كيف تذاكر علم االجتامع
للصف الثالث الثانوي العام (أديب )؟
عزيــزي طالــب الصــف الثالــث الثانــوي مــن املهــم أن تتعلــم كيــف تســتفيد مــن بنــك املعرفــة املــري  EKBبدايــة مــن
تعــرف مخرجــات التعلــم التــي تســعى إىل تحقيقهــا ،واختيــار مصــادر التعلــم املتاحــة ،وكيفيــة التعامــل معهــا ،وانتهــا ًء مبرحلــة
تقييــم نفســك ،الســطور التاليــة تســاعدك يف ذلــك .
× ×ادخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.geمــن خــال كل
مــن :اســم املســتخدم وكلمــة الــر  ،وهــو ماســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال تســجيل حســابك
الشــخيص باملوقــع.
مــن خــال الدليــل الــدرايس باملوقــع عــى الرابــط التــايل  https:/ lms.ekb.eg/courses/mineتخــر املرحلــة ثــم الصــف ثــم
تخــر (علــم النفــس و االجتــاع الصــف الثالــث الثانــوي – أديب ) ثــم املتابعــة عــى الرابــط التــايل :
https:// lms.ekb.eg/courses/34c172a5-c567-4e89-b590-0fbd1d612f2a

× ×حــدد البــاب الــذي تريــد تعلمــه مــن مقــرر علــم النفــس و االجتــاع الصــف الثالــث الثانــوي أديب وليكــن (الفصــل
األول :نظريــة علــم االجتــاع ).
× ×حدد املوضوع الذي تستهدف تعلمه وليكن ( نظرية علم االجتامع ).
× ×تعــرف نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع وســوف تجــد أن نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع األول (الــذكاء ) مايــي  :أن
تكــون قــاد ًرا عــى أن :
¯ ¯مييز بني النظرية العلمية يف علم االجتامع والنظرية الرياضية .
¯ ¯يرشح وظائف النظرية يف علم االجتامع .
¯ ¯يعطي أمثلة تطبيقية لوظائف النظرية يف علم االجتامع.
¯ ¯يفرس املعاين املختلفة للنظرية البنائيه الوظيفية.
× ×اســأل نفســك  :مــا الــذي أتوقــع تعلمــه مــن مفهــوم النظريــة االجتامعيــة ؟مــاذا أعــرف عــن نظريــةا العلميــة يف علــم
االجتــاع ؟ ومــا وظائــف النظريــة يف علــم االجتــاع ؟ وكيــف تفــر املعــاين املختلفــة للنظريــة البنتئيــة يف علــم االجتــاع؟
× ×حــدد مخرجــات التعلــم املرتبطــة باملوضــوع الفرعــي فــإذا تخــرت موضــوع (نظريــة علــم االجتــاع ) ســتجد أن مخرجــي
التعلــم هام:
¯ ¯مييز بني النظرية العلمية يف علم االجتامع والنظرية الرياضية .
¯ ¯يرشح وظائف النظرية يف علم االجتامع .
لتحقيــق نتائــج التعلــم تلــك اقــرأ الجــزء املرتبــط باملوضــوع مــن الكتــاب املــدريس املوجــود يف صــورة ملــف  PDFق ـراءة
رسيعــة عــى الرابــط التــايل :
.rrhttps://lms.ekb.eg/repository/resource/91c754ff-fb87-42ad-b6ae-c55cc2b150db/a
× ×بعد االنتهاء ن قراءة الصفحات املرتبطة باملوضوع دون األفكار الرئيسة وقد تكون عىل الشكل التايل :
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¯ ¯مفهوم نظرية االجتامع
¯ ¯الفرق بني النظرية يف علم االجتامع و النظرية الرياضية
¯ ¯وظائف النظرية الرياضية
× ×تطور مفهوم الذكاء
أهم املصادر عىل بنك املعرفة املرصي
نهضة مرص

املوضوع

https://lms.ekb.eg/repository/resource/91c754ff-fb87-42adb6ae-c55cc2b150db/ar

النظرية االجتامعية بناؤها ووظائفها

https://lms.ekb.eg/repository/resource/790fbed4-89df-422c94f8-7d7d7d826c61/ar

وظائف النظرية بعلم االجتامع

https://lms.ekb.eg/repository/resource/3657d49d-6be3-4a35b27d-0c5a910a2125/ar

تعريف النظرية يف علم االجتامع

× ×بعد أن اطلعت عىل الكتاب املدريس واملحتوى اإلضايف دون ماتعلمته عن هذا املوضوع قد تكون :
¯ ¯النظرية االجتامعية املفهوم – العنارص االساسية للنظرية االجتامعية
¯ ¯الفرق بني النظرية االجتامعية و النظرية الرياضية
¯ ¯وظائف النظرية يف علم االجتامع
× ×لتقييم تعلمك يف هذا املوضوع ادخل عىل الرابط التايل :

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

حيــث توجــد مجموعــة مــن األســئلة مرتبطــة باملوضــوع تخــر اإلجابــة التــي تراهــا صحيحــة أو دون اإلجابــة املناســبة ثــم
اضغــط إرســال اإلجابــة وســوف يصلــك الــرد باإلجابــة الصحيحــة يف كل حالــة؛ وبهــذا ميكنــك تقييــم تعلمــك يف هــذا املوضــوع.
× ×انتقل ملوضوعات أخرى يف املقرر؛ حتى تنتهي من دراسة املقرر كامالً.
× ×دون مالحظاتك عن مدي تعلمك يف ضوء نواتج التعلم املحددة؛ لتستفيد منها عنام تعود للمراجعة
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