وزارة التربٌة والتعلٌم
قطاع التعلٌم العام
مكتب مدٌر عام تنمٌة علم النفس والتربٌة النفسٌة

توزٌع تطبٌقات منهج علم النفس و االجتماع للصف الثالث الثانوي
للعام الدراسً 0202 / 0202
الفصل الدراسً االول
اوال ً  :علم النفس ( تسع حصص تطبٌقات لعلم النفس )

االصبوع

االصبوع االول

يٍ  71 / 77اىل 71 / 22
االصبوع انثانث

يٍ  71 /17اىل 77 /5
االصبوع انرابغ

يٍ  77 /7اىل 77 / 72
االصبوع انضادس

يٍ 77 / 27اىل 77 / 26
االصبوع انثايٍ

يٍ  72 /5اىل 72 / 71

انتطبيقاث

انفصم االول  :الذكاء الواحد و الذكاءات المتعددة .
انفصم انثاَي  :نظرٌات التعلم و تطبٌقاتها التربوٌة .
مقدمة _ معنى التعلم _ نظرٌة التعلم الشرطً الكالسٌكً
تابغ َظرياث انتؼهى

نظرٌة التعلم بالمحاولة والخطأ – نظرٌة التعلم بالفهم واالستبصار

تابغ َظرياث انتؼهى

نظرٌة تجهٌز ومعالجة المعلومات .

انفصم انثانث  :مبادئ التعلم الجٌد و أسس االستذكار الفعال

انوحذة انثاَيت  :النمو اإلنسانً .

انفصم االول  :مقدمة و تعرٌف النمو و مبادئ النمو .

العوامل المؤثرة فً النمو ( الوراثة – الغدد )

االصبوع انتاصغ

يٍ  72 / 72اىل 72 / 77
االصبوع احلادي ػشر

يٍ  72 / 26اىل 72 / 17
االصبوع انثاَي ػشر

يٍ  2127/ 7 /2اىل 7 /7
االصبوع انرابغ ػشر

يٍ  7 / 76اىل 7 / 27

تابع العوامل المؤثرة فً النمو .
مرحلة ما قبل الوالدة.
العوامل التً تؤثر على الجنٌن فً البٌئة الجنٌنٌة.
مرحلة الرضاعة
النمو فً مرحلة الطفولة المبكرة
النمو فً مرحلة الطفولة الوسطى و المتأخرة .

انفصم انثانث :

النمو فً مرحلة

المراهقة .

وزارة التربٌة والتعلٌم
قطاع التعلٌم العام
مكتب مدٌر عام تنمٌة علم النفس والتربٌة النفسٌة

توزٌع تطبٌقات منهج علم النفس و االجتماع للصف الثالث الثانوي
للعام الدراسً 0202 / 0202
الفصل الدراسً الثانً

االصبوع

االصبوع االول

يٍ  2 / 21اىل 2 / 25
االصبوع انثانث

يٍ  1 /6اىل 1 /77

تابع علم النفس ( ست حصص تطبٌقات لعلم النفس )

انتطبيقاث

انوحذة انثانثت  :الشخصٌة وأسالٌب التوافق النفسً واالجتماعً .
انفصم االول  :الشخصٌة
مفهوم الشخصٌة  -نظرٌات الشخصٌة .
تابغ انشخصيت

نماذج لبعض انواع الشخصٌات .

انفصم انثاَي  :االجتاهاث و انقيى .

تعرٌف االتجاه – مكونات االتجاه .

االصبوع اخلايش

يٍ  1 /21اىل 1/ 25
االصبوع انضابغ

يٍ 4 / 1اىل 4 / 8
االصبوع انتاصغ

يٍ  4 /77اىل 4 / 22
االصبوع احلادي ػشر

تابغ االجتاهاث وانقيى

اهمٌة دراسة االتجاه – خصائص االتجاه – وظائف االتجاه
تغٌر االتجاهات  -القٌم

انفصم انثانث  :اصانيب انتوافق

تعرٌف التوافق و انواعه – االحباط – الصراع – نتائج االحباط و
الصراع .
القلق – تعرٌفه  -مظاهره.
اسالٌب حل الصراعات و االحباطات .
االسالٌب المباشرة – االسالٌب غٌر المباشرة .
تطبٌقات عامة على علم النفس

يٍ  5 / 7اىل 5 / 6

خبري بادلكتب
(غادة حضاٌ حمًذ )

يذير ػاو تًُيت ػهى انُفش وانرتبيت انُفضيت
(د.فاطًت حمًذ رضا ػبذ انؼزيز)

وزارة التربٌة والتعلٌم
قطاع التعلٌم العام
مكتب مدٌر عام تنمٌة علم النفس والتربٌة النفسٌة

توزٌع تطبٌقات منهج علم النفس و االجتماع للصف الثالث الثانوي
للعام الدراسً 0202 / 0202
الفصل الدراسً االول
ثانٌا ً  :علم االجتماع ( خمسة حصص تطبٌقات لعلم النفس )

االصبوع

االصبوع انثاَي

يٍ  71 / 24اىل 71 / 29
االصبوع اخلايش

يٍ  77 /74اىل 77 /79
االصبوع انضابغ

انتطبيقاث
انفصم االول  :النظرٌة االجتماعٌة بناؤها و وظائفها .
انفصم انثاَي  :التفاعل االجتماعً و العالقات االجتماعٌة .
العملٌات االجتماعٌة ( التعاون – التكٌف )
تابغ انؼًهياث االجتًاػيت

يٍ  77 /28اىل 72 / 1

التنافس – الصراع .
انفصم انرابغ  :الظاهرة االجتماعٌة

يٍ 72 / 79اىل 72 / 24

انفصم االول  :عالقة علم االجتماع بالعلوم االخرى
( الفلسفة – األنثروبولوجٌا – علم النفس  -التارٌخ) .
تابع عالقة علم االجتماع بالعلوم االخرى ( السٌاسة – االقتصاد ) .
انفصم انثاَي  :الثقافة .

االصبوع انؼاشر

االصبوع انثانث ػشر
يٍ  7 /9اىل 7 / 74

انوحذة انثاَيت  :ػهى االجتًاع وقضايا انتًُيت

خبري بادلكتب
(غادة حضاٌ حمًذ )
يذير ػاو تًُيت ػهى انُفش وانرتبيت انُفضيت

(د.فاطًت حمًذ رضا ػبذ انؼزيز)

وزارة التربٌة والتعلٌم
قطاع التعلٌم العام
مكتب مدٌر عام تنمٌة علم النفس والتربٌة النفسٌة

توزٌع تطبٌقات منهج علم النفس و االجتماع للصف الثالث الثانوي
للعام الدراسً 0202 / 0202
الفصل الدراسً الثانً
تابع علم االجتماع ( ست حصص تطبٌقات لعلم النفس )

االصبوع

االصبوع انثاَي

يٍ  2 / 27اىل 1 / 4
االصبوع انرابغ

يٍ  1 /71اىل 1 /78
االصبوع انضادس

يٍ  1 /27اىل 4 / 7
االصبوع انثايٍ

انتطبيقاث
انفصم انثانث  :ثقافة العمل التطوعً .
انفصم انرابغ  :ثقافة العمل الحر.
انوحذة انثانثت  :ػهى االجتًاع و بؼض انقضايا اجملتًؼيت

انفصم االول  :توظٌف البحوث االجتماعٌة لخدمة قضاٌا التنمٌة .

انفصم انثاَي  :العولمة ( مقدمة – تعرٌف العولمة )

تابغ انؼودلت

يٍ 4 / 71اىل 4 / 75

مزاٌا العولمة – اثار العولمة – اَلٌات العولمة .
انفصم انثانث  :التطرف

االصبوع انثاَي ػشر

تطبٌقات عامة على منهج علم االجتماع

االصبوع انؼاشر

يٍ  4 /24اىل 4 / 29
يٍ 5 /8اىل 5 / 71

خبري بادلكتب

(غادة حضاٌ حمًذ )
يذير ػاو تًُيت ػهى انُفش وانرتبيت انُفضيت

(د.فاطًت حمًذ رضا ػبذ انؼزيز)

