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 العنوان: االنتباه والمالحظة 
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
 2 2 3 فردية  دقيقة 60 عربية

  5يتلقى دماغنا معلومات من بيئتنا من خالل  .تحسين مهارات المالحظة لديه مزايا عديدة :الملخص 

مع تطور البيئة التكنولوجية ، يكون تكوين الحواس   .(واللمس حواس )البصر والسمع والشم والطعم 

 .ضروريًا الكتساب مستوى الوعي الظرفي

 الكلمات المفتاحية: المالحظة ، االنتباه ، التركيز ، تحسين الذاكرة

 :األهداف

 .الهدف هو تعزيز المالحظة واالنتباه كعنصرين مهمين في تطوير الوعي الظرفي 

 

 فر / الشباب والبالغين واألفراد من مختلف الفئات االجتماعية والثقافية المشاركون: غير متو

 :وصف

 .تمارين و / أو ألعاب لزيادة الحواس

 

بعد ذلك ، ضع صورة جانبًا واكتب ما   .ثانية  60في المنشور لمدة   1.قبل متابعة القراءة ، انظر الشكل 1

 :يمكنك اإلجابة على األسئلة التالية .تراه

 ألشخاص المشاركين في الحوادث؟ كم عدد ا -

 كم عدد الذكور وكم عدد االناث؟  -

 ما هي العناصر الموجودة حولها؟  -

 ما هي ألوان السيارات؟  -

 ما نوع اإلصابة التي يعاني منها الرجل على األرض؟ -

 ما هي لوحة ترخيص السيارة؟  -

 

 .ثم أعد فتح الصورة وانظر كيف سارت الردود 

 وعيك الموقفي بالحواس .قم بتدريب 2

 أشياء تفتقدها عادةً  3أ( البصر: افحص بيئتك وحاول العثور على 

 دقائق انتبه إلى ضوضاء بيئتك الحالية  5-2ب( السمع: لمدة 
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 ج( الرائحة: اعثر على رائحة في بيئتك واتبع أثر العطر

  -تيار أي نوع من الطعام د( التذوق: تناول الطعام و / أو الشرب بأقصى قدر من االهتمام )يمكنك اخ 

 (...مثل التفاح ، الحساء ،  

 هـ( المس: المس األشياء في بيئتك واستشعر اتساقها 

 

 في مخزن المؤن(.  2وأخيًرا ، تمرين آخر لالنتباه )انظر الصورة رقم  .3

 .ثانية ، ضعها جانبًا ، اكتب العناصر التي رأيتها ثم تحقق من عالماتك   60انظر إلى الصورة لمدة 

 على اإلنترنت  D-Cult المواد: ورق ، قلم رصاص ، نشرة ، إعدادات 

 

 الطريقة: الخبرة الشخصية والمالحظة 

 

 .نصائح للميسرين: يمكن ممارسة التمرين من قبل فرد ، ولكن يمكن القيام به أيًضا في مجموعة

 

 :(APA) المصدر

،   2019مارس  24جدت في و  .ArtofManliness (2019، آخر تحديث  2016) .بريت وكيت مكاي

dahttps: //www.artofmanliness.com/articles/10-tests-exercises-and-games-to-

heighten-your-senses-and-situational-awareness/ 

 

 / :الصدقات 

 

 المتعاون: معهد انتيغرا

 :مساهمات 

 

 :1الصورة 
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 Brett and Kate McKay تم استرجاعه في 24 مارس  2019 من . ، آخر تحديث  2019( فن الرجولة2016)

https://www.artofmanliness.com/articles/10-tests-exercises-and-games-to-heighten-your-

senses-and-situational-awareness/ 

  

https://www.artofmanliness.com/articles/10-tests-exercises-and-games-to-heighten-your-senses-and-situational-awareness/
https://www.artofmanliness.com/articles/10-tests-exercises-and-games-to-heighten-your-senses-and-situational-awareness/
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  :2  الصورة 

 
 

Brett and Kate McKay. (2016فن الرجولة )تم استرجاعه في  24 مارس  2019 من . ، آخر تحديث  2019 

https://www.artofmanliness.com/articles/10-tests-exercises-and-games-to-heighten-your-

senses-and-situational-awareness/ 
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