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  الثانوية للمرحلة مقررات العلوم اإلنسانية الدروس المقررة في

 .م2202/3202الدراسّي من العام  األولللفصل 

https://www.moe.gov.bh/Home.aspx
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 ة\م2022/2023من العام الدراس ّي  األول فصل للمقررات العلوم اإلنسانية املحتوى العلمي املطلوب 
 املسار: توحيد املسارات                                                                                                                                                  311علم النفس العام / أنس املادة /اسم املقرر ورمزه:       

 ثانوي  الصف: الثالث                اسم الكتاب: علم النفس العام          

 عنوان الدرس ورقمه الفصل )الوحدة(
 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

 22-13 : نشأة علم النفس: مدارسه ومناهجهالوحدة األولى

 املوضوع األول:

 

 

نشأة علم النفس،  

 ومدارسه ومناهجه

  13 أوال: نشأة علم النفس 

  12 -11 ثانيا: مدارس علم النفس 

  11-11 ثالثا: موضوع علم النفس وتعريفه 

  11-11 رابعا: أهداف علم النفس 

 املوضوع الثاني: 

 

 ميادين علم النفس

  21-20 أوال: امليادين النظرية  

  22-21 ثانيا: امليادين التطبيقية 

 11-21واالنفعاالت الدوافع  الوحدة الثانية:

 املوضوع األول: 

 

 الدوافع

  31 أوال: مفهوم الدوافع 

  33-32 ثانيا: أهمية الدوافع

  33 ثالثا: أنواع الدوافع 
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  33-31 رابعا: نماذج من الدوافع 

  31-33 خامسا: العالقة بين الدافع والحاجة 

  31 .سادسا: قياس الدوافع

 املوضوع الثاني: 

 

 

 

 االنفعاالت

  31 أوال: تعريف االنفعال 

  10 ثانيا: شروط حدوث االنفعال 

  11 ثالثا: العالقة بين االنفعاالت والدوافع 

  11 رابعا: العالقة بين االنفعاالت والعواطف 

  11 خامسا: نمو االنفعاالت وتمايزها  

  12-11 سادسا: آثار االنفعاالت في حياتنا 

  13-12 سابعا: أهمية االتزان االنفعالي 

  11-13 ثامنا: نماذج من االنفعاالت 

  13-11 تاسعا: قياس االنفعاالت  

 11-21النمو  :الثالثةالوحدة 

املوضوع األول: 

النمو، املفاهيم 

 واملبادئ

  31 أوال: أهمية دراسة النمو

  31 ثانيا: معنى النمو

https://www.moe.gov.bh/Home.aspx
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 32 ثالثا: املفاهيم املرتبطة بالنمو
 

 31-32 رابعا: مبادئ النمو
 

 املوضوع الثاني: 

ظريات النمو ن

 ومراحله

  33 أوال: أسس تقسيم مراحل النمو 

  31-32 (بياجيه( جان-املعرفيالنمو  النمو ))نظريةثانيا: نظريات 

  31 ((كولبرج-األخالقي)نظرية النمو النمو )ثانيا: نظريات 

 املوضوع الرابع: 

 

 

مشكالت الطفولة 

 واملراهقة

  13-10 أوال: مشكالت الطفولة ومواجهة مشكالت الطفولة 

  13-13 ثانيا: مشكالت املراهقة

  13 ثالثا: أسباب مشكالت املراهقة 

  12-13 رابعا: مواجهة مشكالت املراهقة 

 113-11التعلم وتطبيقاته التربوية  الوحدة الرابعة:

 األول:املوضوع 

 

مفهوم التعلم  

 وأهميته

  12-11 أوال: أهمية التعلم 

  13-12 ثانيا: معنى التعلم 

  13 ثالثا: الفرق بين النضج والتعلم 

املوضوع الثاني: 

شروط التعلم 

  12-11 أوال: شروط التعلم الجيد 

  10-12 ثانيا: العوامل املساعدة على التعلم الجيد 

https://www.moe.gov.bh/Home.aspx
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الجيد والعوامل 

 املساعدة عليه

 112-111الشخصية والفروق الفردية الوحدة الخامسة: 

 املوضوع األول: 

 

 

الشخصية والفروق 

 الفردية

  111 أوال: معنى الفروق الفردية

  120-111 ثانيا: مظاهر الفروق الفردية 

  121-120 ثالثا: خصائص الفروق الفردية 

  121 رابعا: العوامل املؤثرة في الفروق الفردية 

 املوضوع الرابع: 

 

الذكاء والقدرات 

 العقلية

  132 أوال: معنى الذكاء 

  131-133 ثانيا: القدرات العقلية األولية 

  131-131 ثالثا: القدرات االبتكارية 
 ة \الما
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 م2022/2023من العام الدراس ّي  األول للفصل مقررات العلوم اإلنسانية املحتوى العلمي املطلوب 
 املسار: توحيد املسارات                                                                                                                                                            221املادة /اسم املقرر ورمزه: التفكير العلمي / أنس

 الصف:                                                     ب: التفكير العلمياسم الكتا

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

 31-11 الكائنات بقدرته على التفكيرالوحدة األولى: االنسان يمتاز على سائر 

  23-28 .مفهوم التفكير وأهميته وآثاره في حياة الفرد واملجتمع الفصل الثاني

 الفصل الثالث
 29-37 .العوامل املؤثرة في التفكير

 

ا متنوعة من التفكيرالثانية: الوحدة 
ً
 11- 31اإلنسان يتبع أنماط

  43-47 .والخطأالتفكير باملحاولة  الفصل الرابع

  33-11  .التفكير الخرافي الفصل الخامس

  23-32 التفكير بعقل السلطة وعقول الغير الفصل السادس

  11-21 التفكير العلمي الفصل السابع

 11-13خطوات التفكير العلمي وسماته املميزة : الثالثةالوحدة 

  11-31  خطوات التفكير العلمي الفصل الثامن

  13-11 سمات التفكير العلمي التاسعالفصل 

https://www.moe.gov.bh/Home.aspx
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 111-13االتجاه العلمي هدف تربوي أساس ي : الرابعةالوحدة 

الفصل الحادي 

 عشر

االتجاه العلمي: مفهومه وأهميته وطرق اكتسابه 

 وتعديله

111-111 
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 م2022/2023من العام الدراس ّي  األول للفصل مقررات العلوم اإلنسانية املحتوى العلمي املطلوب 
 

 املسار: توحيد املسارات                                                                                                                                                           222املادة /اسم املقرر ورمزه: الصحة النفسية / أنس

 الصف ______                اسم الكتاب: الصحة النفسية

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

 32-1الوحدة األولى: مبادئ الصحة النفسية 

مبادئ أوال: 

 الصحة النفسية

صفات اإلنسان السوي  –تعريف الصحة النفسية   11-11   

أهمية الصحة النفسية  –مناهج الصحة النفسية   13-11   

ثانيا: التوافق 

 النفس ي

العوامل املؤثرة فيه  –التوافق النفس ي: تعريفه   11-20   

اإلسالم والتوافق  –مظاهر التوافق النفس ي   20-21   

 21-33: األمراض النفسية: أعراضها وأسبابها ونماذج منها الثانيةالوحدة 

31-33 تعريفها  أوال   

32-11 أسبابها  رابعا   

33-33 نماذج من األمراض النفسية: القلق   خامسا   

22-23 نماذج من األمراض النفسية: الوسواس القهري   خامسا   

https://www.moe.gov.bh/Home.aspx
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 13-21الوحدة الثالثة: العالج واإلرشاد النفس ي 

   11 أوال: )مفاهيم عامة( مفهوم اإلرشاد النفس ي  

  12 مفهوم التشخيص 

13-12 مفهوم العالج النفس ي    

  13 مفهوم االستشارة النفسية 

أهداف العالج النفس ي  –ضرورة العالج واالرشاد النفس ي   11-13   

 131-11الوحدة الرابعة: املشكالت النفسية 

 الطفولةة لاملشكالت النفسية في مرح

102-11 مشكلة التأخر الدراس ي 1   

لغضب والعدوانا 2  112-113   

111-113 مشكلة أمراض الكالم 3   

 ة الشبابلاملشكالت النفسية في مرح

111-111 االستقالل الذاتي  1   

121-121 مشكلة وقت الفراغ  3   
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