و ـد أفهـرل نتـائج هـذ  الدراسـة أنـذ يمكـ  العالم الواةد
نسانية عامذوذلك  شعر المعاار  ه تعاملذ مع الترا   ملهوما ةدةدا  ع  ال  .لتوفيلذ توفيلا  نيا للتعءةرع  أهداف اةتماعيذ واع

 ( 8 )8991دراسة إبراهيم أحمد إبراهيم حسين 
 التلاعل الللا ه  وبعو ىةةاءيال العولمة قرانو  ه الرواية العربيةعنوان الدراسة:

 )المنفور الروائه نموذةا  (
تتنــاوا هــذ  الــدر اســذ الةــدة  عــ  التلاعــل الللــا ه  وبعــو ىةةاءيــال العولمــة  وذلــك مــ  خــالا اللــرانو  ــه الروايــة اســة: محتــول الدر 

  لـد العربية كوسةلة للا ية تلوم ءـدور التلاعـل الللـا ه ءـة  الللا ـال اوخـرل ةةـ  ى  الروايـة العربيـة تعـد مـر و لالتةـا  اللـومه وابنسـانه 
ــتلهمة مـــ  ترالنـــا   العربـــه و ابســـالمه ولذا تعـــد الروايـــة أكلـــر اوةنـــاس اودءيـــة اســـتطاعل أ  تشـــكل لنل ســـها ءنيـــذ ىءدعيـــذ خااـــة مسـ

وقــد تواــلل نتــائج هــذ  الدراســذ ىلــن أ   ترشــيةا  للعالميــة ونهــا تعءــر عــ  همــوم ابنســا  العربــه وطموةاتــذ و  مالــذ و بمــذ ومشــكالتذ
 لتلاعل الللا ه  ه عار العولمة وترسذ قيما عربية أاةلة  ه مواةهة عار العولمة.قادرو بةكم تاريخها أ  تلوم ءدورا الرواية

 
 (62)8999دراسة سعيد عبد هللا الفي 

 . بالمرةلة اللانوية   ه  ون  تةديال العولمة ةتلويم مةتو  ملررال التربية ابسالمي عنوان الدراسة :
تنــاوا ملـررال التربيــة ابسـالميذ بالمرةلــة اللانويـة لــبعو الل ـايا المعااــرو  ةاولــل هـذ  الدراســة التعـرف علــن مـدل  محتـول الدراســة

الته تواكا عاـر العولمـة  ومـ  خـالا نتـائج البةـو  والدراسـال تواـل الباةـ  ىلـه مةموعـة مـ  الل ـايا الةدليـة المعـا اـرو ومنهـا  
عر ـل هـذ  الل ـايا علـن طـالا المرةلـة اللانويـة .وقـد  مةو اوميـذ ...الـذ  لـم، المخدرال  الزوا  العر ه  ءيع وزراعة أع ان الةسم

ألــارل النتــائج أ  ملــررال التربيــة ابســالميذ ب تســاةر اةتياةــال المةتمـــع الماــر  ومشــكالتذ الملةــة ممــا يشــكل خطــرا  مةــتمال علـــن 
 كيا  المةتمع

 
 (2)8999دراسة إسماعيل الفقي 

   ة   وعالقتذ بالهوية وابنتمانىدراك طالا الةامعة لملهوم العولم: عنوان الدراسة 
 Belongingnessوابنتمـان Identity    والهويـة  Globalizationتتنـاوا هـذ  الدراسـة لاللـة ملـاهيم وهـه العولمـة محتـول الدراسـة : 

يال   وأاــبم لــذ   ولمــا كــا  الملهــوم اووا اآل  )العولمــة ( مــ  الملــاهيم الةدةلــة التــه انتشــرل  ــه اللتــرو اوخةــرو خــالا علــد التســعةن
ادل واسعا  ه كـل أنةـان العـالم   ةةـ  ى  اآللـار المترتبـة علـن انتشـار  هـذا الملهـوم تتةـاوز الةـدود والةـواةز الة را يـة والزمنيـة  ـه 

ملهـوم فل عالم أابم كاللرية الاـ ةرو  بل ـل اللـورو الكميـة والكيليـة  ـه مةـاا المعلوماتيـة وابتاـاا   ونتةةـة لهـذا ابنتشـار الواسـع ل
العولمــة و لـــار  خااـــة علـــن دوا العــالم اللالـــ   ـــه شـــتن منـــاةن الةيــاو المختللـــة . كـــا  بءـــد لعلمــان  الـــنلس والتربيـــة أ   ةتنـــاولوا هـــذا 
ار الملهوم بالدراسة والتةلةل لمعر ة  اآللـار المةتملـة والمترتبـة عليـة   والدراسـة الةاليـة هـه مةاولـة أخـرل لتنـاوا ملهـوم العولمـة  ـه ىطـ

هــذ  الدراســة أ   ىلةهــا  ومــ  أهــم النتــائج التــن تواــلل مةــدانه وعالقتــذ بملهــومة  مــ  الملــاهيم اوكلــر ارتباطــا  تــ لةرا  وتــ لرا  بــالعو لمــة
 لدل طالا الةامعة. نهناك تداخال  ءة  ملهومن الهوية وابنتما

 
 (56)1666وخالد قدر  ىءراهيم دراسة نادية عبد المنعم 

 راسال الءةنية مدخل لتطوير مناهج التعليم المارل  ه  ون العولمة  الد عنوا  الدراسة
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ذكـر الباةلــا  أننــا  ــه عاـر المعر ــة وانلةــار المعلومــال  ولـذلك ةنةــو العــالم  وبخااــة الـدوا المتلدمــة نةــو وةــدو  محتــول الدراســة :
باســم العلـــوم الءةنيــة ءـــدب  مــ  اعتباركـــل علــم أومةـــاا  المعر ــة ىذ ةنب ــه الـــربل ءــة  العلـــوم الطءيعيــة و الريا ـــية  وابنســانية  يمـــا يعــرف

ةــدو  تلاعـل ءــة  تخاـيو أو اكلــر مــرتبطة  أو  David- Ha- Hiburtonوةـدو منلاــلة والملاـود بــالعلوم الءةنيـة كمــا و ـةها 
ل ل ويـة وعالقـال  ةر مرتبطة    وتتم عملية التلاعل مـ  خـالا ءـرامج التعلـيم ءهـدف تكـوي  هـذا التخاـو   والـذ  يمتـاز بااـطالةا

) ر منـاهج التعلـيم الماـرل  ـن  ـون العولمـة   وقد توالل نتائج هـذ  الدراسـة ىلـن أ  الدراسـال الءةنيـة تعـد مـدخال  ةةـدا  لتطـوي مختللة
56  459 ). 

 
 ( 89)8999دراسة خديجة أحمد السيد 

تطــوير االســتفادم من ــا فــي لميــة  ــه هـذا الســياق وكيليــة أهـم ابتةاهــال العا-العولمــة وت لةراتهــا علـن منــاهج التعلــيم   عنــوان الدراســة 
 مناهج ابقتااد المنزله لللر  الواةد والعشري  .

ــــول الدراســــة ــيم    الدراســــةتناولــــل الباةلــــة  ــــه هــــذ   : محت البةليــــة  العولمــــة وت لةراتهــــا علــــن الةيــــاو ابنســــانية   وعلــــن منــــاهج التعلــ
ا اآلخـري  أهـم مـا يلةـد  ـه هـذا السـياق  ووفلتهـا  ـه و ـع توةةهـال لتطـوير منـاهج واستخلاـل مـ  ابتةاهـال العالميـة   ومـ  تةـار 

ابقتاــاد المنزلــه مــ  أةــل المســاهمة  ــه ىعــداد ابنســا  الماــر  اللــادر علــن مســاةرو فــروف عاــر  والســاعه ىلــن تطءةــال كــل ةدةــد 
ة ابقتاــاد المنزلـه لكــل مـ  الةنســة  مـ  ءدايــة مرةلــة ةـتالنم مــع ءةئتـذ وللا تــذ وة ـارتذ   وتعــاليم دةنـة الةنةــ   كمـا ت كــد علــن أهميـ

  و الرو ة   وخالا التعليم النفامه   وأ ُ ُةـدررسس كـذلك علـن مسـتول التعلـيم الةـامعه كمـادو للا يـة تلةـد  ـه ابعـداد للةيـاو المسـتلءلية 
رامج مةـو اوميـة  وابذاعــة والتللزيـو    ةراــا   ـرورو تدريسـذ للكبــار عـ  طريـال تلــديم الءـرامج التعليميــة لالقتاـاد المنزلـه مــ  خـالا ءــ

 علن التنمية المستمرو وابرتلان بةياو او راد الةالية والمستلءلة .
 

 (82)6002دراسة جميلة حمود راشد 
 اودوار التربوية للتعليم العاله بالمملكة العربية السعودية لمواةهة تةديال العولمة .عنوان الدراسة :
هـد ل هـذ  الدراسـة ىلـن معر ـة  ران الخءـران والمختاـة  التربـوية  ىزان معر ـة أءـرز تةـديال العولمـة للتعلـيم العـاله  ـه محتول الدراسة :

المملكــة العربيــة الســعودية واودوار التربويــة التــه يمكــ  مــ   خاللهــا مواةهــة تةــديال العولمــة  ومــدل ملاليــذ اودوار ابســالميذ لمواةهــة 
ــة  التربــــــــــــــوية  تعــــــــــــــود ىلــــــــــــــه مت ةــــــــــــــرال هــــــــــــــذ  التةــــــــــــــديال وهــــــــــــــل هنــــــــــــــاك  دبلــــــــــــــذ ىةاــــــــــــــائية  ــــــــــــــه ر يــــــــــــــة الخءــــــــــــــران المختاــــــــــــ

 )النو  الخءر  والتخاو الةنسية(وقد قامل الباةلة ءتاميم ىستبانذ للياس مرئيال الخءران.
 والمختاة  التربوية   ه الةامعال والكليال بالمملكة ةياا مو و  العولمة وكانل أءرز النتائج  

سليما   ه ق ايا التعليم العاله الةاةة لربل ال-1  ةياو المادية الةدةلة بالعلةدو ابسالمية ربطا  
 ربل التعليم العاله ءةوانا التنمية الوطنية الشاملة.-2
 تربية اوةياا بما يةلال تمسكها باوسس واآلداا والملل ابسالمية نفريا وعمليا .-0
 

 (22)6002دراسة علي أسعد وطفه وصالح الراشد
 أران عةنذ م  أع ان الهةئة التدريسية  ه ةامعة الكويل. –التربية  ه الكويل والعالم العربه ىزان تةديال العولمة ن الدراسة :عنوا

تهـدف هـذ  الدراسـة ىلـه تلاـن أبعـاد العالقـة ءـة  التربيـة والعولمـة  ـه الكويـل والعـالم العربـه مـ  وةهـة نفـر عةنـذ مـ  محتول الدراسـة:
مــ  أع ــان الهةئــة التدريســية  ــه ةامعــة الكويــل ويرتكــز البةــ  علــن اســتبانذ مةكمــة ت ــمنل 009الكويــل ءل ــل  أســاتذو الةامعــة  ــه
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أسـئلة م للـذ وملتوةـة ةــوا طءيعـة العالقـة ءـة  التربيــة  والعولمـة  ـه مختلـ  المســتويال و ابتةاهـال  ومـ  لـم  ــح  البةـ  ةةـر  و لــا  
اــله  وتتملـــل ىشـــكالية  البةـــ   ـــه مةموعـــة مــ  اوســـئلة والتـــه تتمةـــور ةـــوا طءيعـــة لمــنهج تةلةـــل الم ـــمو   والمـــنهج التةلةلـــه الو 

ــتراتةةيال التـــه يمكـــ  للتربيـــة العربيـــة أ  تعتمـــدها  ـــه  ــة  التربيـــة والعولمـــة  ـــه العـــالم العربه وةـــوا التةـــديال واللـــرو وابسـ العالقـــة ءـ
   النتائج العلمية.مواةهة هذ  التةريال الكءرل ؛وقد توالل الدراسة ىله مةموعة مهمة م

 العولمة تلرو مةموعة م  التةديال الكءرل علن التربية  ه الكويل والعالم العربه.- وأهم ا:
 اونفمة التربوية العربية اللائمة  ةر قادرو علن ابستةابة لمتطلبال العولمة وتةدياتها.-
اودوال وأســالةا العمـــل لتتةــاوا مـــع تطلعــال ابنســـا  ةةــا تطـــوير اونفمــة تربويـــة العربيــة  ـــه الشــكل والم ـــمو  و ــه المنـــاهج و -

 العربه  ه عار العولمة.
 ةةا تعزيز الليم العربية ابسالمية  ه مواةهة العولمة واةتوان المخاطر الته تلر ها علن التربية وابنسا .-
ا. وي كــد البةـ   ـه النهايـة علـن عـدد مــ  أهميـة ءنـان ىسـتراتةةية تربويـذ ةدةـدو وو ـع مشــرو  تربـو  عربـه لمواةهـة العولمـذ وتةـدياته-

السمال والمالمم اوساسية لاورو ابنسا   ه عار العولمة وهو ابنسـا  العربـه المـ م  ءدةنـذ الناقـد المتسـامم المءـد  المـ م  بـالعلم 
وةسدا . وروةا    اللادر علن التكة  ومواكبة روي العار واللادر علن اتخاذ اللرار المتكامل علال  

 
 (26)6002ة عبد المجيد عمرانىدراس

 .نةومنفورةدةد لتدعيم اوخالق  ه اللكر ابسالمه المعاار  ه فل العولمذعنوان الدراسة: 
 يطري الباة   ه هذ  الدراسة مةموعة م  اوسئلة الته تدور ةولها الدراسة محتول الدراسة:

ا كـا  الةـواا ءــنعم  ـح  اوخـالق ستاــبم معولمـة  ـه المســتلءل هـل الة ـارو ال ربيــة هـه التـه  ر ــل علةنـا  كـرو العولمــة؟ ىذ-1وهـه 
  أما ىذا كا  الةواا بال  اوخالق ستبلن مةل دعوو ىلن عالمةتها

 م  هم الذة  سيلودو  اوخالق المعاارو  ه الة ارال مستلبال؟وما هو المنهج ابةةاءه -2
 الءدةل اوخالقه الذ  ندعو ىليذ ؟

 سالمية  ه فل العولمة الةدةدو.ما هو ماةر اوخالق اب-0
 وقد توالل نتائج هذ  الدراسة ىلن أ  اللكر ابسالمن المعاار هو اللكر اللادر علن تدعيم اوخالق ومواةهة تةديال العولمة.

 ( 18)6002دراسة محمد محمد سالم
ـــوان الدراســـة العربيـــة الســـعودية  ـــه  ـــون ملـــاهيم  المملكـــة اللانويـــة  ـــه ةدراســـة تةلةليـــة تلويميـــة لمنـــاهج الةـــدة  والللا ـــة ابســـالمي عن
 العولمذ وقيمها .

هــد  ــل هــذ  الدراســة ىلــه تةلةــل وتلـــويم منــاهج الةــدة  والللا ــة ابســالمية  ــه المرةلــة اللانويــة  ــه المملكــة العربيـــة محتــول الدراســة:
اهيمهــا وقيمهــا ولتةلةال هــدف الدراســة قــام السـعودية للوقــوف علــن مــدل قــدرو هــذ  المنـاهج  ــه و ــعها الــراه  علــن مواةهــة العولمـذ بمل

 تةلةل مةتول المناهج اللاللة والته اشتملل علن  ئال التةلةل اوساسية واللرعية -1الباة  ءحعداد أداتة  وهما   
ائج مــ  أدوال تلـويم اشــتملل علـن قائمــة بالمعـاةةرالته ةنب ــه تلـويم المنــاهج  ـه  ــوئها  وقـد تواــلل الدراسـة ىلــه مةموعـة مــ  النتـ-2

 ـع  منـاهج الةـدة  والللا ـة ابسـالمية  ـه المرةلـة اللانويـة  ـه المملكـة العربيـة السـعودية  ـه و ـعها الـراه  علـن -1أهمها ما ةله  
أ  هنــاك مةموعـــة مــ  المعــاةةر قـــد تةللــل  ــه منـــاهج الةــدة  والللا ــة ابســـالمية  ــه المرةلـــة -2مواكبــة العولمــة بملاهيمهـــا وقيمهــا. 

مملكـة تءـرز قيمـة اوسـرو و ـرورو الةلـاا علةهـا ودور التربيـة ابسـالمية  ـه ت هةـل الشخاـية الوطنيـة وتنميـة قيمـة ابةسـاس اللانويـة بال
 باآلخري  ورعاةتهم.
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 (21)6002دراسة علي براجل
 العولمة وقهر اآلخر.–مشكلة التربية  ه المةتمع العربه وابسالمه عنوان الدراسة:

الدراسـة ةــوا ملهـوم العولمــة والـذ  ةلةـر كلةــرا مـ  التســا بل والمخـاوف لـدل بعــو ابعالمةـة  والتربــوية   تــدور هـذ محتـول الدراســة: 
  وقـــد تواـــلل نتـــائج هـــذ  وأ  ممـــا ةةـــدر التنءيـــذ ىليـــذ أ  هـــذ  اومـــة ب تســـتطيع أ  تلـــوم أركانهـــا بـــ طر  كريـــة  ربيـــة  ومنـــاهج أةنءيـــة

ـُلمر  بـذ ما ـةها طبلـا  للـوا مالـك ءـ  أنـس )ب ياـلم  خـر هـذ   اومةهذ  ب يمك  أ  يراُلم ةا ر  الدراسة ىلن أنذ ومستلءلها ىب بما ار
اومــة ىب بمــا اــلم بــذ أولهــا (وب يكــو  ذلــك أب ءتكــوي  نمــوذ  ىنســانه يةمــل أدق ملــاهيم ابنســانية طبلــا  لمــا ةــان  ــه اللــر   والســنة 

  وهذا ما ةةعل اومة ابسالمية 
 (11عالن )كنتم خةر أمة أخرةل للناس ت مرو  بالمعروف وتنهو  ع  المنكر وت منو  بان ) ا عمرا  كما قاا الةال تبارك وت

 
 (80)6002دراسة ثناء يوسف الضبع

 دور المدرسة  ه مواةهة مخاطر العولمة علن الشباا.عنوان الدراسة:
لمـة علـن الشـباا  ـه العاـر الةـدة  والـذ  ةتســم ىلـه عـرو دور المدرسـة  ـه مواةهـة  لـار العو  الدراسـةتهـدف هـذ  محتـول الدراسـة: 

 بالتلـــدم التكنولـــوةه وابنلةـــار المعر ـــه وابنلتـــاي الللـــا ه  والمت ةـــرال الســـريعة  ـــه العدةـــد مـــ  المةـــابل الماديـــة والتلنيـــة وابقتاـــادية
 والللا ية  وتسعن هذ  الورقة ىله ابةابة ع  التسا بل التالية.

 أهم أهدا ها ؟ ما الملاود بالعولمة ؟وما-1
 ما أهم المخاطرالتن تواةهها المدرسة  ه عار العولمة ؟وما ةتةلال عنها م   لار علن الشباا؟-2
 ما هو دورا لمدرسة   ه مواةهة مخاطرالعولمة ؟وكة  يمك  لها الةلاا علن قيم المةتمع ابسالمه السامية؟-0

ن عاـر العولمـة سـوف تاـبم وةـدو ىنتـا  مـوارد بشـرية ومركـز ىشـعا  تربـول أهم النتائج التن توالل ىلةها الدراسة أ  المدرسـة  ـوم  
 وريادل تنمول  ن الءةئة المةلية.

 (.21)6002دراسة محمد البشير
 ةل  الهوية ابسالمية ونشرها  ه فل العولمة ..ر ية ت اةلية  ه  ون الكتاا والسنة. عنوان الدراسة:
  الهويـة ابسـالمية ونشـرها  ـه فـل العولمـة   تطرقـل ىلـن ءيـا  ملهـوم الهويـة والعولمـة   تعـالج هـذ  الدراسـة ق ـية ةلـمحتول الدراسة:

عــ  وةوانءهـا العمليــة والعلميــة  وةليلــة العالقــة ءةنهمــا التـه تــتم بالتــ لةر والتــ لر لم انتلــل لءيــا  خاـائو الهويــة ابســالمية التــه تمةزهــا 
ءتـــل هــذ  الدراســـة اآللـــار الة ــارية المتعـــددو التــه ســـةلها التــاريذ ابنســـانه للـــدة  الهويــال الســـماوية المعرو ــة والهويـــال اور ــية  وأل

ابســالمه  ـــه فـــل التمســـك ءهـــذ  الخاـــائو  لد كـــا  للهويـــذ دور كءةــر  ـــه  ـــرس روي ابءـــدا   ـــه اومـــة ابســـالمية خـــالا العاـــور 
ا ـــه والةا ـــر والمســـتلءل وتة  طـــرق التاـــد  الذهءيــة وتناوا المبةـــ  اوخةـــر وســـائل خاـــوم الهويـــة ابســـالمية وملااـــدهم  ـــه الم

لذلك م  خالا منهج اللر   الكـريم  والشـواهد التاريخيـة التـه تعـود ىلـن ةلـا مختللـة  كمـا تواـلل الدراسـة ىلـن  ـرورو اـيا ة مشـرو  
والمدرســة والمســـةد لةلــ  الهويــة ابســالمية والتعريـــ  ءهــا  ــه فـــل العولمــة  ويءــدأ ذلـــك ءحاــالي كــل وســـائل التربيــة التــه تملـــل الءةــل 

 والمةتمع وت ا ر الةهود المختللة لتةلةال تلك اوهداف.
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 الدراسات األجنبية :
 king8991 (18 )دراسةكينج 

 تةديال عولمة التعليم العاله  ه ءةئة و ع السياسال المةدودو النفر. عنوان الدراسة:
ــــول الدراســــة: لمتعللــــة بالعولمــــة والتــــدويل  ــــه تطــــوير السياســــة التنفيميــــة اهتمــــل هــــذ  الدراســــة بلةــــو مــــدل  مراعــــاو اومــــور ا محت

بالةامعـــال  وقـــد أشـــارل النتـــائج ىلـــن أ  ابهتمامـــال الخااـــة بـــالتطور ابقتاـــاد  تعتءـــر هـــد ا  أساســـيا  للتـــدويل كما أواـــل الدراســـة 
 ب رورو تو يم دور الةامعال لوا عه السياسة ةتن ةتم ابهتمام ءها  ه التعليم الةامعه .

 
 Notional\اسة الجامعة العالمية للقرن الواحد والعشرين:خطه إستراتيجيةدر 

Association of State Universities and Land Grant Colleges 1997 (74)  

تعـــرو هـــذ  الدراســـة ءخطـــة اســـتراتةةيذ للكليـــال والةامعـــال اومريكيـــة التـــه تلـــدم ءـــرامج  ـــه ال ـــذان والمـــواد البشـــرية  محتـــول الدراســـة:
لماـادر الزراعيــة  وقـد أنةــزل هـذ  المهــام مــ  خـالا عولمــة المنـاهج الدراســية  وخءــرال الكليـة وتةاربهــا والءـرامج المتبادلــة  واوبةــا  وا

المشـــتركة وتةلةال الـــروابل ءـــة  الم سســـال والمعاهـــد اومرالـــذل يســـاعد علـــن زيـــادو الءةئـــة العالميـــة داخـــل هـــذ  الكليـــال والةامعال وقـــد 
ة ءنشـر المعلومـال المتعللـة بالتةـارو الدوليـة واوسـواق و ـرو العمـل التةـار  والل ـايا والمشـاكل السياسـية  وتشـةيع أوال هذ  الدراسـ

 الةامعة الدولية علن ىلبال ة ورها  ه اللر  الةاد  والعشري .
 

 Currie and Newson  8991(21 )دراسة كوري ونوسون 
   الةامعال والعولمة عنوان الدراسة

ــول الدر  تهــدف هــذ  الدراســة ىلــن  ةــو واختبــار كيليــة تــ لةر ابقتاــاد السياســه العــالمه علــن الطــرق التــه تــتةكم وتســيطر اســة :محت
علـــــن الةامعـــــال  كمـــــا تناولـــــل هـــــذ  الدراســـــة عر ـــــا نفريـــــا شـــــامال للكـــــرو العولمـــــة وةـــــدوا أعمالها وتناولـــــل أي ـــــا  مناقشـــــة بعـــــو 

 خاخاة.الممارسال.ملل  النواةه ابدارية  المس ولية  ال
 

 1998altbach d Petersons (22)دراسة التباغ وبترسون 
 التعليم العاله  ه اللر  الواةد والعشري  تةِد عالمه واستةابة قوميةعنوان الدراسة:

ة التةـد  العـالمه وابسـتةابة اللوميـة  التةـديال العالميـة واسـتةاب–تناولـل هـذ  الدراسـة عـددا مـ  المو ـوعال ومنهـا محتول الدراسة :
ــة  لهــــا  ــيم العــــاله –الاـ ــتلءلية  ــــه أنفمــــة التعلــ المشــــكالل العالميــــة والواقــــع اللـــومه  المشــــكالل والل ــــايا المعااــــرو واوولويــــال المسـ
 اووروبية.

 ومن خالل استعرضنا للدراسات العربية واألجنبية نجد أن ا أضاءت البحث بمجموعة من األبعاد ال امة ومن ا:
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 وية  وتطوير مناهج التعليم  ه فل العولمة .العولمة والتةديال الترب-
تةلةـل بعــو الملــردال الدراســية لمعر ـة ىلــن أ  مــدل تعكــس مو ــوعال العولمـة  ــه مناهةهــا كملــررال التربيــة -

 ابسالمية وملررال الةدة .
 مدل ىدراك طالا الةامعة لملهوم العولمة وعالقتذ بالهوية وابنتمان.-
 هة العولمة.ىعداد المعلم وتدريبذ لمواة-
 .كة  نةل  هويتنا العربية وابسالمية م  مخاطر العولمة  ه الكتاا والسنة -
 

 اإلطار النظري 
 العولمة: -أ

تعــد العولمــة مــ  الملــاهيم التــه اســتةوذل علــه اهتمــام المةتمعــال واســتولل علــه أ كــار السياســةة  وابقتاــادةة  وابعالمةــة          
  بل   ويلةر كلةرا  م  المخاوف لد  البعو   ويعد بكلةر م  اآلماا والطموةال لد  البعو اآلخر .بشكل يطري كلةرا  م  التسـا

والعولمــة كمـــا ةـــر  ةامـــد عمـــار فـــاهرو عالميـــة ةدةـــدو تولـــدل مـــ  تـــراكم مةموعـــة مـــ  العوامـــل مـــ  أهمهـــا العوامـــل التكنولوةيـــة   وهـــه 
و لمةتمـع ةدةـد   وةمـا  لعمليـال الت ةةـر  ـه مسـةرو هـذا العـالم الـذ  نعيشـذ   فاهرو مو وعية تاريخية ب ءد م  التعامل معها   فـاهر 

 (  90   15والذ  أابم ةتسم بعملية تاار  الت ةةر . ) 
وذكـر الخ ــر هــارو  أنـذ مــ  خــالا مــدلوا كلمـة العولمــة الل ــو  يلاـد ءهــا ةعــل المةلــه عالميـا  أو الللــز بالمعلومــال أو المعــارف أو 

 (  19-0   5نيال م  نطاق  ةال مةدود ىلن نطاق عالمه ب مةدود . ) السياسال أو التل
 ( .48-16وبة  مةمد الةاءر  أنذ يلاد بالعولمـة تعميم الشهن وتوسـيع دائرتذ ليشـمل العالم كلذ ) 

لـومه ىلـن المةـاا العـالمه وبذلك  ح  العولمـة تعنـه ابنتلـاا بالمعـارف والاـناعال واو كـار واونمـال الللا يـة مـ  المةـاا الـوطنه أو ال
 ( 90   53و ه ذال الوقل تعنه ابنتلاا م  ملهوم الدولة اللطرية ىلن الدولة العالمية . )

 
  -  العولمة ومناهج التعليم العام –ا 
ة ةــتم مــ  يشـهد العــالم ةاليـا  لــورو معلوماتيـة ولــورو  ـه مةــاا ابتاــاا والموااـالل   ةةــ  أاـبم الةاــوا علـن المعلومــال الهائلـ    

  وأاــبم ابتاـاا وتبــادا المعلومــال أسـهل مــا يكـو  ءــة  ةميـع الــدوا   ولـذلك ةةــا أ  تو ــع   Internetخـالا شــبكة المعلومـال 
ــتوعا هــــذ   ــيم العــــام كــــه تســ ــناعة ونلــــل ونشــــر المعلومــــال  ــــه ابعتبـــار عنــــد تطــــوير منــــاهج التعلـ ملـــل هــــذ  التكنولوةيــــا المتلدمــــة لاـ

 قتةامية . المت ةرال ذال الطءيعة اب
وذكــر مةمــد علــن ناــر أ  فــاهرو العولمــة نشــ ل بســءا لــورو المعلـــومال وابنةــازال التكنولوةيــة  ةــر المســءوقة   ولــورو ابتاــاا )  

53   95  ). 
وبـة  الناقـة أ  مو ـو  العولمـة مو ـو  ةتسـع باتسـا  الةيـاو و  العولمـة هــه  ـه ةليلـة اومـر مةاولـة لطبـع وتطءيـع كـل شـهن بطــابع 
قــوو كءــرل   ولــذا  مناقشــة هــذ  الفــاهرو  ــه ىطــار تربــو  أمــر لــذ أهمةتــذ البال ــة ةتــن يكــاد يكــو  أخطــر ىطــار تنــاقا هــذ  الفــاهرو مــ  
خاللـذ   و  التربيـة ذال لاللـة وةـو     هـه ممكـ  أ  تكـو  وسـةلة للتمهةـد للعولمـة والترتةـا للءولهـا والترةةـا ءهـا  كمـا يمكـ  أ  تكــو  

لوقــوف  ــه وةههــا والتاــد  لهــا ىنكــارا  أو اســتنكارا    كمــا يمكــ  أ  تكــو  وســةلة بســـتلبالها والنفــر  ةهــا والت مــل  ــه وســةلة لر  ــها وا
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لميـة ةوانءها وتنمية معاةةر لتلويمهـا لم قءوا مـا ةنطءـال وهـذ  المعـاةةر    ور ـو مـا ةخاللهــا    ولـذلك بءـد أ  تءـذا الةهـود البةلةــة والع
عـــ  كاهـــل للا تنـــا ومةتمعنـــا قـــوو العولمـــة الملرو ـــة والمســـيطرو  وتيـــار هـــذ  الموةـــال العاليـــة والمكتســـةة      ةتـــن نســـتطيع أ  نخلـــ 

بشـــرل أب يكـــو  هــذا التخلةـــ  بالتاــــد  كالاــخرو الةامـــدو التـــه يمكــ  للموةــــال أ  تعءرهــا وتســــتمر   وب بابنةنـــان الــذ  ةـــ د  ىلـــه 
 (.5   55ابستسـالم وابنهزام  ) 

دل منفمـــة الةونســـكو  ـــه تواـــياتها بشـــ   التربيـــة مـــ  أةـــل التلـــاهم والتعـــاو  والســــالم ى  البشــــرية الةـــوم تعـــيا عاـــر عالمةــــة وقـــد أكـــ
   التلكةــر وعالميــة العلــم والمعر ـــة   وعالميــة اوزمـــال وابنةــازال   وعالميــة الةلــوق والواةبــال والطموةــال   وعالميــة اللــيم وابنســانية

توعيــة الشــعوا ب ننــا نشــترك  ــه عــالم واةــد    ومســتلءل واةــد   ومــ  الــالزم أ  نــتعلم كةــ  نلكــر عالميــا    ونعمــل اومــر الــذ  ةتطلــا 
ه مةليا    وهذا ما ة كد ةاةة العالم ىلـه المـواط  العـالمه الـذ  ةتةمـل قـدرا  مـ  المسـ ولية ىزان الت ةـرال والمشـكالل العالميـة ى ـا ة ىلـ

ةةر أ كار وملـاهيم لاـالم أ كـار وملـاهيم ةدةـدو تلتلـع ةـذور العنـ  والكراهيـة   وترسـذ ةلـوق ابنسـا  ةاةتذ لةهود خالقـذ تستهدف ت 
وتءـذر ءــذور اومــ  والســالم والتســامم وتءنــه لــذ ةاــونا   ــه علــوا البشـر  وتةعـــل منــذ ركةــزو دائمــة لتلــدم الشــعوا  ــه ءةئـــة نليــة نفيلـــة 

منـاهج  ( ولـذلك ةةـا أ  تتلاعـل 0   9الاـلة ءـة  التنميـة والتلــدم الـذ  تنشـد  الشـعوا ) تد ع بمشـروعال التنمية ىله اومـام   وتـدعم 
 مع مو وعال العولمة وأ  تواكءها وتناقشـها مناقشـة ءنانو وتتطور طبلـا  آللياتها  وبيا  الاالم م  الطالم  ةها. التعليم العام

 
 تحديات العولمة لل وية الثقافية: -ج

اهرو تهــدد ةيــاو مةتمعـــاتنا وتةعــل اللــرد ي لــا ماــلةتذ اللرديــة ولــو علــه ةســاا اآلخــري    وت ــع  مــ  التماســك ى  العولمــة فــ     
ابةتماعه للمةتمع   كما نش ل  ه فلها اراعال ةدةدو ءة  اوةيـاا تهـدد اللـيم اوسـرية التـه تربةنـا علةهـا   كمـا ىنهـا تد ــع بالشــباا 

 مه لل را وتلتل  ةهم قيمة الوقل    وابستهانة بالرموز الللا ية الة ارية .خااـة ةدةله الس  اله التللةد ابع
 

كمـا ى  العولمــة تــ لر تــ لةرا ســلءيا  علــه قــيم الةــالا والةــرام نتةةــة عــدم مشــروعية بعــو اوعمــاا التــه تتةلــال  ــه ىطارهــا ومنهــا عولمــة 
 وع ان البشرية    واب تيابل ................. الذ.الةريمة   ةة  زاد تعاطه المخدرال   و سةل اومواا وابتةار  ه ا

( انتشــار ابتةاهـــال السـلءية لــد  الشـباا تةــا  الت ةـرال الةدةلــة  40  0وممـا ي ـاع  مــ  خطـورو تةــديال العولمـة للهويــة الللا ةــة ) 
وفهـــور بعــو اللــيم الســـلءية التــه كشـــلل    وعــزو هم عــ  المشــاركة  ــه اــنع التلــدم      ــال  عــ   لــدانهم للللــة  ــه الءــرامج التنمويــة

عنهــا بعــو الدراســال ملــل  اللهــم الخطــ  لملهـــوم الةريــة لــد  الــبعو    والخلـــل ءةنهــا وبــة  التةــرر . ىذ ةــرو  الةريــة تةــررا  مــ  كــل 
أمكــ    وابهمـاا وعــدم الل ـائل واللـيم التــه تعـيا  ــه وةـدا  اومــة    وكـذلك ســيطرو قـيم التواكـل وعــدم ىتلـا  العمــل والهـروا منــذ مـا 

 السريع ءدو  سءا مشـرو .  اللرانتةمل المسئولية   والر بة اللوية  ه 
وعله الر م م  ذلك لكنذ يمك  اللوا ى  الم سســال التعليميـة المختللـة تواةـذ تةـديال بال ـة الاعــوبة  ـه تربيـة واععـداد الـنان  ـه فـل 

ءــراز تلـك التةـديال التـه تلر هــا العولمـة   ممـا ةةعـل أ اـةاا اللـرار والمشــر ة  علـه التربيـة والتعلـيم  ـه و ــع بءـد مـ  مواةهتـذ   واع
 دور الم سسال التعليمية للةلاا عله المةتمع وهويتذ الللا ية.

 
 الفرص التي تتيح ا العولمة  -د

 ( 92  03تتبع العولمة مةموعة م  اللرو وهه كما ةله )     
ج اومـــم  ـه اســـتلمارها بمكاناتهـا وعالةهـــا لمشـكالتها   كمــا أنـذ أتــيم لنـا أ  نتعــرف منـاه نأنـذ اـار بابمكــا  أ  نلـ  علــ  -1

عله نوعية المشـكالل الدولةـة التـه تلرزهـا سـلوكيال تلـك الـدوا    ىذ ى  ق ـايا تلـو  الءةئـة واوسـلةة النوويـة ووسـائل التلـدم 
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ك ومســائل أخـر  و ـرل علةنـا الكلةـر مـ  اوطـر واآلليـال لبةـ  التلنـه كا ـة   ىلـه ةانـا ماهيـة التيـارال اللكريـة الســائدو هنـا
 ذلك والتعامل معذ.

أ  نلكـــر علـــه المســــتو  العـــالمه   ىذ ىنـــذ مـــ  طءيعـــة التلـــدم الة ـــار  أنـــذ ةزيـــد    ـــه ىمكانـــال  نى  العولمـــة تســــاعدنا علـــ -2
مســتو  التعلــيم  ــه بــالد عدةــدو نتةـــةة النــاس   ويةســ  مــ  مهــاراتهم   وقــد تةســ  مســتو  التلكةــر ومســتو  اودان والعطــان و 

 ابنةازال الته تمل  ه الءلدا  الاناعية  ونتةةة التواال مع ةامعاتها وأسواقها.  نابطال  عل
 لأ  يكتشــلوا كلةــرا  مـ  اوةـزان التاللـة  ــه للا ـاتهم وأ  يسـتلةدوا مــ  الخءـرال المتو ــرو  لــد نوالعولمـة أي ـا تسـاعد النــاس علـ -0

عالةتهـــا أو الـــتخلو منهـــا   وهـــل ننكـــر مـــا اســـتلدنا   نةـــ  مـــ  اآلخـــري   ـــه عاـــرنا مـــ  أدءيـــال وطـــرق  ـــه اآلخـــري   ـــه م
ــتنبال خةـــرال اورو   وقــــرانو اوةـــدا  المعااــــرو   ومعالةـــة مشـــكالل المـــرو والللــــر  ــيم   والةــــودو   واســ مســــائل  التنفـ

 والتلو  وما شاكل ذلك ...... 

نةــو لــم يســـءال لــذ نفةــر    لــد كــا  العــالم قديمـــا  مو ــع  بطــة ىذا  نالة ابســالم للنــاس علــتلــديم رســ نوالعولمــة تســاعدنا علــ -4
اةتمـع  ه ةللتذ أل  م  النـاس    أمـا الةـوم  لـد اـار مـ  الممكـ  أ  يسـتمع للمتةـد  الواةـد عءـر اللنـوال الل ـائية مئـال 

 هلل ىيااا معلومـال ع  ابسالم ىله كل مكا .المالةة  م  الناس  ه وقل واةد. والشـبكة العنكءوتية ) ابنترنل( س
 

جراءات ضبط ا :    -إعداد أدوات البحث وا 
  -تحليل كتب المطالعة :  -1

اقتاــرل عمليـــة التةلةـــل علـــن كتـــا المطالعـــة الملـــررو علـــن طالبـــال المرةلـــة اللانويــــة مـــ  اللرقـــة اوولـــن ىلـــن اللاللـــة  علـــن الم ـــمو  
 ـــال ةتنــــاوا التةلةـــل اـــدق المــــادو العلميـــة أو مســـتول اــــعوبتها أو ةوانـــا ىخـــرا  الكتــــاا أو دروس الللفـــه لمـــادو هــــذ  الملــــررال    

المراةعـة أو المناقشــة ونهــا تخـر  عــ  مةـاا وهـدف الدراســة الةاليـة   وقــد أشـارل نتـائج التةلةــل أ  مو ـوعال مــادو المطالعـة الملــررو 
ارال تتعلـال بالعولمـة وملاهيمهــا ممـا يشـكل خطـرا  مةــتمال  علـن كيـا  المةتمــع  علـن الاـلوف اللاللــة للمرةلــة اللانويـة تخلـو مـ  أ  ىشــ

كمــا أ  هــذ  الكتــا ب تســاةر اةتياةــال المةتمــع الســعود  ومشــكالتذ الملةــة  وليســل مطــورو بالشـــكل الــذ  ةوا ــال ابتةاهــال العالميــة 
 الةدةلة .

 
 قائمة مفاهيم العولمة: -6

ــتلادو مـــ  الدراســــال والبةـــو  الســـــابلة   وبعـــو الكتـــا والمةـــالل المتخااـــة وتــــم تـــم عمـــل قائمـــة ملـــاهيم العولمـــة مــــ   خـــالا ابسـ
تعـدةلها  ـه  ــون  رائهـم   وبةســاا التكــرارال  تـممةموعـة مـ  السـادو المةكمـة    و  نالتواـل ىلـه ءنـود هـذ  اللائمـة    لـم عر ـل علـ

ــبة لطالبـــال الاـــ   اللالـــ  اللـــانو  لت مةنهـــــا  ـــه الءرنـــامج الملتـــري ات ـــم أ  ملهـــــوم والنســـا المئويـــة لملـــاهيم العولمـــة اوكلـــر مناســ
ــبة موا لـــة مــ  المةكمــة  واــلل الــه  % ويلةهــا ملهــوم ةــوار الة ــارال وةفــه 69ابرهــاا مــ  الملــاهيم التــه ةفةــل علــه أكءــر نسـ

ــبة 64% واــرا  الة ـــارال وةفــه ءنســبة 65ءنســة  ةلــوق ابنســـا  وةاــل  %   وملهــوم60% وملهــوم الســالم العــالمه وةفــه ءنسـ
%   ولعـل اختيـار المةكمـة  لهـذ  الملـاهيم ةرةـع ىلـه اتاـاا 63% وأخةـرا  ملهـوم الل ــائيال وةاـل علـه نسـبة 62عله نسبة موا لـة 

 هـذ  الملــاهيم ءواقـع ةيــاو الطالبـال   وأ  هــذ  الملـاهيم مطروةــة بكلــرو  ـه وســائل ابعـالم وةيــاو النـاس   وأنهــا مناسـبة لمســتو  الن ــج
 العلله وابةتماعه للطالبال. 

   إعداد االختبار الموضوعي -0
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ويهـدف هـذا ابختبـار الـه قيـاس تةاـةل الطالبـال عةنـة الدراســة لملـاهيم العولمـة التـه ةفةـل علـه أكءـر نســبة موا لـة مـ  المةكمـة    
ابنســـا    الل ـــائيال   وقـــد اـــي ل وهــه مو ــــوعال ابرهـــاا    ةـــوار الة ــــارال واـــرا  الة ـــارال   الســالم العـــالمه   ةلـــوق 

ملـردو .  (25)أسـئلة لكـل ملهــوم مـ  الملـاهيم    وبالتـاله اشـتمل ابختبـار علـه ةاوسئلة م  نـو  ابختيـار مـ  متعـدد ةةـ  و ـع خمسـ
ابختبـار دقيلـة لـم عـرو  03درةـة   كمـا تـم ةسـاا الـزم  وقـد كـا   (25)لكل س اا درةة واةدو ولـذلك تاـبم الدرةـة الكليـة لالختبـار

مةموعــة مــ  الســادو المةكمــة    وقــد أســلرل هــذ  الخطــوو عــ  مةموعــة مــ  التعــديالل ومنهــا ى ــا ة بعــو  نللتةلــال مــ  اــدقذ علــ
الملـــاهيم   و ـــم بع ـــها اآلخـــر  ـــه ةـــزن واةـــد برتباطهـــا الولةـــال   وللتةلـــال مـــ  لبـــال ابختبـــار اســــتخدمل معادلـــة ســـءةرما  وبـــراو  

 ىمكانية استخدامذ بمولوقية. ن% مما يشةر ىل99( ووةد أ  معامل لبال ابختبار  550   42للتةزئة الناـلية ) 
 إعداد االختبار المقالي :  -4
ويهــدف هـــذا ابختبـــار ىلـــه قيــاس مـــد  ىلمـــام طالءــــال المرةلـــة اللانويــة عةنـــة البةــــ  لملـــاهيم العولمـــة مو ــــو  الءرنـــامج وقـــد كانـــل    

ةر ملــل   أكتءــه مــا تعر ةنــذ عــ  كــل ملهــوم مــ  ملــاهيم العولمـــة مو ـــو  الدراســة   وقــد ت ــم  كــل اوسـئلة مــ  اختبــارال الملــاا اللاــ
ملهـــوم ســـ اب  واةـــدا    ةةـــ  و ـــع خمـــس درةـــال لكـــل مو ــــو  مـــ  مو ــــوعال العولمـــة بعـــد أ  اســـتخدم طريلـــة لءــــال الماـــةةة  

دقيلـة وتــم التةلــال مـ  اـــدق ابختبــار  03ابختبـار وقــد كــا  درةــة . كمــا تــم ةسـاا زمــ   25وبالتـاله تاــبم الدرةـة الكليــة لالختبــار 
ــة  كمـــا تـــم التةلـــال مـــ  لبـــال ابختبـــار ةةـــ  استخــــدمل معادلـــة ســـءةرما  وبـــروا  بعـــادو  بعر ـــذ علـــن مةموعـــة مـــ  الســـادو المةكمـ

 ما و ع للياسذ . يس% مما ةءة  أ  ابختبار يل 95( .  ووةد أ  معامل اللبال = 55  42ابختـبار ) 
 
 -البرنامج المقترح ويشمل : -1
   اوهداف . أ
ويســاعد تةلةــال اوهــداف علــن توةيــذ الةهــود   ور ــع كلــانو العمليــة التعليميــة و ــرور  لعمليــة التلــويم   واختيــار الطريلــة المناســـبة )  

ة بالممــلكة العربيـة الســعودية .ويتلـر  ( وقد كـا  الهـدف العـام للءرنـامج هـو تنمــية ملـاهيم العولمـة لـد  طالءــال المرةلـة اللانويـ125  59
 ع  هذا الهدف العام اوهداف التالية   

  .طالبال المرةلة اللانوية لتنمية ملاهيم ابرهاا لد -1
 .طالبال المرةلة اللانوية لتنمية ملاهيم ةوار الة ارال  لد -2

 .طالبال المرةلة اللانوية للد التنمية ملاهيم ارا  الة ار  -0

 .طالبال المرةلة اللانوية لالم العالمه لدتنمية ملاهيم الس -4

 .طالبال المرةلة اللانوية للدةلوق ابنسا  تنمية ملاهيم  -5
   .طالبال المرةلة اللانوية للد لل ائيال تنمية ملاهيم -9

 
 ا  مةتو  الءرنامج   

عةـــة  اللــانه عـــ  ملهــوم اـــرا  ويةتــو  الءرنــامج علـــن خمســة تعةةنـــال ةةــ  ت ــم  التعةـــة  اووا الةــدة  عـــ  ملهــوم ابرهــاا  والت 
والخـامس عــ   ةلــوق ابنســا    مالة ــارال وملهـوم ةـوار الة ــارال   التعةـة  اللالـ  عــ  ملهـوم السـالم العـالمه   والرابــع عـ  ملهـو 

  ا  ائيال.ملهوم 
     طريلة التدريس  
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ــتعلم الــــذاته   طريلـــــة اســــتخدمل الدراســــة العدةــــد مــــ  طــــرق التـــــدريس ملــــل   طريلــــة المناقشــــة   طريلــــة التعلـــــي   م التعــــاونه  طريلــــة الــ
 التعةةنال  طريلة ابكتشاف الموةذ. 
 د   اونشطة والوسائل المستخدمة   

* اونشــطة   وتشــمل أنشــطة تملةليــة   وأنشــطة قرائيــة مــ  خــالا زيــارو المكتبــة   وأنشــطة متعللــة بشــبكة المعلومــال   وأنشــطة شــلهية 
ء  دان الرأ   وأنشطة متعللة ءةمع أخبار م  الاة  الةومية وابذاعة  والتللزيو  ... ىلذمتعللة بالمناقشة والمشاركة واع

 * الوسائل المعةنة  

 (  41   50وهه كل مايستخدم لتةلةال ال اية  م  وران  عملية التعليم أب هو التعلم ) 
  وبعـو اوشـيان الةليلـة ملـل المالبـس وبعـو وقد استخدمل الدراسة مةموعـة مـ  الوسـائل التعليميـة ملـل الءروةيكتـور واللةـدةو 

أنوا  اوطعمة والشراا وبعو الاـة  والمةـالل   واـور وشـيان ةليليـة ورسـومال مـ  اـنع المعلمـة أو التلمةـذال   السـءورو 
 والطباشةرو. 
 ه  أسالةا التلويم  

  والتلـويم الـذاته   والتلـويم النهـائه  المسـتمر ويم الءنـائهاستخدمل عدو أسالةا للتلـويم  ـه هـذا الءرنـامج وهـه التلـويم اللءلـه   والتلـ     
 . 

 .  ه اورتذ النهائية االةا  للتطءةالو بعد  أ  اكتمل الءرنامج تم  بطذ وعر ذ علن مةموعة م  المةكمة    وأابم الءرنامج  
 
 دليل المعلم .  -2

الءرنــامج   مةتــول الءرنـامج   طريلــة تــدريس الءرنــامج   الوســائل  وقـد اشــتمل دلةــل المعلــم علـن ملدمــة الءرنــامج   أهــداف الءرنـامج   مــدو
 والمناشل المستخدمة   أسالةا التلويم وتوايال عامة لتدريس الوةدو . وقد تم عرو هذا الدلةل علن مةموعة

 م  المةكمة  ل بطذ والت كد م  االةةتذ وواولذ ىلن اورتذ النهائية .  
 

  -ىةران تةربة البة  وتشمل   
   -عةنة البة   -1 

طالبــذ بمدرســة اللانويـة اوولــن ءتءــوك  03اشـتملل عةنــة البةــ  علـن مةموعــة تةريءيــة واةـدو مــ  طالبــال الاـ  اللالــ  اللــانو  ءل ـل 
 بالمملكة العربية السعودية .

    التطءةال اللءله لالختباري  المو وعه والملاله -2 
 تاةيم أوراق ابةابة ومعالةتها ىةاائيا  . تم تطءةال ابختباري  علن الطالبال عةنة البة  لم

   المدو الزمنية الته است رقها تنلةذ الءرنامج   -0 
أســـــءوعيا  لكـــــل ملهـــــوم مـــــ  ملـــــاهيم العولمـــــة الخمســـــة اءتـــــدان مـــــ   ســـــاعتة اســـــت رق تنلةـــــذ الءرنـــــامج خمســـــة أســـــاءيع ءواقـــــع 

 هـ .13/0/1429هـ ىلن 13/2/1429
   -  الخطوال العملية لتنلةذ الءرنامج -4 

مـ  خــالا ملدمــة الءرنـامج   وتــم ىعطــائه   لهــ  لعولمــةبملهـوم ال تو ــيم الملاــودوتـم  تـم الللــان مــع الطالبـال عةنــة البةــ 
 كرو ع  اونشطة الته ســيلم  ءهـا قءـل دراسـة المو ــو  ملـل قـرانو الاـة  والمةـالل   ة ـور بعـو الءـرامج التللزيونيـة 
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وبعــد ذلــك ءــدأ التمهةـــد للمو ـــو  مــ  خــالا ةـــوار تملةلــه ءــة  الطالءـــال بســـتنتا   أو ابذاعيــة   متابعــة نشــرال اوخبـــار  
مو ــو  الــدرس   لـــم قــرانو المو ـــو  قــران  اــــامتذ مــ  قءــل الطالءــــال  واســتنتا  معـــانه الكلمــال والةمـــل ال ام ــة   لـــم 

ا مو ــو  الللــرو   واســتعماا بعــو قــرانو ةهريــة مــ  المعلمـــة لــم مــ  الطالبــال لــم ىلــارو مةموعــة مــ  اوســئلة النلاشــية ةــو 
الوســائل التعليميــة ألنـــان الشــري كــاللوي   الاـــور   المةســمال   او ــالم ... ىلـــذ و ــه النهايــة تمـــل عمليــة التلــويم واتبعـــل 
نلس الخطـوال مع كل  لرو م   لرال المو ـو    مـع الةـرو علـن تـرك الةريـة الكاملـة لةميـع الطالبـال للنلـاا والةـوار   

 لرأ  وتلديم ةلوا وملترةال للمو وعال الته طرةل للنلاا .وتبادا ا
 - التطءةال البعد  لالختبار المو وعه   -5 
بعد ابنتهان م  تنلةـذ الءرنـامج تـم تطءةـال ابختبـار التةاـةله علـن الطالبـال عةنـة البةـ    وتـم تاـةيةذ ةةـ  اسـتخدم اختبـار   

(T) Test   (41   02)   (1التاله كما هو مءة   ه ةدوا     ) ورادل النتائج علن النةو 
 ( 8جدول ) 

 نتائج اللرق ءة  متوسطه درةال المةموعة التةريءية اللءله البعد  بختبار التةاةل المو وعه
متوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  العةنة

 اللروق م ف
مربـــــــــــــع انةرا ـــــــــــــال 

 ف  2اللروق مج ي
 درةة الةرية 

 (2  – 2 ) 
" ل " الةدوليـــــــــــة 
عنــــــــــــــد مســــــــــــــتو  

31. 

" ل" 
        المةسوبة  

 مستو  الدبلة

 دالذ 6051 2049 26 411400 2300 03
   

وم  الةدوا الســاءال ةت ـم أ  هنـاك  روقـا  ذال دبلـة ىةاـائية ءـة  متوســطه درةـال المةموعـة التةريءيـة اللءلـه البعـد   
ل ملـــاهيم العولمـــة لاـــالم التطءةـــال البعـــد  وهـــذا ةرةـــع ىلـــن ةســـ  تنفـــيم الءرنـــامج الملتـــري   وقدرتـــذ علـــن ىكســـاا الطالبـــا

الل ـائيال (   وكـذلك شـعور الطالبـال –ةلـوق ابنسـا   –السـالم العـالمه  –ةوار الة ارال  –المتمللة  ه   ) ابرهاا 
ءدان اآلران   والةكم علن الل ايا .  بالةرية  ه ةمع المعلومال   واع

(  09م )  Peters , R 1660 (   ودراســة 02م ) Lee Anderson  1661وتتلــال هــذ  النتةةــة مــع دراســة كــل مــ  
(    هيمــذ  01م ) King  1660(   ودراســة  05)  Peter,M  1665(   ودراســة  99م )  Gibbons  1664ودراسـة 

 ( . 40)  1666سليما  عءد العزيز 
   -التطءةال البعد  لالختبار الملاله   -9 
لمعالةــة   Test (T)الطالبـال عةنــة البةــ  واسـتخدم اختبــار بعـد ابنتهــان مـ  تنلةــذ الءرنــامج تـم تطءةــال ابختبــار الملـاله علــن   

 ( 2( كما هو مو م  ه ةدوا )  02   41النتائج ىةاائيا  ) 
   

 

 ( 2جدول ) 

 التجريبية القبلى البعدي لالختبار المقالي نتائج الفرق بين متوسطي درجات المجموعة
متوســــــــــــــــــــــــــــــــل  العةنة

 اللروق م ف
مربــــع انةرا ــــال 
 2اللــروق مــج ي

 ف

ةـــة الةريـــة در 
 (2  -2) 

"ل" الةدوليـــــــــــــــة 
عنـــــــــــد مســـــــــــتو  

3.01 

"ل" 
 المةسوبة

 مستو  الدبلة
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 دالذ 5050 2049 26 221005 906 03

 
هــذا  نمــنومـ  الةــدوا الســاءال ةت ـم مــدل  عاليــة الءرنـامج الملتــري  ــه تنميـة ملــاهيم العولمــة لـدل الطالبــال عةنــة البةـ    ةةــ  

وبالمشــكالل العالميــة     نــاوبالعــالم الــذ  يةـيل ء ال  ــن خـالا المو ــوعال المرتبطــة ءبالدنـاالطالبــ ملــاهيم العولمــة لـدل الءرنـامج
يرةـع هـذا التةســ    ىلـن تعــدد ماـادر الــتعلم   وارتبـال هــذ  الملـاهيم باوةــدا  الةاريـة الةوميــة علـن المســتوية  المةلـن والعــالمه و 

(    03م ) Johnson & Bengar  1660(   ودراســة 09) م     Thelin   1662.وتتلـال هــذ  النتةةـة مــع دراسـة كــل مـ  
 Altbach(   ودراســة  96)  Jeffrey  1660( ودراســة  90)  Fallon  1660(   ودراسـة 94) Benitez  1664ودراسـة 

& Peterson  1666  (90  ودراسة مةمد عءدالر وف   )( .  46م ) 2331 
   ةساا  عالية الءرنامج   -0
( للت كـد مـ   عاليـة الءرنـامج الملتـري  وذلـك بملارنـة متوسـل درةـال الطالبـال  225  92دلة الكسا المعـدا لـبالك ) تم استخدام معا   

ممـا ةـدا علـن  عاليـة الءرنـامج  ـه تنميـة ملـاهيم  109 ه ابختبار اللءله بمتوسل درةاته   ـه ابختبـار البعـد    وقـد تءـة  أنهـا تسـاو  
 البال عةنة البة  . الط لالعولمة مو و  الدراسة لد

 
 التوصيات : 

ابهتمـــام ب ـــرس مبـــادئ الـــدة  ابســـالمه الةنةـــ   ـــه نلـــوس الطالبـــال لتعزيـــز هـــويته  ابســـالمية  ـــه مواةهـــة تةـــديال  -1 
 العولمة .

 ابهتمام ب رس مبادئ الللا ة العربية  ه نلوس الطالبال لترسةذ قيمه  اواةلة  ه مواةهة تةديال العولمة.  -2 

ءخــدمال تكنولوةيـا ابتاـاا والمعلومـال ممـا ةتـيم للطالبـال الــدخوا  Fallonيـة تةهةـز المكتبـال التعليميـة كمـا ذكـر أهم -0 
 (.  90 220ىلن المكتبال العالمية )

ابهتمــام بعلــد دورال ودروس عمــل للمعلمــة  والمــدةري  لتــدريءهم علــن كيليــة توفةــ  عاــر العولمــة  ــه مةــابل التعلــيم  -4 
 المختللة .

علن المعلم أ  يكو  ااةا علل قيـاد  ليسـتوعا التناق ـال والتعلةـدال وال مـوو   وكـل مـا هـو  ةـر متةـانس و ةـر  -5 
 (.  19  11منسال . علل ملو باو كار المتةددو م  أةل الواوا ىلن اوهداف المةددو ) 

ي كـل وسـائل التربيـة التـه تتملـل  ـه بءد م  ايا ة مشرو  لةل  الهوية ابسالمية  ه فـل العولمـة   ويءـدأ ذلـك ءحاـال -9 
 الءةل والمدرسة والمسةد والمةتمع والدولة . 

تنميــة مهــارال التلكةــر الناقــد لــدل الطالبــال مــ  خــالا منــاهج الل ــة العربيــة كــه تســاعدهم علــن تمةةــز ال ــ  مــ  الســمة   -0 
  يما يال ىلةنا م  للا ال اآلخري  . 

 ةل التعليم العام  ه  ون الل ايا المعاارو . تطوير أهداف الل ة العربية  ه مرا -9 

 المقترحات :         
ىعــداد ءــرامج تعليميــة متكاملــة تهــتم بكيليــة اســتخدام تكنولوةيــا ابتاــاا والمعلومــال التعليميــة   وتدريســذ بمراةــل التعلـــيم  -1 

 العام . 
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طالبـال علـن كيليـة ابعتمـاد علـن أنلسـه   ـه تةاـةل ىعداد ءرامج تعليمية قائمة علـن اسـتراتةةية الـتعلم الـذاته لتـدريا ال -2 
 المعلومال الهائلة  ه هذا العار .

تطـوير منـاهج الل ـة العربيـة  ـه المرةلـة اللانويـة  ـه المملكـة العربيـة السـعودية لمسـاعدو الطالبـال علـن مواةهـة العولمـة    -0 
 ا.وامتالك المهارال الته تهةو له  سءل العيا مع ملاهيمها ومتتبعاته

 ءنان ءرامج تدريءية لمعلمه الل ة العربية  ه  ون الل ايا المعاارو .   -4 

 قائمة المراجع 

ديسـمءر  10   -12السـنول الخـامس عشـر  ىءراهيم أةمـد ىءـراهيم ةسـة    التلاعـل الللا ــه   وبعـو ىةةاءيـال العولمــة   المـ تمر  -1
1669   . 

ــتخد -2 ــيذأءـــو المةــــد مةمـــود خلةــــل     عالةــــة اســـ ــتعلم التعـــاونه  ــــه اكتســــاا ام استراتةةــ اللانـــــو  لبعـــــو    طــــالا الاـــ  اووا  الــ
 . 2333أ سطس  95 مهـارال اللـرانو   مةلـة دراسـال  ه المناهـج وطـرق التدريس العـدد 

 32330العـدد اللال   او  السلم التعليمه أم الشـةرو التعليمية   مةلة المناهج   الريـ –أسامذ ماهر ةسة     ه عار العولمـة  -0
ىسـماعةل الللــه    ىدراك طــالا الةامعـة لملهــوم العولمــة وعالقتــذ بالهويـة وابنتمــان المــ تمر اللــومه الســنو  الةــاد  عشـــر الةمعيــة  -4

 . 1666الماـرية للمناهج وطـرق  التدريس   ديسمءر 
ــتراتةةية    مركـــــز الخ ــــر هـــــارو    العولمـــــة قــــرانو  ـــــه الملهـــــوم   المــــدارال الللا يـــــ -5 ــية سلســـــلذ أوراق اســـ ة وابقتاــــــادية  والسياســ

 16690الدراسـال ابستراتةةية الخرطـوم العدد اللال     ءراةر 
 . 1669   229السةد ياسة    ه ملهـوم العولمـة   المسـتلءل العربه   العدد  -9
 . 1669ـوعة للنشر والتوزيع الموسوعة العربية العالمية   الةزن التاسع   م سسـة أعماا الموس -0
الةونســـكو   تواـــيال بشـــ   التربيـــة مـــ  أةـــل التلـــاهم والتعـــاو  بالســـالم علـــه الاــــعةد الـــدوا  والتربيـــة  ـــه مةـــاا ةلــــوق ابنســــا   -9

16040نو مءر  16  ( باريس19وةرياتذ اوسـاسية الدورو )  
المعر ــة لــه الديملراطةــة والر اهيــة ترةمـة عــدنا  عبــاس سلسـلة عــالم ءةتـر مــارتة    وهـانس وهارلدســوما      ــذ العولمـة ابعتــدان ع -6

23300أ سطس  2واللنو  واآلداا   الكويل ل  المةلس الوطنه للللا ـة  
ــبع  دور المدرســــة  ـــه مواةهـــة مخـــ -13 ــباا   نــــدوولنـــان ةوســـ  ال ـ العولمــــة وأولويــــال التربيـــة  كليـــة التربةــــة  اطر العولمـــة علـــه الشــ

.2334ىءريل  21 -23ملك سـعود ءةامعـة ال  
ة    ةامعــة المســتلءل   نـدوو كليـة التربيـ اـرية ءــة  أاـالة الما ـه  واستشـراقلنـان ةوسـ  ال ـبع  ومنــاا ةـاا ل  المدرسـة الع -11

 . 2330المسـتلءل(  الملك سـعود ) مدرسـة
 . 1669  اللـاهرو دار المعـارف  2ةـالا أمــة      العولمـة   اقـرأ   ل -12
  رســـــالة ةمــــاا ماــــطله العســــةو    ءرنــــامج ملتــــري لتنميــــة مهــــارال مةــــابل التعءةــــر الشـــــلهه لــــد  طــــالا المرةلــــة اللانويـــــة   -10

 . 1699ةامعة طنطا   ماةستةر   كلية التربية
ــيم العـــاله بالمملكــــة العربيـــة الســـعودية لمواةـــذ تةـــديال الع -14 ولمـــة   رســـالة دكتـــورو كليـــة ةمةلـــة ةمـــود راشـــد   اودوار التربويـــة للتعلـ

 .                           2330التربية للءنال ءةدو   
 . 1666والنشـر  ـة   اللاهـرو دار ةهاد للطباعـةةامد عمار  تنمةـة التعليم  رورو لمواةهة العولم -15
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ةدةـــد   المـــ تمر اللومــــه الســــنو   ر  ة الت ةـــرال العالميـــة  ـــه مطلـــع قـــةســـام الـــدة  مـــاز   الةاةـــة الـــه ملـــاهيم عاـــرية لمواةهـــ -19
 . 1666الةاد  عشـر الةمعية المارية للمناهج وطرق التدريس ديسمءر 

   .1660المارية اللءنانية    اللاهـرو   الدار 2التطءةال   لةس  شةاتذ   تعليم الل ـة العربةـة ءة  النفريـة و  -10
 . 1669الرياو الدار الاولةنة للنشر والتوزيع  2التدريس اللعـاا   لةسنه عاةل يةه  وسعةد ةاءر المنو ه   المدخل  ه  -19
منهــا  ــه  خدةةـة أةمــد السـةد  العولمــة وت لةراتهــا علـه مناهـــج التعلـيم   أهــم ابتةاهـــال العالمةــة  ــه هـذا الســـياق   وكيليــة اب ــادو -16

الةـاد  عشـر الةمعيـة  ـر اللومــه الســنو  ـري    الم تمـالمنزلـه لللــر  الواةـد والعشـ تطوير مناهج ابقتاـاد 
 1666اهج وطرق التدريس   ديسـمءر المارية للمن

مـ تمر مســـتلءل الللا ـة كليــة اآلداا   ســءتمءر  للا ـة العربةـــةرأ ـل  نــيم الشـةذ  الت ةةــرال الللا ةــة العالميــة و لارهـا علــه مســـتلءل ال -23
1669 . 

ــيم   ا رشــــد  أةمــــد طعيمــــة   العولمـــــة ومنــــاهج -21 الةمعيــــة الماــــرية للمنــــاهج وطــــرق  لمــــ تمر اللــــومه الســــنو  الةــــاد  عشــــرالتعلــ
 .    1666التدريس ديسمءر 

 . 2330سالم عله الوهاءه  ر   ةوا العولمة   وهوية المةتمع الللا ية مةلة اللرسا    تءوك العدد السـادس   مةرم  -22
بالللا ــال المةتمعيـة ومواةهـة التةدةــال الللا ةـــة  ة  للا ــة مةتمعــة وابةتكــاكز  ءــسـالم هيكـل  تربيـة وتنشــئة اللــرد  ـه ىطـار متــوا -20

 - 21العـــريا     رابطـــة الةامعـــال ابســـالميةوابةتماعيـة التــه تواةــذ اومـــة ابســـالمية  ــه اللــر  الملءـــل 
 . 1669أكتوبر  20

 تمر اللـــومه  ـــون تةـــديال العولمــــة   المـــ مرةــــلة اللانويــــة  ـــهالمية بالســـعةد عءـــدل ب ـــه  تلـــويم مةتـــو  ملـــررال التربيـــة ابســــ -24
 16660الةمعـية الماـرية للمناهج  وطرق التدريس   ديسـمءر  السـنو  الةاد  عشـر

 .  1666اللاهرو ةونةو   9العدد 19سمةر سرةا      التنمية الللا ةـة وتةدةـال اللر  اللـادم   مةلذ ىءدا    السنة  -25
ةامعــــة المناـــورو    –العربـــه المعااــر  قــــرانو  ـــه الشـــعر  –اــالم عطيـــة مطــر   التلاعـــل الللـــا ه وبعــو ىةةاءيـــال العولمـــة  -29

 16690ديسمءر  10-12الم تمر السنو  الخامس  
ــتراتة -20 ــتهالك   مـــ تمراــالم هويـــد  ناـــر   الخطـــاا الللـــا ه ءـــة  اســ العولمـــة   كليـــة  الللا ـــة العربيـــة  ـــه فـــل ةية ابنتـــا  وابســ

 . 1669اآلداا ءنها 
. 2332  46عءد الخالال عءد ل   العولمة ومةاولة دمـج العالم   كتاا العربه   الكويل   العدد  -29  

  1660ابعالمية للنشر والتوزيع    الةدةد   الرياو  طري  للخدمالعءد الرةم  ىءراهيم عسةر   الء  المباشر والتةد -26

 . 2331مكتبة دار الءيا  الةدةلة    الطائ  2امل معها   لالتع –تةدياتها  –م بكار  العولمة طءيعتها وسـائلها عءد الكري -03
 . 2330اللال   مةلة المناهج   الرياو    العدد عءد ل مسعود المعيلل  العولمة والمناهج الدراسـية   -01
ولويــال ق  ـه اللكــر ابســالمه المعااــر  ــه فـل العولمــة   نـدوو العولمــة وأعءدالمةةـد عمرانــه  نةـو منفــور ةدةـد لتوعيــة اوخــال -02

. 2334أءريل  21- 23ءةامعة الملك سعود  التربةـة   كلية التربةـة  
 16690عله أةمد مدكور  العولمة والتةديال التربوية   مةلة العلوم التربوية   معهد الدراسـة التربويـة   اللـاهرو  -00
أران عةنــذ مــ  أع ــان الهةئـــة  –وطلــذ واــالم الراشــد   التربةـــة  ــه الكويـــل والعالـــم العربـــه ىزان   تةدةـــال  العولمــة  علــه أســعد -04

 . 2334   63التدريسية  ه ةامعة الكويل رسـالة الخلةج العربه    الرياو العدد 
اآلخــر نــدوو  العولمـــة وأولويــال التربيـــة كليــة التربيـــة علــه ءراةــل   مشـــكلة التربيــة  ـــه المةتمــع العربــه وابســـالمه العولمـــة وقهـــر  -05

 . 2334ىءريل  21 -23الملك سعود 
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 . 1666العربية  و  الدار اللوميةةمعة  العولمة وق ايا اللكر ابسالمه   ابسالم واللردية   اللاهر  عله  -09
عشـر الةمعيـة الماـرية للمنـاهج وطـرق  و  الةـاد ة  المـ تمر اللـومه السـنعمر اللاروق   وابل تطوير المناهج  ه فـل العولمـ -00

 .     1666التدريس   ديسـمءر 
ــيم  ــــه ماـــر  ــــه عاــــر العولمــــة  -09 الســـنو  الةــــاد  عشــــر   الةمعيــــة نلـــد ذاتــــه المـــ تمر اللــــومه  – ـــاةز مرادمةنـــا  منــــاهج التعلـ

 . 1666ديسمءر   الماـرية للمناهـج وطرق التدريس 
 . 1666 تاالتربية الدةنية ابسالمية ءة  اواالة والمعاارو اللاهرو عالم الك   تةه عله ةونس و خرا    -06
الســنو  الةــاد  عشــر   الةمعيــة الماــرية  وتعلــيم العولمـــة المــ تمر اللــومه  ـ اد أءــو ةطــا   العولمــة والتعلــيم ءــة  عولمــة التعلــيم -43

 . 1666للمناهج وطرق التدريس    ديسمءر 
والتربويــة وابةتمـــاعية   اللـاهرو مكتءـــة  ةــل ابةاـائه  ــه العلـوم النلســيةاــادق  منـاهج البةــ  وطـرق التةل  ـ اد أءوةطــا   مـاا -41

 1661اونةلو 
 16090العربه  ل البشـر    اللاهـرو دار اللـكر  اد الءهه السةد  علم النلس ابةاائه وقياس العل -42
ــعبة الة را يـــا   المـــ تمر اللـــومه ال هيمـــذ ســـليما  عءـــدالعزيز  تنميـــة ملـــاهيم التربيـــ -40 ســــنو  ة الدوليـــة لـــد  طـــالا اللرقـــة اللاللــــة شـ

 . 1666ديسمءر  22-23للمناهج وطرق التدريس  الةاد  عشر الةمعية المارية
تــوبر أك 12مةمــد أرزقــه ءركــال   التةــوا هــل هــو ءنــان للهويــة أم تشــويذ لهــا  مةلــة  كــر ونلــد   الســنة اللانيــة   الربــال   العــدد  -44

1669 . 
 ـــون الكتـــاا والســـنة   نـــدوو العولمـــة ن مةمــد البشـــةر   ةلـــ  الهويـــة ابســـالمية ونشــرها  ـــه فـــل العولمــــة .... ر يـــة ت اـــةلية  ــ -45

 . 2334ىءريل   21– 23وأولويال التربية   كلية التربةـة ءةامعة الملك سـعود 
ةمعيــة اللـومه السـنو  الةـاد  عشـر   ال واةهـة العولمـة    المـ تمرنـاهج لممةمـد أمـة  الملتـه   توةهـال ملترةـة  ـه تخطـيل الم -49

 . 1666التدريس   ديسمءر  المارية للمناهج وطرق 
ــةج العربيـــة  ـــه فــــل العولمــــة  -40 ــيم  ـــه دوا الخلـ ــتلءل التعلـ التةـــديال واللـــرو   البةـــري    مـــارس  –مةمـــد شـــةال الخطةـــا   مسـ

1666 . 
مركــز دراســـال الوةــدو العربيـــة   ءةـــرول  العـــرا والعولمـــة   -عشـــر أطروةــال  لهويـــة الللا يــة  مةمــد عاءـــد الةــاءر   العولمـــة وا -49

 . 1669؛ ديسمءر  2ل
ل الةلـاا علـه مةمد عءد الر وف خميس  ىطار ملتـري لملـرر علـم ابةتمـا  بالمرةلـة اللانويـة العامــة  ـه  ـون العولمـة ومتطلبـا -46

 . 2331  ماةو  03ناهج وطرق التدريس  العدد مةلة دراسال  ه الم الهوية الللا ةـة  
عشـر الةمعيـة الماــرية  السـنو  الةـاد  ومهمةمـد علـه ناـر   ىعـداد المعلـم وتدريبــذ ءـة  العولمـة والهويـة اللوميـة   المـ تمر اللــ -53

 . 1666ديسمءر   للمناهج وطـرق التدريس
لللا ــة ابسـالمية بالمرةلــة     اللانويــة  ـه المملكــة العربيــة الســعودية مةمـد مةمــد ســالم  دراسـة تةلةليــة تلويميــة لمنـاهج الةــدة  وا -51

-23 ــه  ــون ملــاهيم العولمــة وقيمهــا  نــدوو العولمــة وأولويــال التربيــة  كليــة التربيــة ءةامعــة الملــك ســعود  
 23340ىءريل   21

 23320للطباعة والنشر   مةمد مةمد سكرا   العولمة والللا ة العربية   ر ية نلدية  اللاهرو  دار قبان -52
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16600 
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 )االستبانة الخاصة ببعض مفاهيم العولمة(
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
مناسبة  غير مناسبة مفاهيم العولمة م  

 مفاهيم أخرى ترون

 إضافتها

1-     اإلرهاب 

2-     محوار الحضارات 
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3-     صراع الحضارات 

4- لمىالسالم العا      

5-     محقوق اإلنسان 

6-     الفضائيات 

7-     االستنساخ 

8-     اإلنترنت 

9-     الديمقراطية 

11-     الحاسب اآللى 

11-     الغزو الثقافى 

12-     الحداثة 

13-     الثقافية ويةاله 

14-     التبادل الثقافى 

15-     العزلة الثقافية 

16-     التنمية الثقافية 

17-     التعاون الدولى 

18-     التربية الدولية 

19-     أخالقيات العلم 

21-     األصالة والمعاصرة 

21-     األزياء والموضة 

22-     محرية المرأة 

23-  
امحترام إرادة الشعوب فى 

 تقرير مصيرها
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 بـسـم الـّلـه الـرحـمـن الـرحـيــم
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 بـرنـامـج مقـترح لتـنمـية مفاهـيم العـولـمة
 لدل طالـبات المرحـلة الـثانوية بالخاصـة
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 بسم ل الرةم  الرةيم

 

 الخطاا الموةذ/للسادو المةكمة  ىلن بش   الءرنامج الملتري
ستاذ الدكتور ............................. الموقراو  

 
 السالم عليكم ورةمة ل وبركاتذ.......... وبعد 

دراســــة عنوانهــــا   ءرنــــامج لتنميــــة ملــــاهيم العولمــــة لــــدل طالبــــال المرةلــــة اللانويــــة وقــــد قامــــل  لتــــا تةــــر  الباة
علــن  ــرورو  و  ةمــع المةكمــأهــا عاــر العولمــة و تةدةــد مةموعــة مــ  الملــاهيم التــه طرةء ــه مرةلــة ســابلة  الباةلتــا 

تةلةـل كتـا المطالعـة  ــه المرةلـة اللانويـة كانـل نتةةـة التةلةــل   عنـدىكسـاا هـذ  الملـاهيم لطالبـال المرةلـة اللانويــة   و 
لءــل ابختبــار اللءلــه الــذ  تــم تطءيلــذ علــن طالبــال المرةلــة عــدم أكتــا مــ  أ  ىشــارو ىلــن هــذ  الملــاهيم   كمــا ال  خلـو 

معــر ته  ءهــذ  الملــاهيم   لــذلك تــم تاــميم هــذا الءرنــامج الــذ  ةهــدف ىلــن ىكســاا الطالبــال أهــم الملــاهيم التــه طرةهــا 
 عار العولمة .

                 كالتالنأو النة  م  هذ  الملاهيم   وهذ  الملاهيم  ما  ويشمل هذا الءرنامج خمسة تعةةنال   كل تعةة  يلّدم ملهو      
                                    

السالم العالمه -2ابرهـاا .                                                     -1      

    الل ائيال -4.                                              لةوار الة ارا -0 

ةلوق ابنسا  - 9ارا  الة ارال.                                               -5     

 
سوف ةتم معالةتذ  ه للاٍن واةد   مدو هذا الللان ساعتة  .                                        لوكل تعةة   ه هذ  التعةةنا  

 ةرةن م  سعادتكم ىءدان الرأ   ه الءرنامج م  ةة  
أهمية الملاهيم الته يعالةها الءرنامج. -1  
هيم .مدل كلاية معالةة الملا -2  
المادو التعليمية الته استخدمها الءرنامج.-0  
اونشطة والوسائل التعليمية. -4  
التلويم وأدواتذ وأسالةبذ. -5  
التنفيم العام للءرنامج . -9  
طرق تدريس الءرنامج . -0  
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 مقدمة البرنامج

 
العـالم وةعـل  يشـهد العـالم الةـوم تلـدما  كءةـرا   ـن مةـاا ابتاـاا والموااـالل ممـا قـرا البعةـد وقاـر المسـا ال 

ءلــا  مباشــرا  ةيــا    ومــ  هــو  ــن شــماا قريــة اــ ةرو   مــا يةــد   ــن شــرق الكــرو اور ــية يشــاهد  مــ  يســك   ــن  ربهــا 
ت  أو عءـــر الشــبكة العنكءوتيـــة المســما  )بابنترنـــل(  الكــرو اور ــية يســـتطيع أ  ةتةــد  مـــع مــ  هـــو  ــن ةنوبهـــا بالهــا

والتــن أاـــبم العـــالم ءوةودهـــا هـــن باب ـــا ة ىلـــن اوقمـــار الاــناعية اـــ ةرا  ر ـــم كءـــر   وأوةـــدل هـــذ  التلنيـــة نوعـــا  مـــ  
التشــابذ ءـــة  ســـكا  هـــذا الكوكـــا ر ـــم اخـــتالف ءلـــدانهم وأعــراقهم وأديـــانهم وهـــذ  مـــا يطلـــال عليـــذ ماـــطلم العولمـــة  هـــذ  

لفاهرو التن كانـل نتةةـة للتلـدم التلنـن  ـن العـالم والتـن أ ـرزل لنـا العدةـد مـ  الملـاهيم والماـطلةال الةدةـدو التـن بءـد ا
 أ  تتعرف علةها  ن الءرنامج وهن  التالن 
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 القطعة القرائية الخاصة بالتعيين األول
 معــًا ضــد اإلرهـــاب

    
فـواهر  ريبــة لـم نشـهدها مــ  قءـل ملـل فـاهرو العنــ    وابرهـاا   وُيعـرف ابرهــاا  اةتاةـل العـالم  ـه أواخــر اللـر  العشـري  

ب نـذ )اســتخدام العنــ   ةـر اللــانونه   أو التهدةــد بـذ ب شــكاا مختللــة(   وهـو فــاهرو ىةراميــة دوليـة أخــذل طريلهــا ىلـن عالمنــا المعااــر 
لـارو الرعـا ءـة  اوءريـان   وتـدمةر المةتمعـال    دو  تلريال ءة  مةتمـع و خـر   أو دولـة وأخـرل   هد ـذ تـدمةر اومـ    واععاقـة التنميـة واع

 وتخريا منشرتها   وم سساتها.
 ول ذه الظاهرم أسباب كثيرم :

 أوال : أسباب خارجية: 
ةة  توةد دوا أةنءية ب تريد اوم    واومـا   ـه بعـو الـدوا المةـاورو   لهـا  تاـدر ىلةهـا ابرهـاا   والعنـ  ءحرسـاا بعـو 

 دربة  علن ىلارو اللت     والذعر ءة  المواطنة    وتدمةر اقتااد تلك البالد.الم
 ثانياُ : أسباب داخلية:

 يلـوا الـدكتور ىءـراهيم الـدرويا ةةـ منها  ع  التربية الدةنية   و لـد اللـدوو الةسـنة   والةهـل   واللـرا    والللـر  والبطالـة     
لةلــ  ال ــروريال الخـــــمس   والتــه يســمةها العلمــان ملااــــد الشــريعة ةل  الــدة    والنلـــس   ةـــان ابســــالم الســعودية   وهــو مــ  علمــان

والعلــل   و العــرو   و المــاا   ومــا  تــو العلمــان العــار و  ةءنــو  اوةكــام   والمســائل علــن هــذ  الملااــد العفيمــة ؛  لمــا  ــاا العلــم 
    واللتـــل دو  مراعــاو لهـــذ  الملااـــد   ومـــ  أةـــل ذلـــك  ـــح  كـــل عمـــل وتلشــن الهـــول والةهـــل   وكلـــرل الشـــءهال فهـــرل اللـــت  والهـــر 

تخريءه يستهدف اآلمنة  مخال  وةكام شـريعة را العـالمة    والتـه ةـانل بعاـمة دمـان المسـلمة  والمعاهـدة     كةـ  ىذا كـا  ذلـك 
لهـا!! بشــك ى  ذلـك أشـد ةريمـة ءحةمــا   ـه ءلـد مسـلم  مــ  ؛ ءـل هـو مهـبل الــوةه   والرسـالة   والنـور الـذ  يشــع  ـه ةنبـال اورو ك

علمــان المســلمة  العــار ة      ــال عمـــا  ــه ذلــك مــ  هتـــك لةرمــة الــنلس واومــواا المعاــومة   وهتـــك لةرمــة اآلمنــة  المطمئنــة   ـــه 
شــاعة اللو ــن   وعـدم ابســتلرار  ومــا ةـد  مــ  تــدمةر   وتلةةــر   وترويـع لمــ لم ةلــا    وب ةوا ـال شــرعا  وب  علــال     كــم مسـاكنهم   واع

مـ  نلــس مســلمة ءريئــة أزهلــل   وكــم مــ  أمــواا   وممتلكــال أتللــل   وكــم مــ  نلــوس م منــة  منــة روعــل ؛ عةبــا  أةــ  ةــذها هــ بن ى  
كــانوا مســلمة  بريــة اــريةة يلــوا ل تعــالن  ةهــا  ) ومــ  يلتــل م منــا متعمــدا   ةــزا   ةهــنم خالــدا   ةهــا و  ــا ل عليــذ ولعنــذ وأعــد لــذ 

 عفيما ( . عذابا
المةتمـع ءرمتـذ   وأوا مـ  ةةــا أ   ةةـيا   أو شـرطة   أو ةكومـة ؛ ءـل مسـئولي ةى  مهمـة مةاربـة ابرهـاا ليسـل مسـئولي   

ةتاــدل لهــا هــم الــدعاو   والخطبــان  والعلمــان   وكــل ســاكل مــ  هــ بن عــ  اللتــل   والتــدمةر هــو مشــارك بالةريمــة   وكــل مــ  يةــرو 
ن العنـــ  هـــو مشـــارك بالةريمـــة   و مـــ  المهـــم الت كةـــد علـــن أ  هنالـــك ةربـــا  ةليليـــة ةءهتهـــا وخطوطهـــا  ـــه المســـاةد   والمـــدارس علـــ

اوماميــة هــه اوةهــزو اومنيــة   واوةهــزو التربويــة   ومنءــر المســةد   والاــةا ة   وكــل المشــت لة  بالشــ   العــام   ــالةرا التــه أعلنهــا 
وتنمةتـذ   ومسـتلءلذ   والوا ـم أ  هـ بن ابرهـاءةة  لـ  ةـو روا الـدمان والخـراا    ابرهاا اوسود هه ةرا  د المةتمـع   واقتاـاد   

وب ةهمهـــم مـــ  يمـــول    هـــم أاـــةاا ءرنـــامج عـــدمه همةـــه   ولكـــ  المهـــم هـــو خلـــال ةءهـــة وطنيـــة واســـعة متماســـكة مـــ  أةـــل هزيمـــة 
 ءرنامج ابرهاا.
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 التـعـيين األول
 مــعًا ضــد اإلرهــاب 

 أواًل : أهداف التعيين: 
 بعد ابنتهان م  هذا التعةة  ةتوقع أ  تكو  الطالبة قادرو علن تو يم الملاود بملهوم ابرهاا .

 األهداف السلوكية اإلجرائية :
أ  ُتّعرف الطالبة ابرهاا . -1  
أ  تعدد الطالبة أهداف ابرهاا . -2  
أ  تذكر الطالبة أسباا ابرهاا. -0  
ه ابرهاا.أ  تءة  الطالبة ةكم الدة    -4  
؟المس وا ع  ملاومة ابرهاام  أ  تءة  الطالبة  -5  
الخمس. لأ  تو م الطالبة الملاود بال رورا -9  
أ  تءره  الطالبة برية قر نية تءة  علوبة م   يلوم ب عماا ىرهاءية . -0  
أ  تةلل الطالبة أسباا ابرهاا . -9  
ية وبة  م  يسكل علن هذ  الةريمة .أ  تلار  الطالبة ءة  م  يلوم باوعماا ابرهاء -6  
أ  تنلد الطالبة اوعماا ابرهاءية  -13  
اتةا  وطنها . اأ  تشعر الطالبة بمس ولياته -11  
أ  تشارك الطالبة  ه ةملة معا   د ابرهاا . -12  
أ  تةمع الطالبة مو وعال وملابل م  الاة  المةالل ةوا مو و  ابرهاا. -10  
ة النو قران  اامتذ ءلال  دقائال.أ  تلرأ الطالب -14  
أ  تلرأ الطالبة النو قرانو ةهرية اةيةة. -15  

 ثانيًا:خطوات الدرس:
 التم يد:

تة ـر المعلمــة مةموعــة مـ  الاــة  التــه تتاـدر الاــلةة اوولــن منهـا أخبــار واــور لعمليـال ىرهاءيــة علــن 
ة يلر وزارو الداخليـة بالريـاو ( لـم تعـرو الاـلةأ  تكو   ه دوا مختللة )ملتـل ر ةـال الةريـر    أةـدا  الخءـر   تلةةـ

مكــا  مختاـة بوهـل هـه  ؟أمـام الطالبـال وتطلـا مـنه  قـرانو العنـوا    بعـد ذلـك تســ له  عـ  هـذ  الفـاهرو بمـاذا تسـمن
قـرانو اـامتة لمعر ـة المزيـد عـ   سمةدود أم  ه أماك  متعـددو بعـد أ  تةةـا الطالبـال تطلـا المعلمـة مـنه  قـرانو الـدر 

لفــاهرو وتطلـا مــنه  و ـع خــل تةـل الملــردال ال ةـر وا ــةة  علـن أ  ةنهــة  اللـرانو ءــلال  دقـائال نفــرا  للاــر هـذ  ا
 المو و  .                                                  

 بعد ذلك تطري المعلمة علن الطالبال مةموعة م  اوسئلة كما ةله              
بالمو و  ؟ ما الملردال ال ةر وا ةة  -1  
ما هو ابرهاا ؟ -2  
ما أهداف ابرهاا ؟ -0  
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ما أسباا ابرهاا ؟ -4  
ما ةكم الدة   ه ابرهاا ؟ -5  
م  المس وا ع  ملاومة ابرهاا ؟ -9  

الةدةدو منها بعد ذلك تطري المعلمة الكلمال بعد تلسيم السءورو وكتابة الملردال ال ةر وا ةة وكتابة معانه 
للتوال ىلن اللكرو العامة                                      الس الة  التالة    

لماذا نلاوم ابرهاا ؟ -1  
علن م  تلع مس ولية ملاومة ابرهاا ؟  -2  

 المةتمع كلذ ونذ فاهر  ىةرامية(. ةلم تسةل اللكرو العامة ؛) ملاومة ابرهاا مس ولي
للمعنـــن لـــم تلـــرأ الطالبـــال علـــن أ  تلـــ  الطالبـــة التـــه تلـــرأ  ـــه لـــم تلـــرأ المعلمـــة قـــرانو ةهريـــة باـــول مســـمو  متمللـــة  

مواةهـــة بـــاقه الطالبـــال  وذلـــك لةـــذا ابنتبـــا    وو  هـــذا هـــو الواقـــع الطءيعـــه ءـــة  اللـــارئ والمســـتمع وخـــالا ذلـــك ةـــتم 
ك بعـــد تاــويا ومناقشــة اوخطــان التـــه تلــع ءهــا الطالبـــال ألنــان اللــرانو مــ  قءـــل الطالبــال أنلســه   علـــن أ  يكــو  ذلــ

الكلمــة ىذا كــا  ذلــك  اابنتهــان مــ  قــرانو الللــرال ىب ىذا كــا  الخطــ  مخــال  بــالمعنن وب بــ س مــ  مناقشــة الخطــ  ءــحعرا
 يساعد  ه تلءةل الاواا .                                                        

 وبعد ذلك ت ته المرةلة التالية وهه مرةلة الشري والتةلةل .
 الشرح والتحليل :

ءداية النو ىلن منشاتها وم سساتها.                    تلرأ الطالبة الللرال اوولن م  
بعد أ  تلرأ طالبة م  الطالبال الللرو تءدأ المعلمة بمناقشتها وتةلةلها مع الطالبال بطري اوسئلة ملل         

                  
؟ ما أسم الفاهرو الته تبة  عنها الدرس -  
عر ه هذ  الفاهرو ؟ -  
متن فهرل هذ  الفاهرو ؟ -  
هل فاهرو ابرهاا  ه مكا  مةدود ؟ -  
ما أهداف ابرهاا ؟ -  

وألنان ذلك تسةل المعلمة او كار اللرعية  ه مكانها علن السءورو م  خالا ىةابال الطالبال ع  اوسئلة 
 السابلة .

 وتكمل المعلمة شري باقه الللرال ءنلس الطريلة 
 
 

 التقويم :
ةة  ةرمز لكل  ئذ بالرموز  تلسم طالبال اللال ىلن مةموعال كل مةموعة تملل  ئة معةنذ م  المةتمع

 كما ةله  
  ئة رةاا الدة  . -أ
  ئة  ةايا ابرهاا. -ا
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.    ئة ابرهاءةة -ةـ  
  ئة تملل شريةة عادية م  المةتمع . -د

 

الطالبــال مســ ولةته  ىللــان   خللهــا ومةموعــة مــ   ئــة ابرهــاءةة وتوقــ ترســم المعلمــة علــن لوةــة ورقيــة ق ــبا  
 اوسئلة علن اللئة المعنية بابةابة و يما ةله سوف ةتم عرو اوسئلة وأمام كل س اا نو م المعنن بابةابة ؛
ابرهاا؟ وما ه -1  الفئة  )أ ا د(  

ابرهاا؟ فما أهدا-2 الفئة  ) (  

ابرهاا؟ اسباأما -0 الفئة  ) (  
ما ةكم الدة   ه ابرهاا؟-4 الفئة  )أ (  

م  المس وا ع  ملاومة ابرهاا؟-5 الفئة  )د (  

بال رورال الخمس؟ دما الملاو -9 الفئة  )أ (  

م  يلوم ب عماا ىرهاءية؟و و ةه برية قر نية علوبة ابرهاا -0 الفئة  )أ (  

ابرهاا  ه وةهة نفرك؟ اما أسبا-9 الفئة  )أ ا د(  

أةهما أعفم  رر علن المةتمع م  يلوم بابرهاا أم م  -6 الفئة  )أ (
 يسكل عنذ ؟

 
ما رأيك  يما يلوم بذ ابرهاءةو  م  اوعماا ؟ )مةموعة طري اوسئلة  -13  
تكلة  المعلمة الطالبال ءةمع ملابل ع  ابرهاا وذلك للرانتها  ه ىذاعة الاباي. -11  

 
 ة :رابعًا: األنشطة والوسائل التعليمي

النشال التملةله  ه مرةلة التلويم . -  

الاة  بما  ةها م  اور واقعية وعناوي  وأخبار . -  
وذلك بعطان شعور ب   مكانهم خل  الل با  ب   اللوةة الته تعطه شكل الل با  أمام ةماعة ابرهاءةة -

 مع باقه أ راد المةتمع و ئاتذ . 
 

 
 خامسًا: التقويم :

لمستمر. التلويم الءنائه ا -  
التلويم الذاته . -  
التلويم النهائه  -  
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 القطعة القرائية الخاصة بالتعيين الثانى
 الحضارة بين الحــوار والصـــراع

اللـــ    والعـــادال والتلنيـــة   وشـــكل الســـلطة   وكـــل شـــهن  خـــر ةـــدخل  ـــه طريلـــة ةيـــاو المةتمـــع  ومـــ  هـــذا   )تشـــمل الة ـــارو
 (.0 04ة( ) المنفور  الة ارو مماللة للللا 

و يعـيا العــالم الةـوم مت ةــرال كلةـرو أنتةــل تةـديال عدةــدو   اقتاـادية   واةتماعيــة   وسياسـية   وأخطرهــا التةـديال اللكريــة   
   والللا ية   الته أ رزل مةموعتة  م  الناس  

 تها علن العالم   انطالقا م  مةموعة تةاوا بسل هيمنتها   وقوتها علن كل ما ةدا علن البسيطة ع  طريال  رو  كرها   وللا
 شعار عالمية الللا ة   أو كونةتها    ووةدو الللا ة. 

    ً  ســنل لــذلك قــوانة    واءتكــرل أنفمــة   واخترعــل نفريــال   تعلــه مــ  شــ نها   وتةــل مــ  قيمــة مــا يملكــذ  ةرهــا   وأةــرل بةولـــا 
 بها   أو السةر  ه  ةر طريلها   وتءنِّه  ةر  كرها و رائها.وأخرةل دراسال تلنع ءها  ةرها أ  ب  ائدو م  التةلةال  ه  ةر سر 

ــتةةا     ــة  ابكبــــار وابعةــــاا   أو نفــــرو الرهبــــة   والخــــوف    كانــــل تســ ومةموعــــة لانيــــة تنفــــر ىلــــه المةموعــــة اوولــــن بعــ
وف  ـه طريــال مطامعهــا ووامرهـا وتخ ــع لتوةةهاتهـا   وتةــرو علـن تةلةــال ماـالةها   وتنلةــذ مخططاتهــا   أو علـن اوقــل عـدم الوقــ

   وهذا ما يسمن بارا  الة ارال .
لـــم رأل المةموعـــة اوولـــن أ   ـــرو اللكـــر بـــاللوو   وبســـل الهيمنـــة بـــاللهر قـــد يعـــرِّو خططهـــا للنســـ    ويهـــدد ماـــالةها    

رو تنطـــو  علــــن دس الســــم  ـــه الدســــم   وهــــه   ــة  بالتعطةـــل   وقــــد ة لِّــــا علةهـــا الشــــعوا    ــــاءتكرل وســـةلة مــــاكرو مخــــدِّ كـــرو الةــــوار ءــ
الة ــارال ءـــدب مـــ  اـــراعها لتمـــرر مـــ  خاللـــذ مشـــروعاتها   وتاــل ىلـــه أهـــدا ها  وهـــه ابســـتيالن علـــن ملـــّدرال الشـــعوا   و ـــرو 
ســيطرتها المطللــة علــن كــّل مـــا ةــدّا علــن المعمــورو   وقــد تعالـــل أاــوال مــ  هنــا وهنــاك نـــادل بــالةوار   وركــزل علــن التعــاو  ءـــة  

تاةــة  ــرو التلــارا  والتــرل    والتةــاور  الشــعوا   وتةــ  علــن ا لتعــاو  الللــا ه كــل ذلــك ســعيا  ؛ بزالــة مفــاهر التــوتر والّاــدام   واع
 ومد الةسور   واةترام الهوّيال الللا ية الخااة   وتلدةر الة ارال المتنوعة   وهذا هو الةوار الة ار  الناةم . 

تةلةـال مكاسـا خااـة  وبلـو  أهـداف خءةلـة تخـدم ماالةــذ  وت تاـا وم  ةهة أخـرل هنالـك مـ  سـعن ىلـه ت كةـد هـذا الـنهج ل
 ةلوق اآلخري  ؛ ولتو يم مو و  الةوار ءة  الة ارال بءد م  معر ة بعو الةلائال  

أ  التعــدد والتنـــو  الللـــا ه والة ــار  ســـّنة الكـــو  ونــاموس لاءـــل    الةيـــاو أساســـها التنــو    والتعـــدد   كـــل مــ  تةـــرك  ـــه نشـــاطذ  -1
علــن  ةــر هــذ  اللاعــدو عــاكس اللطــرو   ــّل الطريــال   وأخطــ  المســةرو   وعــاا علــن هــاما الةيــاو ؛ قـــاا ل تبــارك وتعــالن    وعملــذ

)وم   ياتذ خلال السموال واورو واخـتالف ألسـنتكم وألـوانكم ى   ـه ذلـك آليـال للعـالمة ( .  التعدديـة الللا يـة مكسـا كءةـر ةةـا علـن 
تطور   والتلدم    وابلران    وهـه أ  ـل  ـمانة للـدرو ابنسـا  علـن ىءـدان أةوبـة مناسـبة للّتةـديال المختللـة البشرية أ  تستلمرها  ه ال

". وهـه  ــرورو عالميــة  ونهــا تسـهم  ــه نمــّو اللكــر   واللـيم والملهــــومال ابنســانية المشــتركة  وتسـاعد علــن ى نــان الة ــارو ابنســانية  
   والعطان .باةت انها مختل  أنوا  ابءدا   

بمـــا أ  ابنســـا  هـــو مةـــور التنميـــة والتطـــور  وهـــو الـــذ  اـــنع الة ـــارو بالتعـــاو     وابشـــتراك مـــع  خـــر   و خـــر عءـــر الةــــلا    -2
واوزمـا     ـح  ةـوار الة ـارال ةةــا أ  ةنفـر ىليـذ   " ـم  منفـــور النسـال الطءيعـه الـذ  تلت ــيذ ســـنة الكــو    ونـاموس ابةتمــا  

نمــا نةــد باســتمرار ةــابل اوقطــاا الة ـــارية  ســيطرل عليــذلــم يســّةل لنــا تــاريذ ابنســا  أ  العــالم ذ اابنســانه    ة ــارو واةــدو   واع
المتعـددو  ب اللطـا الة ــار  الواةـد الــذ  ةـتةكم  ــه شـئو  العــالم ب سـر    ةتـن ولــو وةـدنا الةــوم مـ  يعمــل علـن  ــرو نمـوذ  واةــد  

 علن الناس كّلهم  نلوا لذ ىّنك تةلم  وتطلا أمنية ملالية  وتنشد أمرا  مستةيال .وتلديم نفام موّةد   ةةهد نلسذ للر ذ 
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  ســوان مـ  ةةـ  التـ لر ب ةرهـا أم التــ لةر  ةهـا  أم مـ  ةةـ   ــتم  لأ  الةـوار تللةـد للـا ه قـديم  وهــو أسـلوا مارسـتذ كـل الة ـارا -0
ةــران للـــانال   وعلــد مةـــالس وتبــادا وةهـــال  النفـــر  ــه بعـــو المســائل التـــه تتطلــا معر ــــة مــا عنـــد اآلخـــر    النلــاا والمســـانلة   واع

"ولعــل أءلـــل دلةــل علـــن ذلــك الةـــوار الة ــار  الـــذ  دار ءــة  الة ـــارو ابســالمية   والة ـــارو المســيةية...وقد ةـــاور النءــه اـــلن ل 
 عليذ وسلم قساوسة نةرا  ورهبانهم... وكتا ىله الملوقس   والنةاشه   وهرقل .

رو مــا ةــ د  ةتمــا  ىلــه ى ــعاف الة ــارال اوخــرل ؛ مــ  هنــا ةةــا علــن كــل ة ــارو أ  ب تلءــل ءهيمنــة أّيــة ة ــارو ســيطرو ة ــا -4
علةها  وبلرو وةودها  ه الساةة  وبالتلاعل مـع  ةرهـا تـ لةرا  وتـ لرا  مـع الو ـع  ـه عـة  ابعتبـار أّ  الةلـاا علـن الهويـة أمـر مهـم   

 وأّ  التواال ب يلل أهمية عنذ .
قــد ةّتخــذ الةــوار وســةلة لل ــان ماــالم خااــة  وقــد يكــو  ذريعــة لتمريــر خطــل ومشــروعال ؛ نفــرا  لمــا قــد يةملــذ هــذا الماــطلم  -5

ل ان الخاواـّيال   والهوّيـال علـن كـّل ة ـارو الـّتلط  ىلـن ذلـك  المءهم م  دسائس   وم امرال يست ّل  ه ىذابة الللا ال الا رل  واع
 يل    والتةرك معذ ءخطل مدروسة  ومناهج وا ةة  والسةر معذ ب هداف مرسومة ومةددو .  والتعامل مع الةوار بةذر وت

 م   لار الةوار ءة  طر ة   ةر متكا ئة     رو الطرف اللو  المهيم  علن الطرف اللانه للا تذ   وة ارتذ . -9
أمركـة العـالم اقتاـاديا تمهةـدا  للهيمنـة عليـذ للا يـا  ؛  أّ  ال را يةاوا السيطرو علن العالم بكل ما يملك م  قـوو  وأمريكـا تعمـل علـن -0

 وم  لّم ىل ان الللا ال والة ارال اوخرل .
 وم  أهم الةلائال الته ةةا أ  يعةها العالم أةمع     

ةةــاد أ  ابســالم هــو دةــ  الةــوار   وابعتــراف بــاآلخر  وهــو شــريعة تطــوير اللواســم المشــتركة ءــة  ابنســا    وأخيــذ ابنســا   واع 
الســءل الكلةلــة ءتةلةــال ذلــك بمــا يســاعد علــن العــيا بســالم   وأمــ    وطم نةنــة  ويءتعــد بابنســا  أ  يةيــا ةيــاو اببعــاد   و ابقاـــان  
ونكرا  اآلخر؛ لهذا دعـا ىلـه الةـوار   والـدعوو بـالته هـه أةسـ    وسـلوك اوسـالةا الةسـنة  والطـرق السـليمة  ـه مخاطبـة اآلخـر. قـاا 

ىلــه ســءةل ربــك بالةكمــة والموعفــة الةســنة وةــادلهم بــالته هــه أةســ  ..( هــذ  اآليــة تشــةر ىلــه ةســ  المخاطبــة   وةســ  تعــالن )اد  
الةوار؛ لكه نتعارف ونتلارا ؛ ولك  مـ  دو  أ  نتنـازا عـ  الـدعوو ىلـه سـءةل ل   أ    ب نتنـازا عـ  مبـادئ ابسـالم    ليللـذ ةةـدا  

هــا   وهــو يةــاور   اآليــة تـــدعو ىلــه مخاطبــة اآلخــر بالةســنن لكـــه يعــرف مــا عنــد المســـلمة  ب أ  مــ  يةــاور المبــادئ التــه ةنطلـــال من
يةــاور  ؛ كــه ةتنـــازا لــذ عـــ  مبادئــذ   وقـــاا أي ــا    )وب تةـــادلوا أهــل الكتـــاا ىب بــالته هـــه أةســ  ىب الـــذة  فلمــوا مـــنهم وقولــوا  منـــا 

لهكــم واةــد و  نةــ  لــذ مســلمو (  ــالةوار ممكــ  و  هنالــك قواســم مشــتركة  وهنــاك مةــاا للتلــاهم بالــذ  أنــزا ىلةنــا وأنــزا ىلــيكم و ىلهنــا واع
والتلــارا  وهـــه ابيمـــا  بمـــا أنـــزا علــن المســـلمة  و ةـــرهم   الماـــدر واةـــد وهـــو ل  واواــل واةـــد وهـــو ابســـالم   لةتعـــار وا وليعر ـــوا 

لــن مــا هــو اــالم لهــم ةميعــا    ــاللر   يعطةنــا أســلوا ءــدن الللــان بع ــهم وليعتر ــوا بمــا عنــدهم ةميعــا ؛ ومــ  لــّم  لةتلــاربوا ولةتعــاونوا ع
والةـوار  وكةــ  نســت ل نلــل التالقــه ءــة  المتةــاوري  ؛  ةءــة  اواــوا التــه يمكـ  ابتلــاق علةهــا ويرّكــز علــن ذلــك  يلــوا  )قــل يــا أهــل 

 ةتخـذ بع ــنا بع ـا  أربابـا  مــ  دو  ل  ـح  توّلـوا  لولــوا الكتـاا تعـالوا ىلـه كلمــة سـوان ءةننـا وبةــنكم أب نعءـد ىب ل وب نشـرك بــذ شـةئا  وب
اشــهدوا ب نــا مســلمو ( لــّم ةءــة  ابســالم نــو  العالقــة التــه ةةــا أ  تســود المســلمة  و ةــرهم  ىنهــا عالقــة التعــاو    وابةســا    والءــر   

يلـاتلوكم  ـه الـدة  ولـم ةخرةـوكم مـ  ديـاركم أ  تءـّروهم والعدا .  هذا هو الةوار الة ار  والعالقـة السـامية)ب ةنهـاكم ل عـ  الـذة  لـم 
وتلســطوا ىلــةهم ى  ل يةــا الملســطة  ( ؛ لكــ   ــه الوقــل نلســذ لـــم يطلــا مــ  المســلمة  التنــازا عــ  أاــولهم  والتلــريل  ــه الل ـــية 

ةـدور)وم  ةءتـل  ةـر ابســالم اوساسـية وهـه ابسـالم. مـ  هنـا يعلـ  اللــر   عـ  ةليلـة الةـوار   و يمـا ةةـا أ  يكــو   وكةـ  ةةـا أ  
دةنا   ل  يلءل منذ وهو  ـه اآلخـرو مـ  الخاسـري  ( ىذا   ابسـالم يلـر الةـوار ويـدعو ىليـذ ؛ ولكـ  ة كـد علـن اللبـال علـن المبـادئ   وعـدم 

 التنازا ع  الهوية. نتسانا بعد ذلك ع  الشرول الته ةةا تو رها بةران ةوار هادف ملمر ءنان .
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ل ان اآلخر. أ  يةترم الةوار -1  السيادو   والخاوايال الللا ية   وابءتعاد ع  التسلل   واع
 أ  ةتءنن قاعدو )المعر ة   والتعارف   وابعتراف( ةنطلال منها  ه سءةل التلارا. -2

ــباا الخال ـــال  ويبعـــد      -0 معر ـــة مـــا عنـــد اآلخـــر معر ـــة ةةـــدو  و  الةكـــم علـــن الشـــهن  ـــر  عـــ  تاـــور    والتعـــارف الـــذ  ةزيـــل أسـ
 مفاهر الاراعال.

 ابعتراف الذ  ةلّم  ما عند اآلخر  ويلّدر ما يملكذ . وهو ما يعة  علن التلارا والتعاو  . -4
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 التـعةة  الـلانه
 الة ارال ءة  الةوار والارا 

 أهـداف التـعةة 
الة ارال وارا   رلملاود بةوابعد ابنتهان م  هذا التعةة  ةتوقع أ  تكو  الطالبة قادرو علن تو يم ا

.الة ارال  

  واوهداف ابةرائية السلوكية 
أ  ترّعرف الطالبة الة ارو. -1  
أ  تعدد الطالبة الت ةرال الته طرأل علن العالم. -2  
شرول الةوار الةةد.  ذأ  تذكرا لطالب -0  
لأ  تو م الطالبة لماذا كانل الت ةرال اللكرية م  أخطر الت ةرا -4  
ارا  الة ارال.ع  ماهية الطالبة  تعءر أ  -5  
ةوار الة ارال.تعءر الطالبة ع  ماهية  أ  -9  
أ  تنلد الطالبة المةموعة اوولن الته فهرل نتةةة الت ةرال. -0  
نتةةة الت ةرال. لأ  تنلد الطالبة المةموعة اللانية الته فهر  -9  
أ  تواز  الطالبة ءة  المةموعتة . -6  
البة ءة  الةوار الة ار  الذ  ةناد  بذ ال را وبة  الةوار الة ار   ه ابسالم.أ  تلار  الط -13  
اآلخري . نأ  تلءل الطالبة  را -11  
أ  تلدر الطالبة الة ارال المختللة. -12  
أ  ت م  الطالبة أ  تعدد الة ارال  رورو عالميذ. -10  
بالةوار الة ار  ابسالمه. ةأ  تعتز الطالب -14  
ا الطالبة النو قران  اامتذ بسل دقائال.أ  تلر  -15  
أ  تلرا الطالبة النو قران  ةهريذ اةيةذ. -19  
أ  تتدرا الطالبة مع زميالتها علن ىةران ةوار ة ار . -10  

 لانيا خطوال الدرس.
 -التمهةد 
ةنـز وشــعرها ءـة  طــالءتة  قءـل الةاـة  طالبــة تملـل دور  تـاو  ربيــة وترتـد   الة ا  تملةليـ ا  تة ـر المعلمـة مشــهد 
ــت ةءـــذا لـــوو ملـــو   س االلبـــو تشـــبذ  ـــه  مالمةــــها الـــنمل ال ربـــه وطالبـــذ أخـــرل عربيـــة الشـــكل والمالمـــم  ذاختةــــار طالبـــ مةـ

أي ـــا  و ةءـــدأ الةـــوار ءةنهمـــا بـــازدران اللتـــاو ال ربيـــة لللتـــاو العربيـــة مـــ  ةةـــ  اللـــبس بعـــد ذلـــك تةلـــس الطالءتـــا    تخـــر  
الخءـز والةـء  والعاـةر  وتلـوم ءـدعو  اوخـرل لتشـاركها اب طـار  وت ـةك اوخــرل  الطالبـة العربيـة ى طارهـا المكـو  مـ 

 ( وتلوا هل مازلتم ت كلو  هذ  اوشيان وتشربو  العاةر!!                                     روتخر  علبة مشروبال  ازيذ وعلبذ داخلها)هامءرة

لية تنهه المعلمة المشهد وتساا الطالبال اوسئلة التا  

واةا ابنسا  تةا  الة ارال اوخرل؟ ما -   
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ما رأيك  ه موق  اللتانتة   ه المشهد الساءال؟ -  
هل اةترمل اللتاو ال ربية ز  اللتاو العربية ونوعية طعامها؟ -  
مما تتكو  ة ارو كل أمذ؟ -  

وهـذ  الة ــارال   للـةأ  الت ةـرال التـه ةــدلل  ـه العـالم أنتةـل ة ــارال مخت للطالبـالذلـك تءـة  المعلمــة  بعـد
ة ـار  نـاةم   ةـوارأ  يةـد   أمـا و  ىل ـان اوخـرل كمـا ةـد   ـه المشـهد السـاءال منهماتتاار  وتةاوا كل  أ ىما 

الــدرس قـــرا  اــامتذ لســل دقــائال مـــع  قــرانوو ــه الــدرس التــاله ســوف نتنـــاوا هــذا المو ــو  بالتلاــةل.لم تطلـــا مــنه  
الملـردال الاـعبة علــن السـءورو وتكتــا معـانه الةدةــد  المعلمــةتـدو   و ـع خـل تةــل الملـردال ال ةــر وا ـةة بعـد ذلــك

 التالية  ةسئلولم تناقا الطالبال بطري ا لهامنها  ه المكا  المةدد 

ما هه الة ارو؟ -  

علن العالم؟ طرألما الت ةرال الته  -  

ماذا نتج عنها؟ -  

ارا  الة ارال؟ هو ما -  
؟ةوار الة ارال هو ما-  

  د التعددية الللا ية ؟ أنل مع أو هل -

يعمل الةوار الة ار  دائما لاالم البشرية ؟ هل -  

ةاور ابسالم الة ارال اوخرل ؟ كة  -  

هه شرول الةوار الهادف الملمر ؟ ما -  

الس اا التاله للتوال م  خاللذ ىلن اللكرو العامة للنو المعلمة تطري  

طري الس اا اآلته  م  خالااللكرو العامة للنو علن السءورو  تسةل لم  

ألرل التةديال اللكرية والللا ية علن الة ارال ؟ بماذا -  

 اللكرية والللا ية ىلن ارا  الة ارال أو ةوارها( التةديال)أدل  تكو  ابةابة  

علــن أ   ذلــكالــنو قــرانو ةهريــة باــول مســمو  متمللــة للمعنــن   لــم تلــران الطالبــال الــنو بعــد  المعلمــة تلــرأ
تلـع  ةهـا الطالبـة مـ  قءـل الطالبــال  التـهالتـه تلـرأ  ـه مواةهـة الطالبـال خـالا ذلـك ةــتم تاـويا اوخطـان  تلـ  الطالبـة

ىب ىذا كــا  الخطــ  مخــال بــالمعنن   بعــد ذلــك تــ ته المرةلــة   الللــرو قــرانوأنلســه   علــن أ  يكــو  ذلــك بعــد ابنتهــان مــ  
 الشري والتةلةل . مرةلةاللانية وهه 

 عهامءداية النو ىلن ........... الوقوف  ه طريال مطا  اوولن مو الللر  الطالبة تلرأ

تءدأ المعلمة ءتةلةل الللرو ومناقشتها باوسئلة التالية  ذلك بعد  

؟الة ارو   ما -  

التةديال الته ةواةهها العالم ؟ ما -  

سءا وةود هذ  التةديال ؟ ما -  

أخطر هذ  التةديال ؟ ما -  

للكرية الللا ية ؟ةنتج ع  التةديال ا ماذا -  

تريد المةموعة اوولن م  المةموعة اللانية ؟ ماذا -  
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موق  المةموعة اللانية م  المةموعة اوولن ؟ ما -  

نو  العالقة ءة  ة ارو المةموعتة  ؟ هل هه عالقة ارا  أم ةوار ؟ ما -  

سءال عر ه ارا  الة ارال ؟  مما -  

الللرو م  ىةابال الطالبال أنلسه  . وتكمل المعلمة شري باقه  وتسةل المعلمة او كار اللرعية خالا مناقشة
 الللرال ءنلس الطريلة .

  التقويم :
تكتا المعلمة أسئلة التلويم علن بطاقال كل س اا علن بطاقة علةها م  الخل  اورو تملل شكل م  أشكاا 

طالبال الاورو خالا قرانو المعلمة الة ارو كاور لمد  ةمةلة أو أزيان أو رقاال شعءية و ةر  ذلك بةة  ترل ال
 للس اا 

ماهه الة ارو ؟ -1  
ما الت ةرال الته طرأل علن العالم ؟ -2  
ما شرول الةوار الةةد ؟  -0  
أخطر التةديال ؟  لماذا كانل التةديال اللكرية الللا ية م -4  
عر ه ملهوم ةوار الة ارال ؟ -5  
عر ه ملهوم ارا  الة ارال ؟  -9  
عتة  نتةةة للتةديال الته طرةها الت ةرال الته ةدلل بالعالم   مارأيك بالمةموعة اوولن ؟فهرل مةمو  -0  

ما رأيك بالمةموعة اللانية ؟ -9  
قارنه ءة  المةموعتة  ؟ -6  

الة ارو ابسالمية  ه اوندلس وتللل نفر الطالبال ىلن أ  ما  رياو  ا  قاةر  ا  ولائلي ما  لم تعرو المعلمة  ل
شرال اوخبار م   زو أمريكا للعراق وأ  انستا  هو شكل م  أشكاا ارا  الة ارال ال ربه لم تطري يشاهدنذ  ه ن
 الس اا التاله  

قارنه ءة  الةوار الة ار  ابسالمه والةوار الذ  ةناد  بذ ال را ؟ -13  
لشمالية والشرقية تلسم المعلمة الطالبال ىلن مةموعال ةسا المناطال الته ةنتمة  ىلةها ال ربية وا كبعد ذل
 ةها م  عادال  اتطلا منه  ةوارا ة اريا  ملمرا  تتةد   يذ كل مةموعة ع  منطلتها بم   لموالوسطن ةوالةنوبي

  .منطلتها وبة  المناطال اوخرل ءدو  ابسانو ىلن أ  للا ة أو ة ارو  اللرق ءة تذكروتلالةد و  نو  و نمل ةياو و 

 األنشطة والوسائل التعليمية :
النشال التملةله  ه مرةلة التمهةد . -  
النشال الةماعه والمناقشة  ه مرةلة التلويم . -  

المالبس الته ارتدتها الطالبال  ه مرةلة التملةل  واوشيان الته استخدمنها . -  
الاور الته استخدمتها المعلمة  ه مرةلة التلويم . -  
الللم المسةل ع  ة ارو اوندلس.-  

 التقويم :
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ويم الءنائه المستمر. التل -  
تلويم الذاته . -  
التلويم النهائه.-  
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لثالقطعة القرائية الخاصة بالتعيين الثا  
 الســـالم العالمه  ه ابسالم

 
السـالم  ةبـة  السالم العالمه هو   )ةالة الهدون   والسكةنة   و ةبـة اللالقـل   ومـ  وةهـة النفـر العسـكرية   والسياسـية يعنـه   

اب طرابال العنيلة   ملل   الةروا   وأعماا العن   وب يعنه ذلك وةـود ابنسـةام التـام ءـة  الشـعوا ىذ ىنـذ ةتـن وقـل السـلم ةـدخل 
 (0 139الناس  ه أشكاا الارا  ملل المناقشال   والل ايا   والةمالل ابنتخاءية ( )

د  بذ ال را    هم ةنادو  بابنلياد وابستسالم لهم   وب يةا فو  ىب علن والسالم  ه ابسالم ةختل  ع  السالم الذ  ةنا 
 سالم بالدهم   وسالم ماالةهم  لل .  أما السالم العالمه  ه ابسالم   لذ ش   عفيم  و أمر خطةر. 

ا ىلةهــا ابســالم  ومـــا كــا  الســالم  ـــه ومــا أرســل ل رســـلذ وأنءيــان  ىب ءهــدف ءنائـــذ  ور ــع لوائــذ الـــدائم  مــع بليــة الملـــل العليــا التــه دعـــ
ءيــان ابسـالم أمـرا  شخاـيا  وب هـد ا  قوميـا  أو وطنيـا   ءـل كـا  أي ـا  عالميــا   وشـموليا   وخالدا  للـد شـارك  ـه ىنشـان اـري السـالم كـل اون

ــل  وســلم  ةةــ  يلــوا  والرســل  ولــم يكتمــل ءنــان الســالم منهةيــا    ولــم ةــتم ىب ءرســالة الّنءــه الكــريم مةمــد اــلن ل عليــذ )إن مثلــي ومث
من قبلي كمثل رجاًل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله إال موضع لبنة من زاويـة فجعـل النـاس يطوفـون بـه ويعجبـون لـه، ويقولـون:  ءاألنبيا

 .()روا  الءخار   هال وضعت هذه اللبنة، قال:فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين(
ــتور  ال    ومـــا أرســـلناح إال رحمـــة لر نه ةةـــ  يلـــوا ل تعـــالن لســـةدنا مةمـــد عليـــذ الســـالم  )للـــد ســـةل ابســـالم ذلـــك  ـــه دسـ
ــكة  ]130اآليـــة [()ســـورو اونءيـــانللعـــالمين (   كـــا  الرةمـــة المهـــداو مـــ  الســـمان لســـالم أهـــل اورو ولســـعادتهم الخالـــدو ما دامـــوا متمسـ

ل   متعـــــاونة  علـــــن الخةـــــر  متســـــابلة  ىلـــــن العلـــــم  ءتشـــــريع الســـــمان   ذلـــــك التشـــــريع الـــــذ  ةعـــــل المـــــ منة  بـــــذ أخـــــوو  متةـــــاءة   ـــــه
ــال والةكمــة باذلة  كــل  ــاٍا ونلــيس  ــه ســءةل ىســعاد ىخــوانهم   وكــّل أءنــان البشــرية  تةــل شــعار قــوا نءــةهم الكــريم   ــم عي ــق كل  )الخل

)ســورو }فأصـلحوا بـين أخـويكم إنمـا المممنـون إخــوم{وقولـذ تعـالن  ( )روا  الطءرانــههللا،فأحـب الخلـق إلـى هللا مــن أحسـن إلـى عيالـه( 
ـــاء إخـــوم لعالت،أم ـــات م ( وتةـــل شــعار قولـــذ اـــلن ل عليـــذ وســلم  م اخيـــا  ءـــة  أنءيـــان الــديانال الســـماوية 13الةةــرال اآليـــة )األنبي

 (.)روا  أةمدشتى،ودين م واحد(
ســتطيعو  أ  يلّدســوا الســالم كمــا ى  العلــل ابنســانه   وكــل الشــر ان مــ  أناــار الســالم ومةءيــذ  مهمــا ءــذلوا مــ  ةهــد   ب ي   

قدســذ ابسالم تشــريعا   وتنلةــذا  وعلةدو  للــد ةعــل ابســالم الســالم  ــه قمــة وذروو اللدســية وابةالا  ةعلــذ مــ  أســمان ل الةســنن خالال 
)سـورو الةشـر }س السـالمهـو هللا الـذي ال إلـه إال هـو الملـح القـدو {هذا الكو  العفيم ومءد  نفامـذ الرائـع الـدقةال  يلـوا اللـر   الكـريم 

(  ةعـل ل السـالم مــ  أسـمائذ الملدسـة ؛ ليكـو  الســالم معشـوق ابنسـا  المــ م  وهد ـذ  ـه هـذا الوةــود     مـ  أةـا الســالم 20اآليـة 
الل ـم أنــت ) لـد أةـا ل وأعـدان السـالم هـم أعـدان ل لـّم أتـن سـةدنا مةمـد اـلن ل عليــذ وسـّلم  ـزاد أمـر السـالم تو ـيةا وتءيانـا  لـاا 

ثـّم أتـى القـر ن  (.روا  اءـ  عسـكر والءـزارالجـالل واإلرـرام() اتباركت وتعاليت يا ذـ أ  وم  تشريعك يكو  السالم ـ  السالم ومنح السالم
يـدعو إلـي دار السـالم وي ـدي مـن يشـاء إلـي  وهللا{:لةةعـل السـالم ةـدخل  ـه اـلة مهمـة مـ  أواـاف الةّنـة والنعيم  لـاا تعـالنثانيا 
 يــا أي ـا الــذين  منــوا{ولـم يكتـ  ابســالم ءـذلك   ءـل أاــدر اللـر   أمـر  ابلهـه للمــ منة  قـائال   (25)سـورو ةـونس ابيــة}ط مســتقيمصـرا

 )سورو البلرو اآلية ( .}ادخلوا في السلم كافة
الكلةــرو لــدعم ءنــان  هــذ  قدســية الســالم  ــه ابســالم   أمــا الســالم مــ  ةةــ  التشــريع ابســالمه وقانونذ  لــد ســّةل اللــر   اآليــال

السالم العالمه وتشـةةد  ع  طريـال أدان الةلـوق واـةاءها   وعـدم العـدوا  علـن أ  مخلـوق وأمر أ  ي ـة  المسـلم ىلـه العدالـة اـري 
ابةســــا  الملــــّدس وعلن كــــل المســــتويال مع ابنســــا  والةةــــوا  واللرد والةماعــــة وبة  اوءــــيو واوســــود وكل أءنــــان البشــــرية ةتن مــــع 
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ن المةـاربة   يمـا ىذا قءلـوا ابسـالم  وأ  ب تراعـه  ـه ناـرو العدالـة والةـال أ  عاطلـة نةـو قريـا أو ةءةـا  ولـو أ ـطر ابنسـا  اوعدا
يـا أةهـا الـذة   منـوا كونـوا قـّوامة  باللسـل ـ أ  بالعـدا ـ شـهدان ن ولـو علـن أنلسـكم أو {أ  ةناـر الةـال علـن نلسـذ  لاا اللـر   الكـريم 

وال ( و أمــا عــ  ىقامــة العــدا مــع اوعــدان  لـــاا  ) 105)ســـورو النســـان اآليــة}بة  ى  يكــ   نيــا  أو  لةــرا  ــان أولــن ءهمــاالوالــدة  و اوقــر 
نْ  جنحـوا {( وقـاا أي ـا  9)سـورو المائـدو اآليـة ) على أْن ال تعـدلوا، اعـدلوا هـو أقـرب للتقـول ـ أ  ب  كم للـوم ـ  يجرمّنكم شنآن قوم وا 

ن يريدوا أن يخدعوح فإنّ  حسبح هللا*على هللا إّنه هو السميع العليم كلللسلم فاجنح ل ا وتو   (.92-91)سورو اونلاا اآلةتا  }وا 
أّمـــا الســـالم ءــــة  أ ـــراد المةتمــــع   بعـــد أ  ســـةل اللــــر   الكـــريم وةــــوا العـــدا وابةســـا  وتةــــريم الفلـــم والعــــدوا    ـــه قولــــذ    

يتـاء {تعالن   ـه سـورو  ءـة ( 63)سـورو النةـل اآليـة }وين ـى عـن الفحشـاء والمنكـر والب ـي ذي القربـىإّن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وا 
 (.1)سورو اونلاا اآلية}فاتقوا هللا وأصلحوا ذات بينكم{أخرل 

ن {أّمـا عـ  السـالم ءــة  المةاربة   بعـد أ  سـةل ابسـالم وةــوا العـدا وابةسـا   وتةـريم الفلــم والعـدوا    ـه قولـذ تعــالن    وا 
من المممنين اقتتلوا فأصلحوا بين ما فإن ب ت إحداهما على األخرل فقـاتلوا التـي تب ـي حتـى تفـيء إلـي أمـر هللا فـإن فـاءت  طائفتان

-6)ســورو الةةــرال اآلةتــا }فأصــلحوا بــين أخــويكم فأصــلحوا بين مــا بالعــدل وأقســطوا إّن هللا يحــب المقســطيننإّنما المممنــون إخــوم
13.) 

ةــذ العمله  لـــد كــا  النءــه اـــلن ل عليــذ وســّلم   وأاـــةابذ الكــرام اللــدوو البـــارزو  ــه ىقامــة الســــالم  أّمــا الســالم  ـــه مةــاا التنل
والملــاا الةــه  ــه تعمــيم ابةســا   والةــا وابخــان  ــه المةتمــع العــالمه ابســالمه  واســتطا  _ ســةدنا مةمــد اــلن ل عليــذ وســّلم _ 

ءدائيــة أ ي ةوّةـدوا ناـ  العـالم اللــديم  مـ  ةـدود  رنسـا ىلــه الاـة    ـه فـالا مــ  وتالمذتـذ _  ـه ذلـك  ـه أقــل مـ  قـر   وبالوسـائل ال
سـية العلم والة ارو وابخّوو الروةية    والمساواو ءـة  الشـعوا علـن اخـتالف ألوانهـا وأديانهـا وقومةتها واسـتطاعوا أ  ةر عـوا الةـدود السيا

 ةرهمـا  ويعةـدوا لإلنســا  عمليـا  ةلوقـذ الم تاـبة  وب ةنكــر ذلـك ىب  ءـه ةاهــل  والل ـائية و  ابةتماعيــةالة را يـة  وأ  يطّبلـوا العدالـة 
  اعــّم الرخــان علــن الشـــعو ةتــن ي ــه ابســالم عبــاقرو العلمــان واللــادو علــن اخــتالف أقطــارهم و ألــوانهم   نريــد أو متةاهــل مكــاءر  لــذلك

 لرا  لذ علن نلسذ    ه كّل شئو  الةياو .ابنسا  ءللا ة السالم كريما وعونا  وخيذ ابنسا  ءل م  وةتن ياةر 
أّمــا مـــا اختـــتم بــذ النءـــه اـــلن ل عليــذ وســـّلم ةياتـــذ  ــه تطءيلـــذ العملـــه للســالم ابةتمـــاعه   لءـــل و اتــذ ب يـــام قالئـــل اـــعد    

ــي مظلمــة ظلمت ــا إيــاه (المنءــر وهــو  ــه مــرو و اتــذ وقــاا  ــه ةــدة  لــذ ــي ألرجــو أن ألقــى هللا وال يطلبنــي أحــد ف ن فــي دم وال ..وا 
 (.]4/69كنز العماا[)أخرةذ أةمد وأءو داود والترمذ  واء  ماةذ واء  ةبا  والءةهله ع  أنس  ه قطعة م  ةدة مال(

 أّما "الهرمزا " قائـد اللـرس   عنـد دخولـذ علـن عمـر  وقـد ر    ـه المسـةد نائمـا  علـن التـراا   و ـه ليابـذ المرقعـة   وبـال ةـراس وب ةنـود 
نـك لنءـه عفـيم(   لـاا عمـر ا  ل ـل اللـادمة  ليسـمع الهرمـزا  ةخاطـا عمـر واسـتيل  عمـر مـ   لسـل (قائال  )للـد عـدلل    منـل  ونمـل  واع

 نءيا  ولكنه أعمل عمل اونءيان(.
ولّما  را اء  عمرو اء  العـاو  ـاتم ماـر قبطيـا   فلمـا  وعـدوانا  وشـكا اللبطـه ىلـه عمـر ءـ  الخطـاا خليلـة المسـلمة      

الخطــاا عمــرا  واءنــذ ىلــه المدةنــة وأمــر اللبطــه الناــرانه أ  ي ــرا اءــ  عمــرو  اءــ   اتـــم ماـــر    ــربذ اللبطــه  اســتدعن عمــر ءــ 
لــــو  ــــربل علــــن رأس أءيــــذ لمــــا منعــــك مّنــــا أةــــد  لــــّم التلــــل عمــــر ىلــــه عمــــرو معنلــــا  وموبخــــا  وقــــائال  لــــذ كلمتــــذ ( لــــاا عمــــر لللبطــــه

 تهم أةرارا(.التاريخية )متن استعءدتم الناس وقد ولدتهم أمها
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 التعييــن الثـالــث                            

 الســالم العالمــي في اإلسـالم                           

 
 أواًل:أهداف التعيين.

 ةتوقع بعد أ  ةنتهه هذا التعةة  أ  تكو  الطالبة قادرو علن تو يم الملاود بملهوم السالم لعالمه 

 اإلجرائية:األهداف السلوكية 
 أ  تعرف الطالبة السالم.-1

 ال را والسالم بابسالم.بذ أ  تلرق الطالبة ءة  السالم الذ  ةناد  -2
 السالم اكتمل ءبعلة الرسوا الكريم الن ل علية وسالم. يأ  تذكر الطالبة أ  ءنان ار -0
 .اأ  تو م الطالبة لماذا كا  السالم  ه ابسالم أمرا  عالمي  -4

 لل الطالبة لماذا كا  السالم اسم م  أسمائذ.أ  تع-5
 الخطاا  ه المسةد دو  ةراسة.   أ  تعلل الطالبة لماذا نام عمر ء-9
 أ  تءره  الطالبة برية قر نية علن  رورو العدا مع الادةال والعدو.-0
 .أ  تةلل الطالبة قاة عمر ء  الخطاا مع الرةل اللبطه -9
 عالم عندما ةكمذ المسلمو  وةالة الةوم.أ  تلار  الطالبة ءة  ةاا ال -6
 .مىب بالسال الأ  ت م  الطالبة أ  عمارو اورو ب تتةل-13
 بما ةللذ ابسالم للسالم العالمه. ةأ  تعتز الطالب-11
 اامتة ءخمس دقائال. وأ  تلرا الطالبة النو قران-12
 الطالبة النو قرانو ةهرية اةيةة. أأ  تلر  -10
 قاة تءة  كة  ةلال ابسالم السالم بشكل  علهأ  تلو الطالبة -14

 ثانيًا:خطــوات الـدرس:
 التم يد:

 ةتعرو المعلمة  لم قاةر يعرو اورو لطائرال ةربية خالا قا  ةو  وما ةتبعذ م  دمار لم يعرو اورو لمد  هادئة ةمةل
 يعمها السالم.

   ه هذا الللم باوسئلة التالية ذلم تناقا الطالبال ةوا ما شاهدت
 الةالتة ؟   ه الللم ةالتة  مختللتة  تماما ما هاتة -
 الةرا علن المد ؟ رما ت لة -
 ما ت لةرها علن الناس؟ -
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 السالم علن البشر؟ رما ت لة -
و  دة  ابسالم هو الدة  الشامل والخاتم الذ  أراد الخةر للبشرية  لد نادل بالسالم وطبلة بشكل  عله وهذا هو مو و          

 الةوم. اسنا ءهذدر 
تكل  المعلمة الطالبال بلرانو الدرس قرانو اامتذ ءخمس دقائال مع و ع خل تةل الملردال ال ةر وا ةة وبعد انتهان الطالبال 

الةدةد منها    تس ا المعلمة الطالبال ع  الملردال ال ةر وا ةة وتدونها علن السءورو وبعد مناقشته   ه معانةها تدو  وم  اللران
 ءورو .علن الس

 لم تءدأ بمناقشتذ الطالبال باوسئلة التالية 
 ما هو السالم العالمه؟ -
 متن اكتمل ءنا السالم العالمه بشكل  عله؟ -

 ل السالم اسم م  أسمائذ؟ للماذا ةع -
 هل ةلال ابسالم السالم للمسلمة   لل؟ -
 ريها؟ ه الدرس قاذ تدا علن أ  ابسالم ةلال السالم ل ةر المسلمة  اذك -

 وم  خالا ىةابال الطالبال تستنتج المعلمة اللكرو العامة م  أ واهه  وتسةلها علن السءورو
 )السالم  ه ابسالم لم يك  أمر ا قوميا  ءل كا  سالم ا عالمي ا(.

اوخطان الته  لم تلرأ المعلمة الدرس قران  ةهريذ باول مسمو  متمللة للمعنن  لم تلرا الطالبال الدرس وخالا ذلك ةتم تاويا
 وهه مرةلة الشري والتةلةل. ةيلع  ءها بالطريلة التربوية الاةيةة لم ت تن المرةلة التالي

 تلرا الطالبة الللرو اوولن م  ءداية النو ىله .........وم  أةل سعادو كل البشرية.
 الللرو وتةلةلها مع الطالبال بطري اوسئلة . ةبمناقش ةلم تءدأ المعلم 

 
 لسالم العالمه؟عر ه ا -
 هل يعنه السالم وةود ابنسةام التام ءة  الناس؟ -
 السالم الذ  ةناد  بذ ال را؟ وما ه -
 هل ةريدو  السالم لةميع البشرية؟ -
 ش   السالم  ه ابسالم؟ وما ه -
 لماذا أرسل ل الرسل اونءيان؟ -
 متن اكتمل ءنان السالم منهةيا و بشكل عمله؟ -

المعلمة او كار اللرعية م  خالا ىةابال الطالبال ع  اوسئلة السابلة لم تسةر  ه شري باقه الللرال ءنلس  وخالا ذلك تسةل
 الطريلة.
 
 

  التقويم

 عر ه السالم؟ -
 ءة  السالم الذ  ةناد  بذ ال را وبة  السالم  ه ابسالم؟ ق ما اللر  -
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 السالم؟ يمتن اكتمل ءنان ار  -
 دو  ةراسة؟ لماذا نام عمر ء  الخطاا -
 ل السالم اسم م  أسمائذ؟ للماذا ةع -
 السالم  ه ابسالم أمرا عالميا؟  لماذا كا -
 قاة عمر ء  الخطاا مع الرةل اللبطه؟  بماذا تلسري -
 دلله برية قر نية علن  رورو العدا مع الادةال والعدو؟ -
  قارنه ءة  ةاا العالم عندما ةكمذ المسلمو  وبة  ةالة الةوم؟ -

 
 

 :ةثالثًا:األنشطة والوسائل التعليمي
  لم ماور ةءة  ةالة ةرا وةالة سالم. -
 الاور الته استخدمتها المعلمة  ه مرةلة التلويم . -

 الللم المسةل ع  ة ارو اوندلس . -
 

 ربعًا: أساليب التقويم:
 التلويم الءنائه المستمر. -1

 .هالتلويم الذات -2
 التلويم النهائه .-0
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 القطعة القرائية الخاصة بالتعيين الرابع
 الفضـائيـــات

 

( و ءـذالك أاـبم 15 26هه مةموعة م  اللنوال التللزيونيـة التـه تءـ  ءرامةهـا عءـر اللمـر الاـناعه ىلـن ةميـع أنةـان العـالم )
لنتلمسـذ  بكــل تلاـيالتذ   وتكءــر العـالم قريـة تســبم  ـه   ـان ابعــالم الـذ  ياــ ر ةةـ  نسـلل او ــوان علـن ةـد  ـ مهمــا اـ ر ـ 

ليــة المشـكلة أمامنــا ةةـــ  نلــ  أمـام كــم هائـــل مــ  اللنـوال   والءــرامج   واوخبــار  واللــيم واوخالقيـال كمــو  عــاٍا يكــاد يلتلـع قاربنــا لــوب ب
الل ـائية العربيـة   والعالميــة  ممـا تتمسـك بـذ مــ  لواءـل    وللـد ةـذرل دراســة للمنفمـة العربيـة للتنميـة ابداريــة  مـ  زيـادو أعـداد اللنــوال

  وت لةرهــا الســلءه علــن الــنان خااــة  يمــا ةتعلــال بالتنشــئة ابةتماعيــة    هنــاك مائــة وعشـــرو  قنــاو   ــــائية عربيــة تءــ  عءــر اللمــــر 
علـن مـدار  الاناعه العربـه )عرا سال(   واللمـر الاناعـه المار  )ناةل سال (   وامتـدل معهـا سـاعال الءـ  التللزيـونه لتاـبم

الســاعة بعـــد أ  كانــل  ـــه ســـاعال مةــدودو  وتنوعـــل ءرامةهـــا لي لــا علةهـــا الكــم ءـــدب مـــ  الكةــ    وتءـــة  مـــ  ذلــك مســـتول معفمهـــا 
 نا عا وب ي ة  ةدةدا . مالهابل ومةتواها الهزيل الذ  ب يلي

لتشـابذ الشـدةد  ـه الم ـمو    ةةـ  ت كـد وتسيطر علـن هـذ  اللنـوال الم ـامة  التر ةهيـة   والتـه تتسـم  الءةتهـا بالسـطةية   وا
هدار قيمة العمل م  خالا المسابلال السـهلة. والتـه تسـعن بشـاعة أةـالم اللـران السـريع دو  مةهـود ةـذكر   علن الليم ابستهالكية   واع

لللا ـة   والملـاهيم المسـتلاو ور م وةود بعـو اللنـوال الللا يـة والدةنيـة المخااـة ىب أ  التللزيـو  العربـه  ـه مةملـذ أاـبم أداو لنشــر ا
% مــ  الءــرامج  93 – 43مــ  ال ــرا المنا يــة لليمنــا العربيــة وابســالمية   وت كــد ابةاــائيال أ  التللزيونــال العربيــة تســتورد مــا ءــة  

راسـة   و أكلـر سـاعال ةوميـا  خـالا أيـام الد 4 – 0الته تءلها م  الدوا ال ربيـة   و ـه الوقـل ذاتـذ  ـح  الطلـل الخلةةـه يل ـه مـا ءـة  
 م  ذلك  ه أيام العطالل أمام شاشال التليلزيو  ؛ وم  اآللار السلءية التـه تسـءءها اللنـوال الل ـائية   أ  اوءنـان يل ـو  وقتـا  طـويال
أمــام هــذ  اللنــوال ممــا ي ــةال الوقــل الــذ  يل ــونذ مــع أســرهم   والــذ  يكــاد ةنةاــر  ــه تنــاوا الوةبــال ممــا ةــ د  ىلــن تعزيــز المةــل 

ةهم للعزلـــة وابنلـــراد ويللـــو عالقـــاتهم ابةتماعيـــة مـــع أاـــدقائهم   ويعمـــال  ـــةهم المشـــــاعر الذاتيـــة أكلـــر مــــــ  ابلتـــزام ابةتمـــاعه   لـــد
ويــوط   ــه نلوســهم الهــرا مــ  الواقــع ءـــدا مــ  التاــد  لــذ ويـــور  العةــــز  ــه النلـــوس   وابنءهــار بكــل مــا هــو أةنءــه علـــن ةســـاا 

تراةـــع ابنتمــان   وازديـاد اليـ س   وابةبـال   كـذلك مـ  اآللـار السـلءية التـه تسـءءها مشـاهدو اللنـوال الل ـائية تعزيـز الهويـة الللا ةـــة   و 
لــارو النزعــة العدوانيــة لــدل اوطلــاا مــ   الللا ــة ابســتهالكية لــدل او ــراد مــ  خــالا ابعالنــال التللزيونيــة بطرقهــا ابيةائيــة  الةذابــة   واع

فر العنــ  والةريمــة التــه تزخــر ءهــا او ــالم العربيــة واوةنءيــة   ومةاولــة تللةــدها ومةاكاتهــا مــع ىخــوانهم وأقــرانهم   خــالا مشــاهدو منــا
واةتوان بعو هذ  الءرامج علن ةرعال كءةرو مـ  الخيـاا ةةـ  تةعـل الطلـل يعـيا ويلكـر خـار  نطـاق الواقـع  وكـذلك ىلـارو ال رائـز مـ  

 اي  ه ىشباعها .خـالا المشاهـد الةنسية   وابلة
ومـع زيـادو هـذ  الل ــائيال  لـد قـل اسـتخدام الل ــة العربيـة ءـة  أءنائنـا وشــباءنا بسـءا ال ـزو الللـا ه اوةنءــه   كمـا انتشـرل ءــة   

و ةرهـا مـ  الكلمـال اوخـرل  ولـم ةنةاـر الت ةـر  ـه الل ـة  helo – wow- come-on – goالشـباا اللهةـة اومريكيـة الدارةـة ملـل 
همــاا البســملة    والملــردال المســتعملة   ءــل امتــدل ليشــمل نوعيــة اوكــل والمالبــس ؛ ىذ شــا  تل ــةل الوةبــال الســريعة ونســيا  ؛ ءــل واع

وأاـــبةل المالبــــس المل ـــلة هــــه اللبعــــة المعكوســـة   واللماــــا  التــــه تةمـــل اــــورا  ناــــ  عاريـــة . كمــــا ةــــذرل دراســـة علميــــة مــــ  
ةــران انتشــار ءــرامج تللزيــو  الواقــع الملتبســة مــ  ال ــرا علــن اللنــوال الل ــائية العربيــة  او ــرار البال ــة التــه قــد تاــةا العــالم العربــه

 والته تةمع شبابا و تيال  ه مكا  واةد تسهل  ه تعمةال ابنةراف ابةتماعه وتدمةر قيم الشباا ابةةاءية وهويتهم الللا ية .
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طـــة ءهـــم   وذلـــك مـــ  خـــالا زيـــادو ابنتمـــان ىلـــن الـــدة  ولـــذلك  مـــ  الواةـــا علةنـــا تاةةــــم أو ــــا  الـــنان   والفـــروف المةي
الةنة     و رس الملاهيم اوخالقية والسـلوكية الاـةيةة   ود عهـم ىلـن ابعتـزاز ءهـويتهم العربيـة وابســالمية   ممـا ةةعلهـم بمـ م  مـ  

ةــيمهم ودوارهــم الةليليــة   ومــدل التــزامهم تل اال ــزو الللــا ه ال ربــه والتــ لر بــذ   و ــه هــذا الســياق ةةــا علــن اوســر والمــربةة  أ  يعةــدو 
 ءهـذ  اودوار والمسـئوليال المللـاو علــةهم   والعمـل علـن اختيــار قنـوال   ائةــة ءدةلــة ومــلةدو وتعويـد اوطلــاا والشــباا علـن مشــاهدتها  

ــل هللا جميعــًا وال تفرقــوا "" و اعتصــموا بحوعلةنــا ةمةـــعا  نةــ  المســلمة  التمـســـك بةءــل ل   وابســتعانة بــذ  ــه كــل اومــور  ومواةهــة  ب
 " ولوال دفع هللا الناس بعض م ببعض لفسدت األرض ولرن هللا ذو فضل على العالمين " .هذ  اللنوال ود عها ومةاربتها    
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 التـعيين الرابـع
 الفضـــــائيــــات

 أواًل:أهداف التعيين:
تو يم الملاود بملهوم الل ائيال . نقع أ  تكو  الطالبة قادرو علبعد ابنتهان م  هذا التعةة  ةتو   
 األهداف اإلجرائية السلوكية 

تّعرف الطالبة الل ائيال.-1 أ  ر  
اآللار السلءية المترتبة علن مشاهد  الل ائيال. ةأ  تعدد الطالب-2  
ة.أ  تمةز الطالبة ءة  الم امة  ال لة والسمةنة  يما تءلذ اللنوال الل ائي-0  
أ  تو م الطالبة اآللار المترتبة علن مشاهدو ءرامج تللزيو  الواقع-4  
أ  تلار  الطالبة ءة  ةاا العالم قءل وبعد فهور الل ائيال.-5  
 بعو الءرامج الته تء  عءر اللنوال الل ائية. ةأ  نتلد الطالب-9
أ  توافا الطالبة علن مشاهدو الءرامج الملةدو.-0  
   مشاهدو الءرامج الهابطة.ع ةأ  تءتعد الطالب-9
أ  تلرأ الطالبة النو قرانو اامتة ءخمس دقائال. -6  
أ  تلرا الطالبة النو قرانو ةهرية اةيةة.-13  
أ  تةمع الطالبة ملابل ومو وعال  م  شبكة المعلومال وم  مكتبذ الكلية ع  الل ائيال. -11  

 ثانيًا:خطوات الدرس:
ـــد : لـــه مكـــو  مـــ  أربـــع طالبـــال تخـــر  ىةـــدل الطالبـــال مـــ  ةلةءتهـــا مةلـــة تتةـــد  عـــ  )ســـتار لمشـــهد تملة ةتة ـــر المعلمـــ التم ي

 ل(ذلــك الءرنــامج الــذ  شــ ل المراهلــال والمــراهلة    وهــو مــ  ءــرامج تللزيــو  الوقــع ةءــدأ الةــوار ءــة  الطالبــال   انفــر  مــا أةمــهأكاديم
نان واةــــدو  ولكنــذ قاـــةر ةـــدا وبــدو  أكمـــام و ت ـــةك اوخريـــال   مللــذ  وتءـــدل اوخريـــال ىعةاءـــها باللبـــاس باســـتلللباســها للـــد اشـــتري

 ؛يالك م  ةاهلة أة   تعيشة 
مع دةننا و ب عاداتنا  الألسل  ه الدنيا؟ أب تري   اللنوال الل ائية؟ أنذ مةتشم ةدا ملارنذ بما نرا ؛ترد الطالبة   ولكنذ ب ةتل

ب نعةءها!!!!لم ةنار     تنهن المعلمة المشهد وتءدأ بمناقشتذ  اةءدو أنن انا هيا ءنوتلالةدنا ترد زميالتها ةوووو  أنك تتكلمة  ملل ةدات
 مع الطالبال .  

  ه الطالبال  ه المشهد الساءال؟  ما رأيك - 
بالل ائيال؟ دما الملاو   -   
الءرامج الته تعر ها؟  ما نو   -   
ما هه الليم واوخالقيال الته تءلها هذ  اللنوال؟      -   
هل تتلال هذ  الليم مع أخالقياتنا ومبادئ دةننا الةنة ؟  -   

بعد أ  تةةا الطالبال ع  هذ  اوسئلة تطلا منه  المعلمة قرانو الدرس قران  اامتذ  لمعر ة المزيد ةوا هذا المو و  مع و ع 
 خل تةل الملردال ال ةر وا ةة علن أ  ةنهة  اللرانو ءخمس دقائال  لل.
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لبال اللرانو تس له  المعلمة ع  الملردال ال ةر و ـةذ لـم تـدو  الةدةـد منهـا علـن السـءورو  ـه المكـا  المخاـو لـم بعد أ  تنهه الطا
 تناقا الطالبال باوسئلة التالية 

ابم العالم بعد فهور الل ائيال ؟أكة   -2  
كم عدد اللنوال الل ائية الته تء  للعالم العربه؟ -0  
اللنوال الل ائية ؟ما نو  الءرامج الته تءلها  -4  
ما اآللار السلءية المترتبة علن مشاهدو اللنوال الل ائية؟ -5  
ما ت لةر اللنوال الل ائية علن الل ة العربية ؟ -9  
هاته ملاا لءرامج تللزيو  الواقع؟ -0  
الته ةءلها هذا النو  م  الءرامج ؟ مما نو  اللي -9  
كمسلمة اتةا  هذ  الءرامج؟ كما واةب -6  

ناقشة المعلمة للطالبال تطري الس اا التاله للتوال لللكر  العامة للدرس بعد م  
ما نو  الليم الته ساهمل الل ائيال  ه انتشارها؟   

 لم تدو  اللكرو بعد استخراةها م  أ وا  الطالبال.
( ن)ادرل الل ائيال لمةتمعنا العدةد م  الليم الللةل منها ةةد وأ لءها رد   

درس قران  ةهرية متمللة للمعنن   لم تلرأ الطالبال علن تءدأ ب   ل الطالبال لتكو  قدو  لزميالتها  ه ةودو اللرانو لم تلرأ المعلمة ال
وخالا قرانو الطالبال للنو تتم عملية التاويا والتلويم لألخطان الته يلع  ءها م ِ قءل الطالبال أنلسه  وةسا الطريلة التربوية 

  ه تاويا اوخطان
مرةلة الشري والتةلةل .لم ت ته   

ذلك  ه أيام العطالل.  تلرأ طالبذ الللرو اوولن م  ءداية النو ىلن.....واكلر م  
 لم تءدأ المعلمة بمناقشة الللرو وتةلةلها بطري اوسئلة التالية.

عر ه الل ائيال؟ -  
كة  اابم العالم بعد فهور الل ائيال؟-  
ه المةتمع؟ما نو  الت لةر الذ  تتركذ الل ائيال   -  
كم عدد اللنوال الته تء  ءرامج للدوا العربية؟ -  
بماذا يشعرك هذا العدد؟ -  
ماذا يعنه امتداد الء  التللزيونه ليابم علن مدار الساعة؟ -  
ما الالة الته ت لا علن ءرامج الل ائيال؟-  
ما نو  الم امة  الته تلدمها ءرامج اللنوال الل ائية؟ -  
تءلها هذ  الءرامج ؟ما نو  الليم الته  -  
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اللنوال الل ائيال م  النو  السلءه؟ ذهل ةميع ما تلدم -  
هل يكله ما تلدمذ اللنوال الللا ية والدةنية المتخااة لمواةهة ما تلدمذ اللنوال اوخرل ؟ -  
م  أة  تستله هذ  اللنوال الليم الته تلدمها ؟ -  
هل هذ  الليم مناسبة لمةتمعنا؟ -  
ل ه الطلل الخلةةه أمام التللزيو ؟كم م  الوقل ي -  

خالا ىةابة الطالبال ع  اوسئلة تتوال المعلمة لأل كار اللرعية م  أ وا  الطالبال وتسةلها علن السءورو  ه المكا  المخاو  
 لم تواال المعلمة شري باقه الللرال ءنلس الطريلة.

 
 

 التقويم:
 تلوم المعلمة بطري اوسئلة التالية مع الطالبال.

عر ه الل ائيال؟-1  
ما اآللار السلءية المترتبة علن مشاهدو تللزيو  الواقع؟-2  
بعو الءرامج الته تلدم م امة  ةةد  وأخرل تلدم م امة  ردةئة؟   اذكر -0  
ما اآللار السلءية المترتبة علن مشاهدو ءرامج تللزيو  الواقع؟-4  
كة  كا  ةاا العالم قءل فهور الل ائيال وبعد فهورها؟-5  

 لم تة ر المعلمة ةدوا ءرامج ىةدل اللنوال الل ائية وتءدأ بمناقشة هذا الةدوا مع الطالبال وذلك ءتةلةل الءرامج الملدمة.
لم تكل  المعلمة الطالبال ءةمع ملابل ومو وعال م  خالا شبكة المعلومال أو المكتبة ع  الل ائيال  لارها علن المةتمع 

عة الاباي.وللا تذ وذلك للرانتها  ه ىذا   
 

 رابعًا :األنشطة والوسائل التعليمية:
النشال التملةله  ه مرةلة التمهةد .-1  
المةلة المستخدمة  ه المشهد -2  
ةدوا الءرامج  ه مرةلة التلويم .-0  
 
 

 خامسًا:التقويم
التلويم الءنائه المستمر.-1  
التلويم الذاته.-2  
التلويم النهائه.-0  
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الخامسلتعيين القطعة القرائية الخاصة با  

 حقـــوق اإلنســان
 

ةــزعم ال ــرا أ  ةلــوق ابنســـا  ماــطلم ةدةــد نســـءيا   ــه التلكةــر ابنســانه  وتعـــود ةــذور  ىلــه اللـــر  اللــام  عشــر المـــيالد . 
يعتءـرو  )ةــو  وُتعـّرف ةلـوق ابنســا  ب نهـا تلـك الةلـوق التـه يمتلكهـا ابنسـا  مـ  كونـذ ىنسـانا  مـ  ةـّران طابعـذ وكــرامتذ ابنســانية   و 

لـوك( الملّكـر الرئيسـه الـذ  تعّلـال اسـمذ ءهـذ  الفـاهرو ةةـ  تطــّرق بالتلاـةل ىلـه ةلـوق الةريـة والةيـاو وابمـتالك لكـل ىنسـا    وتنــاد  
 الةمعية العامة ءهذا ابعال  لةلوق ابنسا  وت ع المواد التالية لةل  ةلوقذ  

 ةلوق.ةولد ةميع الناس أةرارا  متساوي   ه الكرامة وال -1
 لكل ىنسا  ةال الّتمتع بكل الةلوق والةّريال الواردو  ه ابعال  دو  تمّةز. -2

 لكل  رد الةال  ه الةياو والةرية وسالمة شخاذ. -0

 ب ةةوز استرقاق أو استعباد أ  شخو. -4

 كل ىنسا  لذ الةال أ  يعترف بشخاةتذ اللانونية. -5

 كل الناس سواسية أمام اللانو . -9

عه ال ـرا أنهــم و ـعوها ويتناسـو  أ  ابســالم ومنـذ أربعـة عشــر قرنـا  قـد ســءال المنفمـال الدوليـة   والــّدوا و ةرهـا مـ  الةلـوق التــه ةـدّ 
الةدةلـة  ــه ىعــال  هــذ  الةلـوق  ءــل أقــام دعوتــذ ودولتـذ علةهــا  ولــم ةتخــذ ابسـالم مــ  هــذ  الناــوو مةـّرد مــواع  أخالقيــة  ءــل أوامــر 

 هذ  الةلوق  يما أةملتذ ناوو الشريعة ابسالمية  يما ةله تشريعية و تّم تطءيلها بشكل عمله . وتتلخو 
   و للد كّرمنا ءنه  دم{)كرامة ابنسا ( عمال  ءنو اللر   الكريم الذ  ةان  يذ{. 

  عـدم التمةةـز  ــه الكرامـة   و ـه الةلــوق اوساسـية مـا ءــة  ىنسـا  و خـر بســءا العـرف   والةـنس   أو الّنســا   أو المـاا عمـال  بمــا
ب   ـــل لعربـــه علـــه أعةمـــه وب (اللـــر   الكـــريم  ) ىّ  أكـــرمكم عنـــد ل أتلـــاكم ( وعمـــال  بلـــوا الرســـوا اـــلن ل عليـــذ وســـّلم  ةـــان  ـــه

 أءيو علن أسود ىب بالتلول( وقولذ أي ا   ) النسان شلائال الرةاا ( .
 ا  لهـذ  اوسـرو   عمـال  بلـوا رسـوا ابسـالم )الخلال الندان ءوةدو اوسرو ابنسانية   وابعـال  أ  خةـر النـاس عنـد ل هـو أكلـرهم نلعـ

 كلهم عياا ل  وأةءهم ىليذ أنلعهم لعيالذ ( .
    الدعــوو ىلـه التعــاو  ءـة  الشعــوا ىلــه مـا  يـذ الخةــر  وتلـديم ةميـع أنــوا  الءـر ىلـه ةميــع ءنـه ابنسـا  دو  النفــر ىلـه ةنســياتهم

 وةعلناكم شعوبا  وقبائل لتعار وا ىّ  أكرمكم عند ل أتلاكم ( . )  :أو دةنهم عمال  بما ةان  ه اللر   الكريم
  ـه الــدة  قـد تءــّة  الرشــد   ةريـة ابنســا   ـه علةدتــذ  وعـدم ةــواز ممارسـة ابكــرا   ةهـا   عمــال  بمـا ةــان  ـه اللــر   الكـريم  )ب ىكــرا 

و ـه ذلـك اسـتنكار بسـتعماا ال ـ ل علـن ةريـة ابنســا   مـ  ال ـه (   وعمـال  بلولـذ أي ـا  ) أ  نـل تكـر  النـاس ةتـن يكونـوا مـ منة  ( 
  ه العلةدو .

 .) ةرمة العدوا  علن ماا ابنسا  وعلن دمذ  عمال  بلوا رسوا ابسالم   ) ى  دمانكم وأموالكم عليكم ةرام 
    م ةتن تست نسوا ( .و ب تدخلوا ءةوتا   ةر ءةوتك(ةاانة الءةل لةماية ةرية ابنسا  عمال  بما ةان  ه اللر   الكريم 
  التكامــل ءــة  أءنـــان المةتمــع ةةـــ  ةعــل لكــل ىنســـا  الةــال  ـــه أ  ةــنعم بالةيـــاو الكريمــة والتةــرر مـــ  الةاةــة والللـــر  ةةــ  ةعـــل

ـرف لـذو  الةاةــة علـن اخـتالف ةاةـاتهم . عمـال بمـا ةــان  ـه اللــر    الكريم )وا ة  لـذاللـر   الكريـم ةلا معلوما  مـ  أمـواا اللـادري  لُتاي
  ه أموالهم ةال معلوم للسائل والمةروم(.
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  طلــا العلـم  ري ـة علـن كـل مســلم (أ  (وةــوا العلـم علـن كـل مسلـــم  مـ  أةـل الل ـان علـن الةهــل  عمـال  بلــوا رسـوا ابسـالم
 علن كل م  أسلم ويشمل ذلك الذكور وابنا  .

لـل الرةـاا   ىب مـا ُةعـل للرةــاا مـ  ةـال  ـه رئاســة وكـذلك أعلـ  ابسـالم أ  النسـان شــلائال الرةـاا   وأ  لهـ  مـ  الةلــوق م 
 ةاوســـرو وتةّمـــل مســـئولياتها  وذلـــك لمـــا ُءنـــه عليـــذ تكـــوي  الرةـــاا مـــ  خاـــائو تةعلهـــم  ـــه اواـــل أقـــدر علـــن ةمـــل هـــذ  المســـئولي

يكـو   ـه ذلـك مسـاس  ابةتماعية الللةلة   وما هذا  ه الةليلة ىب عان للةـل ُو ـع علـن عـاتال الرةـل وُةـررل منـذ المـرأو مـ   ةـر أ 
 بالكرامة المتساوية   أو بالةلوق المتساوية   و ه ذلك منتهن العدا وابءتعاد ع  الفلم  يما ءة  الةنسة  .

ولــذلك تةــرو المملكــة العربيــة الســعودية علــن ةلــوق ابنســا  اســتنادا  للشــريعة ابســالمية  وســّنة الماــطلن اــلن ل عليــذ  
 مية مةمية بال مانال التشريعية والتنلةذية .وسّلم   علن أنها واةبال ةت
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 التـعيين الخـامس

 حقـــوق اإلنســـــــان                     
 أواًل:أهدف التعيين:

ةلوق ابنسا . مبعد ابنتهان م  التعةة  ةتوقع أ  تكو  الطالبة قادرو علن تو يم الملاود بملهو   
 

 األهداف اإلجرائية السلوكية:
تّعرف الطالبة ملهوم ةلوق ابنسا .-1 ًر  
أ  تعدد الطالبة ءنود ةلوق ابنسا  الته و عتها الةمعية العامة-2  
ابنسا  الته نادل ءها الشريعة ابسالمية. ق ءنود ةلو  ةأ  تعدد الطالب-0  
أ  تءره  الطالبة علن أ  ابسالم سءال ال را  ه ةماية ةلوق ابنسا .-4  
ر  الطالبة ءة  ةلوق ابنسا   ه ابسالم وةلوقذ  ه اللوانة  ال ربية الو عية .أ  تلا -5  
أ  تواز  الطالبة ءة  ةلوق المرأو  ه ابسالم وةلوقها  ه اللوانة  الو عية.-9  
.اأ  تشعر الطالبة بابعتزاز ءدةنه-0  
اآلخري  .م الطالبة حقوق أ  تةتر-9  
ءخمس دقائال. النو قران  اامل  ةأ  تلرأ الطالب -6  
النو قران  ةهرية اةيةة.   ةأ  تلرأ الطالب-13  

 ثانيًا : خطوات الدرس:
 التم يد:

تة ـر المعلمـة مةموعـذ اـور مـ  الاـة  والمةـالل التـه تةـدلل  عمـا ةـد   ـه سـة  أءـو  ريـا علــن أ  
 المعلمة الاور لم تساا الطالبال ةوا هذ  الاور . وةتم اختيار الاور بعناية تعر 

تري   ه الاورو؟ماذا -  
نشرال اوخبار؟ ههل سءال وشاهدل هذ  الاور  -  
؟اهل سمعل أو قرأ ل  ه وسائل اوعالم عما ةد   ه سة  أءو  ري-  
ما رأيك  ه هذ  الممارسال؟-  
ماذا تشعري  اتةا  هذ  اوعماا؟-  
هل يستةال ابنسا  مهما  عل هذ  ابهانة؟-  
  التعلةال التاله ذلماذا؟  لم تعلال لمعلم-

ولمعر ة المزيد ع  ةلوق ابنسا  الته ةل تها ةميع الشرائع سوف نتعرو هذا الةوم لهذا الملهوم الذ  
 يكلر الةدة  عنذ ويلل تطءيلذ ومراعاتذ.
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لم تطلا المعلمة م  الطالبال قرانو الدرس قران  اامتذ  ءخمس دقائال مع و ع خل تةل الملردال ال ةر 
م  اللرانو تس له  المعلمة ع  الملردال ال ةر وا ةة وتدو  الةدةد منها علن وا ةة  بعد أ  تنتهه الطالبال 

 السءورو  ه المكا  المخاو لذ لم تناقا الطالبال بطري اوسئلة التالية  
عر ه ماطلم ةلوق ابنسا  ؟ -  
عدد  بعو الةلوق الته ةنو علةها مةلاق الةمعية العامة؟ -  
ل  عله؟م  أوا م  طءال ةلوق ابنسا  بشك -  
كة  ةلال ابسالم العدالة ابةتماعية؟ -  
كة  ةلال ابسالم ةرية اوديا ؟ -  
علن كرامة ابنسا ؟ مكة  ةا   ابسال -  
كة  ةا   ابسالم علن ةلوق المرأو؟ -     

 بعد ذلك تطري المعلمة الس اا التاله للتوال ىلن اللكرو العامة للدرس.
ةلوقذ  ه ابسالم؟قارنه ءة  ةلوق ابنسا   ه ال را و    
لم تستنتج اللكرو العامة م  أ وا  الطالبال لم و تدونها علن السءورو  ه مكانها .   

 )ةلوق ابنسا   ه ابسالم لم تك  مةرد مواع  أخالقية ءل أوامر تشريعيذ(
دو وخالا عملية ىةا    لم تلرأ الطالبال علن أ  تءدأ ب كلره نلم تلرأ المعلمة الدرس قران  ةهرية متمللة للمعن

 اللرانو تتم عملية تاويا وخطان لم تنتلل للمرةلة التالية  
 

   :الشرح والتحليل
تلرأ طالبذ الللرو اوولن م  ءداية النو ىلن......ةدعه ال را ب نهم و عوها  لم تءدأ المعلمة بمناقشة اللكرو 

 بطري اوسئلة التالية  
ا؟متن فهر ماطلم ةلوق ابنسا  عند ال ر  -  
م  الملكر الرئيسه الذ  ارتبل اسمذ ءهذا الماطلم؟ -  
عر ه ةلوق ابنسا  ؟ -  
هل مزاعم ال را اةيةذ  يما تعلال بفهور هذا الماطلم ؟ -  
هل طءال ال را ةلوق ابنسا  بشكل  عله ؟ -  
عدد  ةلوق ابنسا  الته تناد  ءها الةمعية العامة؟ -  
 

ــئلة تت واـــل المعلمـــة لأل كـــار اللرعيـــة مـــ  أ ـــوا  الطالبـــال و تـــدونها علـــن مـــ  خـــالا ىةابـــة الطالبـــال عـــ  اوسـ
 السءورو  ه المكا  المخاو لها لم تواال المعلمة شري باقه الللرال ءنلس الطريلة .
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 التقويم:
 

 

تلوم المعلمة بطري اوسئلة التالية علن الطالبال علن أ  تكو  اوسئلة  علن بطاقال علةها  ه الخل  اور 
 ه   نتهاكال لةلوق ابنسا   كاور مةاعال  معتلالل ) ونتةناما(   اور م  واقع ما يةدلبعو اب

  لسطة  العراق و ةرها  م  ابنتهاكال ال ربية لةلوق ابنسا  المسلم  
 

عر ه ماطلم ةلوق ابنسا  ؟-1  
عدد  ءنود ةلوق ابنسا  الته نادل  ءها الةمعية العامة؟-2  
لته نادل ءها الشريعة ابسالمية ؟عدد  ةلوق ابنسا  ا -0  
هاته دليال  علن أ  ابسالم سءال ال را  ه ةماية ةلوق ابسالم ؟ -4  
قارنه ءة  ةلوق ابنسا   ه ابسالم وةلوقذ  ه اللوانة  ال ربية الو عية ؟ -1  
الو عية ؟  قارنه ءة  ةلوق المرأو  ه ابسالم وةلوقها  ه ا للوانة -2  
 

 
 رابعًا: األنشطة والوسائل التعلمية :

الةرائد والاة   ه مرةلة التمهةد. -  
الاور  ه مرةلة التلويم. -  

 خامسًا: أساليب التقويم :

التلويم الءنائه المستمر.             -1  
التلويم الذاته .-  2 
التلويم النهائه -0  
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 بســم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 ( 3مـلحـق رقـــم ) 
 

 
     

 دليــل تــدريــس الـربنامـــج                    

 اخلاص بتنمية مفاهيم العوملة لدى طالبـات       

 املرحلـــة الثانويـــة      

 



وية والتنميةالمشاركة وتطوير التعليم الثانوي                                                                    المركز القومي للبحوث الترب  

 - 61 - 

 
 دليـل تـدريـس الـربنامـج

 

 

 

 محتويات الدليل :
 مقدمة . .8
 أهداف البرنامج . .6

 مدم البرنامج . .2

 محتول البرنامج . .2

 طريقة تدريس البرنامج . .1

 ائل ، واألنشطة المستخدمة .الوس .2

 أساليب التقويم . .1

 توجي ات عامة للمعلمة )في تدريس الوحدم وتقويم ا(. .1
 

   

 مقدمــة الدليــل:أواًل :     
 

لنـا أ  نختـار ءـة  عولمــة التعلـيم  وتعلـيم العولمـة؛  ـح  اواــم أ  نتوةـذ نةـو تعلـيم العولمـة    و  هــذا   ىذا كـا
العولمــة  واســتنكارها ؛ و  تعليمهــا يعنــه تــدريا أطلالنــا وشــباءنا  ر خر وهــو ىنكــا ل  ءءــد ةــاواــوا ىذا مــا قــور  لالءــدة

دراك مــا تت ــمنذ مــ  تهدةــدال و ــرو    هــه ليســل شــرا  خالاــا وبخةــرا  مة ــا   علــن  نيــال  و ليــال التعامــل معهــا  واع
 ( .0-1 و و 43)

ملــاهيم العولمــة   ممــا دعــن ىلــن التلكةــر  ــه ءــرامج الليــاس اللءلــه لهــذ  الدراســة عــدم معر ــة الطالبــال  لوقــد ألءــ
 ت طه هذا العةز؛  كا  لوةود هذا  الءرنامج ما ةءرر .

ــي ل لتنميـــة ملـــاهيم العولمـــة لـــدل  والءرنـــامج التـــاله ءنـــه علـــن أســـاس مةموعـــة مـــ  اوهـــداف الســـلوكية التـــه اـ
نشــطة  وأســالةا التلـــويم ةســا ملت ـــيال الطالبــة   ويةــرو هـــذا الءرنــامج علــن تنويـــع طــرق التــدريس  والوســـائل  واو

 الموق .
كمـا روعــه  ـه اختيــار مةتـول الءرنــامج اتاـالذ بةيــاو الطالبـال ابةتماعيــة  وكـذلك المرةلــة العمريـة للطالبــال  

 وخاائو النمو العللية وابةتماعية .
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 ثانيا : أهداف البرنامج :
 ف( واوهــدا25   19لــذ  أو الةاــوا عليــذ بعــد  تــرو دراســية معةنــة)تعـرف اوهــداف ب نهــا نــاتج تــدريس ةنب ــه تةلي             

 هه ةةر الزاوية  ه عملية التعليم والتعلم.
 وتءرز أهمية تةدةد اوهداف  التعليمية كونها   "

 تساعد علن اختيار الخءرال التربوية للمنهج المدرسه. .1
 ةزن م  المنهج المدرسه. تساعد علن تةدةد اونشطة التربوية الالية  والالالية والته هه .2

 تسهم  ه تةدةد أسالةا التلويم  وأدواتذ المناسبة. .0

 ت د  ىلن تةلةال تعلم أ  ل؛ و  ةهود المعلم والمتعلم ستتركز ةوا تةلةال اوهداف الملاودو. .4

 (.29 19تساعد  ه تلريد التعليم  وةعلذ أكلر ىنسانية." ) .5
ري لتنمية ملـاهيم العولمـة لـدل طالبـال المرةلـة اللانويـة؛  ـح  هـذا الءرنـامج سـوف ةنطلـال وبما أ  هذ  الدراسة تهدف ىلن ءنان ءرنامج ملت

 م  اوهداف.
 و يما ةله سنةدد أهداف هذا الءرنامج 

 الهدف العام  تنمية مهارال العولمة لدل طالبال المرةلة اللانوية.

 وتتلر  م  هذا الهدف اوهداف التالية 
 بال المرةلة اللانوية.تنمية ملهوم ابرهاا لدل طال
 لدل طالبال المرةلة اللانوية. لتنمية ملهوم ةوار الة ارا

 تنمية ملهوم ارا  الة ارال لدل طالبال المرةلة اللانوية.

 تنمية ملهوم السالم العالمه لدل طالبال المرةلة اللانوية.

 تنمية ملهوم الل ائيال لدل طالبال المرةلة اللانوية.

 ابنسا  لدل طالبال المرةلة اللانوية.تنمية ملهوم ةلوق 

 ثالثا: مدم البرنامج:
 يست رق تطءةال الءرنامج عشر ساعال؛ ءواقع ساعتة  لكل تعةة  ةة  يةتو  الءرنامج علن خمس تعةةنال 

 رابعا: محتول البرنامج:
 يةتو  الءرنامج علن خمسة تعةةنال وستة ملاهيم

 .التعةة  اووا           ملهوم ابرهاا-1
 التعةة  اللانه           ملهوم ارا  الة ارال وملهوم ةوار الة ارال. -2
 التعةة  اللال           ملهوم السالم العالمه. -0
 التعةة  الرابع        ملهوم الل ائيال. -4
 التعةة  الخامس          ملهوم ةلوق ابنسا . -5

 الملاهيم لالعتبارال التالية    وقدتم اختيار هذ
مناسـبة لمسـتول ن ـج الطالبـال العللــه وابةتماعه؛وذلـك  ـه  ـون خاـائو نمـوه   ــه  مأ  هـذ  الملـاهي .1

 هذ  المرةلة.
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 اتااا هذ  الملاهيم ءواقع ةياو الطالبال. .2

 أ  هناك قيما  تربوية واةتماعية م  وران معر ة الطالبال لهذ  الملاهيم. .0

 وةياو الناس. أ  هذ  الملاهيم مطروةة بكلرو  ه وسائل ابعالم .4
 

 خامسا: طريقة تدريس البرنامج:
يعـــرف خـــاطر و خــــرو  طريلـــة التــــدريس ب نهـــا " الخطــــة الشـــاملة التــــه يســـتعا  ءهــــا  ـــه تةلةــــال الهـــدف التربــــو  

( . "والنفــرو الةدةلــة ىلــن طـــرق التــدريس تعتءرهــا وســائل لتنفــيم المةـــاا الــذ  يةــيل بــالمتعلم ؛كـــه 16   10المنشــود" )
 (.23  10ذ؛ ىذا  همنا م  السلوك معنا  الواسع الذ  يشمل المعر ة والوةدا  واودان" )ةنشل وي ةر سلوك

والطريلـة هنـا هـه  مةموعــة مـ  ابةـرانال التــه سـتتبعها الدراسـة مــ  أةـل تنميـة ملــاهيم العولمـة لـدل الطالبــال 
 ولعل أنسا الطرق لتنمية هذ  الملاهيم ما ةله 

طريلة تلـوم  ـه ةوهرهـا علـن الةـوار  و ةهـا يعتمـد المعلـم علـن معـارف التالمةـذ " وهذ  ال طريقة المناقشة :.   8
ةابـــال التالمةــذ لتةلةـــال  وخءــراتهم الســـابلة   ةوةــذ نشـــاطهم ب يــة  هـــم الل ــية الةدةـــدو مســتخدما اوســـئلة المتنوعــة  واع

 (. وم  مزايا هذ  الطريلة 01   10أهداف الدراسة" ) 

 راطية."أنها تكسا روي التعاو  والديمل 

 .ابهتمام بالدور ابةةاءه لكل ع و م  أع ان الةماعة 

 .ةها ىلارو للمعارف السابلة  وتلءةل لمعارف ةدةدو  

 .ةها استلارو النشال العلله اللعاا عند التالمةذ  وتنمية انتباههم وت كةد تلكةرهم المستلل  

 .التدريا علن طرق التلكةر السليمة 

 ل التعليميــة  وت خـذ  ـه الاــلوف العليـا خااـة  ــه المرةلـة اللانويـة اــورو تاـلم المناقشـة  ــه ةميـع المراةـ
 (.01 10الةدا وتبادا الل ايا") 

  ــتعلم ءنلســــذ ىلــــن المعلومــــال المطلوبــــة؛بتلا  المهــــارو  وذلــــك عــــ  طريــــال "تةلــــال هــــذ  الطريلــــة واــــوا المــ
 المناقشة الدائمة ءة  المعلم والتلمةذ.

 ل اللكر   ه الطالا  وبةعل التدريس ةيا شائلا.تعمل هذ  الطريلة علن ىلارو النشا 

 ( " 142  10تتيم هذ  الطريلة اللراة بكتشاف مواها الطالا وقدراتهم الل وية  ) 

وابكتشــاف هـــو الطريلــة" التــه ةـــتم  ةهــا ت ةةــل الاـــيا ة الللفيــة للملهـــوم أو  . طريقــة االرتشـــاف الموجـــه: 6
التعليميــة التـه ةـتم خاللهــا تـدريس الملهــوم  أو التعمـيم  أو هــو مةاولـة اللــرد التعمـيم المـراد تعلمــذ ةتـن نهايــة المتابعـة 

 الواوا ىلن المعر ة ءنلسذ.

 وم  مزايا هذ  الطريلة  

 .زيادو الكلانو الذهنية لللرد المتعلم 

 .ىةساس اللرد ب نذ ةنةز عندما يلوم بعملية ابكتشاف 

 يساعد علن تخزي  المعلومال بطريلة يسهل استرةاعها. 

 .تدربذ علن الليام بابكتشاف ءنلسذ 
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 .تناسا او راد اوكءر سنا؛ ةة  ةتعلمو  ءيسر وسهولذ 

  تســاعد الطالــا  ــه تطءةــال اللاعــدو التــه ةتواــل ىلةهــا علــن أمللــة واقعيــة  وتةويــل الءيانــال التــه ةــدركها
 ىلن اورو تناسا التعميم.

 ــتطيع أ  يلهــــــم  تســـــاعد  ــــــه ةـــــل المشــــــكالل؛ و  الطالـــــا الــــــذ  تــــــدرا علـــــن أســــــلوا ابكتشـــــاف يســــ
 اللاعدو وأ  ةةعلها قاءلة لالستخدام؛ةة  يطبلها  ه ةابل ةدةدو .

 .تساعد الطالا علن أ  ةنلل ما تعلمذ  ه المدرسة ىلن مواق  ةياتذ المستلءلية خارةها 

 (.   93  91  10تلةر ةماس الطالا وتستةوذ علن اهتمامذ ومةلذ" )

ــر متعـــددو " فهــ . أســلوب التعيينــات :  2 ر هــذا اوســلوا  ــم  التيــارال الةدةلــة للتربيــة ويطلــال عليــذ أســمان ُأخر
منهــا )دالتــو ( وهــو   نــو  مــ  الواةبــال التــه ةتــولن المعلــم  ةهــا تكلةــ  التالمةــذ دراســة مو ــو  معــة   ــه  تــرو زمنيــة؛ 

رشــــاد المعلـــم الـــذ  يســـاعد التالمةـــ ذ علـــن الدراســـة الذاتيـــة بةريــــة وذلـــك بمـــا ةتوا ـــال مـــع مةـــولهم وقـــدراتهم تةـــل توةيذ واع
منفمــة  ويــوةههم ىلــن المراةــع والماــادر  ويســاعدهم  ــه الت لــا علــن العلبــال التــه تعتر ــهم  لــم ةتــولن المعلــم بعــد 

 ذلك تلويم التالمةذ  ه نهاية دراسة التعةة 

 وم  مزايا  أنذ  
 ءـــراز مــــا  يـــذ مــــ  قـــيم ومنـــ اهج ســــلوكية تمكـــ  التالمةــــذ مـــ  التطــــور يةلـــال التلاعـــل الولةــــال ءـــة  المعلــــم  والتالمةـــذ  واع

 باستمرار.

 .يسءال ءتةدةد اوهداف الته ةريد المعلم تةليلها 

   يعتمـد علــن أكلــر مــ  نــو  مـ  اوســئلة  هنــاك اوســئلة المتعللــة بـالتلكةر  واوخــرل المرتبطــة بــاللهم  واللاللــة المرتبطــة
 ءت ةةر ابتةا ."

 وتطءيلاتها المختللة  ه مواق  الةياو."ةتيم اللراة للمتعلمة  لممارسة المهارو  

 .يعود الطالا ابعتماد علن أنلسهم وتةلزهم ىلن البة  والتلاه  والتعلم الذاته 

 ( " 142  10يعود الطالا الللة ب نلسهم م  خالا مشاركة المعلم  ه التةد    ) 
 استراتيجية التعليم التعاوني : -2

عـا  كمةموعة؛للواــوا ىلـن هـدف معـة   ويـ م  هـذا النـو  مـ  التعلــيم "وهـو مـدخل للتعلـيم يشـمل عمـل التالمةـذ م
رشـاد المعلــم   وهــذا النـو  مــ  الــتعلم    ذىتاةـة  ــرو النةـاي لكــل مــتعلم و لـا  للدرتــذ  واســتعدادت تةـل ىشــراف  وتوةيــذ  واع

 ( وم  خاائو التعليم التعاونه94  2معا بلاعلية ) مةتيم اللراة للتالمةذ للتعل
 .هتةريءه  أو عملأنذ تعلم -1
 الليادو. اأنذ تعلم قياد  ؛ةة  يعلم التالمةذ أسلو -2
 ءدو  تردد. لاتخاذ اللرارا نيساعد التالمةذ عل-0
 أنة تعلم  عاا"المرةع الساءال.-4

 وسوف ةتكو  الءرنامج م  خمسة تعةةنال وكل تعةة  يةتا  ىلن ساعتة . ويشمل كل تعةة  ما ةله 
 . عنوا  التعةة 

 تعةة .أهداف ال 
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 .الوسائل المعةنة 

 . خطوال التدريس 

 
 

 سادسا: األنشطة والوسائل المستخدمة:
 )أ( األنشطــة :

 أنشطة تملةلية ةة  تلوم الطالبة بعمل بعو المشاهد  وتلمو بعو اودوار خالا الدرس. 
 

 : أنشطة قرائية 

 ة بالمو و .تتملل  ه زيادو الطالبال للمكتبة وابطال  علن الكتا والمراةع المتال 

  أنشطة متعلقة بشبكة المعلومات  

ــبكة   تتملـــــــل  ـــــــه ةاـــــــوا الطالبـــــــال علـــــــن معلومـــــــال ةـــــــوا المو ـــــــو  المـــــــراد البةـــــــ   يـــــــذ مـــــــ  خـــــــالا شـــــ
 المعلومال)ابنترنل(.

  أنشطة شف ية  

 تتملل  ه المناقشة  والمشاركة  ه ىءدان الرأ   ه المو و . 
 )ب( الوسائل المعينة :

 ه عر ل م  خالا )اللةدةو(.او الم الولائلية الت

 بعو اوشيان الةليلية ملل المالبس وبعو أنوا  اوطعمة و اوشربة. 

 العناوي . واة   ومةالل تةتو  علن اور وبع

 رسومال م  انع المعلمة  أو الطالبال.

 ةليلية. ناور وشيا

 السءورو والطباشةر.
 
 

 سابعا: أساليب التقويم:
 : التقومي القبلي 

 ـون  هالباةلة بعمل تلويم قءله للطالبـال مـ  خـالا تطءةـال ابختبـارال التـه تـم ىعدادها وتعـدةلها  ـ سوف تلوم 
 العولمة. م ران المةكمة  والت كد م  ادقها ومو وعةتها وذلك للياس معر ة الطالبال لملاهي

 
  : التقومي البنائي 

ا  يلــدم الت ذيــة الراةعــة للطالبــال؛ ءهــدف والــذ  سياــاةا التطءةــال العملــه للءرنــامج ةةــ  ســيكو  تلويمــا  مســتمر 
 تنمية  ملاهيم العولمة .
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 : التقومي الذايت 

ىلــن ةانــا التلــويم المســتمر مــ  قءــل المعلمــة ســوف تلــوم الطالبــال أنلســه  بــالتلويم الــذاته وذلك خــالا مرةلــة  
 اللرانو الةهرية .

 
 : التقومي النهائي 

التلـويم اللءلـه   هئه مـ  خـالا ابختبـارال التـه تـم ىعـدادها  وتطءيلهـا  ـ ه النهاية سـتلوم الدارسـة بـالتلويم النهـا 
 وذلك لتلويم الءرنامج  وقياس مدل  اعلةتذ  ه تنمية ملاهيم العولمة لدل الطالبال.

 
 :أدوات التقـومي

 رك الةريـــة ابختبـــار الملـــاله ةةـــ  الدراســـة تهـــدف ىلـــن قيـــاس الخلليـــة المعر يـــة لـــدل الطالبـــال؛ وابختبـــار الملـــاله ةتـــ
 ةوا الملهوم. ذللطالبة  ه ذكر كل ما تعر 

 اـــدقذ  ولباتـــذ    ابختبــار المو ـــوعه الـــذ  تـــم عر ـــذ علـــن المةكمـــة   وتعدةلـــذ  ــه  ـــون أرائهـــم   وتـــم الت كـــد مـــ
 ومو وعةتذ بالطرق ابةاائية المناسبة.

 ثامنا: توجي ـات عامـة :
 لذ للطالبال؛لــذلك تلــدم الدارســة بعــو ابرشــادال التــه قــد بشــك أ  نةــاي هــذا الءرنــامج مرهــو  بمعلمــة تةســ  ىياــا

 تساعد المعلمة  ه تةلةال أهداف هذا الءرنامج.
  تــم ىعــداد الءرنــامج ب ســلوا التعةةنــال وهو مــ  ابتةاهــال التربويــة الةدةلــة التــه تتــيم للمعلمــة اســتخدام طــرق تــدريس

 تباعها  ه تنلةذ  ما ةله متنوعة ؛ وم  أهم ابرشادال الته ةواه الءرنامج المعلمة با
 . تعري  الطالبال بالهدف م  تدريس هذا الءرنامج  وأهمية هذا الهدف بالنسبة له 

 .تمك  المعلمة م  مهارال التةد   والتزام الل ة العربية اللاةن  ه ةدةلها؛ ولك  ءدو  تكل  أو  تشدق 

 لمستمع علن ةد سوان.الةلاا علن الهدون داخل اللال  وتو ةر الةو المناسا للمتةد  وا 

 . اختيار مو وعال تناسا مةوا الطالبال  واهتماماته 

 .ىعطان  راة اللرانو لكل طالبة 

 .ءدان الرأ  لكل طالبة  ىعطان  راة المناقشة  واع

 . ةةا أ  يكو  تعلةال المعلمة علن ىةابال الطالبال مباشرا  ومو وعيا وّبنان 

  كا  ذلك ممكنا.ةةا تشةيع الطالبال  وتلدةر مشاركته  متن 

 .ةةا عدم ابستهزان  وعدم تةريم أ  طالبة 

   ــنه  مــــ  ةةــــ ةةــــا عــــدم المبال ــــة  ــــه ابطــــران علــــن الطالبــــال المتمةزال؛ةتــــن ب ةــــ ذ  هــــذا اوخريــــال اوقــــل مــ
 المستول.

 شاركة.خلال ةو م  ابللة والمةبة  والمودو  وابةترام ءة  المعلمة والطالبال؛ و  هذا يل ه علن تهةءه  م  الم 

    .ةذا انتبا  الطالبال  وابهتمام بابلارو  والتشويال لما لذ م  أهمية  ه ىلارو دا عية الطالبال للتعلم 
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 بسـم هللا الرحمـن الرحيـم
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 ( 4مـلحـق رقـــم ) 
 

 
 
 
 
 

 )) االختبــــار الموضوعـــي ((
 
 

 يم العولمة لدلاختبار لقياس مفاه
 ثانول (الطالبات المرحلة الثانوية ) الصف الثالث 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بسـم هللا الرحمـن الرحيـم
 

 عزيزته الطالبة   
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ىّ  ابختبــار الــذ  ءــة  ةــديك يةتــو  علــن خمســة مو ــوعال  وكــّل مو ــو  يةتــو  علــن خمســة أســئلة مــ  نــو  ابختيــار مــ  متعــدد  
 ا وأربعة ءدائل  قءل ابةابة ع  اوسئلة ىقرئه التعليمال التالية  وكل س اا ةتكو  م  ةذر الس ا

 تعليمـات االختبـار:
 ىقرئه كل س اا قرانو  اةاة مت نية قءل ابةابة عنذ . -1
 أةةءه ع  ةميع اوسئلة   وب تتركه س اب  دو  ىةابة. -2

 استعةنه بالمعلمة ىذا أشكل عليك شةئا  مما هو مطلوا منك . -0

 واسم مدرستك  ه اللرا  التاله   اكتءه اسمك   -4

 
 
 

 ابســـم  
 المدرسـة   
 اللاــل   

 
 
 

 اإلرهـــــاب
 

 ن اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي :
 

   م  أهداف ابرهاا   1س
 تـدمـةــر اومـــ .  -أ 

ــةر المةتمعال.  -ا   تدمـــ

 ىعـاقـــة التنمةـــة.  -  

 ةــميع ما ذكر .  -د 

 

 رهاا هو  ع  مةاربة اب ا  المسئو  2س
 وبو اومــــــر.  -أ 

 الشــرطـــــة.  -ا 

 رةـــاا الدةــ .  -  

 المةتــمع ب سـر .  -د 
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   كل ساكل ع  ابرهاا هو شخو   0س
 سلءــه  ـه المةتمع.  -أ 

 مشارك  ه الةــريمة.  -ا 

 شةـطـا  أخـــرس.  -  

 مسالــم ومةاةـــد.  -د 

 
   م  أسباا انتشار ابرهاا الخارةية   4س

ــياا العـلم  و  -أ   تلشه الةهــل. ــ

  عــ  الـــــواز  الدةنـه.  -ا 

 الـلـلــــر  والـبطــالـــ.و  -  

 دوا أةنءية تادر ابرهاا لةةرانها.  -د 

 
 
   للل ان علن ابرهاا بءد م    5س

 خلـال ةءهـة وطنية متماسكــة لملاومتذ. -أ 

 ىهمــاا الفاهرو ةتن تختله كما فهرل. -ا 

 مـلـاومة العـنـــ  ءـالعـنـــ . -  

ر ائهـم.الخ و  ل -د   مطالا ابرهاءةة   واع

 
 

 الحضارات بين الحوار والصراع
 
 

 ن اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي :
 
ذابة الة ارال  والللا ال اوخرل   ح  هذا يسمن   1س    عندما تةاوا  ئة م  الناس  رو ة ارتها  واع

 ةــــوار الة ارال.  -أ 

 اـــرا  الة ارال.  -ا 

 التعــددية الللا ةـــة.  -  

 مـــج الة ــارال.د  -د 

 
   م  أخطر التةديال الته يعيشها العالم نتةةة ما طرأ عليذ م  ت ةرال هه تةديال   2س
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 اةتماعةـــة.  -أ 

 اقتاادةـــة.  -ا 

 سةـاسةـــة.  -  

  كــريـــة.  -د 

 
   م  ملومال الةوار الة ار  الناةم   0س

 اةتـــرام الهــويـــال الللـا ـةــة.  -أ 

 والترل   والتلارا.ىتاةـــة  رو التـةاور    -ا 

 ىزالــة مفـاهــر التـوتـر  والاــدام.  -  

 ةمةـــع مــا سءــــال .  -د 

 
   ةدعو ابسالم ىله اةترام اآلخر  وابعتراف بالة ارال ع  طريال   1س

 الةوار والدعوو بالته هه أةس .  -أ 

 ىذاءــــة الللـــا ــال اوخــــــرل.  -ا 

 اوخرل.  رو ة ارتذ باللوو لالرتلان بالة ارال  -  

 تللـــةد الة ـــــارال اوخرل  ومةاكاتذ.  -د 

 
   المةاور الةةد ةةا أ    5س

 يست ل نلال ال ع  عند الطرف اآلخر.  -أ 

 يلــترو رأةـــذ  وللــا تــذ ب   شكــل.  -ا 

 ةتمســك ءرأةــذ ةتــن ولـو كـا  خطــ .  -  

 يست ل نلال ابتلـــاق والتالقه مع الطرف اآلخر.  -د 
 
 

 
 

 
 
 اإلنسـانحقـوق 

 
 ن اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي :
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 وطبلها بشكل  عله      أوا م  أعل  ةلوق ابنسا 1س

 .راــــال  -أ 

 .المــــابس -ا 

 .و  لوكـــة -  

 .المنفمال الدولية -د 

 
   اآلية اللر نية )ب ىكرا   ه الدة  قد تءة  الرشد م  ال ه(ت كد علن   2س

 .ا ــة ابنســ  كرامــةل -أ 

 .مادرها واةد ديا او ى  ةميع   -ا 

 .ذةرية ابنسا   ه ممارسة علةدت -  

 .رـه البشـءة  ءن ـزدم التمةـع -د 

 
   الةدة  النءو  )النسان شلائال الرةاا( ةدا علن   0س

 قوامة الرةـل علن المرأو. -أ 

 المساواو ءة  الرةل   والمرأو. -ا 

 ةلـوق المرأو علن الرةل. -  

 تل ةل المـرأو علن الرةل. -د 

 
 مة الته تدا علن ةماية ةرية ابنسا  هه    اآلية الكري 4س

 ) وللــد كرمنــا ءنـه  دم (. -أ 

 ) ى  أكرمكم عند ل أتلاكم (. -ا 

 ) ب تدخلوا ءةوتا   ةر ءةوتكم ةتن تست نسوا (. -  

 ) الةـر بالةـر  والعءـد بالعءـد (. -د 

 

 بنسانية هه    ى  الةلوق الته يمتلكها ابنسا  لكونذ ىنسانا   و ةران طابعذ  وكرامتذ ا 5س
 ةـــال الةريــة. -أ 

 ةـــال المساواو. -ا 

 ةل  الةياو الكريمة. -  

 ةمةــع ما سءـال . -د 
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 الفضــائيــات
 

 ن اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي :
 
 العربية   الل ائية  يعد اللاسم المشترك لءرامج اللنوال  1س

 .ةــج الللا ةــالءرام -أ 

 .ةــج الدةنةــالءرام -ا 

 .ةـج التر ةهةــالءرام -  

 الريا ية.ج ــالءرام -د 

 
 الته تنش  بسءا ءرامج اللنوال الل ائية   ابةتماعية  م  المشكالل  2س

 ابةتماعية.ى عاف الروابل  -أ 

 .ل اوسريةـاف الرواءـى ع -ا 

 .ةــــتعمةال المشاعر الذاتة -  

 .ال ـةميع ما سء -د 

 
   م  الليم السلءية الته تءلها ءرامج اللنوال الل ائية   0س

 .مـــة الرةـــال -أ 

 .ةــوالللا   م ـةا العل -ا 

 .انــوالعط  ارــابةل -  

 .واونانية  زيادو العدوانية -د 

 
   ت كد ءرامج اللنوال الل ائية علن   4س

هدار قيمة العمل ابستهالكية م ــاللة -أ   .واع

 .ة ملةدوـرا  بطريلـان وقل اللـق  -ا 

 .وتلدةر قيمة العمل   ه المعيشة اقتااد -  

 الرذةلة. تةاة  الشباا م  الوقو   ه -د 

 
   م  نتائج مشاهدو ءرامج تللزيو  الواقع الملتبسة م  ال را   5س

 .ر قيمهمــوتدمة  الشباا انةرافتعمةال  -أ 

 .مـــن العالـعل ابنلتــايادو ــزي -ا 

 .والعزلة ع  العالم الخارةه  عدم التلوقع -  



برنامج مقرتح لتنمية مفاهيم العوملة لدى طالبات املرحلة الثانوية  

 باململكة العربية السعودية

 - 74 - 

 .ةـوالل ةل م ـن العلـاا علـة  الشء -د 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرحمن الرحيم م هللاـبس
 
 
 



وية والتنميةالمشاركة وتطوير التعليم الثانوي                                                                    المركز القومي للبحوث الترب  

 - 75 - 

 

 (1ملحق رقم )
 

 ) االختبــــار املقالـــــي (
 

 اختبار لقياس مفاهيم العوملة لدى طالبات
 ثانوي (الاملرحلـة الثانوية ) الصف الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اذكـري ما تعرفينـه عـن :
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 ابرهـــــاا.  -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الســالم العالمــه.  -2
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 ارا  الة ارال وةوارها. -0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةلـوق ابنسـا . -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الل ائةــال. -5

 
 
 
 
 

 ( 6ملحق رقم ) 
 أسماء المحكمين على البحث
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 اسم الكلية التخاو ابسم
 المعلمة  ءتءوك ىعدادكلية  طرق تدريس ريا يال الدة  ىءراهيم رم ا  د. ةسام

 المعلمة  ءتءوك ىعدادكلية  دريس علومطرق ت د. علما  عءد الرا ه
 المعلمة  ءتءوك ىعدادكلية  طرق تدريس اةتماعيال تو ةال مةمد د. ر ا

 كلية التربية ءتءوك أاوا تربية د. ر ا هاشم 
 المعلمة  ءتءوك ىعدادكلية  ةل ة عربيطرق تدريس  اةمد السةد د. مةمد
 التربية ءتءوككلية  طرق تدريس اةتماعيال عءد اللتايد.  ادو 

 


