مخرجات التعلم والروابط ذات العالقة ىف بنك املعرفة املرصى
مادة علم االجتامع الصف الثالث الثانوى العام (أدىب) الدرايس 2022 / 2021
مخرجات التعلم

املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
نهضة مصر
الباب األول  :نظرية علم االجتماع والعمليات االجتماعية

https://lms.ekb.eg/repository/resource/91c754ff-fb87-42ad-b6ae-c55cc2b150db/ar

1.1مييز بني النظرية العلمية يف علم االجتامع والنظرية الرياضية .

النظرية االجتامعية بناؤها ووظائفها

https://lms.ekb.eg/repository/resource/790fbed4-89df-422c-94f8-7d7d7d826c61/ar

2.2يرشح وظائف النظرية يف علم االجتامع .
3.3يعطي أمثلة تطبيقية لوظائف النظرية يف علم االجتامع.
4.4يفرس املعاين املختلفة للنظرية البنائيه الوظيفية.

وظائف النظرية بعلم االجتامع

https://lms.ekb.eg/repository/resource/3657d49d-6be3-4a35-b27d-0c5a910a2125/ar

تعريف النظرية يف علم االجتامع

https://lms.ekb.eg/repository/resource/8f535a96-331e-417a-8570-fed90158c2f3/ar

5.5يرشح مفهوم التفاعل االجتامعي.

مفهوم التفاعل االجتامعي

https://lms.ekb.eg/repository/resource/c8b53661-d4bd-4569-a520-dd3162f43aba/ar

6.6مييز بني أنواع التفاعل االجتامعي.

انواع التفاعل االجتامعي

https://lms.ekb.eg/repository/resource/aa792c29-7d26-4012-8137-e673c5df6891/ar

7.7يعطي مناذج ألنواع التفاعل االجتامعي .
8.8يربر أهمية التفاعل االجتامعي.
9.9يعطي مناذج للعوامل املوثرة يف التفاعل االجتامعي.
1010يناقش عالقة التفاعل االجتامعي بالعالقات االجتامعية .
1111يربر أهمية العالقات االجتامعية.
1212يستنتج العالقه التكاملية بني جوانب العالقات االجتامعية.

مفهوم العالقات االجتامعية والتفاعل االجتامعي

https://lms.ekb.eg/repository/resource/c8b53661-d4bd-4569-a520-dd3162f43aba/ar

التفاعل االجتامعي ومناذج التفاعل االجتامعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/800ead15-f068-4217-a7d3-557d59652f6d/ar

التفاعل االجتامعي والعالقات االجتامعية| أهمية العالقات االجتامعية

1313يستخلص العالقة بني التفاعل االجتامعي والعالقات االجتامعية و العمليات االجتامعية.
1414يوضح تأثري العمليات االجتامعية يف الحياة االجتامعية.
1515يفرس مفهوم كل من ( التعاون االجتامعي  -التكيف االجتامعي  -التنافس االجتامعي  -الرصاع
االجتامعي ) .
1616يعطي مواقف حياتية للعمليات االجتامعية لكل من ( التعاون االجتامعي – التنافس االجتامعي
– التكيف االجتامعي – الرصاع االجتامعي ) .
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https://lms.ekb.eg/repository/resource/b41427c2-8acb-40e4-9ff8-a78d27c63216/ar

مفهوم العمليات االجتامعية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c5020795-aa59-4111-814f-ed041308edc8/ar

اهم العمليات االجتامعية

املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
نهضة مصر

مخرجات التعلم

https://lms.ekb.eg/repository/resource/89879e59-6261-461f-a055-1a9864f9a087/ar

1717يستخلص أهمية كل من ( التعاون االجتامعي  -التكيف االجتامعي  -التنافس االجتامعي ).
1818يعطي مناذج واقعية ألهمية التكيف االجتامعي كعملية اجتامعية.
1919يبني الحاالت التي يكون فيها التنافس االجتامعي مقبوالً اجتامعيا.
2020مييز بني التنافس االجتامعي اإليجايب والتنافس االجتامعي السلبي.
2121يعطي أمثلة لكل من التنافس االجتامعي السلبي واإليجاىب.
2222يفرس العوامل التي تكمن خلف الرصاع االجتامعي.
2323يقرتح أساليب ملواجهة الرصاع االجتامعي يف ضوء ما درس.

التعاون االجتامعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/26c83526-d548-4e95-856b-ffecebf41f37/ar

التكيف االجتامعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/1fe75ec9-8710-47f9-a20a-f200cfcf68be/ar

التنافس االجتامعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/d0a842d1-2344-45c0-a9c2-226f80643cf7/ar

الرصاع االجتامعي

https://lms.ekb.eg/repository/resource/2ee0cd59-617c-49e5-95e7-f575cf4287b3/ar

2424يفرس خصائص الظاهرة االجتامعية.
2525يعطي أمثلة لخصائص الظاهرة االجتامعية.
2626يحلل عالقة علم االجتامع بالعلوم األخرى.

الظاهرة االجتامعية| تعريف النظرية االجتامعية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/d4a1c25a-616f-4705-989d-dbb2144cc7c6/ar

استنتاج العالقة بني علم االجتامع بالعلوم االخري
https://lms.ekb.eg/repository/resource/82589c21-ba66-4c33-b8bf-a5a989e88290/ar

استنتاج عالقة علم االجتامع بالعلوم االخري
https://lms.ekb.eg/repository/resource/78d12bd2-dfa3-4b43-9cb3-20e93253ffdd/ar

عالقة علم االجتامع اوال بالفلسفة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/9b10a910-569f-4e6d-8ba7-133d81673f08/ar

عالقتة بعلم االنرثبولوجي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/ed8297be-dd03-4e87-ae19-68c9758f7979/ar

عالقته بعلم النفس
https://lms.ekb.eg/repository/resource/25e2e5b4-56f3-4c20-a624-7bae3b5928c1/ar
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عالقته بعلم االقتصاد

املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
نهضة مصر

مخرجات التعلم

https://lms.ekb.eg/repository/resource/577997ad-a30b-4a02-844f-b274a30b4049/ar

2727يرشح مفهوم الثقافة .
2828يوضح خصائص الثقافة.
2929يعطي أمثلة لخصائص الثقافة.
3030مييز بني عنارص الثقافة.
3131يعطي أمثلة لعنارص الثقافة.
3232مييز بني أشكال الثقافة.
3333يستخلص وظيفة الثقافة من منظور علم االجتامع.

أول :مفهوم الثقافة
الثقافة من منظور علم االجتامع | ً
https://lms.ekb.eg/repository/resource/3af19659-890c-4766-8774-8c05ea79a92e/ar

ثان ًيا :الرؤى املتعلقة بالثقافة

https://lms.ekb.eg/repository/resource/99e7deb2-2c5f-41b8-b7c8-12301aa41b1b/ar

ثالثًا :خصائص الثقافة

https://lms.ekb.eg/repository/resource/b374b4a7-c8bc-4329-9512-a4cb46db3bf1/ar

راب ًعا :عنارص الثقافة

https://lms.ekb.eg/repository/resource/3513e16f-1587-4743-93a1-4c86c373b342/ar

خامسا :أشكال الثقافة
ً

https://lms.ekb.eg/repository/resource/01800ef6-0133-4c88-ba8c-943c4cc5527d/ar

سادساً :وظيفة الثقافة

https://lms.ekb.eg/repository/resource/c41c6f58-c565-4b72-a8e2-883a6bfff91e/ar

3434يستخلص وجهة نظر علم االجتامع تجاه العمل التطوعي .
3535يربر قيمة العمل التطوعي.
3636مييز بني أشكال العمل التطوعي.
3737يعطي أمثلة ألشكال العمل التطوعي.
3838مييز بني أنواع املشاركات املختلفة للعمل التطوعي .
3939يعطي مناذج ألنواع املشاركات املختلفة للعمل التطوعي.
4040يقرتح من عنده مناذج للعمل التطوعي داخل وخارج املدرسة.

ثقافة العمل التطوعي| مفهوم العمل التطوعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/f672e1fb-083b-4720-882f-d9e4da2058f4/ar

ثقافة العمل التطوعي| ثان ًيا :قيمة العمل التطوعي

https://lms.ekb.eg/repository/resource/952cae02-32e9-408a-b814-d149f2a246a4/ar

ثقافة العمل التطوعي| ثالثًا :أشكال العمل التطوعي

https://lms.ekb.eg/repository/resource/56a36ee3-eb37-48ae-8827-c2c994062303/ar

ثقافة العمل التطوعي| راب ًعا :أنواع املشاركة يف العمل التطوعي

https://lms.ekb.eg/repository/resource/1f06c9f1-cd06-4ade-8e22-b50a7bc6fa0a/ar

خامسا :مناذج العمل التطوعي
ثقافة العمل التطوعي|
ً
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
نهضة مصر

مخرجات التعلم

https://lms.ekb.eg/repository/resource/0890d316-d4b0-4ab5-a56c-e3515a79cdff/ar

4141يوضح مفهوم العمل الحر.
4242مييز بني العمل الحرواألعامل األخرى .
4343يعطي أمثلة للعمل الحرواألعامل األخرى.
4444يحلل بيئة العمل الحر.
4545يفرس املتطلبات املختلفة للعمل الحر.
4646مييز بني متطلبات العمل الحر.
4747يعطي مناذج ملتطلبات العمل الحر.
4848يستخلص مزايا العمل الحر.
4949يعطي مواقف حياتية تعكس مزايا العمل الحر.
5050يقرتح من عنده مناذج للعمل الحريف ضوء ما درس.

ثقافة العمل الحر \ مفهوم العمل الحر
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4f80fc68-baed-45b9-a03b-307c09c03933/ar

ثقافة العمل الحر| ثانياً :بيئة العمل الحر
https://lms.ekb.eg/repository/resource/00f16929-8211-4258-b548-518f43928697/ar

ثقافة العمل الحر|ثالثًا :متطلبات العمل الحر
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b56fd46b-d523-4ca5-a61c-c83b654dac04/ar

ثقافة العمل الحر| راب ًعا :مميزات العمل الحر
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b9048a7a-dd7e-41fa-8a97-2a64bf84545c/ar

ثقافة العمل الحر| خامساً :مناذج للعمل الحر
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
نهضة مصر

مخرجات التعلم
الباب الثانى  :علم االجتماع وقضايا التنمية

https://lms.ekb.eg/repository/resource/84e61dfc-7795-4ac2-acfc-e9fbfa88821e/ar

5151يرشح السبل املختلفة للبحث العلمى ىف املساهمة ىف عملية التنمية.
5252يفرس مقومات البحث العلمى.
5353يقرتح خدمات جديدة يقدمها البحث العلمى ىف خدمة قضايا التنمية.
5454يفرس مفهوم العوملة.
5555يستخلص مزايا العوملة.
5656يستنتج آثار العوملة .
5757يعطي أمثلة لآلثار املختلفة للعوملة.
5858يرشح اآلليات املختلفة للعوملة.
5959يعطى مناذج جديدة آلليات العوملة.

توظيف البحوث االجتامعية يف خدمة قضايا التنمية| مقومات البحث العلمي

https://lms.ekb.eg/repository/resource/9deef5b4-5192-4814-a1db-9d91adab740f/ar

العوملة| تعريف العوملة

https://lms.ekb.eg/repository/resource/aff53cee-67d8-41e8-ba40-0654f0a7a15f/ar

العوملة| مزايا العوملة

https://lms.ekb.eg/repository/resource/cd99e679-74f9-402c-8a6f-35fbce3a432a/ar

العوملة | آثار العوملة

https://lms.ekb.eg/repository/resource/cf3ca8fa-c209-4394-9f36-d0d55be2cc61/ar

العوملة| آليات العوملة
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
نهضة مصر

مخرجات التعلم
الباب الثالث  :علم االجتماع والقضايا المجتمعية

https://lms.ekb.eg/repository/resource/83d7ca24-252c-4e8c-aafe-917559373d0b/ar

6060يفرس مفهوم التطرف.
6161مييز بني مستويات التطرف املختلفة.
6262بعطي مناذج جديدة ملستويات التطرف املختلفة.
6363يناقش األسباب التى تدفع الشباب إيل التطرف.
6464يعطي مقرتحات من عنده ملواجهة التطرف .

مقدمة عن التطرف

https://lms.ekb.eg/repository/resource/c8d65b19-a8f3-4e7f-adda-28eaac704410/ar

مفهوم العنف والتطرف

https://lms.ekb.eg/repository/resource/de622d2b-480f-4c31-b459-21ba7b4b98f3/ar

التطرف| مستويات التطرف

https://lms.ekb.eg/repository/resource/5002838d-6c5f-4697-8d83-3d369f544180/ar

التطرف| األسباب التي تدفع الشباب إىل التطرف ومامرسة العنف

https://lms.ekb.eg/repository/resource/c88776b7-74cf-4639-b28c-980ee1fd98c7/ar

التطرف| سبل مواجهة التطرف والعنف
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