
                      

 

 م . بتول فاضل جواد                          مادة المناهج والكتب المدرسٌة   تمحاضرا                       

  المرحلة الرابعة /غة االنكلٌزٌة قسم الل/  الفصل الدراسً االول

 المفردات :

 مفهوم المنهج . -

 المنهج كأحد عناصر العملٌة التعلٌمٌة . -

 مفهوم المنهج )المفهوم القدٌم او الضٌق للمنهج (و)المفهوم الحدٌث او الواسع للمنهج(. -

 عناصر المنهج. -

االهداف التربوٌة )مفهوم الهدف ، مصادر اشتقاق االهداف التربوٌة،صٌاغة االهداف التربوٌة  -

 ومستوٌاتها(.

 المحتوى ) اختبار المحتوى وتنظٌمه (. -

 االنشطة . -

 شكل موجز.التقوٌم الحدٌث ب -

 تنظٌمات المنهج وانواعه . -

 منهج المواد المنفصلة . -

 منهج المواد المرتبطة . -

 منهج النشاط . -

 . تمنهج الوحدا -

 منهج المحوري . -

 تطوٌر المنهج . -

 مفهوم التطوٌر . -

 دواعً و مسوغات التطوٌر . -

 نموذج لتطوٌر المنهج . -

 بناء المنهج . -

 االسس الفلسفٌة . -

 االسس النفسٌة . -



 . ةاالجتماعٌاالسس  -

 االسس المعرفٌة . -

 دور المعلم فً بناء المنهج وتنفٌذه وتقدٌمه وتطوٌره . -

 تحلٌل الكتاب المدرسً . -

 االساس النظري لمنهج تحلٌل المستوى . -

 تدرٌب عملً لتحلٌل بعض الكتب المدرسٌة . -

                              المحاضرة االولى  : 

)الضٌق( : )هو عبارة عن المحتوى الذي ٌتعلمه التلمٌذ وتمثل هذا المحتوى بالمعلومات  مفهوم المنهج القدٌم. 1     

)الحقائق والمفاهٌم والمبادىء( التً نظمت بصورة مواد دراسٌة وزعت على سنٌن الدراسة ومراحلها .كانت وظٌفة 

جهد وتعب وحصٌلة دراسٌة استمرت آالف القدٌمة نقل التراث الثقافً الذي تراكم عبر االجٌال السابقة وهذا هو  ةالمدرس

 السنٌن ال ٌنبغً ان تهمل بل ٌجب ان تنقله الى عقول التالمٌذ .

مهمة المدرسة : كنت رسالة المدرسة تنحصر فً توصٌل المظاهر العامة لهذا التراث الى اذهان التالمٌذ .والعمل على 

وكانت الكتب هً المصدر لوحٌد الذي ٌتلقى منه التالمٌذ  المعلومات بالقوة )العصا( ان بدوااي اهمال او تقصٌر لإٌصا

 علومهم .

من المواد  ةقد نظمت هذه المعلومات فً  موضوعات وزعت على الصفوف المختلفة وبذلك اصبح المنهج :مجموع

ر على اصال الدراسٌة او المفردات التً ٌدرسها التالمٌذ .ال ٌزال هذ المفهوم راسخا فً اذهان المعلمٌن وان دوهم ٌقتص

 المعلومات الى عقول التالمٌذ فً الوقت المحدد لها .

 التقوٌم  : منصب فقط فً مدى نجاح التلمٌذ فً استظهار المعلومات ومدى امانته فً نقلها .

 االثار السلبٌة لهذا المنهج : 

نمو االخرى) الجسمٌة االهتمام بالناحٌة العقلٌة ) الجانً المعرفً ( للتالمٌذ دون االهتمام الى الجوانب ال .1

 ،االجتماعٌة ،العاطفٌة (.

 العناٌة بالجوانب النظرٌة وترك الجوانب العملٌة . .2

 سلبٌة التلمٌذ وضعف مشاركته فً المواقف التعلٌمٌة . .3

 ضعف ارتباط المواد الدراسٌة بالبٌئة وبحاجة ومٌول التالمٌذ . .4

 تقٌٌد النمو المهنً للمعلم . .5

 لٌمٌة للتالمٌذ وان المعلم هو مصدر المعرفة . ضعف االهتمام باألنشطة التع .6

 

 

 

 



 :  ظهر هذا المفهوم : المفهوم الحدٌث للمنهج ) الواسع (  

 كرد فعل لالنتقادات التً وجهت الى المفهوم القدٌم للمنهج . -

 ظهور العلوم الحدٌثة . -

 ظهور الطرٌقة العلمٌة )التجرٌبٌة( . -

 اجتماعٌة .الثورة الصناعٌة ما صاحبها من تغٌٌرات  -

 تقدم الدراسات والبحوث فً مجال التربٌة وعلم النفس . -

 بسبب اتساع دائرة االهداف التربوٌة وشمولها للجوانب االنفعالٌة واألدائٌة فضال عن الجانب المعرفً .  -

وٌعرف المفهوم الحدٌث للمنهج ) الواسع (: ) جمٌع الخبرات التربوٌة التً تهٌؤها المدرسة لتعلٌم تالمٌذها داخل       

طبقا الهدافها المدرسة وخارجها لغرض مساعدتهم على النمو الشامل فً جمٌع جوانب الشخصٌة وتعدٌل سلوكهم 

 التربوٌة (.

 -لمنهج بالخصائص االتٌة :: ٌمتاز هذا ا خواص المنهج الحدٌث    

 الخبرة :هً وحدة بناء المنهج بمعناه الواسع تشمل )المعلومات و انشطة  وامكانات ووسائل اخرى(. .1

 لم تعد المدرسة المكان الوحٌد للتعلم بل تعدت الى الرحالت والمعسكرات والزٌارات المٌدانٌة وغٌرها(. .2

 ٌتعلمها تصبح مربٌة للخبرات السابقة للتلمٌذ ومستمرة .  االهتمام بالموقف التعلٌمً للمتعلم الخبرة التً .3

 النمو الشامل لشخصٌة التلمٌذ بجوانبها المختلفة ) الجسمٌة ،العقلٌة ،المهارٌة ،االنفعالٌة ( دون االقتصار على  .4

 الناحٌة العقلٌة فقط.    

 د مكونات المنهج الحدٌث .المحتوى او المقرر الدراسً  لم ٌعد غاٌة  فً ذاته كما فً القدٌم اصبح اح .5

 االهتمام بطرائق التدرٌس وتنوعها . .6

 اختٌار المحتوى وطرٌقة التدرٌس والوسٌلة التعلٌمٌة باالستناد الى االهداف التربوٌة . .7

 الحكم على صالحٌة المنهج من خالل معرفة مدى تحقٌق االهداف المنشودة من خالل التقوٌم المستمر للمنهج . .8

 هج القدٌم الضٌق والمنهج الحدٌث الواسع :المقارنة بٌن المن

 

 

 

 

 

 

 



 تكون المقارنة فً عدة مجاالت وهً :

 ) طبٌعة المنهج ،تخطٌط المنهج ، المادة الدراسٌة ،طرٌقة التدرٌس ،المتعلم ، المعلم ،الحٌاة المدرسٌة ،البٌئة االجتماعٌة   

 للمتعلمٌن(.  

 المنهج الحدٌث) الواسع( المنهج القدٌم )التقلٌدي ()الضٌق( المجال

 .المقرر الدراسً مرادف المنهج .1 طبٌعة المنهج

 .ثابت ال ٌقبل التعدٌل.2

 .ٌركز على الكم الذي ٌتعلمه المتعلم .3

 .ٌركز على الجانب العرفً فً اطار ضٌق .4

 . ٌهتم بالنمو العقلً للمتعلم .5

ٌُكٌف المتعلم للمنهج.6 . 

 المنهج .. المقرر الدراسً جزء من 1

 .مرن ٌقبل التعدٌل.2

 .ٌركز على الكٌف.3

.ٌهتم بطرٌقة تفكٌر التلمٌذ والمهارات التً 4

 تواكب التطور .

 .ٌهتم بجمٌع ابعاد نمو التلمٌذ .5

ٌُكٌف المنهج للمتعلم.6   . 

 تخطٌط المنهج

 

 

 

 

 .ٌعده المتخصصون فً المادة الدراسٌة.1

 .ٌركز على اختٌار المادة الدراسٌة. 2

 .محور المنهاج المادة الدراسٌة.3

 

 

 

 .ٌشارك فً اعداده  جمٌع االطراف المؤثرة    1

 والمتأثرة  به.   

 .ٌشمل جمٌع عناصر المنهج .2

 .محور المنهج المتعلم .3

 

 .غاٌة فً ذاتها .1 المادة الدراسٌة

 .ال ٌجوز ادخال أي تعدٌل علٌها .2

 .ٌبنى المقرر الدراسً على التنظٌم امنطق3ً

 للمادة .

 .المواد الدراسٌة منفصلة .4

 . مصدرها الكتاب المقرر.5

 .وسٌلة تساعد على نمو التلمٌذ نمو متكامل .1

 .تعدٌل حسب ظروف التالمٌذ واحتٌاجاتهم .2

. ٌبنى المقرر الدراسً فً ضوء سٌكولوجٌة 3

 التالمٌذ.

 .المواد الدراسٌة متكاملة مترابطة .4

 .مصادرها متعددة . 5

 .ٌقوم على التلقٌن والتعلٌم المباشر .1 طرٌقة التدرٌس 

 .ال تهتم بالنشاطات .2

 .تسٌر على نمط واحد .3

 .تغفل استخدام الوسائل التعلٌمٌة .4

.تقوم على توفٌر الشروط والظروف المالئمة 1

 للتعلم .

 . تهتم بالنشاطات بانواعها .2

 .لها انماط متعددة .3



 تنوعة . .تستخدم وسائل تعلٌمٌة م4

 سلبً غٌر مشارك . .1 المتعلم 

ٌحكم علٌه بمدى نجاحه فً امتحانات المواد  .2

 الدراسٌة .

 .اٌجابً مشارك .1

. ٌحكم علٌه بمدى تقدمه نحو االهداف 2

 المنشودة .

 .عالقته تسلطٌة مع التالمٌذ .1 المعلم 

.ٌحكم علٌه بمدى بنجاح المتعلم فً 2

 االمتحانات 

 الفردٌة بٌن التالمٌذ ..ال ٌراعً الفروق 3

 .ٌشجع على تنافس التالمٌذ فً حفظ المادة .4

 .دور المعلم ثابت .5

 .ٌهدد بالعقاب وتوقعه .6

 . عالقته تقوم على االنفتاح والثقة واالحترام .1

. ٌحكم علٌه فً ضوء مساعدته التالمٌذ على 2

 النمو المتكامل .

 . ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ .3

شجع التالمٌذ على التعاون فً اختٌار .4ٌ

 االنشطة وطرق ممارستها .

 .دور المعلم متغٌر متجدد .5

 .ٌوجه وٌرشد6

                       

 .تخلو الحٌاة المدرسٌة من االنشطة الهادفة .1 الحٌاة المدرسٌة 

.ال ترتبط الحٌاة المدرسٌة بواقع حٌاة المجتمع 2

. 

 .ال توفر جو دٌمقراطً .3

 .ال تساعد على النمو السوي . 4

 . تهًء الحٌاة المدرسٌة الجو المناسب للتعلم .1

.تقوم على العالقات االنسانٌة بمفهومها الواقعً 2

. 

 .توفر للمتعلمٌن الدٌمقراطٌة داخل المدرسة .3

 .تساعد على النمو السوي المتكامل للمتعلم .4

البٌئة 

 االجتماعٌة   

 للمتعلمٌن  

 

مع التلمٌذ كفرد مستقل ال كفرد فً .ٌتعامل 1

 اطار اجتماعً متفاعل .

.ٌهمل البٌئة االجتماعٌة للمتعلم وال ٌعدها من 2

 مصادر التعلم .

 .ال توجه المدرسة لتستخدم البٌئة االجتماعٌة .3

.ٌقٌم الحواجز و االسوار بٌن المدرسة والبٌئة 4

 المحلٌة .

 ل .. ٌتعامل مع التلمٌذ كفرد اجتماعً متفاع1

 . ال ٌهمل البٌئة االجتماعٌة للمتعلم وٌعدها من 2

 مصادر التعلم .    

 . توجه المدرسة لتستخدم البٌئة االجتماعٌة .3

 . ال ٌوجد بٌن المدرسة والمجتمع اسوار 4

 وحواجز.    

 

التعلٌمٌة والتقوٌم وهذه المنهج الحدٌث ٌتكون من االهداف التربوٌة والمحتوى وطرائق التدرٌس واالنشطة  والوسائل 

 العناصر مكونات رئٌسة متفاعلة تفاعال دٌنامٌا وكما مبٌن فً بالمخطط االتً :



 

 االهداف                                                       

 

                                                  

 الطرائق والوسائل                         المحتوى                                 

 االنشطة التعلٌمٌة                                                                              

 التقوٌم                                                     

 

 صباحا  11,31الساعة    24/11/1162ٌوم االثنٌن    الموافق     المحاضرة الثانٌة  : 

ٌعرف الهدف التربوي : )بانه الحصٌلة النهائٌة للعملٌة التعلٌمٌة او هو الغاٌة المبتغاة     المنهج  و االهداف التربوٌة :

 التً نشئت المدرسة من اجلها (.

 وٌراعً عند تحدٌد االهداف التربوٌة عدة نقاط هً : 

 التلمٌذ  الجسمٌة والنفسٌة ..شمولٌة االهداف لجمٌع نواحً شخصٌة 1

 .مالئمة االهداف لمستوى التالمٌذ .2

 .مراعاة االهداف لصالح الفرد والجماعة ) التلمٌذ والمجتمع (.3

 . اعتماد االهداف على فلسفة سلٌمة .4

 مصادر اشتقاق االهداف المدرسٌة : 

عراف وتقالٌد وعادات وما ٌؤمن به المجتمع فلسفة المجتمع وقٌمة حاجاته :المتمثلة بتراثه الثقافً وما فٌه من ا .1

 من قٌم دٌنٌة .

طبٌعة التالمٌذ وحاجاتهم :المتمثلة بالطبٌعة العضوٌة للتالمٌذ كحاجات الماكل والملبس والجنس واالطمئنان  .2

 وغٌرها .

 طبٌعة المادة الدراسٌة :المتمثلة بمحتوى المنهج الذي ٌتعلمه التالمٌذ من علوم متنوعة . .3

 لتارٌخً :المتمثل بالمتغٌرات لتً تحصل فً المجتمع وما ٌواجهه من مشكالت وقضاٌا معاصرة .  التطور ا .4

التفكٌر التربوي واالتجاهات النفسٌة :المتمثلة بالنظرٌات التربوٌة الحدٌثة وما حصل فً الفكر من تطور وتغٌر  .5

 التعلم ونظرٌات التعلٌم .فً المفاهٌم التربوٌة ،وما حصل فً حقول علم النفس التربوي من نظرٌات 

 

 

 



:  تصاغ االهداف التربوٌة بشكل عبارات ا جمل محددة تتضمن  مفردات ذات صٌاغة االهداف التربوٌة ومستوٌاتها 

معنى وتتفاوت هذه العبارات بعددها وشمولٌتها طبقا لمستوٌات االهداف التربوٌة المصاغة فمنها االكثر عمومٌة وشموال 

 ة ووضوحا .وتقسم الى :ومنها االكثر خصوصٌ

  Aims.االهداف التربوٌة العامة : 1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتسمى االهداف البعٌدة المدى أي التً تحتاج الى فترة طوٌلة لتحقٌقها تتمثل باكتساب الفرد الخالق معٌنة ولصفات    

المواطنة الصالحة ولعادات التفكٌر السلٌم ولعادات المحافظة على الصحة وٌتم وضعها من قبل الدولة وتتغٌر بحسب 

 حاجة المجتمع والمشكالت التً تواجهه .

 subject Goolsف التربوٌة الخاصة :االهدا .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتسمى احٌانا باهداف المادة الدراسٌة لمرحلة معٌنة كالعلوم االجتماعٌة بفروعها المختلفة )التارٌخ والجغرافٌة واللغة  

اسٌة والعلوم الطبٌعٌة بفروعها المختلفة )الفٌزٌاء والرٌاضٌات الكٌمٌاء ( ولكافة وغٌرها( ولكافة الصفوف والمراحل الدر

 الصفوف والمراحل .

 Behaviural objectives            .االهداف السلوكٌة )االغراض السلوكٌة ( :3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌعرف الهدف السلوكً : بانه عبارة تصف التغٌر المرغوب فً سلوك المتعلم نتٌجة مرور بموقف تعلٌمً معً ،وتكون 

ذات فائدة كبٌرة للمتعلم والمعلم اذ تساعد المعلم على مالحظة مدى التغٌر الحادث فً سلوك المتعلم فهً تكون بمثابة 

تدل المعلم على مدى اتمام عملٌة التعلم بالتاي قٌاس نتائجها .وهً بذلك تحدد معطٌات التعلم المتوقع مؤشرات مشاهدة 

التعلم (اذ تعد عالمات على تحقٌق االهداف التربوٌة الخاصة والعامة وان اهم –فً سلوك المتعلم نتٌجة لعملٌة )التعلٌم 

 هل من عملٌة تقوٌم نمو المتعلم .مافٌها هو قابلٌتها للمالحظة وبالتالً قٌاسها مما ٌس

 اهمٌة االهداف السلوكٌة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 .تساعد المعلم فً اختٌار االنشطة التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌقها .1  

 . تساعد المعلم فً اختٌار الوسائل التعلٌمٌة الالزمة لتنفٌذ االنشطة التعلٌمٌة المختارة .2 

 ساعد المعلم فً اختٌار طرائق واسالٌب التدرٌس المناسبة .. ت3

 . تساعد المعلم فً اختٌار اسالٌب التقوٌم المناسبة لقٌاس نمو المتعلم .4

 صٌاغة االهداف السلوكٌة :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 تتصف الصٌاغة السلوكٌة الجٌدة للغرض السلوكً باالتً :   

 ٌكتب الغرض بلغة سلوك المتعلم ولٌس المعلم الن المتعلم محور العملٌة التعلٌمٌة مثل .1



 تدرٌب التالمٌذ على استخدام المجهر . -

. ٌكون سلوك المتعلم مما ٌمكن مشاهدته و مالحظته ،ٌجب ان تتضمن عبارة الغرض )فعال مضارعا( ٌصف سلوك 2

 المتعلم

 اذ ٌمكن قٌاسه .

 دف الظروف )الشروط( التً فً ظلها ٌظهر السلوك المرغوب فٌه ..تشمل عبارة اله3

 .ان ٌرد فً عبارة الهدف ما ٌشٌر الى الحد االدنى من االداء الممكن قبوله من المتعلم .4

اذ ٌمكن تلخٌص مكونات عبارة الهدف السلوكً االتً :)) ان  + فعل مضارع ٌمكن مشاهدته + الظروف + الحد االدنى 

 . (من االداء (

 

 صباحا 11,31الساعة   2116/ 31/11ٌوم االثنٌن  الموافق              : تنظٌمات المنهج وانواعه:  المحاضرة الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتائها وأسلوب تنظٌمها ووظٌفتها  المنهج وطبٌعة المادة الدراسٌة :تعد المعرفة بعدا مهما من أبعاد المنهج من حٌث 

وتمثل جوانب مهمة فً عملٌة بناء وتخطٌط وتطوٌر المنهج ،الفكر التربوي التقلٌدي ٌنظر إلى المعرفة باعتبارها هدفا 

 فً حد ذاتها فأصبحت محورا لمناهج الدراسة لنقل الصغار إلى عالم الكبار .

ة إلعداد الصغار لحٌاة الكبار لهذا أولى هذا الفكر اهتماما خاصا الفكر التربوي التقدمً :ٌعد المعرفة أداة ووسٌل 

 للخبرات التً ٌنبغً اتاحتها للتلمٌذ لجعله واعٌا باألمور من حوله وقادرا على ممارسة دور فعال فٌها.

 وقد ٌنظر إلى المادة الدراسٌة باعتبارها مجموعة من المعلومات وٌنظر على أنها طرٌقة تفكٌر وبحث .

 المعرفة فً المنهج :وحدة 

تمثل نوعٌة ومقدار المعارف  التً ٌتضمنها المنهج إحدى المشاكل األساسٌة التً تواجه القائمون على وضع المنهج 

 المعارف متنوعة وتزداد باستمرار بفعل التطورات السرٌعة فً المعرفة وهناك وجهتا نظر فً المعرفة 

عرفة لتحقٌق أهداف معٌنة وأٌا كان االتجاه فانه ٌنبغً األخذ باالعتبار ان تكون األولى : تنظر لذاتها والثانٌة اختٌار الم

 تلك المعرف :

 .غٌر مجزئة وغٌر متناثرة ال رابط بٌنها .1

 .هناك خط فكري محدد ٌوجه مسارها وٌكامل فٌما بٌنها .2

جعل التلمٌذ ٌفقد النظرة الشاملة لألمور ان وحدة المعرفة لها أهمٌة أساسٌة فً اختٌار محتوى المنهج فالمعارف المجزئة ت

من حوله ،كما ٌنبغً االهتمام بالعالقات األفقٌة ومجاالت المعرفة والعالقات الراسٌة داخل المجال المعرفً الواحد اذ 

 لمتعلم دافعا لمزٌد من التعلم . ترتبط هذه المعارف بحركة المجتمع كً ال تفقد صلتها بالبٌئة الواقعٌة كً ٌٌكون ل

 :.منهج المواد الدرسٌة 1

مجموعة من المواد الدراسٌة التً ٌتم اختٌارها من كل مرحلة دراسٌة سمً بمنهج المواد الدراسٌة وهو أقدم أنواع 

 المناهج وأكثرها انتشارا فً العالم ،ٌتمٌز هذا المنهج بالخصائص  اآلتٌة :

  



 منفصلة عن بعضها البعض..ٌتألف من عدد غٌر قلٌل من المواد الدراسٌة التً تدرس 1

 .تنظٌم الحقائق فً كل مادة دراسٌة تنظٌما منطقٌا وذلك لتسهٌل دراستها والرجوع الٌها عند الحاجة .2

 .تخطٌط المنهج ٌكون بشكل تفصٌلً عن طرٌق الرجوع الى المختصٌن فً المواد الدراسٌة .3

 عابها ..ٌؤكد المنهج على شرح المعلومات ومساعدة التالمٌذ على است4ٌ

 .النشاط المدرسً ٌكون منفصال عن المقررات الدراسٌة .5

المنهج المحوري ) ذلك المنهج الذي ٌتخذ مادة دراسٌة معٌنة او موضوعا محورا تدور حوله  : . المنهج المحوري2

م من ٌقول انه دراسات متنوعة ومنهم من ٌرى انه ذلك المنهج الذي ٌدور نشاط التالمٌذ التعلٌمً فٌه حول مٌولهم ومنه

 ٌبنى على أساس مشكالت التالمٌذ العامة وحاجاتهم المشتركة (له هدفٌن أساسٌٌن هما:

تزوٌد جمٌع التالمٌذ بقدر مشترك من الثقافة  لتوحٌد لغتهم وعاداتهم وأمالهم ومصالحهم لتقوٌة عوامل الوحدة  .1

 واالنسجام بٌن إفراد المجتمع .

 قصى ما تؤهله استعداداته الخاصة وقدراته .إتاحة الفرصة لكل تلمٌذ إن ٌحقق أ .2

 خصائص البرنامج :

 .محتوٌات البرنامج تحددها حاجات التالمٌذ العامة ومشكالتهم المشتركة .1

 .تدرس المحتوٌات لجمٌع التالمٌذ.2

 .البرنامج ٌتخطى الحواجز الفاصلة بٌن المواد  الدراسٌة .3

 إلى ثلث الٌوم المدرسً أو نصفه ..ٌحتاج إلى فترة زمنٌة طوٌلة نسبٌا تصل 4

 .ٌقوم عمل البرنامج على أساس التخطٌط المشترك بٌن المدرسٌن والتالمٌذ .5

 . ٌهتم البرنامج بتدرٌب التالمٌذ على طرٌقة حل المشكالت .6

 . التوجٌه الفردي والجماعً جزءا متكامال من البرنامج المحوري .7

 ات اآلتٌة :انتقاداته: واجه هذا المنهج االنتقاد

 ٌعتمد فً بناءه على الخبرة المربٌة . .1

 ٌرتبط بالبٌئة . .2

 ٌتٌح المجال لممارسة المبادئ والقٌم المتضمنة فً فلسفة المجتمع . .3

 ٌراعً خصائص نمو التالمٌذ . .4

 تستند عملٌة التقوٌم على أسس وأسالٌب سلٌمة . .5

ور التلمٌذ دورا اٌجابٌا فً العملٌة التعلٌمٌة وذات صلة : االتجاهات التربوٌة الحدٌثة ترمً الى جعل د . منهج النشاط3

وثٌقة بحٌاته الٌومٌة وبٌئته اذ ٌقوم هذا المنهج على اساس مٌول التالمٌذ ورغباتهم فهم ٌشاركون فً اختٌار نوع الدراسة 

ٌذها ،اذ تتاح لهم التً تشبع مٌولهم وتحقق رغباتهم وٌضعون الخطط الدراسٌة التً توصلهم الى اهدافهم وٌقومون بتنف



فرصة للمالحظة والقراءة والبحث والتفكٌر وكتابة التقارٌر واجراء التجارب واستخالص النتائج،وبالتالً تؤدي بدورها 

 الى دراسات جدٌدة والوان من النشاط.

 ٌمتاز هذا المنهج بالخصائص االتٌة :

وهً التً تحدد   ما ٌدرسون ومتى ٌدرسون لتً تحدد.اتخاذ مٌول التالمٌذ محورا ٌدور حوله النشاط التعلٌمً ،فهً ا1

 سلسلة الدراسات .

 .ال ٌتقٌد بالحواجز الفاصلة بٌن مٌادٌن المعرفة او المواد الدراسٌة فنقطة البداٌة هً النشاط التلقائً الهادف.2

فً جمٌع مراحل بناء المنهج .ٌعتمد هذا المنهج اٌجابٌة التلمٌذ ونشاطه فهو ٌتٌح لهم الفرص المالئمة للقٌام باألنشطة 3

 وتنفٌذه وتقوٌمه .

 .ال ٌخطط مقدما .الن حجر الزاوٌة فً بناء هذا لمنهج هً مٌول التالمٌذ فهً تتأثر بظروف بٌئتهم .4

 .طرٌقة التدرٌس السائدة طرٌقة حل المشكالت فهً تقوم على إشباع مٌول وحاجات التالمٌذ  وبهذا تتاح لهم 5

 حل المشكالت بطرٌقة واقعٌة وفعالة .فرصة التدرٌب على    

 -ما انتقادات هذا المنهج هً :

.صعوبة بناء المنهج باستخدام الخبرة المربٌة ،فقد ٌختار التالمٌذ مشروعا أسهل بكثٌر من المشروعات التً درسوها 1

 سابقا .

الممكن ان ترتبط هذه  المشروعات  .ال ٌرتبط المنهج بالبٌئة ارتباطا وثٌقا فإذا أحسن التالمٌذ اختٌار المشروع فمن2

 بالبٌئة .

 .ال ٌتٌح المنهج المجال لممارسة المبادئ والقٌم االجتماعٌة إلى حد كبٌر هو ٌعطً قسطا كبٌرا لحرٌة  التلمٌذ.3

 .ال تعتمد عملٌة تقوٌم المنهج على أسس وأسالٌب سلٌمة دائما .4

 المنهج حول مٌول التالمٌذ ٌعرضه عند التطبٌق لكثٌر من المخاطر.ال ٌراعً مطالب نمو التالمٌذ بشكل كبٌر بناء 5

 


