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مجموعة : Text Bookتعريف الكتاب المدرسي .•

منهجية من الموضوعات  المنتقاه المصنفة والمبسطة 

:يليدرسها الطالب وتتحدد أهمية الكتاب المدرسي في األت

علمين يحقق الكتاب المدرسي مبدأ تكافؤ الفرص بين المت-1•

في حق كل منهم في التعليم 

يساعد الكتاب المدرسي علي مراجعة موضوعات المنهج -2•

في نهاية الفصل الدراسي 




3- يحقق الكتاب المدرسي للطالب المتغيب تحصيل مافاته

4- تعليمية يساعد الكتاب المدرسي صورا متعددة ألنشطة

5- يستخدم الكتاب المدرسي كطريقة تدريس تقليدية

6-اسات يوفر الكتاب المدرسي وسائل تعليمية متنوعة في منهج الدر
را خرائط طبيعية وبشرية وتاريخية وزمانية وصو)اإلجتماعية من 

إلخ....ونصوص تاريخية ووثائق,ورسوم بيانية ,وأشكاال توضيحية 

7-ات يوفر الكتاب المدرسي أسئلة وتمارين للتدريب علي موضوع
المنهج 

8-يوفر الكتاب المدرسي قراءات  إضافية للطالب ومعلومات

 إثرائية تزيد من معارفهم

تابع أهمية الكتاب المدرسي 




يقدم الكتاب المدرسي إطار عام للمنهج التاريخي والجغرافي ويحدد-1•

الوقت والزمن المناسب لتدريس كل موضوع 

ب يزود الكتاب المدرسي بالحد األدني للمعلومات لكل من المعلم والطال-2•

ته علي وتنمية قدر,يوفر الكتاب المدرسي الخبرة  غير المباشرة للطالب -3•

إدراك العالقات بين المفاهيم التاريخية والمفاهيم الجغرافية 

يساعد الكتاب المدرسي علي تنمية فكرة التفاهم الدولي والقومي-4•

والتقريب بين الشعوب 

لفة يتيح الكتاب المدرسي الفرصة للطالب للتدريب علي مهارات مخت-5•

–مهارة البحث التاريخي –مهارة رسم الخرائط –مهارة القراءة ) مثل

(.والتنبؤ –مهارة النقد واإلستدالل 



وظائف الكتاب المدرسي للدراسات 
اإلجتماعية 




يستخدم الكتاب المدرسي في المدرسة في التدريس اليومي وبناء -6•

يص كما يستخدمه التلميذ في المنزل في التلخ,اإلختبارات وقراءة الخرائط

.والمراجعة وحل التمارين 

المطلقة يدعم الكتاب المدرسي تزويد التالميذ بالقيم الصريحة والضمنية و-7•

سواء إقتصادية  أو إجتماعية أو دينية أو سياسية أو ثقافية 

يوجه الكتاب المدرسي الطالب إلي مزاولة أنشطة تعليمية  مثل عمل -8•

مل وأنشطة مكتبية في ع,المقارنات والموازنات وتمثيل األدوارداخل الصف 

أبحاث أو تلخيص موضوع تاريخي أو كتابة تقرير عن مشكلة أو ظاهرة 

قدمها وأنشطة منزلية في اإلجابة علي األسئلة التطبيقية التي ي,جغرافية 

.المعلم 

تابع وظائف الكتاب المدرسي 





توجد عدة نماذج كطريقة تدريس من خالل الكتاب ▪
:المدرسي ومنها 

ن وعلي المعلم أ,طريقة القراءة الجهرية والقراءة الصامته (  1
عليق يتيح للطالب وضع عناوين لفقرات بالكتاب المدرسي والت

ووضع حلول حول ماقرأه الطالب من ,علي موضوع الدرس 
.مشكالت تاريخية أو جغرافية 

غرافية طريقة المقارنات والمقابالت بين مفاهيم تاريخية أو ج(   2
(مقارنات )أو مختلفة (مقابالت )متشابهه 

الكتاب المدرسي كطريقة 

تدريس 





3 )صة طريقة تمثيل األدوار حيث يتم توزيع األدوار لق

(  مثل قصة عرابي مع الخديوي توفيق )تاريخية 

صول طريقة مسابقة أوائل الطالب داخل الفصل وبين ف(4

م المدرسة وتكون حول موضوعات بالمنهج يحددها المعل

لهم 

اب هل يستطيع التابلت أن يحل محل الكت:وفي الختام 

.المدرسي ويحل محل معلم الدراسات اإلجتماعية 





ا أعرض رأيك في السؤال السابق موضح•

ن سلبيات التابلت المستحدث كبديل ع

.الكتاب المدرسي للدراسات اإلجتماعية

:تكليف 


