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 عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه

 2 طرق تدريس الدراسات االجتماعية نهج  481

481 C I 
Teaching Methods of  

Social Studies 
2 

 تعريف موجز بالمقرر: أوالً:

ب بي ععاذق اعقتعع جذقاعية  يععايذهااةييهعع يذهااععاق ذذذذيسعع هذاععملقذق إععتعذيفذا تيعع ذق    عع ذذذذ

كيييعععاذالهعععي ه ذبقحلإععع واذهق يععع ايبذق تاب عععاذذسععع ب يهقكيذه طعععتأذهاتععع  ي ذااعيسعععااعيسعععه يذه

 .   البيذهقاجت ا جذقحلايثاذيفذخت يطذها ليتذمن اجذق اعقت جذقاعية  يا

 أهداف المقرر: ثانياً:

ذ  ه:ذق دعًقذق     ذيكلنذانذق إتعيذاملقذدعقتاذمنذقانيه ءذب اذيذييلقع

 .ق اعقت جذقاعية  يايذهطبي يه يذهااةييه يدعقكذميهلمذ (1

يفذحتإياذا ذدهعألااق ذق   ماذ ياعيسذق اعقت جذقاعية  يايذهحت يلذجم اجذق (2

 قألااق ذق ي  يةياذق خي يا.

ذق ياعي ذ  هذكييياذعبطذق اعقت جذقاعية  ياذب  بيئاذقحمل ياذقحملي اذب  ي  ةني. (3

  اعقت جذقاعية  ياذيفذملقق ذا  يةياذخمي يا.ااعيسذقذطتأذهات  ي ا بياذ (4

 قجلياذ  اعهسذق يلميا.هق ينييملذق ياعي ذ  هذمه عقجذق يخ يطذ (5

ا ت ذم  يريذقخيي عذهالظي ذق لت ولذق ي  يةياذق تاب اذبياعيسذق اعقت جذ (6

 قاعية  يا.

 بيته ه ذق خي يا.ذق ياعي ذ  هذكييياذعبطذق اعقت جذقاعية  يا (7

 دهقعذم  بذق اعقت جذقاعية  يا.ا ت ذخص وصذها (8

 ا بياذق اقخلذق ياعيسياذق تاب اذب  اعقت جذقاعية  ياذيفذق اعهسذق يلميا. (9

ق ياعي ذ  هذكييياذقتيخاقمذق كي بذق اعتيذمب ذيين ت ذهطبي اذق اعقت جذ (10

 قاعية  يا.

ذق ياعي ذ  هذهي غاذق يإليبذيفذجم لذااعيسذق اعقت جذقاعية  يا. (11

 مفردات المقرر: ثالثاً:
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ذق ي  يا:ذ  ةلضل  جذ تضً ذق إتعذاملقذييضةن

 ق اعقت جذقاعية  يايذطبي يه يذااةييه .ميهلمذ •

 قألااق ذق   ماذ ياعيسذق اعقت جذقاعية  يا. •

 طتأذهات  ي ذااعيسذق اعقت جذقاعية  يا. •

 ب ضذماقخلذااعيسذق اعقت جذقاعية  يا. •

 ت جذقاعية  يا.ق كي بذق اعتيذهااعيسذق اعق •

 خص وصذهادهقعذم  بذق اعقت جذقاعية  يا. •

 ااعيسذق اعقت جذقاعية  ياذهق يغريقجذق    يا. •

 مص دعذا  بذق اعقت جذقاعية  يا. •

 اإليبذا  يبذها  بذق اعقت جذقاعية  يا. •

 أساليب تدريس المقرر: رابعاً:

ذ ضتقج.قحمل ✓

ذن قشا.ق لقعذهقحل ✓

 ملقاي.ق ي  بذق  ✓

 ق ي  بذق ي  هني. ✓

 ق  ص ذق ملاين. ✓

 ق ي  بذقإل كرتهنيذق ا لمذهق امج. ✓

 روعات:أنشطة ومشخامساً: 

 ب تيخاقمذبتن مجذق  تهض.ذقجي اقدذهي إ ءذحم ضت 

 . من قشاذق  تهضذق إاماذهق ي  ياذ  يه 

 حبلثذهاإ عيتاإايبذ. 

 .ي اقدذب ضذق اعهسذب تيخاقمذطتأذهات  ي ذااعيسياذخمي يا 

 ً  األجهزة والمواد التعليمية: :سادسا
 شبكة المعلومات الدولية. –جهاز عرض المعلومات  –الحاسوب 

ً سا  وسائل التقويم: :بعا

 %ذمنذق اععاذق ك يا(يذهاشةل:ذ50)ذقأل ة لذق يص ياذذ: ✓
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o منذق اععاذق ك يا.ذ%10 تضذق بحلثذهقألنش اذهمن قشيه ذهق ي  ياذ  يه :ذ 

o ذق اععاذق ك يا.%ذمنذذ40:ذقخيب عذفص يني

ذ%ذمنذق اععاذق ك يا.ذ50ذذقاخيب عذق نه ويذ: ✓
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