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 التقديه/ 1

: تؼديم مادة افعؾوم اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكوية- أ 

إن ادرحؾة افثاكوية تزامن مرحؾة حساشة وحرجة من أضوار حقاة ادتعؾم وهي مرحؾة ادراهؼة، هذه 

ادرحؾة افتي تتؿقز بجـوح صاحبفا إػ اإلؾراط أو افتػريط دم ـل رء بسبب األحاشقس افػقاَة وافغرائز 

اجلقاصة، وتـصب ـؾفا دم بوتؼة إثبات افذات بشتى افسؾوـقات وفو ـاكت مـحرؾة، وافتؿرد ظذ افؼقود 

األٍية واالجتامظقة شواء أـاكت ؿقودا شؾقؿة أم بافقة،  مما يتطؾب تعامال حؽقام وظؾؿقا معه، حتى ال يمدي 

اـتساب ادعرؾة إػ ردود ؾعل تؽون كتائجفا ظؽس ادلمول، أو تػؼد ادتعؾم افثؼة دم مصداؿقة ما يتؾؼاه من 

. توجقفات

ـام تزامن هذه ادرحؾة من افتعؾقم كؿوا مؾحوطا دم اإلدراك ظـد ادتعؾؿغ، مما جيعؾفم ال يتعؾؼون 

.  ويبحثون ظن ادثل افعؾقا وافؼدوة ادؿقزة،بادؾؿوس ؾؼط، بل يتطؾعون إػ ظامل األؾؽار وافتجريد

وهلذا جاءت مادة افعؾوم اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكوية اشتجابة دتطؾبات هذه ادرحؾة احلساشة من 

أضوار حقاة ادتعؾم، ؾفي ال تؾغي صخصقته بل تتقح فه افػرصة فوَع شؾوـقات ظذ ادحك بخطاب ظؼع 

اع واحلجة افبقـة .وظاضػي متزن، ـام تلخذ بقده إػ صاضئ االظتدال دم ـل رء معتؿدة دم ذفك اإلـؿ  

 

: ب ـ تؼديم مادة افعؾوم اإلشالمقة دم افسـة األوػ ثاكوي

فؼد جاءت مضامغ افعؾوم اإلشالمقة دم افسـة  األوػ ثاكوي مفقؽؾة دم ادجاالت افتي اظتاد ظؾقفا ادتعؾم 

افعؼقدة، وافػؼه، وافؼرآن افؽريم، واحلديث افـبوي افؼيف، : دم مرحؾة افتعؾقم افؼاظدي، وهذه ادجاالت هي

واألخالق وافسؾوك، إال أكه بحؽم افتطور دم اإلدراك افذي وصل إفقه ادتعؾم دم ادرحؾة افثاكوية  وافسرة افـبوية،

 افػؽر وافثؼاؾة وأصول افػؼه، خاصة وهو دم مرحؾة من افـؿو يستوجب :ؾضؾـا أن كدرج جمافغ جديدين مها

ـؾفا ترتؽز ظذ مـظومة ؿقم إشالمقة وافتي من وهذه ادجاالت ، حتصغ ظؼؾه بؼدر ـاف من هذين ادجافغ

صلهنا أن تؽون ادوجه فسؾوك ادتعؾم، خاصة وهو دم مرحؾة من افثورة افعاضػقة وافتػتح وافـؿو افعؼع، 

.وافذي يضعه دم موؿع ادسموفقة وافتؽؾقف  
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  ؾنن ادتعؾم خاصة وأكه دم مرحؾة متؼدمة من اإلدراك ودم ثورة من افعواضف:افؼقم اإليامكقة وافتعبديةؾػي 

اجلقاصة، اشتوجب أن كعؿق فه افػفم ؾقام يتعؾق باإليامن باهلل وبافغاية من افعبادة، وتوشقع مػفومفا دم ذهـه، 

. وـذا كوجه ظواضػه افوجفة افسؾقؿة، بحقث كصل به إػ مرحؾة من اإليامن افواظي واألداء احلؼقؼي فؾعبادة

 ؾنن ادتعؾم افذي تتجاذبه األحاشقس وافعواضف دم هذه ادرحؾة من ظؿره حيتاج :افؼقم افػؽرية وافعؾؿقةودم 

إػ من يرجعه إػ جادة افتػؽر افعؾؿي، وحيصـه بجؿؾة من ادـطؾؼات افػؽرية افتي تتقح فه افػفم افسؾقم 

. فديـه

 ؾنن ادتعؾم دم هذه ادرحؾة من ظؿره جيـح إػ االكعزال وافتؿرد ظذ بعض :افؼقم االجتامظقة واألٍيةودم 

 مما يستوجب معرؾة ؿقؿة األٍة وادجتؿع افذي يعقش ؾقفام وما يـبغي ،افضوابط االجتامظقة واألٍية

. اجتاهفام

 ؾنن ادتعؾم افذي أصبح يعي أـثر ؿقؿة األصقاء ومتطؾبات احلقاة افؽريؿة، :افؼقم االؿتصادية وادافقةودم 

 .اشتوجب تـاول هذا اجلاكب من افـاحقة افؼقؿقة وافتوجقفقة، بام يالئم مستواه اإلدراـي

 ؾنن ادتعؾم دم هذا افطور من حقاته يـزع إػ االكعزال شواء بـػسه أو باالكتامء :افؼقم اإلظالمقة وافتواصؾقةودم 

. إػ مجاظات افرؾؼة، ؾقؽون دم حاجة ماشة إػ معرؾة مؽاكة اآلخر، وـقف يـبغي أن يتعامل معه

 ؾنن ادتعؾم دم هذا افطور من حقاته يتطؾع إػ أن يشبع روحه، مما يستوجب هتذيب :افؼقم افػـقة واجلامفقةودم 

.مقوالته افػـقة، وتـؿقة افذوق اجلاميل دم كػسه  

 ؾنن ادتعؾم دم هذه ادرحؾة من ظؿره تطرأ ظذ جسده ومقوالته ـثر من افتغرات :افؼقم افصحقة وافبقئقةودم 

.كتقجة افـؿو افٌيع، مما يتوجب توجقفا صحقا وبقئقا بام يالئؿه  

وأما تـاول افـصوص افؼظقة من آيات ؿرآكقة وأحاديث كبوية، ؾؼد جاء خادما فؾؿجاالت افتي شبق بقاهنا، 

.وهذا حتى تؽون شـدا هلا، وجتعل ادتعؾم يتخذ افؼرآن افؽريم وافسـة افـبوية كزاشا يـر فه ضريق حقاته  

وؾقام يتعؾق بدراشة افسرة افـبوية، ؾنن ادتعؾم ؿد وصل إػ مرحؾة من افـضوج افػؽري بحقث كرؿى به من 

مرحؾة تؾؼي األحداث افتارخيقة جمردة، إػ حتؾقل ما وراء األحداث، وباألحرى افوثائق افـبوية افتي تـظم 

 .صمون حقاة األمة
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  اخلاصةمحاملال / 2

 

: أ ـ مؾؿح ادتعؾم ظـد خترجه من ادرحؾة افثاكوية

: يتوؿع من ادتعؾم ظـد خترجه من ادرحؾة افثاكوية أن

. حيػظ ؿدرا من افؼرآن افؽريم واألحاديث افـبوية افؼيػة، ويػفم معاكقفا ويعؿل بتوجقفاهتا (1

. يعؿق إيامكه ويمدي وطقػة افعبادة ظذ أتم وجه (2

. يػفم ديـه افػفم افسؾقم، ويعرف ؿقؿه ما تزخر به أمته من تراث ظؾؿي (3

. يعدل شؾوـقاته داخل أٍته وجمتؿعه وؾق توجقفات اإلشالم (4

. يدرك وطقػة ادال دم اإلشالم وـقف يؽسب وـقف يـػق (5

. يتواصل مع ؽره بنجيابقة (6

. يعتـي باجلامل بشتى مظاهره ظذ َوء هدي اإلشالم (7

. يامرس افسؾوـقات افتي حتاؾظ ظذ صحة ظؼؾه وجسؿه وكػسه اكطالؿا من هدي اإلشالم (8

 . ويدرك ـقف كظم افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ادجتؿع،حيسن حتؾقل افوثائق افـبوية (9

 

: ب ـ مؾؿح ادتعؾم ظـد خترجه من افسـة األوػ ثاكوي

: يتوؿع من ادتعؾم ظـد خترجه من افسـة األوػ ثاكوي أن

. حيػظ ؿدرا من افؼرآن افؽريم واألحاديث افـبوية افؼيػة، ويػفم معاكقفا، ويعؿل بتوجقفاهتا .1

. يعؿق معرؾته باهلل تعاػ، ويعزز صؾته به .2

 ويتعرف ظذ خصائص ،يمدي من افشعائر افتعبدية افتي ختصه أداء صحقحا، ويدرك أٍارها .3

. افؼيعة اإلشالمقة ويؿقز مصادرها    .

. يؼدر ؿقؿة افعؼل، ويوطػه حلل مشؽالت احلقاة افتي تواجفه .4

 . ويتخؾق بلخالؿقات افعؾم، ويعتز باكتامئه احلضاري،يؼدر افعؾامء .5
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.  ويتواصل مع ؽره بنجيابقة،يوجه شؾوـقاته داخل أٍته وجمتؿعه وؾق تعافقم وهدي اإلشالم .6

.  وجيسد هدي اإلشالم دم اإلكػاق واالشتفالك،يدرك وطقػة ادال االجتامظقة .7

. يؼدر اجلامل بشتى مظاهره، ويعتـي بؿظفره .8

. حياؾظ ظذ افبقئة، ويامرس افسؾوـقات افصحقة افسؾقؿة .9

. يدرك أمهقة دراشة افسرة افـبوية، وحيسن ؿراءة وحتؾقل أحداثفا ووثائؼفا .10

 

 

 الكفاءة اخلتامية لمسية األوىل ثاىوي / 3

 

افؼدرة ظذ توطقف وترشقخ مؽتسباته ادعرؾقة وافسؾوـقة دم حقاته افقومقة من خالل اشتظفار 

افؼدر ادحػوظ من افـصوص افؼظقة، ومتثل افؼقم افتعبدية واإليامكقة وافعؼؾقة، وافتعريف هبدي اإلشالم 

دم تـظقم األٍة وادجتؿع وافترصؾات ادافقة وافسؾوـقات افصحقة، وتعؿقق افذوق اجلاميل وتطبقق افػن 

. افتواصع
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   األوىل ثاىويلمسية املفاهينيةاملصفوفة / 4
 

1013

9599

151152

6377
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 تقسيه وحدات احملاور إىل جماالت/ 5

 

1013

 9599

 151152

 6377
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  مضامني ميهاج السية األوىل ثاىوي/ 6

1013

95

99

63

77

151

152
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 التوجيهات امليهجية اخلاصة/ 7

 إشساتقجقة افتعؾقم وافتعؾم- أوال 

 ويؼوم بتوطقػفا دم افتعؾم واحلػظ وافتذـر ،هي تؾك افتؼـقات افتي يتحؽم ؾقفا افػرد صعوريا

:  ويشتؿل اجلواكب افتافقة،وافتػؽر وحل ادشؽالت ومعاجلة ادعؾومات

.  وافراحة واالشسخاء، وافتفقم افعؼع، اظتدال ادزاج: مثل:أكشطة ما ؿبل افتعؾم (1

 أو افتـظقامت ، أو رشم اخلرائط ادعرؾقة، أو افتؾخقص، أو افتسؿقع، افتؽرار: مثل:أكشطة افتعؾم (2

 . أو ادصػوؾات اخلؾؼقة،اهلرمقة

 أو ربط ادادة ، أو دالالت جديدة، أو اصتؼاق معاين، االشتقعاب: مثل:أكشطة ما بعد افتعؾم (3

 ربط بؿحددات ظؿؾقة جتفقز ومعاجلة ادعؾومات : مثل،ادتعؾؿة مما هو ماثل دم افبـاء ادعردم

. (ادسجالت احلاشقة، افذاـرة ؿصرة اددى، افذاـرة ضويؾة اددى)

تسقر افوَعقات افتعؾؿقة افتعؾقؿقة -  ثاكقا 

هي احلافة افتي يوَع ؾقفا ادتعؾم أمام مشؽؾة أو ؾؽرة تتحدى تػؽره ومعؾوماته، ؾقتطؾب مـه 

ادوؿف افؾجوء إػ توطقف معارؾه ووجداكه وؿدراته افعؼؾقة وادعرؾقة، ـام يتطؾب من األشتاذ افؾجوء 

: األشافقب افبقداؽوجقة وافوشائل افتعؾقؿقة افؽػقؾة بتحؼقق افؽػاءة وؾق اخلطوات افتافقةإػ توطقف 

وتساؤالت تثر  وهي اخلطوة األوػ افتي يؽون ؾقفا ادتعؾم أمام مواَع :وَعقة االكطالق .1

وهي ؽافبا ما ترتبط بلداءات ادتعؾؿغ ادتعؾؼة ل افدخول دم موَوع افدرس، باكتباهه ق

 .(تؼويم مبدئي)بؿؽتسباهتم افؼبؾقة 

 ادعارف اجلديدة من  وتثبقتمـاؿشةتؼديم و تتم خالل هذه ادرحؾة :وَعقات مرحؾة بـاء افتعؾم .2

: خالل تبـي مجؾة من االشساتقجقات كذـر مـفا

 ادالحظة واشتخدام احلواس. 
 

 وتتؿثل ؾقام يع،اشتثارة افػفم  :

 .هتقئة ادتعؾم بتشويؼه وإثارة داؾعقته فؾتعؾم 
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افؼرآن افؽريم، احلديث  )اصتؼاق أو ظؿل تـبمات حول ما يستفدؾه أو ما يريد أن يؼوفه افـص  

 .(..افؼيف

افؼرآن افؽريم احلديث )إثارة أشئؾة حول ادعاين افرئقسقة افتي يتضؿـفا افـص أو ادوَوع  

 .(... وادػاهقمافتعاريفافؼيف، 

 .إدراك أو ؾفم افػؼرات افغامضة أو افـصوص ؽر ادػفومة 

 حقث يتم افربط بغ ادعارف اجلديدة وادؽتسبات افؼبؾقة: افربط. 

 :  دم هذه ادرحؾة يؿؽن اتباع االشساتقجقة افتافقة:اشتثامر ادؽتسبات .3

 :، ويتم من خاللظؿل روابط ذهـقة / أ  

 اشتخدام افؽؾامت اجلديدة دم افػؼرات وؽرها*   افتداظي وافتػصقل *   افتصـقف دم جمؿوظات *          

 : وتتم من خالل،االشتػادة من افصور واألصوات/  ب 

        أي ربط ادعؾومة اجلديدة بؿػفوم موجود بافذاـرة باشتخدام تصور :اإلشساتقجقة افتصورية 

 .برصي فه معـى                                          .

 . وهي تعـي ظؿل تـظقم ادػاهقم دم صؽل مصػوؾة:افصور افدالفقة 

 . وتعـي تذـر ـؾؿة جديدة باشتخدام روابط شؿعقة برصية:اشتخدام ـؾامت مػتاحقة 

 أو حتضر احلصة افتعؾقؿقة يتبع األشتاذ اخلطوات ،(خطوات اإلكجاز  )وفتطبقق ذفك ظذ وحدة تعؾقؿقة 

 :افتافقة

 :افتػؽر دم تسقر افتعؾامت (1

 ضبقعة افؽػاءة ادستفدؾة وأهداف افتعؾم .

  (معارف، أداءات  )تـظقم افتعؾامت .

 إظداد افوشائل افرضورية .

 إظداد كامذج فؾتؼويم .

 إجياد وَعقة مشؽؾة متػؼة مع ضبقعة افؽػاءة افتي تـدرج حتتفا ادعارف :وَعقة مشؽؾة (2

 .وادفارات ادجـدة ألداء ادفام ادطؾوبة
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: وال بد أن تستجقب افوَعقة ادـشلة ـوَعقة تعؾم داخل وحدة فؾخصائص افتافقة

 . اؿساح مفؿة إلكجازها من ضرف ادتعؾم-أ

:  أن جيـد ادتعؾم ادوارد افرضورية ألداء ادفؿة وهي-ب

  معؾومات ؿبؾقة (ؾردية  )موارد صخصقة .

  (معؾومات افػوج أو افؼسم  )موارد ادجؿوظة .

  (... وثائق  صور  توجقفات )موارد األشتاذ .

:  وتؽون ـافتايل:(تسقرها  )معاجلة وَعقة مشؽؾة  (3

.  افصعوبة ادعرؾقة فؾػرد-أ

 . افصعوبة ادعرؾقة فؾؿجؿوظة- ب 

.  رد افػعل اجلامظي-ج   

 اشتعامل افوشائل افتعؾقؿقة- ثافثا

: كامذج الشتعامل افوشائل افتعؾقؿقةاؿساح 

 ادجال افوحدات افوشائل افتعؾقؿقة

          دظوة متخصص دم ظؾم من ظؾوم افؽون فقعرض- 

. افتـسقق افعجقب دم خؾق اهلل    .

. افوحدة ظرض ذيط ظؾؿي ذو افصؾة بؿوَوع- 

افؽون يشفد بوجود 

 اهلل

جمال افؼقم اإليامكقة - 1

 وافتعبدية

   مضغوضة ظرض خمتؾف افوشائل من أؾالم وأؿراص- 

 .افصؾة بؿوَوع افوحدة ذات    .

إشفامات ادسؾؿغ 

 دم احلضارة افعادقة
 ادجال افػؽري وافعؼع- 2

افتي ؿام  افتطوظقةظرض أذضة مصورة حول األظامل - 

اء افؽوارث هبا     .  افخ ..أؾراد ادجتؿع أـث

افعؿل افتطوظي وأثره 

 دم خدمة ادجتؿع

ادجال االجتامظي - 3

واألٍي 

. دظوة خمتص يبغ ؿقؿة افتوازن افغذائي- 

. ظرض أذضة ظؾؿقة ذات افصؾة بادوَوع- 

هدي اإلشالم دم 

 ترصقد االشتفالك

ادجال االؿتصادي - 4

وادايل 

  افتعايش ظرض أذضة حول احلرب افعادقة فبقان ؿقم- 

. افسؾؿي    .

افتعايش افسؾؿي دم 

اإلشالم 

ادجال اإلظالمي - 5

وافتواصع 
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ة .ظرض أذضة ظؾؿقة حول افطبقعة واحلقوان،-      دعاـي

 .اجلامل ؾقفام     .
اجلامل دم اإلشالم 

جمال افؼقم افػـقة - 6

واجلامفقة 

. ظرض أذضة ظؾقؿة حول األمراض اجلـسقة- 

 .دظوة ضبقب يؼح األمراض اجلـسقة ومسبباهتا- 

االشتعػاف وأثره ظذ 

 حقاة افػرد وادجتؿع
ادجال افصحي وافبقئي - 7

 مـفجقة تؼققم افتعؾم -رابعا

كؿوذج فؾتؼويم باشتعامل مراحؾه / 1

.  حماربة اآلؾات وادػاشد االجتامظقة:افوحدة افتعؾقؿقة

 حارهبا االجتامظقة من خالل معرؾة أخطارها وـقف  وادػاشد اآلؾاتافؼدرة ظذ جتـب :افؽػاءة افؼاظدية

 .اإلشالم

 .ادوَوع يسلل األشتاذ ادتعؾؿغ ظن افعادات افسقئة ادـتؼة دم ادجتؿع، فقؼف ظذ معارؾفم افسابؼة دم :تؼويم مبدئي

ؾساد ذات افبغ، افعـف، افٌؿة، ) بعد أن يتم دراشة موَوع افوحدة يسلهلم ظن حؼقؼتفا :تؼويم بـائي

.  وظن آثارها افسقئة ظذ افػرد وادجتؿع،، وبعض صورها دم ادجتؿع(افعصبقة، افظؾم

ؾساد ذات افبغ، افعـف، ) يسلل األشتاذ ادتعؾؿغ ظن حؼقؼة اآلؾات وادػاشد االجتامظقة :تؼويم ختامي

. (افٌؿة، افعصبقة، افظؾم

 أو ،يطؾب األشتاذ من ادتعؾؿغ أن يعّددوا اآلثار افسقئة فًؾات وادػاشد االجتامظقة ظذ افػرد وادجتؿع

.  ومن ثم يذـرون دورهم اجتاهاها،يٌدوا حوادث من واؿعفم ادعاش جتسد هذه اآلثار افسقئة

كؿوذج فؾتؼويم باشتعامل وشائؾه / 2

بؿالحظة حسن إخراج احلروف من :  تتخذ ادالحظة وشقؾة فؾتؼويم ؾقام يتعؾق باحلػظ:ادالحظة

خمارجفا افصحقحة، وٍد اآليات من ؽر إشؼاط، ـام تتخذ وشقؾة فؾتؼويم ؾقام يتعؾق ببعض 

.  افخ...افسؾوـقات ـافتسامح معفم دم حال االختالف
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 ؿد جيد بعض ادتعؾؿغ صعوبة دم احلػظ أو دم االكتؼال من افتحصقل افعؾؿي إػ األداء افسؾوـي :ادؼابؾة

  .أو افتػاظل افوجداين، مما يتطؾب مؼابؾتفم دعرؾة األشباب من وراء ذفك، ومن ثم تؼويؿفا ومعاجلتفا

:  ادعؾومات اخلاصة بادتعؾم:  وتشؿل ما يع:بطاؿة ادتابعة

 ......: ............................. تاريخ ادقالد         :...............................االشم وافؾؼب

........ ......: ........... ادستوى افثؼادم فألٍة         : ...................ادستوى االجتامظي فألٍة

 .: ...................ظدد اإلخوة ومرتبته بقـفم

 ..............: ............   افسـة افدراشقة احلافقة . جقد ـ متوشط ـ َعقف: ادستوى افدراد افسابق

ادالحظة  افتؼويم  ادؽان  ادستوى  ادجال  افـشاط  افتاريخ 

دم تؼدم، أو دم 

افخ ...تلخر

َعقف أو متوشط 

أو جقد 
افؼسم  حػظ  معردم 

حػظ حديث إن 

.. اهلل ضقب 
 

       

. واالختبارات تؽون إما موَوظقة أو مؼال :االختبارات

:  يؿؽن اؿساح ما يع:االختبارات ادوَوظقة/ أ

. افخ...ودم جمال احلػظ يؾجل إػ مأل افػراؽات، أو إظادة افستقب واالختقار من متعدد- 

ودم ادجال االجتامظي واألٍي يؾجل إػ ادؼابؾة بغ خؾؼغ متضادين من حقث ادحاشن وادساوئ - 

. افخ... أو افؾجوء إػ افصواب واخلطل،واآلثار

دم ادجال افصحي وافبقئي يؾجل إػ ادؼابؾة بغ شؾوـغ أحدمها صحي واآلخر ظؽسه من حقث - 

. ادساوئ واآلثار

:  يؿؽن اؿساح ما يع:ادؼال/ ب

فؾؿؼال دور ـبر فؼقاس مدى االشتقعاب وافتػاظل افوجداين فؾؿتعؾم مع افؼقم اإليامكقة وافتواصؾقة 

وافػـقة واجلامفقة، وـذا مدى ؿدرته ظذ افتحؾقل وافسـقب واالشتـباط من افـصوص افؼظقة، وـذا 

 . اشتخراج احلؽم افتؼيعقة من وراء افعبادات وادعامالت، وـذا حتؾقل وثائق من افسرة افـبوية
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 افـشاضات افالصػقة- خامسا 

 هي كشاضات يؼوم هبا ادتعؾم خارج افؼسم من خالل ممارشة افؼقم وخمتؾف ادؽتسبات دم افوَعقات 

 وفالشتػادة أـثر من األكشطة افالصػقة البد أن ختضع فؾؿتابعة وافتؼويم بام حيؼق افغايات ،وادواؿف ادـاشبة

 .واألهداف افسبوية ادرجوة

 

 :افـشاضات افالصػقة ادؼسحة دم مادة افعؾوم اإلشالمقةوإفقك 
 

 افوحدة افـشاط افالصػي

 .دظوة ضبقب فقبغ أمهقة افسؾوـقات افصحقة دم احلقاة- 
افسؾوـقات افصحقة 

 فؾؿسؾم

         افؼقام بزيارة إػ افـوادي افعؾؿقة افتي هتتم بنشفامات ظؾامء ادسؾؿغ دم- 

 .صتى افعؾوم    .

إشفامات ادسؾؿغ 

دم احلضارة افعادقة 

ويدوكون ـقف اشتؼبل . افخ..يؼوم ادتعؾؿون بعؿل تطوظي؛ ـافتزع بافدم- 

. افـاس تطوظفم هذا   .

افعؿل افتطوظي 

وأثره دم خدمة 

 ادجتؿع

      يشارك ادتعؾؿون دم ؿراءة ؿصة أو مشاهدة ؾؾم حول حقاة شقدكا يوشف- 

. ظؾقه افسالم، وافذي تزجمه ادمشسة    .

 .يطافب ادتعؾؿون بؿطافعة ؿصة يوشف ظؾقه افسالم- 

االشتعػاف وأثره 

ظذ حقاة افػرد 

 وادجتؿع

ر       يشارك ادتعؾؿون دم مشاهدة أؾالم اجتامظقة، أو أذضة ظؾؿقة تبغ اآلثا- 

. افسؾبقة ظذ افػرد وادجتؿع فًؾات االجتامظقة، وافتي تزجمفا ادمشسة    .

        بغ اآلثار افسقئةيبافالؾتات وافصور : يشارك ادتعؾؿون دم إؿامة معرض- 

. فًؾات االجتامظقة     .

 .حوار مع متخصص دم ظؾم افـػس أو ظؾم االجتامع- 

من اآلؾات وادػاشد 

 االجتامظقة


