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المستوى الثالث
المسار ا�داري
النظام الفصلي للتعليم الثانوي
كتاب الطالب



ق�سم العلوم الإدارية
managment.cur@moe.gov.sa

وزارة التعليم ، 1436 هـح

لهذا المقرر قيمة مهمة وفائدة كبيرة فلنحافظ عليه، ولنجعل نظافته تشهد على حسن سلوكنا معه.

إذا لم نحتفظ بهذا المقرر في مكتبتنا الخاصة في آخر العام لالستفادة ، فلنجعل مكتبة مدرستنا تحتفظ به.

السعودية العربية  المملكة  ـ  التعليم  لوزارة  محفوظة  والنشر  الطبع  حقوق 

وزارة التعليم
www.moe .gov. sa

م�سروع النظام الف�سلي
www.moe .gov. sa

رقم الإيداع :1436/8421
ردمك :9- 200- 017- 603- 978

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش
وزارة التعليم

املهارات اإلدارية 1 مهارات النجاح : املستوى الثالث املسار اإلداري
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ردمك : 9- 200- 017- 603- 978

أ- إدارة األعامل - تعليم          2- التعليم الثانوي ـ السعودية - كتب
 دراسية      أ. العنوان 

ديوي 650،0712                                 1436/8421





 






         










مفاتيح الكتاب



المقدمة
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الوحدة ا�ولى
التطوير الذاتيالدافعية وا�نجاز للنجاح

مهارة حل المشكالت
الوحدة الثانية

الوحدة الثالثة

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


الفهرس



مهارات االتصال

الوحدة الخامسة

  : وال الدر


 الدر الاد �سر :


 الدر الاي : 


 الدر الاي �سر :


  : ال�ساد الدر
 

  : سالتا الدر


 : الرا الدر


 : امال الدر
  

 : الال الدر


 الدر الال �سر : 


  : ال�سا الدر
 

 الدر العاسر : 


 : �امال الدر


مهارة إدارة الوقت

 : وال الدر


 : اال الدر


 : ال�ساد الدر


 : الرا الدر


 : امال الدر


  سالتا الدر


 الدر العاسر :


 : الال الدر


 : ال�سا الدر


 : �امال الدر


الوحدة الرابعة



الوحدة ا�ولى

1

الدافعية وا�نجاز للنجاح



IóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°Vƒe

الدر الو : مفوم الداعية

   ارم ير : ال�سا الدر

3 ارم ير : امال الدر

الدر الا : مفوم الداعية لإاز

الدر الال : قيا الداعية لإاز

1 ازاح والإالن المت : الرا الدر

 ازاح والإالن المت : �اما الدر

1  ارم ير : ال�ساد الدر
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MotivationMotive
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ماذا
سنتعلم؟
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تمهيد

مفهوم الدافعية 1 ¢SQódG

∫hC’G

( Motive) مفهوم الدافعية
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أهمية الدافعية









نشاط        ١
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مفهوم الدافعية



ويمكن تمثيل هذه المراحل من خالل الشكل التالي :

مفاهيم مرتبطة بالدافعية

1 ¢SQódG

∫hC’G

 
 



: ( Need ) مفهوم الحاجة




 : ( Drive ) مفهوم الحافز

        


: ( Incentive ) مفهوم الباعث
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مفهوم ا�نجاز

2  ¢SQódG

ÊÉãdG
مفهوم الدافعية ل�نجاز






ماذا
سنتعلم؟

 
 



تمهيد




نشاط        ١
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مفهوم الدافعية ل�نجاز

         



 



               
  

 
 



       
           




مفهوم الدافعية ل¦نجاز

لماذا نتعّلم الدافعية ل�نجاز؟

2 ¢SQódG

ÊÉãdG
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15

اح
نج

لل
از 

نج
ا�

ة و
عي

اف
لد

:  ا
ى

ول
ا�

ة 
حد

لو
ا

  من خالل االختالف في درجة الدافع ل�نجاز لدى ا�فراد ونظرتهم نحوه.




 

سؤال
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صفات ا�شخاص ذوي الدافعية ل¦نجاز

قياس الدافعية ل�نجاز 3 ¢SQódG

ådÉãdG






ماذا
سنتعلم؟
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قليلةمتوسةمرفعةال�سفة

اارة

انا�سة

سال داال

ارفاع الوح

اامرة ا�سوة

االع  التف

طرق قياس الدافعية ل¦نجاز
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قياس الدافعية ل�نجاز




   


نشاط       ٢

3 ¢SQódG

ådÉãdG
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١. ا�رادة ( الرغبة )


 

متطلبات النجاح وا�نجاز

4  ¢SQódG

™HGôdG
متطلبات النجاح وا�نجاز (١)







ماذا
سنتعلم؟

            
  


 

  

تمهيد




 












كيف تقّوي إرادتك الذاتية؟
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متطلبات النجاح وا�نجاز (١)

٢. التخطيط

               





٣. إدارة الوقت ( إدارة ا�ولويات )




 

 

4 ¢SQódG

™HGôdG

 
ال؟ اا   ي؟• ااا وسعي  هو  • ما 

او؟  ا اريد   يي؟• ااو هي  • ما 

الوا؟ لتلك   سسا  ي •؟  سوللو  تاا  ال • ما 

لا ن م اإدارة وقتك رية يدة
وا اسا ك الواقعيةيا سفا ال
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5  ¢SQódG

¢ùeÉÿG
متطلبات النجاح وا�نجاز (٢)

٤. الثقة بالنفس


          



متطلبات النجاح وا�نجاز





ماذا
سنتعلم؟

       







تمهيد
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متطلبات النجاح وا�نجاز (٢)




          



       
 
          




٥. مواجهة المشكالت

٦. القدوة ( النمذجة )

5 ¢SQódG

¢ùeÉÿG

 


     


  Ä   Ã         Â   Á زب     
رب  È   Ç  Æ  Å





23

                ""
                



         ""     




""


6  ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG
تركيز مهاري ١

ااة التي  لإساا




اوا الداعة لإساع ااة




فا الية اارية لتي ااة
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مقياس الدافعية للنجاح 

وصف االختبار

تقدير الدرجات

تركيز مهاري ٢ 7 ¢SQódG

™HÉ°ùdG






تمهيد


اهـد
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زمن االختبار


تحديد درجة الدافعية


اهـد
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تركيز مهاري ٢
















































7 ¢SQódG

™HÉ°ùdG
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8  ¢SQódG

øeÉãdG
تركيز مهاري ٣
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تركيز مهاري ٣

Honda
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س١  أجب عن ا�سئلة التالية :








س٢  ضع عالمة (  ) للعبارة الصحيحة ، وعالمة (  ) للعبارة الخاطئة في كل عبارة من العبارات التالية :

س٣  اربط كل عبارة في القائمة ا�ولى بما يناسبها من القائمة الثانية

    ( بوضع الرقم المناسب أمام القائمة الثانية ) :

تقويم 
الوحدة



الوحدة الثانية

2

التطوير الذاتي



IóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°Vƒe

الدر الو : مفوم التوير الاي

 ارم ير : ال�سا الدر

ر ف�سك؟ و ي : اال الدر

الدر الال : ارسم اك

�النف ةوم المف : الرا الدر

الدر اام� : ي ني تك نف�سك؟

1 ارم ير : ال�ساد الدر
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مفهوم التطوير الذاتي 1 ¢SQódG

∫hC’G







ماذا
سنتعلم؟

              






تمهيد

Self-Development  مفهوم تطوير الذات
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أسس تطوير الذات
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مفهوم التطوير الذاتي





   


   









1 ¢SQódG

∫hC’G

الفكر

المهارات

القدرات

االهتمامات

العالقات

تطوير الذات في ضوء الشريعة ا�سالمية

 


   



لتحويل شخص من عادي إلى فعال يجب تغيير
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كيف تطّور نفسك؟ 2 ¢SQódG

ÊÉãdG




ماذا
سنتعلم؟





     



تمهيد



أهمية التطوير الذاتي
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المجال الوجداني :

: المجال النفسي 

كيف تطور ذاتك
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كيف تطّور نفسك؟

















 المجال الصحي :

 المجال االجتماعي :
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 المجال العلمي :

 المجال المهني :


 المجال المالي :

مجال جودة الحياة :




 

نشاط        ٢
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Pareto








      



 







تمهيد

ارسم ذاتك 3 ¢SQódG
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 " "








أهمية التطوير الذاتي

الرسالة :

الرؤية :

القيم :
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ارسم ذاتك
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الهدف :

3 ¢SQódG

ådÉãdG
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4  ¢SQódG

™HGôdG
مفهوم الثقة بالنفس






ماذا
سنتعلم؟
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تمهيد

( Self Confidence ) مفهوم الثقة بالنفس


 

نشاط        ١
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مفهوم الثقة بالنفس









4 ¢SQódG

™HGôdG

مفهوم الثقة بالنفس

كيف تتجاوز الُمحبطين؟

التقدير الذاتي :

١صّم أذنيك عّما يقولون

٢

٣ غدًا يعلمون أنهم مخطئون

استكمل طريقك بثبات




نشاط        ٢




تذّكر
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Åالخطوة ا�ولى : الثقة با

5  ¢SQódG

¢ùeÉÿG
كيف تبني ثقتك بنفسك؟




ماذا
سنتعلم؟

    












تمهيد

خطوات بناء الثقة بالنفس
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كيف تبني ثقتك بنفسك؟







 

 
            




 

            

الخطوة الثانية : تقبّل ذاتك

الخطوة الثالثة: اختر أفكارك بعناية

5 ¢SQódG

¢ùeÉÿG
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الخطوة الرابعة : صّم إذنيك عن العبارات الهدامة

الخطوة الخامسة : أضف لحياتك معنًى

الخطوة السادسة : اهتم بنفسك
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تركيز مهاري ١ 6 ¢SQódG
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تركيز مهاري ٢ 7 ¢SQódG

™HÉ°ùdG




تمهيد

وصف االختبار

تقدير الدرجات

زمن االختبار

اهـد
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تحديد درجة ثقتك بنفسك
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تقويم الوحدة

س١  اكتب من خالل جملة ترد بها على التساؤالت والعبارات التالية الصادرة من أحد زمالئك الذي ينشد  

    تطوير ذاته :







س٢   ١. التعليم شيء أساسي في حياتك ، اكتب : 


     ٢. كيف تحول الكلمات التالية إلى مفاتيح تعزز بها ثقتك في نفسك لتحقيق آمالك وطموحاتك

      (صغ ذلك في عبارات مناسبة ) .


س٣  ضع عالمة (  ) للعبارة الصحيحة ، وعالمة (  ) للعبارة الخاطئة في كل عبارة من العبارات

    التالية :

تقويم 
الوحدة
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س٤   اربط كل عبارة في القائمة ا�ولى بما يناسبها من القائمة الثانية

    ( بوضع الرقم المناسب أمام القائمة الثانية ) :

تقويم 
الوحدة

  

  

  

  

  

   

   

  



الوحدة الثالثة

3

 مهارة حل المشكالت



IóMƒdG äÉYƒ°Vƒe

الدر الو : مفوم ال�سلة و�سا�سا

داوال لوديد ال : ال�سا الدر

سال ديتيار الا : امال الدر

 ييم النتاو ال نفي : سالتا الدر

1 ارم ير : سرالعا الدر

  ارم ير : سر� ادال الدر

 3 ارم ير : سر� ياال الدر

الدر الال �سر : وا م�سك اقتدار

س�واع الي : ااال الدر

س�ال  يايستراا : الال الدر

س�ال  ساليا : الرا الدر

الدر الام� : اإدرا وود ال�سلة وديدها

الدر ال�ساد : ديد السا التلة لل�سلة 
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مفهوم المشكلة 

مفهوم المشكلة وخصائصها 1 ¢SQódG

∫hC’G
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تمهيد
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خصائص المشكالت



نشاط       ٢

المشكلة فرصة ثمينة ... لماذا؟
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أنواع المشكالت 2 ¢SQódG
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أنواع المشكالت
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استراتيجيات حل المشكالت 3 ¢SQódG
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استراتيجيات حل المشكالت
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أساليب حل المشكالت 4 ¢SQódG
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أساليب حل المشكالت
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ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا
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أوال: ا�سلوب التقليدي لحل المشكالت

ثانيا: ا�سلوب العلمي في حل المشكالت



نشاط        ١
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أساليب حل المشكالت



4 ¢SQódG

™HGôdG































نشاط        ٢
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5  ¢SQódG

¢ùeÉÿG

خطوات حل المشكلة
أوًال: إدراك المشكلة والشعور بها






ماذا
سنتعلم؟


      





               




تمهيد

الخطوة ا�ولى : إدراك المشكلة والشعور بها











66

خطوات حل المشكلة

كيف يمكنك الشعور بالمشكلة؟

5 ¢SQódG

¢ùeÉÿG







           




           






نالو ينا اما ي اسي هنا ظنا ال

لي س� ا انا قد قرر سار ال�ا  يد ادا

يار م ا  تيار مامنا ال ليت وق سناعر

تحديد المشكلة

  







ت 
كال

ش
لم

ل ا
 ح

رة
ها

 م
ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا
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نشاط         ١

      
ما الفرق بين المشكلة وأعراض المشكلة؟

كيف نتعرف على المشكلة ا�ساسية ؟



68

 














لماذا نريد أن نعرف أسباب المشكلة ؟

كيف يمكننا أن نتعرف على أسباب المشكلة ؟

6 ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG




             


تمهيد






ماذا
سنتعلم؟

خطوات حل المشكلة
ثانيًا: تحديد ا³سباب المحتملة للمشكلة

أهمية التعرّف على أسباب المشكلة



ت 
كال

ش
لم

ل ا
 ح

رة
ها

 م
ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا

69






نموذج ( كبنر وتريجو ) لتشخيص المشكالت





























           
   



نشاط         ١
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7 ¢SQódG

™HÉ°ùdG




 
 

تمهيد





ماذا
سنتعلم؟

خطوات حل المشكلة
ثالثًا: تحديد الحلول والبدائل

عالقة الحلول بالخطوات السابقة




نشاط         ١



ت 
كال

ش
لم

ل ا
 ح

رة
ها

 م
ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا
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المشكالت النادرة والمشكالت المتكررة

توليد الحلول والبدائل

دم التييم ار لار

�سي الار ااة

ريار الا م ال

رح ا دد م الار
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خطوات حل المشكلة

      
      


       


      




نشاط      ٢

7 ¢SQódG

™HÉ°ùdG
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8  ¢SQódG

øeÉãdG





ماذا
سنتعلم؟





          



تمهيد

خطوات حل المشكلة
رابعًا: اختيار البديل ا³فضل

خطوات اختيار البديل ا�فضل

ييم الدا والتيار م ينا 3

سيي الدا اتاة 

دي  يوايا وم لي 1



74

خطوات حل المشكلة





 




    




8 ¢SQódG

øeÉãdG

( ١ )  تحليل مزايا وعيوب كل بديل

( ٢ )  تضييق البدائل المتاحة













ت 
كال

ش
لم

ل ا
 ح

رة
ها

 م
ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا
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نشاط         ١





         







          






( ٣ )  تقييم البدائل واالختيار من بينها



   




76

خطوات حل المشكلة 8 ¢SQódG

øeÉãdG




نشاط       ٢
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9  ¢SQódG

™°SÉàdG






ماذا
سنتعلم؟

         
 


 




تمهيد

خطوات حل المشكلة
خامسًا : تنفيذ الحل وتقييم النتائج

الحل بين التنفيذ وا�همال 
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خطوات حل المشكلة

       













خطوات تنفيذ الحل ( البديل ا�مثل )

  تقييم تنفيذ البديل ا�مثل 

9 ¢SQódG

™°SÉàdG

ديد م سيوم تنفي  مرلة 3

راا ه نفي اقس ديد م 4

ديد وقي دد ل مرلة 

ديال لتنفي ديد مرا 1






نشاط        ١




     





ت 
كال

ش
لم

ل ا
 ح

رة
ها

 م
ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا
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أسباب الفشل في حل المشكالت
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تركيز مهاري ١  10 ¢SQódG

ô°TÉ©dG


 




نشاط         ١






نشاط       ٢


 






نشاط       ٣



ت 
كال

ش
لم

ل ا
 ح

رة
ها

 م
ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا
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نشاط       ٤
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تركيز مهاري ٢  11 ¢SQódG

ô°ûY …OÉ◊G





                











 

نشاط         ١













نشاط       ٢



ت 
كال

ش
لم

ل ا
 ح

رة
ها

 م
ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا
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نشاط       ٣
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اد






اد




 

وصف االختبار

تقدير الدرجات

تركيز مهاري ٣ 12 ¢SQódG

ô°ûY ÊÉãdG

               
 

 

تمهيد



ت 
كال

ش
لم

ل ا
 ح

رة
ها

 م
ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا
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48 41 ــ

 

تحديد نتيجة االختبار



86




واجه مشكالتك باقتدار 13 ¢SQódG

ô°ûY ådÉãdG


 




تمهيد





ماذا
سنتعلم؟

مبادئ  هامة لحل مشكالتك 





 












ت 
كال

ش
لم

ل ا
 ح

رة
ها

 م
ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا

87








        


 


















 


     



 










88

واجه مشكالتك باقتدار

 

















13 ¢SQódG

ô°ûY ådÉãdG



ت 
كال

ش
لم

ل ا
 ح

رة
ها

 م
ة: 

لث
لثا

ة ا
حد

لو
ا

89

س١  اكتب التصّرف المناسب إزاء الحاالت التالية :







س٢  هل توافق أو ال توافق على العبارات التالية ، مع التعليل :

س٣  ضع عالمة (  ) للعبارة الصحيحة ، وعالمة (  ) للعبارة الخاطئة في كل عبارة من العبارات

    التالية :

تقويم 
الوحدة

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



90

س٤   اربط كل عبارة في القائمة ا�ولى بما يناسبها من القائمة الثانية

    ( بوضع الرقم المناسب أمام القائمة الثانية ) :

تقويم 
الوحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

تقويم الوحدة





الوحدة الرابعة

4

مهارة إدارة الوقت



IóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°Vƒe

وم الوقمف : وال الدر

1 ارم ير : ال�سا الدر

 ارم ير : امال الدر

3 ارم ير : سالتا الدر

الدر العاسر : ادا التنفي ول دد

وم اإدارة الوقمف : اال الدر

الدر الال : الوق  يانا

الوق سيعام : الرا الدر

1 ة للوقالإدارة النا وا : �اما الدر

 ة للوقالإدارة النا وا : ال�ساد الدر



94





  ""

  Concept of Time  مفهوم الوقت

مفهوم الوقت 1 ¢SQódG

∫hC’G




ماذا
سنتعلم؟

        




 " !  [     
 +  *  )  (  '  &  %  $  #
Z  1  0  /  .  -  ,






تمهيد



ت 
وق

 ال
رة

دا
ة إ

هار
 م

ة : 
بع

لرا
ة ا

حد
لو

ا

95




     



       




خصائص الوقت













نشاط         ١

 

نشاط       ٢
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"

 "
           







مفهوم إدارة الوقت 2 ¢SQódG

ÊÉãdG





ماذا
سنتعلم؟



          
    



تمهيد

 Time Management Concept  مفهوم إدارة الوقت



ت 
وق

 ال
رة

دا
ة إ

هار
 م

ة : 
بع

لرا
ة ا

حد
لو

ا
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 ما المطلوب منك عزيزي الطالب �دارة وقتك ؟ 









نشاط         ١

أهمية دراسة إدارة الوقت
  "  
  

"
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زب !        "  #  
رب  %     $

            





الوقت في حياتنا 3 ¢SQódG

ådÉãdG






ماذا
سنتعلم؟

      

     
 






تمهيد

أهمية الوقت في ا�سالم



ت 
وق

 ال
رة

دا
ة إ

هار
 م

ة : 
بع

لرا
ة ا

حد
لو

ا
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واجبات الفرد تجاه الوقت




نشاط         ١
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الوقت في حياتنا






 




3 ¢SQódG

ådÉãdG













نشاط       ٢

كيف تغنم وقتك






نشاط       ٣
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أوًال : ما يتعلق بالشخص نفسه ، ومن أهمها:

4  ¢SQódG

™HGôdG
مضيعات الوقت 






ماذا
سنتعلم؟

 






      


  


تمهيد


Time wasters مضيعات الوقت
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مضيعات الوقت 














          
 










 






         



4 ¢SQódG

™HGôdG






ت 
وق

 ال
رة

دا
ة إ

هار
 م

ة : 
بع

لرا
ة ا

حد
لو

ا
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  ""

 
    







ثانيًا : ما يتعلق بالبيئة المحيطة بالفرد 












""


نشاط         ١
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خطوات ا�دارة الناجحة للوقت (١) 5 ¢SQódG

¢ùeÉÿG




ماذا
سنتعلم؟

         
      

 
 



تمهيد

خطوات ا�دارة الناجحة للوقت  

١.  تسجيل الوقت



ت 
وق

 ال
رة

دا
ة إ

هار
 م

ة : 
بع

لرا
ة ا

حد
لو

ا
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800
830










 
 

نشاط         ١








106

خطوات ا�دارة الناجحة للوقت (١)



تية التلي افسة :
سرورية  اد ا ةم ا  وق  

 ةفاة ولوة اال�سر اما نفي او       ةس�ام اا ع لتنفي  و  




 
      




٢.  تحليل الوقت

5 ¢SQódG

¢ùeÉÿG




ام وعسدة ا ك اليوميةاسا� س ا

ه هي سرورية؟                  ه يلم اليام ا نف�سك؟

ارسم منن �ساك  ـــ  دد اوقا الروة   ـــ   اد وزي اام





 





   

    
  






ت 
وق

 ال
رة

دا
ة إ

هار
 م

ة : 
بع

لرا
ة ا

حد
لو

ا
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٣.  تخطيط الوقت
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خطوات ا�دارة الناجحة للوقت (٢) 6 ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG




ماذا
سنتعلم؟

            







تمهيد

٤.  تنظيم الوقت



ت 
وق

 ال
رة

دا
ة إ

هار
 م

ة : 
بع

لرا
ة ا

حد
لو

ا
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٥.  تنفيذ خطة إدارة الوقت
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خطوات ا�دارة الناجحة للوقت (٢)

 
 

 




 
  







٦.  المتابعة والتقييم

6 ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG

م م اام  اإازها  اليوم ؟

ن  اليوم التا؟   ام التياز ااإ  ه

ن ؟ وما ال�س  لك ؟   ام التيما هي ا

 م الولويا؟ دة وار مورا د مستا ما ال
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نشاط         ١







نشاط       ٢

 










  

 
 

 
 

 


7  ¢SQódG

™HÉ°ùdG
تركيز مهاري (١)
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تركيز مهاري (١)

  









7 ¢SQódG

™HÉ°ùdG







نشاط       ٣
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نشاط       ٣

8  ¢SQódG

øeÉãdG
تركيز مهاري (٢)



نشاط         ١






نشاط       ٢
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تركيز مهاري (٣) 9 ¢SQódG

™°SÉàdG







               



نشاط         ١

 
 





















ت 
وق

 ال
رة

دا
ة إ

هار
 م

ة : 
بع

لرا
ة ا

حد
لو

ا

115


 




 
 


      





 



نشاط       ٢
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تركيز مهاري (٣)

     
 

 
 































 
 

 
 

 
 


   







9 ¢SQódG

™°SÉàdG
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10  ¢SQódG

ô°TÉ©dG
ابدأ التنفيذ وال تتردد




ماذا
سنتعلم؟

  
 



تمهيد

مبادئ إدارة الوقت بنجاح 
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ابدأ التنفيذ وال تتردد 10 ¢SQódG

ô°TÉ©dG




 






 





 










 















ت 
وق

 ال
رة

دا
ة إ

هار
 م

ة : 
بع

لرا
ة ا

حد
لو

ا

119
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تقويم الوحدة

س١  بناء على ما درست في إدارة الوقت قدم نصيحة - ممثلة في نقاط رئيسية - لزميل لك تعلم أنه 

              ال يستغل وقته كما ينبغي.

س٢  كيف تكون إجابتك رداً على الوقت عندما يقول :





س٣  كيف يمكنك التعّرف على أولوياتك والتصرفات التي يجب أن تقلع عنها حتى تحسن إدارة وقتك؟

س٤  ضع عالمة (  ) للعبارة الصحيحة ، وعالمة (  ) للعبارة الخاطئة في كل عبارة من العبارات

    التالية :

تقويم 
الوحدة

  

  

  

  

  

  

  

  



ت 
وق

 ال
رة

دا
ة إ

هار
 م

ة : 
بع

لرا
ة ا

حد
لو

ا

121

س٥   اربط كل عبارة في القائمة ا�ولى بما يناسبها من القائمة الثانية

    ( بوضع الرقم المناسب أمام القائمة الثانية ) :

تقويم 
الوحدة

  

  

  

  

  

  

  

  



الوحدة الخامسة

5

  مهارات االتصال



IóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°VƒeIóMƒdG äÉYƒ°Vƒe

سا�وم المف : وال الدر

ا اع الفعستال ارام : ال�سا الدر

ا الفع  دالت ارام : امال الدر

الدر التاس : مارا التاة

والإل سسر : التواالعا الدر

 1  ارم ير : سر� ادا الدر

   ارم ير : سر� اال الدر

سلك الوا داسر : ا� الال الدر

سا�ية الها : اال الدر

سا�ال اسا : الال الدر

سا�سر النا : الرا الدر

سا�لية ال معوقا : �اما الدر

ا الفع سا�اح ال وام : ال�ساد الدر
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تمهيد

 





مفهوم االتصال 1 ¢SQódG

∫hC’G







ماذا
سنتعلم؟

(communication)  مفهوم االتصال



ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا











نشاط       ٢


    M   L   K   J   I   H    G   F   E   D   C   B   A   @ زب 

   ربN

 



  







نشاط         ١

نشأة عملية االتصال

االتصال والتواصل
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مفهوم االتصال

  





             



1 ¢SQódG

∫hC’G










نشاط       ٣



127



              





2  ¢SQódG

ÊÉãdG
أهمية االتصال






ماذا
سنتعلم؟

          


 


تمهيد

أهمية االتصال للفرد
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أهمية االتصال

    
           





2 ¢SQódG

ÊÉãdG

    







نشاط         ١

 





نشاط       ٢

أهمية االتصال للمجتمع

 



ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا

129












 



 



نشاط       ٣

لماذا تتعّلم االتصال؟



130










 










 

تمهيد

أشكال االتصال 3 ¢SQódG

ådÉãdG






ماذا
سنتعلم؟

االتصال اللفظي



ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا
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       "     
        "     













االتصال غير اللفظي


 




نشاط         ١




نشاط         ٢
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عناصر االتصال 4 ¢SQódG

™HGôdG







ماذا
سنتعلم؟

 







تمهيد


 

المرسل

 



ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا
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الرسالة

 

 


نشاط         ١









نشاط       ٢
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عناصر االتصال 4 ¢SQódG

™HGôdG


 






الوسيلة

   




نشاط       ٣

 
 










ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا

135

               








           
           
           



المستقبل

    


نشاط        ٤

 









 

التغذية الراجعة
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عناصر االتصال





نشاط        ٥

4 ¢SQódG

™HGôdG
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١- معوقات تتعلّق بالمرسل أو المستقبل




5  ¢SQódG

¢ùeÉÿG
معوقات عملية االتصال










ماذا
سنتعلم؟

            





تمهيد

مفهوم عائق االتصال
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معوقات عملية االتصال





















 


 


5 ¢SQódG

¢ùeÉÿG

(٢) معوقات تتعلّق بالرسالة

 

(٣) معوقات تتعلّق بوسيلة االتصال


    
  
   





ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا
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(٤) معوقات تتعلّق ببيئة االتصال



نشاط         ١

( Noise )  التشويش
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تمهيد

عوامل نجاح االتصال  الفّعال 6 ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG






 

ماذا
سنتعلم؟

عوامل نجاح عملية االتصال



(١) الكفاية اللغوية







نشاط         ١



ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا
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(٢) الكفاية االتصالية

(٣) الخبرة المشتركة

          




نشاط       ٣


نشاط       ٢
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عوامل نجاح االتصال  الفّعال





 


(٤) تجنب التشويش

6 ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG




نشاط        ٤
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7  ¢SQódG

™HÉ°ùdG
مهارات االستماع الفّعال




 
 



ماذا
سنتعلم؟

          
     


 

 

تمهيد

( Listening )  مهارة االستماع
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مهارات االستماع الفّعال

رب   ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  © زب



 

















نشاط         ١

7 ¢SQódG

™HÉ°ùdG

أهمية االستماع 

مراحل االستماع الفّعال

١.  االنتباه

٢.  التفسير



ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا
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نشاط       ٢

أنواع المستمعين


٣.  االستيعاب

 
٤.  التذكر


٥.  التقييم

٦.  االستجابة
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تمهيد

مهارات التحّدث  الفّعال 8 ¢SQódG

øeÉãdG

( Speaking ) مفهوم التحّدث


 


  

ماذا
سنتعلم؟

 
  

نشاط         ١

    







ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا
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أهمية إتقان مهارات التحّدث 

سمات المتحدث الجيد

مهارات التحّدث الفّعال

              


نشاط       ٢

 

 


١.  النطق الصحيح 
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مهارات التحّدث  الفّعال


  

              
                
  



 


         






٢.  تسلسل ا�فكار

              
٣. ا�قناع

 
٤. استخدام ا�دلة

         
٥. تمثيل االنفعاالت

8 ¢SQódG

øeÉãdG

 
    "    "







 

نشاط       ٣
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9  ¢SQódG

™°SÉàdG
مهارات الكتابة






ماذا
سنتعلم؟

           
 ""         

           
         
         


 

تمهيد

( Writing )  مفهوم الكتابة
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مهارات الكتابة





















       





أهمية إتقان مهارات الكتابة

الة القواعد ا³ساسية للكتابة الفعَّ

9 ¢SQódG

™°SÉàdG



ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا
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خطوات الكتابة المؤثرة



 










نشاط         ١
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تمهيد

التواصل ا�لكتروني 10 ¢SQódG

ô°TÉ©dG









ماذا
سنتعلم؟

Electronic Communication مفهوم االتصال ا�لكتروني

أهمية االتصال ا�لكتروني



ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا
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وسائل التواصل ا�لكتروني

أخالقيات التواصل ا�لكتروني


   




نشاط         ١


 R  Q  P  Oزب
 W  V  U  T  S
 \  [  Z  Y  X

[ ^رب 
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التواصل ا�لكتروني

WhatsApp
 

نشاط       ٢

10 ¢SQódG

ô°TÉ©dG
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نشاط         ١

            


 


 " " 
 ""

نشاط       ٢

11  ¢SQódG

ô°ûY …OÉ◊G
تركيز مهاري ( ١ )
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تركيز مهاري ( ١ )

  s   r   q       p   on   m     l   k   j   i   h   g زب     

 ے   ¡رب  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t


  


نشاط       ٣

11 ¢SQódG

ô°ûY …OÉ◊G




  
 





           



نشاط        ٤





  ¢SQódG

ô°ûY ÊÉãdG
تركيز مهاري ( ٢ )

                                      
                  
                         
                               

                     



 



نشاط         ١

 


نشاط       ٢
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تركيز مهاري ( ٢ )









نشاط       ٣









نشاط        ٤

12 ¢SQódG

ô°ûY ÊÉãdG
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ماذا
سنتعلم؟

             


 
 

تمهيد

13  ¢SQódG

ô°ûY ådÉãdG
ابدأ تواصلك اÅن








     








 

مبادئ التواصل الفّعال 





ابدأ تواصلك ا�ن














 

 





 

 


 





 










 ¢SQódG

ô°ûY ådÉãdG



ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا
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س١  تم اختيارك لتنفيذ ندوة توعوية للطالب عن مضار التدخين  في المسرح المدرسي وقد تم شرح 

              أخطار التدخين باستخدام جهاز العرض باÉضافة الى توزيع مطوية بهذا الخصوص .

من خالل ما سبق أجب عما يلي حسب المطلوب :





س٢  برأيك ما المعوقات التي تعترض عملية االتصال أثناء شرح المعلمين للدروس والمتعلقة بــ : 

              المرسل ، المتلقي ، الرسالة ، الوسيلة ، البيئة المحيطة . 

وما ا�ساليب المقترحة لمعالجتها .

س٣  ضع عالمة (  ) للعبارة الصحيحة ، وعالمة (  ) للعبارة الخاطئة في كل عبارة من العبارات

    التالية :

تقويم 
الوحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

تقويم الوحدة



ل 
صا

الت
ت ا

ارا
مه

  : 
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا
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س٤   اربط كل عبارة في القائمة ا�ولى بما يناسبها من القائمة الثانية

    ( بوضع الرقم المناسب أمام القائمة الثانية ) :

تقويم 
الوحدة
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قائمة المصادر والمراجع
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