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 :املعلمة/ املعلمعزيزي 

بعد إنهاء دراستك هلذا املقرر يف ختصص املناهج وطرق التدريس من املتوقع أن تكون قاادرا لىا    

 :أن

 .الدراسىحتدد مفهوم املنهج  .1

 .حتدد خصائص منهج املدارس احلديث .2

 .بني املنهج الرمسى واملنهج اخلفى متيز .3

 .تشرح املقصود باملنهج الصفرى .4

 .توضح املقصود بتصميم املنهج .5

 .ُتعرف مفهوم خريطة املنهج .6

 .تبني املقصود بتطوير املنهج .7
 .توضح أسس بناء املنهج .8
 .حتدد مبادئ النمو النفسي للمتعلم .9
املضامني النفسيةاليت ينبغي مراعاتها عند بناء تناقش أهم  .11

 .املنهج
 .تبني األسس االجتماعية للمنهج .11
 .تشرح علىقة املنهج مبشكالت اجملتمع .12
 .حتدد املقصود باألساس الفلسفي للمنهج .13

 .تفسر املقصود مبنظومة املنهج .14
 .توضح مكونات منظومة املنهج .15
 .تشرح مفهوم األهداف التعليمية .16
 .ق األهداف التعليميةتصف مصادر اشتقا .17
 .تصنف مستويات األهداف التعليمية .18
تبني خطوات تطبيق . حتدد أهم  اسرتاتيجيات التدريس .19

 .اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف جمال ختصصك
 .تطبق اسرتاتيجية حل املشكالت يف جمال ختصصك .21
توضححح اعتبححارات توايححف اسححرتاتيجية العصححف الحح ه  يف      .21

 .التدريس
 

 -فكححححححححر )تنفيحححححححح  اسححححححححرتاتيجية  توضححححححححح مراحححححححححل   .22

 .يف التدريس( شارك -زاوج
تنححححححاقش مزايححححححا تطبيححححححق اشححححححرتاتيجية املناقشححححححة يف      .23

 التدريس

 .حتدد مفهوم األنشطة التعليمية .24

 .تبني انواع األنشطة التعليمية املختلفة .25

ختطححححححححححححححة أنشححححححححححححححطة تعليميححححححححححححححة يف جمححححححححححححححال     .26

 .ختصصك

 .حتدد املقصود بعملية التقويم .27
 .تبني خصائص عملية التقويم .28
 .تصيغ أسئلة مقالية لتقويم تعلم طالبك .29
 .تصمم اختبار موضوعي يف مادة ختصصك .31
حتحححححدد أهحححححم املحححححداخل احلدي حححححة يف بنحححححاء وختطحححححية    .31

 .املناهج

توضحححححححح املبحححححححاادئي الحححححححيت يسحححححححتند  ليهحححححححا املححححححححدخل       .32

 .اإلنساني

 .تبني أسس منهج التجديد االجتماعي .33

 .حتدد فلسفة املنهج التكنولوجي .34

 .ناء املناهجتوضح املدخل البيئي يف  ب .35
تعطحححححي أم لحححححة لتجحححححارن بعححححح  الحححححدول األجنبيحححححة       .36

 .يف بناء وتطوير املناهج
تسححححححححححتخلص دروس مسححححححححححتفادة محححححححححح  التجححححححححححارن    .37

 .الدولية يف بناء وتطوير املناهج
 

 

 :املقررأهـــداف 
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 املوضوع األول

 مفهــوم املانه 

 

 عاناصر املوضوع األول

فلسفة 

 املانه 

تقويم 

 املانه 

تطوير 

 املانه 
حمتوى 

 املانه 

خريطة 

 املانه 

باناء 

 املانه 

مفاهيم أساسية  املانه  اافي املانه  الرمسي مفهوم املانه 

 يف علم املاناه 

 

 أهداف املوضوع األول

 
 

دراسـة هـذا املوضـوع أ      من املتوقع بعد االنتهـاء مـن  

 :تكو  قادرا على أ 

 حتدد مفهوم املنهج الدراسى. 

 حتدد خصائص منهج املدارس احلديث. 

 بني املنهج الرمسى واملنهج اخلفى متيز. 

 تشرح املقصود باملنهج الصفرى. 

 توضح املقصود بتصميم املنهج. 

 ُتعرف مفهوم خريطة املنهج. 

 تبني املقصود بتطوير املنهج. 
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، هج الـــدراس وســـيلة الرتبيـــة األوىيعتـــرب املـــن

عملية ألهداف الرتبية وخططها واجتاهاهتا ىف الرتمجة وال

مـا يتـوافر ىف املـنهج مـا عنـا   لذلك فبقدراملجتمع، 

 .املستهدف منه حتقيق بقدر ما يستطعلجودة ، لومعايري 

ومتثــــل املنــــاهج الدراســــية يف م ــــ ق ــــية 

كثــــريا مــــا تثــــار بــــني احلــــني وا خــــر،  جدليــــة

ـــــة  ويشـــــرتك يف مناقشـــــتها ـــــع األطـــــراف املعني مجي

ويل أمـــر مـــا معلـــم، مـــتعلم،  بالعمليـــة التعليميـــة

وســـــــــــائل املنـــــــــــاهج،  وخمططـــــــــــي خـــــــــــربا ، 

ـــالم ـــيم....اإلع ـــوير التعل ـــ ن تط ـــة بش ـــرى املهتم ـــع األخ ـــات املجتم ـــا ماسس ـــا م ـــل  .وغريه ـــذا ولع ـــل ه مث

، لـــذا ب كملهـــايف منظومـــة العمليـــة التعليميـــة ومكانتهـــا منـــاهج التعلـــيم  مهيـــةعـــد مـــدى أيـــد  الهـــتامم 

ـــا ف ـــونأن  الرضـــور م ـــم يك ـــة– املعل ـــة التعليمي ـــة يف العملي ـــر الزاوي ـــو حج ـــاف  -وه ـــم ك ـــة وفه ـــد دراي ع

 ،مــــدركا لجــــرا ات صطيطــــه وتصــــميمه، وكيفيــــة تطــــوير ملاهيــــة املــــنهج وعنــــا  منظومتــــه، وأن يكــــون 

ـــذ ـــف بتنفي ـــل املكل ـــرد املاه ـــه الف ـــرا ألن ـــذ  نظ ـــية ه ـــاهج داخـــل الفصـــو  الدراس ـــاثر طاملن ـــايل ت ـــة ري، وبالت ق

  .املرجوة منه الرتبوية ألهدافا قلمنهج عد مدى حتقل  تنفيذ

بعيــــدا عــــا عمليــــة تصــــميم املنـــــاهج  ل يــــزا رغــــم ذلــــك يشــــري الواقــــع  ى أن املعلـــــم لكــــا و

انفصـــا  بــــني عمليتـــي تصــــميم  حــــدو  األمــــر الـــذ  أدى  ى ،عنـــه وتبنـــم بمعــــز طــــ  ُص   ذالدراســـية، 

 . املنهج وتنفيذ 

ــــك ســــن او  معــــا ــــم ويف ضــــو  ذل ــــز  املعل ــــامج /عزي ــــاو املعلمــــة خــــال  هــــذا الربن  مناقشــــة وتن

بعــــو املوضــــوعات والق ــــايا ذات الصــــلة باملنــــاهج الدراســــية مــــا حيــــ  الت طــــي  والتطــــوير والتنفيــــذ 

   .والتقويم

 :مقدمة
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قبــــل أن نتنــــاو  معــــا املقصــــود بمفهــــوم املــــنهج أود أن أطــــر  عليــــك 

 :التساؤ  التايل

 

ـيُ كثري مـا املعلمـني عنـدما  يف  م جـابته تتمثـله  لـيهم مثـل هـذا التسـاؤ  وج 

ــوم  ــذ  ي ــم جمموعــة مــا املوضــوعات يق ــاد املــدرس ال اإلشــارة  ى الكت

ــذ  بتدريســها  ــي حمــدد لتالمي ــدراسخــال  جــدو  زمن  .عــد مــدار العــام ال

وملاذا يتقصـر مفهـوم أو تعريـ      ما رأيك أنت؟ترى ولكن . فالكتاد املدرس فق  هو املنهج يف اعتقاد هال  املعلمني

ت مل الصور التالية وحاو  أن تستنتج الفلسـفة التـي بنـم عليهـا هـال   !.املانه  عاند هؤالء يف الكتاب املدرسي فقط؟

 .املعلمني وجهة نظر  يف املنهج

 

 

 

 

 

تـرى عد فلسـفة تقليديـة  يف األصل د باملنهج الدراس مبنيويف الواقع  ن مفهوم أو معتقد أولئك املعلمني حو  املقص

أن اهلدف الرئييس لعملية التعلم هو اكساد التالميذ جمموعة ما احلقائق واملعلومات حـو  موضـوعات حمـددة، دون 

و ذا جـاز لنـا  .لنمو ش صـيتهم، وبالتـايل اقت ـ تعـريفهم للمـنهج عـد الكتـاد املـدرسالهتامم باجلوانب األخرى 

متييـزا لـه عـا املفهـوم  للمـنهج( القـديم)بـاملفهوم التقليـد  عا املـنهج الـدراس  صف هذا التصورالتعبري يمكا أن ن

 .ولكن ترى ما هو املفهوم احلديث للمانه ؟. احلدي 

 :Curriculum   مفهوم املانه : أواًل

 ؟(مانه  دراسي)ما الذي يتبادل إىل ذهانك عاندما تسمع كلمة 
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 :نستنتج ما التعريف السابق عدد ما النقاط

حتــو  الهــتامم يف املــنهج بمفهومــه احلــدي  مــا الرتكيــز عــد  

 املعلومات واحلقائق واجلانب املعريف فقـ ،  ى الهـتامم بـاخلربات املربيـة املتنوعـة

 .التي تستهدف تنمية مجيع جوانب النمو لدى التالميذ

الت و  ما الرتكيز عد ما يكتسبه التلميذ داخل املدرسة فق ،  ى الهتامم باخلربات األخرى املربية التي يكتسـبها  

 .التالميذ خارج املدرسة أي ا  

لهتامم بباقي العنـا  األخـرى للمـنهج حتو  الهتامم ما الرتكيز فق  عد الكتاد املدرس وحمتوا  العلمي،  ى ا 

 . كاألنشطة التعليمية، ومصادر التعلم، وطرق التدريس، وأساليب التقويم

 

 

 

 

 :Hidden Curriculum  املانه  اافـــي :Formal Curriculum  املانه  الرمســـي

ــنهج النظــامم الظــاهر ،املعلا،وهــذا  ــه امل يقصــد ب

ــــة حمــــددة خلــــربات قــــام  املــــنهج وثيقــــة مكتوب

ـــوم  بإعـــدادها و ختيارهـــا مت صصـــون،لكم   يق

بتنفيـذها ىف ماسسـة تعليميـة مـا مـا خـال  املعلم 

حتقيــق  مــا أجــل لمتعلمــني،لعمليــة التــدريس 

  .خمرجات تعليمية حمددة

 

 –املهارية  –املعرفية )رسمم ي م كافة اخلربات غري منهج هو 

. هـا املتعلمـون خـارج املـنهج الرسـممالتم يتعلم( الوجدانية

مثا  ذلك ما يتعملة املتعلم ما أرستة، وأقرانه، وامل يطني به 

ــد تكــون هــذ ــد،والنموذج وق   باملالحظــة وامل كــا  ،والتقلي

لـم، وأع ـا  لـذا فسـلوكيات املع .اخلربات  جيابيـة أو سـلبية

املدرســـة، وطبيعـــة التعـــامالت داخـــل املدرســـة واألنشـــطة 

 .يوغريها تدخل ضما خربات املنهج اخلف...املدرسية

 مفهومااااد ا اااادي يف املاااانهج الدراساااا   ُيعاااار 

 تعىيميااا الاربا  مااان ا ااا جممولااا  ": لىااا  أناااد

ياااااتا إا اااااابها  الااااا  ربيااااا  املتعىميااااا  ال و

دراسااا   أو مر ىااا  دراساااي  لىماااتعىا صااا   ااا  

 " املدرس  وخارج حمددة داخل

 واملانه  اافي؟ الرمسيولكن ترى ما الفرق بني املانه  

 

 :الفرق بني املانه  الرمسي واافي: ثانيا

 (1)عمل رقم  ورقةتوجه إىل كتيب أوراق العمل واشرتك مع زمالئك يف تانفيذ  
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الانقـــا   مـــن دميكـــن التدكيـــد علـــى عـــد الرمســـي واافـــياملـــانهجني  توضـــيل الفـــرق بـــنيومــن خـــالل  

 :فيما يلي اهلامة

 

 

 

 

 

 .واآل  تعال معي لانتعرف على بعض املفاهيم األساسية ذات الصلة مبجال املاناه  الدراسية

 

 

 

يف   ى حد جيعلنا ن ل  بينهم،  يت ما جما  املناهج عدد ما املفاهيم واملصطل ات التي قد تتداخل مع بع ها البعو

فلسفة ، Curriculum Designتصميم املنهج : )ما هذ  املفاهيملعل وحني أن لكل مفهوم ما يميز  عا ا خر،  

ـــنهج    خريطـــة املـــنهج Curriculum Content حمتـــوى املـــنهج، Curriculum Philosophyامل
Curriculum Map  تقــويم املــنهج ،Curriculum Evaluation تطــوير املــنهج  ،Curriculum 

Development .فتعا  لنتعرف املقصود بكل مفهوم أو مصطلح ما هذ  املصطل ات، ولكا قبل ذلك صيل معي 

فإنك وفريقـك  عد سبيل املثا  إعداد منهج مادة صصصك باملرحلة الثانويةب مكلفأنه تم اختيارك ع و ضما فريق 

 :التالية باملراحلستقوم 

 

 

 

 

 

 :مفاهيم أساسية يف علم املاناه : ثالثا

، بـــل يشـــاركه يف ذلـــك املـــانه  اافـــي مهـــو املســـ ول عـــن التـــدثت فـــى حيـــا  املـــتعل هاملـــانه  الرمســـى وحـــدال يعتـــرب 

 .الذي قد يفوق تدثته جمال تدثت املانه  الرمسي

، وقـد يعيـق أهـداف املـانه      املدرسة، وتانمية القيم والسـلوكيات السـليمة لـدى الطـالب    عمل قد يساهم املانه  اافي يف تيست 

 .والتكامل بيانهما على املستوى املطلوب  الرمسي ويعمل على عدم حتقيق أهدافه يف حالة عدم التانسيق

والتدكيـد علـى األنشـطة     لرمسى واافى معًا فـن  التكامـل بيانهمـا،   ا  ا كا  السلوك الانهائى للمتعلم هو حمصلة املانهجنيإذ

 .على التكامل بني خربات املانهجنيفاملانه  الفعال هو الذى يقوم .هالذاتية املوازية أمر ضرورى البد من التدكيد علي

 :األوىل املرحلة

سححححتجتمع مححححع فريقححححك بهححححدف التخطححححية إلعححححداد      

املححححنهج وبلححححك بححححية حتححححددوا نظريححححة الححححتعلم الحححح         

سححححححتتبنوها وتبنححححححوا يف ضححححححوئها املححححححنهج  النظريححححححة  

البنائيححححححة  أو مابعححححححد البنائيححححححة أو   هححححححا  وتقومححححححوا   

بدراسحححححححححة اخلصحححححححححائص االجتماعيحححححححححة والعقليحححححححححة    

والنفسححية لطححالن املرحلححة ال انويححة وهححم الفئححة الححيت       

 .هجاملن ستدرس
 

 

 املانه  فلسفة

 (4)، (3)، (2)عمل رقم  أوراقتوجه إىل كتيب أوراق العمل واشرتك مع زمالئك يف تانفيذ  
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ــداف  األهـ

العامــــة  

 للمانه 

األهـــداف 

ــة  اااصـ

 للمانه 

ــر  عاناصـــــ

ــوى  احملتـــــ

ــي  العلمـــــ

 للمانه 

طــــــــــرق 

ــدريس  التـــ

 املاناسبة

األنشـــــطة 

 التعليمية

ــادر  مصـ

 التعلم

أســاليب 

 التقويم

       

 :الثالثة املرحلة

يتم بعد بلك بناء املحنهج أ  حتويحل اخلريطحة السحابقة     

 ىل مححنهج فعلححي معححد وبلححك عحح  طريححق  ميححع املححادة    

العلميححة الححيت تغطححي عناوححر التححوى العلمححي الححيت      

 عداد الكتان املدرسي  وحتديدها يف اخلريطة السابقة  

Text book  ثم دليل املعلم ال   يرشد املعلم بحيهم  

االجراءات واخلطوات اليت ميك  اتباعها بهدف تحدريس  

حمتوى املحنهج وفحق طحرق التحدريس الحيت   حتديحدها       

أيضا باخلريطة السابقة  جبانب  رشادات أخرى للمعلم 

 لكيفيححة توايححف مصححادر الححتعلم الححيت   حتديححدها يف     

اخلريطححة السححابقة يف التححدريس  باإلضححافة  ىل  عححداد     

 تان األنشطة والتدريبات ال   يتضم  جمموعة م  

األنشطة التعليمية والتدريبات املعدة للطالب  ي تزيد 

 تسححاعد يفمحح  فاعليتححا يف العمليححة التعليميححة  و ححي     

 .تقويم تعلما

 

 

 املانه  باناء

 

 املانه  خريطة

 :الثانية املرحلة

تقوموا بعحححححد بلحححححك بتفديحححححد األهحححححداف العامحححححة   سححححح

واخلاوححححححححححة للمححححححححححنهج  والعناوححححححححححر األساسححححححححححية  

للمفتحححححححوى العلمحححححححي للمحححححححنهج  وحتديحححححححد  حححححححة   

أهححححححم و األنشححححححطة التعليميححححححة  وطححححححرق التححححححدريس 

ويحححتم . مصحححادر الحححتعلم  وأسحححاليب التقحححويم املناسحححبة    

تنظححححيم  ححححل هحححح خ العناوححححر يف خريطححححة منظمححححة   

 :تيخ  الشكل التالي
 

 

 تصميم املانه 
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ــــو ــــم–ا ن  كلعل ــــز  املعل ــــداد  -عزي ــــق  ع ــــل فري ــــا خلطــــوات عم ــــك معن ــــد صيل ــــبع أن نســــتنتج   نهجامل

 :بكل مصطلح ما املصطل ات التاليةاملقصود 

 

 

ند  ليهــــا عنــــد صطــــي  ســــت  النظريــــة والرتبويــــة التــــي يُ واألســــس التوجهــــات واملبــــاد  ": يقصــــد  ــــا

 ."وتصميم املنهج

 

 :الرابعة املرحلة

األهححداف  التححوى   )بعححد بنححاءاملنهج بعناوححرخ املختلفححة  

شححطة التعليميححة  مصححادر الححتعلم    نطححرق التححدريس  األ 

  يطححرح املححنهج السححابقةوفححق خريطححة ( أسححاليب التقححويم

للتجريحححب بشحححكل مبحححدئي علحححى عينحححة مححح  املحححنهج املعحححد 

القوة نقاط الضعف و نقاطالطالن بهدف التعرف على 

 .با

 

 

 املانه  تقويم

 :ااامسة املرحلة

اخلطوة بح  بعد حتديد عناوحر القحوة والضحعف يف املحنهج    

وه ا   املختلفة السابقة يتم تعديل وتطوير عناور املنهج

يتطلب تطوير  و عادة النظر محرة أخحرى يف اخلطحوتني    

وفق النتائج واملؤشحرات الحيت أسحفرت     (3)  ورقم (2)رقم 

 . عنها عملية التقويم السابقة

 

 

 املانه  تطوير

 :Curriculum Philosophy فلسفة املانه 

 

 (7)عمل رقم  ورقةتوجه إىل كتيب أوراق العمل واشرتك مع زمالئك يف تانفيذ  
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املالمــــح العامــــة ملكونــــات  حتــــدد اإلطــــار العــــام للمــــنهج والــــذ  ُيصــــا  يف صــــورة مصــــفوفة" :يشــــري  ى

هــــذا ويمكــــا تشــــبيه عمليــــة تصــــميم املــــنهج و ."املــــنهج امل تلفــــة ومــــا بينهــــا مــــا تــــراب  رأس وأفقــــي

ـــد ـــل املهن ـــنامس بعم ـــه بالفعـــل ي ـــع املعـــامر  حي ـــل أن يقـــوم ببنائ ـــم مـــا قب ـــا  مبن ـــميم املناســـب لبن . التص

 .مرحلة بنا  املنهجاملنهج تصميم عملية  سبقعادة تو

 

 

 

ـــي  ـــات ه ـــني مكون ـــة ب ـــيم العالق ـــممة لتنظ ـــا وأدا  مص ـــة عن ـــم  منظوم ـــنهج الدراس ـــداف )امل ـــوى  –أه حمت

وذلــــك عــــد مســــتوى املقــــرر  ،(تقــــويمأســــاليب  -مصــــادر تعلــــم -أنشــــطة تعليميــــة–طــــرق التــــدريس  –

ــــة ، ــــامج األكــــاديمم،ىف صــــورة منظومــــة مرتابطــــة ومتكامل ــــ  يتطلــــب  والربن تطــــوير  تطــــوير  حــــداهاحي

 .املكونات األخرى للمنهج

 

 

 

حتويــــل اإلطــــار  ويشــــري  ى البــــد  يف ،هــــو املرحلــــة التاليــــة بعــــد تصــــميم املــــنهج و عــــداد خريطــــة املــــنهج

ـــال  ـــا خ ـــ  م ـــع فع ـــنهج  ى واق ـــد أو تصـــميم امل ـــام املع ـــة  الع ـــا بطريق ـــيم حمتواه ـــنهج وتنظ ـــداد دروس امل  ع

 .لتقويم، وأساليب احتقق األهداف املنشودة للمنهج، و عداد دليل املعلم، وكتاد األنشطة

 

 

مجلــــة ": مــــا بــــني التعريفــــات التــــي وضــــعل ملفهــــوم حمتــــوى املــــنهج تلــــك التــــي تــــرى أنــــه عبــــارة عــــا

التــــــي يرجــــــم  املعـــــارف، واملفــــــاهيم، والتعمــــــيامت، والنظريــــــات، واملهــــــارات، والقــــــيم والجتاهــــــات

 ."املتنوعة املنهج الدراس ما خال  خربات كسا ا للمتعلم 

 : Curriculum Designتصميم املانه 

 

 :Curriculum Construction باناء املانه 

 

 :Curriculum Map خريطة املانه 

 

 Curriculum Content حمتوى املانه 

 

 (6)، (5)عمل رقم  قاورأتوجه إىل كتيب أوراق العمل واشرتك مع زمالئك يف تانفيذ  
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، لذلك يشـمل يف حتقيق أهدافها املنشودة احلكم عد مدى فاعلية منظومة املنهجهو عملية تش يصية عالجية، تت ما 

وأساليب التقويم كل مكون ما مكونات املنهج ما أهداف، وحمتوى، وطرق تدريس، وأنشطة تعليمية، ومصادر تعلم، 

 ."، باإلضافة  ى تقويم البيئة التعليمية التي ينفذ فيها املنهجاملتعلم تقوم

 

 

 

أهداف، وحمتوى، وطرق تدريس، وأنشطة تعليمية، ومصـادر تعلـم، )تطوير مكونات منظومة املنهج ما " :يقصد  ا

عملية  تسبق تقويم املنهجعملية  ذن . "نتئاج ومارشات تقويم املنهج السابقةيف ضو  ما أسفرت عنه  (وأساليب تقوم

متكاملة، ترتب  بعمليـات املـنهج األخـرى كتصـميم و مستمر  ، تطوير املنهج عملية هادفة ،تعد عملية وهذا .  تطوير

 .هوتقويم املنهج، وبنا املنهج ،

 

 :Curriculum Evaluation تقويم املانه 

 

 :Curriculum Development تطوير املانه 

 

 (8)عمل رقم  ورقةتوجه إىل كتيب أوراق العمل واشرتك مع زمالئك يف تانفيذ  


