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مناسبة لمساعدة األفراد على النمو الشامل المتكاملل روييلا وخلقيلا وفكريلا واجتماعيلا " تهيئة الفرص ال

فللي ءللوي طبيعللة المجتمللي الكللويتي وفلسللفته وجسللديا إلللى  مصللى مللا تسللما بلله اسللتعداداتهم وإمكانللاتهم 

والثقافللة المعاصللرة بملا يكفللل التللوازن بللين تيقيلل  وآمالله وفللي ءللوي مبللاد  اإلسلالم والتللرا  العربللي 



 

  

ألفراد لذواتهم وإعدادهم للمشاركة البناية في تقدم المجتمي الكويتي خاصة والمجتمي العربلي والعلالمي ا

 "عامة 
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 نمو المتعلمين :

شخصية اإلنسان الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية التغيرات التي تيد  في جوانب مجموع "يعرف النمو بأنه 

 ." شكل مدرات  و مهارات  و خصائص لها إمكانيات اإلنسان واستعداداته الكامنة علىوالتي تظهر من خال

ودور التربية تقديم المساعدة لكل فرد لينمو وف  مدراته واستعداداته نموا موجها نيو ما يرجوه المجتمي وما يهدف    

بيو  يلول سليكولوجية نملو الفلرد ه اليإليه ، ويهتم المربون بشكل عام ومخططو المنهج بشكل خاص بما توصلت إل

 من  جل مراعاة خصائص النمو في المرايل التعليمية المختلفة .

 

 و تعومله وملن  هلم هلذه العواملل النءلج  ويتأثر نمو األفراد بعدد من العواملل التلي ملد تزيلد ملن سلرعته  و تقللل منله

والظروف  لغدد الصماي ونوع التغذية ومقدارهاكالوراثة وإلفرازات الغدد وال سيما اوالتعلم إءافة إلى عوامل  خرى 

 ن النءج النفسية ، ومد  ظهرت األبيا   موتهاوالصيية والبيئة االجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان ، ونوع انفعاالته 

نءج في اآلخر ويتأثر به ، فمن واجب المنهج  ن يأخذ بعين االعتبار والتعلم يمثالن عاملين متكاملين يؤثر كل منهما 

، و ن يكون متطورا ناميا باستمرار يتى يواكب اسلتمرار نملو اإلنسلان ونءلجه فلي المرايلل العمريلة المتعلم ونموه 

 المتعامبة .

 

 النمو : مباد  و سس



 

  

 هج وهي تتمثل فيما يلي :نفي وءي الم ن هناك مباد  و سسا عامة للنمو ينبغي  ن تراعى  ظهرت الدراسات النفسية 

  فيها اإلنسلان يعيش  عملية النمو ال تتم من تلقاي نفسها ، وإنما تتومف على ظروف البيئة التي لبيئة :النمو يتأثر با -1

 على النمو السليم في يين  ن البيئة الفاسدة تعيقه .سواي  كانت بيئة طبيعية  و اجتماعية فالبيئة الصالية تساعد 

 

 مللتعلمبجميللي جوانلب النملو فللي شخصلية اللملنهج يجلب  ن يهللتم ا النموو يمومج جميووا نوواصي ماإلووية ا ن وان : -2

 على يساب الجوانب األخرى .باعتبارها  جزاي متكاملة بدال من العناية بجانب وايد 

 

لها جذورها في  هتي تيد  للفرد في ياءرلينمو اإلنسان نمو تدريجيا متصال فالتغيرات ا النمو عملية م تمرة : -3

ن تغيلرات فلي مسلتقبله وملن واجلب الملنهج فلي ءلوي ذللك  ن يقلدم ماءيه وهي تلؤثر بلدورها فيملا ييلد  لله مل

السابقة وتؤدي إلى اكتساب خبلرات  خلرى فلي المسلتقبل  متعلمينمترابطة ومتدرجة تستند على خبرات ال خبرات

 االبتدائيلة إللى المدرسلة المتوسلطة انتقلاال مفاجئلافعلى سبيل المثال ال يجوز  ن ينتقل المنهج بالطفل من المدرسة 

 غير متدرج .
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في مظلاهر النملو المختلفلة ولهلذا فل ن ملن واجلب  متعلميندية موجود بين المبد  الفروق الفر النمو عملية فردية : -4

 كما يلي: متعلمينالمنهج  ن يراعي هذه الفروق بين ال

 النشاط المالئم له . متعلم ن ينوع المنهج من  نشطته يتى يجد كل  •

  ن ينمو وفقا لظروفه الخاصة . متعلملكل تتيا  ن يوفر خبرات مرنة  •

 ومدراتهم. متعلمين ن ينوع من طرق التدريس و ساليبه بيي  تناسب استعدادات ال •

 فرصا  كبر للنجاح ألنه ال شئ  دعى للنجاح من النجاح نفسه . المتعلمين ن تتيا  مام  •

 وميوله وظروفه الخاصة .في ءوي استعداداته  متعلم ن يوفر توجيها دراسيا ومهنيا ونفسيا لكل  •

 

ليس معناه عدم وجود خصائص مشتركة بينهم فلي كلل مريللة ملن  متعلمينإن االهتمام بمراعاة الفروق الفردية بين ال

في كل مريلة ، وهو الذي يمكننا ملن المتعلمين  مدرا كبيرا من النوايي المشتركة بينمرايل نموهم فالوامي  ن هناك 

 امة والتدريس إليهم كجماعات .لعاوءي الخطط والمستويات 

 

 التي يعيش فيها الفرد من عوامل تتكون البيئة االجتماعية يتأثر النمو بالمواقف االجتماعية التي يعيمها الفرد :   -5



 

  

يءلعون  الذين والجماعات معلموهال يصر لها ومن بينها المطالب التي يفرءها على الفرد والداه وإخوته وزمالؤه و

يتى يستمتي بوجوده في الجماعة االجتماعية التلي يعلد  متعلمليها الإن يصل  ينبغي  الذيالتكيف والنمومعايير للتعلم و

 تسمى بمطالب النمو .جزيا منها وهي ما 

 

  همية دراسة مطالب النمو :

 . نها توءا  نواع المشكالت التي يياول المتعلم يلها بمساعدة المدرسة  و بدونها  -1

 تي يجب  ن ييق  فيها المتعلم كفاية ليعيش بنجاح في المجتمي اليدي  . نها تبين المجاالت ال -2

  نها دليل هام لتتابي األنشطة المدرسية وتقديم الخبرات التي تالئم مرايل النمو المختلفة . -3
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 خصائص النمو في الصفوف الثالثة األولى بالمريلة االبتدائية
 سنوات ( 9 – 6الطفولة الوسطى ) 

 

 زات هذه المريلة :ممي

 اتساع اآلفاق العقلية المعرفية وتعلم المهارات الجسمية الالزمة لأللعاب و لوان النشاط العادية . -1

 اطراد وءوح فردية الطفل واكتساب اتجاه سليم لنمو الذات . -2

عمليللة  ج الفعلللي إلللى المدرسللة والمجتمللي واالنءللمام لجماعللات جديللدة واطللرادووالخللراتسللاع البيئللة االجتماعيللة  -3

 التنشئة االجتماعية .

 . يتويد الطفل مي دوره الجنس -4

 زيادة االستقالل عن الوالدين . -5

 التطبيقات التربوية لدراسة خصائص النمو في تلك المريلة :

 تكوين عادات العناية بالجسم والنظافة . -1

 ماليظة زيادة يجم الجسم  و نقصه وسرعة نموه  و بطئه بالنسبة للعمر الزمني . -2

 ة إمكانات النمو اليركي عن طري  التدريب المستمر .تنمي -3



 

  

 زائد بيكم مريلة النمو .المن كثرة يركة األطفال في الفصل فنشاطهم اليركي  المعلم  ال يتءاي  -4

وتشجيي الماليظلة والنشلاط واسلتعمال الوسلائل السلمعية والبصلرية فلي االعتماد في التدريس على يواس الطفل  -5

 المدرسة .

 ل على الكالم والتيد  والتعبير الير الطلي  .تشجيي األطفا -6

 نفعالي .التنفيس والتعبير االإتاية فرصة  -7

 تباع النظام الصارم الجامد المتزمت في التعليم .اخطورة   -8

 مسمي منه يتى ال يتولد الشعور بالنقص عند الطفل . ته  و رفامه علىوخطورة مقارنة الطفل بأخ -9

 تعاوني بين الطفل ورفامه .تنمية التفاعل االجتماعي ال -10

 المريلة االبتدائية : متعلمخصائص   

تتمثلل  –لة المتلأخرة وهي مريلة الطفو -هذه المريلة  متعلم ن  هم خصائص دلت الدراسات النفسية والتربوية على 

 في التالي :

  نه ميب لذاته يدور يول نفسه فقط . -1

 يغلب عليه يب التملك واألثرة . -2

 ة ءئيل وميدود .إيساسه بالمسئولي -3
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 فكرته عن السلطة مزيج من التقدير لها والخوف منها . -4

 إلى مياكاة اآلخرين .يميل  -5

 له مدراته واستعداداته الميدودة . -6

 ياجاته :

للمتعلم في هذه المريلة ياجات  ساسية ينبغي العمل على إشباعها لكي ينمو نموا سليما،ومن  هلم هلذه الياجلات التلي 

 سالمية بالعمل على إشباعها ما يلي :إلتعنى التربية ا

 الياجة إلى اليب والينان . -1

 الياجة إلى األمن . -2

 الياجة إلى التقدير . -3

 الياجة إلى الثقة بالنفس . -4

 النجاح . الياجة إلى -5

 الياجة إلى المعرفة . -6

 الياجة إلى االنتماي . -7

  هداف التربية اإلسالمية للمريلة االبتدائية :

 طبيعة المتعلم في هذه المريلة :األهداف المشتقة من 

 يأتي : فيماويتمثل ذلك في  اإلطار االجتماعي العمل على االنتقال به من اإلطار الذاتي إلى  -1

 تنمية فكرة األخذ والعطاي عند المتعلم . - 



 

  

 تنمية اإليساس باالنتماي إلى الجماعة . -ب

 إلى يب التملك واألثرة بمثل ما يأتي :تهذيب نزعته  -2

 يترام الملكية العامة والملكية الخاصة لآلخرين .على ا تربيته - 

 تنشئته على يب اإليثار واالهتمام بمساعدة اآلخرين . -ب

 تربيته على تيمل المسئولية و داي الواجب . -3

 الفرص المناسبة لذلك .االستقالل واالعتماد على النفس ، وتهيئة  مساعدته على - 

 تنشئته على اإليساس بأهمية الواجب . -ب

 تعلم الفهم الصييا للسلطة في اإلسالم :اكتساب الم -4

 إال مصليته . ن يدرك المتعلم  ن  ي سلطة في اإلسالم رييمة ال تستهدف  - 

 :ه مسئوليات تقابلها ، ومن خالل ذلك تقوم تربيته على ي ن يدرك المتعلم  نه بقدر ما له من يقوق ف ن عل -ب

 يب هللا وطاعته جزاي نعمه وفءله . (1)

 ليه وسلم جزاي هدايته لنا .يب الرسول صلى هللا ع (2)

 طاعة الوالدين جزاي فءلهما عليه . (3)
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 اكتساب المتعلم القيم التي تيكم سلوكه في مييط  سرته وبيئته : -5

 مساعدته على التشبي بالقيم والمثل الخيرة التي تتمثل في نماذج معينة من الناس. - 

 تهيئة عقل المتعلم للتفكير السليم . -6

 ظة فيما يييط به .تدريبه على دمة المالي - 

 القدرة على اليكم الصييا على األشياي . اكتسابه -ب

 إشباع ياجاته النفسية والجسمية والعقلية واالجتماعية . -7

 ما يكتسبه من التربية اإلسالمية .بالدفي العاطفي من خالل  المتعلمإشعار  -8

 اتجاهات نافعة وعادات صيية سليمة . هاكتساب -9

 ان باهلل تعالى خال  الكون ومبدعه وبرسوله صلى هللا عليه وسلم وبكل ما جاي به .إذكاي ودعم روح اإليم -10

 تيقي  الفهم اإلسالمي الصييا لطبيعة العالمات اإلنسانية في مييط  سرته وبيئته. -11

 الشعائر الدينية عن رغبة وميبة. الكتساب اتجاه إيجابي نيو ممارسة متعلمتهيئة ال -12
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 خصائص النمو في نهاية المريلة االبتدائية 
 ( عاما 12-9 من المريلة المتوسطة  ) والصف السادس

 

 :مميزات هذه المريلة 

 بطي معدل النمو . -1

تعلم المهارات الالزمة لشئون اليياة وتعلم المعايير الخلقية والقيم وتكوين االتجاهات واالستعداد لتيمل المسئولية  -2

 .وءبط االنفعاالت 

 ظر النمو  نسب المرايل لعملية التطبيي االجتماعي .تعتبر هذه المريلة من وجهة ن -3

 المتطلبات التربوية لهذه المريلة :

 وعالج االءطرابات النفسية الجسمية . للمتعلم االهتمام بالصية الجسمية -1

 على اليركة التي تتطلب المهارة والشجاعة . المتعلمتشجيي  -2

 .توفير إمكانيات التعلم  -3

 العمل على تنمية المواهب والميول والمفاهيم . -4

 التدريب على سلوك النقد والنقد الذاتي عن طري  تقديم نماذج سلوكية . -5

  همية القصص وفهمها . -6

 .في السيطرة على انفعاالته وءبطها والتيكم في نفسه  المتعلمدة مساع -7

 فهم وتقبل مشاعر الطفل نيو نفسه ونيو العالم المييط به . -8



 

  

 خاصة الياجة لليب واألمن والتقدير . همية إشباع الياجات النفسية و -9

 تشجيي االستقالل عند الطفل والتخفيف من سلطة الءبط والربط . -10

 الياجات النفسية لهذه المريلة :

 الياجة إلى اليب والميبة وإرءاي الكبار واألصدماي . -1

 الياجة إلى التقدير االجتماعي واليرية واالستقالل . -2

 الياجة إلى ايترام الذات . -3

 إلى األمن واللعب .الياجة  -4
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 المبكرة والوسطى الشباب خصائص مريلة

 (17-15ومن  12-14)
 مميزات هذه المريلة :

 ياليظ الطفرة في النمو . -1

 غير دميقة ويكثر تعثره واصطدامه باألثا  وسقوط األشياي من يديه . الشابيركات  -2

 رات والنمو والعقلي .فترة تمايز ونءج في القد -3

 الشابوال يستطيي تتصف االنفعاالت في هذه المريلة بأنها انفعاالت عنيفة منطلقة متهورة ال تتناسب مي مثيراتها  -4
 التيكم فيها .

 

ياليظ مشاعر الغءب والثورة والتمرد نيو مصادر السلطة في األسرة والمدرسة والمجتملي خاصلة التلي تيلول  -5
 لتيرر واالستقالل .بينه وبين تطلعه إلى ا

 

 . الشابتظهر في هذه المريلة الميول الجنسية ، ويزداد نبض ملب  -6

 : الشباب المتطلبات التربوية لمريلة

 في  وجه النشاط المختلفة . الشبابالعمل على استثمار طامة  -1

 على اتخاذ القرار .الشاب عدم إجبار  -2

 ة المصادر .تشجيي الرغبة في التيصيل ومساعدته على التعلم من كاف -3

 والعناية بمجاالت النشاط .االهتمام بالتربية االجتماعية في األسرة والمدرسة والمجتمي  -4

 االهتمام بتعليم القيم والمعايير السلوكية السليمة . -5

 في اختيار  صدمائه مي التوجيه ليسن االختيار . للشابترك اليرية  -6

 عايته وتوجيهه .رإهمال  ورغبته في التيرر واالستقالل دون الشابايترام ميل  -7

بالمواطنلة والمكانلة  الشلابمارسلتها يتلى يشلعر ولية االجتماعيلة وإتايلة الفرصلة لمالعمل على زيادة تقبلل المسلئ -8
 والثقة بالنفس . االجتماعية



 

  

 

 تنمية االتجاه السليم نيو الجنس اآلخر والياجة إلى النءج والمسئولية . -9

 لمعايير االجتماعية والقيم الخلقية .بالتعاليم الدينية وا الشابتزويد  -10

 المريلة المتوسطة : متعلمخصائص 
 ( بميزات خاصة من  همها : الشبابهذه المريلة ) بداية  متعلميتميز 

 

 إيساسه بالبلوغ وما يصايبه من تغيرات تثير لديه بعض االءطراب . -1

 القل  والميل إلى العزلة . -2

 بدنه من تغيرات . بالقل  تجاه ما ياليظه في اختالط الخوف -3

 إيساسه بعدم القبول في مجتمي الكبار واالنفصال عن عالم الصغار . -4

 تفكيره في الجنس اآلخر . -5

 الرغبة في إثبات الذات والتمرد على السلطة . -6

 

 ياجاته :

 ة فيما يلي :هذه المريل متعلمتتمثل  هم ياجات 

 الياجة إلى األمن واالطمئنان . -1

 .الياجة إلى الثقة بالنفس  -2

 الياجة إلى التقدير من اآلخرين . -3

 الياجة إلى التقبل من المجتمي . -4

 الياجة إلى الفهم الصييا للجنس اآلخر . -5

 الياجة إلى المعرفة . -6

 الياجة إلى تيمل المسئولية . -7

 إلى االرتباط بالمثل والقدوة .الياجة  -8

 الياجة إلى االنتماي والوالي . -9

 سطة : هداف التربية اإلسالمية للمريلة المتو
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