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–

  

٣٢ - ١١  

أوالً : الفرق بني العلوم االجتماعية واملواد االجتماعية   
  والدراسات االجتماعية . 

١٣  

  ١٥  ثانياً : جماالت الدراسات االجتماعية .  
يس الدراسـات االجتماعيـة فـى مراحـل     أهـداف تـدر  ثالثاً :   

  التعليم العام .

٢٦  

 
٥٠ - ٣٣  

  ٣٦  .املفهوم العام للتخطيطأوالً :   

  ٣٧  .مفهوم التخطيط إلعداد الدروسثانياً :   

  ٣٧  .أمهية التخطيط للدروسثالثاً :   

ــاً :    ــد رابع ــيط اجلي ــادئ التخط ــات   مب ــم الدراس ــدي معل ل
  .االجتماعية

٣٧  

  ٣٩  .أنواع التخطيط يف الدراسات االجتماعيةخامساً :   
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ــاً:    ــومي  سادس ــدرس الي ــة ال ــر خط ــات  يف عناص الدراس
  .االجتماعية 

٤٣  



 

 

  ٥٤  أوالً : مفهوم األهداف التعليمية .  

  األهداف الرتبوية. يفاً : بعض املصطلحات املستخدمة ثاني  
  

٥٥  

  ٥٧  ثالثاً : مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية .  

  ٦٣  رابعاً : فوائد حتديد األهداف التعليمية .  

  ٦٦  خامساً : خصائص األهداف السلوكية اجليدة .  

  ٦٧  سادساً: صياغة األهداف التدريسية أو السلوكية .  

  ٦٩  تويات (أنواع) أهداف املنهج .سابعاً : مس  

  ٧١  ثامناً : تقسيم بلوم وزمالؤه لألهداف الرتبوية .  



 

 

  ٩١  . مهارة التهيئة (التمهيد)أوالً :   



  وحتديات قرن جديدوتعلمها  تعليم الدراسات االجتماعيةأساليب 
 

  - ٩  -

  

  ٩٣  .مهارة املناقشةثانياً :   

  ٩٧  .رة وضوح الشرح والتفسريمهاثالثاً :   

  ١٠٠  .مهارة تنويع املثريات واملنبهاترابعاً :   
  ١٠٢  خامساً: مهارة استخدام الوسائل التعليمية.  
  ١٠٣  سادساً: مهارة إثارة الدافعية للتعلم.  
  ١٠٦  سابعاً: مهارة التعزيز.  

  ١٠٨  ثامناً: مهارة التفاعل اإلجيابي مع الطالب.  

  ١٠٩  التعامل مع أمناط الطالب املختلفة. تاسعاً: مهارة  

  ١١٣  عاشراً: مهارة التلخيص (غلق الدرس)  

  ١١٤  ثالث وثالثون خطوة لتدريس ناجح  



  

٢٤٤ - ١٣٣  

  ١٣٧  أوالً: معايري اختيار الطريقة يف التدريس.  

  يقة اجليدة يف التدريس.ثانياً: مميزات الطر  

  

١٣٧  
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ثالثاً: بعض أساليب واسرتاتيجيات التدريس يف الدراسات   
  االجتماعية:

٢٤٤ -  ١٣٩  

  ١٣٩  ) احملاضرة " اإللقاء".١(  

  ١٤٦  ) املناقشة.٢(  

  ١٥١  ) إسرتاتيجية حل املشكالت.٣(  

  ١٦٠  ) إسرتاتيجية متثيل األدوار "لعب األدوار"٤(  

  ١٦٥  لعصف الذهين.) إسرتاتيجية ا٥(  

  ١٧٢  ) التعلم التعاوني.٦(  

  ٢١٢  ) التعلم الذاتي.٧(  

:  
٢٤٨ - ٢٤٥  

 ٣٢٢ - ٢٤٩  

 


