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 معنى العلم والتكنولوجيا والتقنية 
م، مكونات العلم، خصائص العل -
أركان وقواعد العلم، أهداف العلم -

 .4 المعرفة ومقارنة بالعلم -

 اسرتاتيجيات التدريس الحديثة :ـ
أنواع االسرتاتيجيات   المعاصرة  .1

اسرتاتيجية  برمجة اللغة العصبية  .2

اسرتاتيجية لغة الجسد  .3

اسرتاتيجية  اإلشارات غري اللفظية  .4

 الصيغ الملونة اسرتاتيجية  .5

 المقلوب  اسرتاتيجية الصف .6
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مفهوم وتعريف المنهج،
النظرة القديمة والحديثة للمنهج. -

أسس بناء المنهج الدراسي. -

االجتماعي -النفسي       د -المعرفي.    ج -الفلسفي.  ب أ
 : أنواع المناهج الدراسية

 . المعاصرة3. الحديثة، 2. التقليدية، 1
هج منهج المواد المنفصلة. منهج المواد المتكاملة من

 المجاالت الواسعة
 المناهج الدراسية الحديثة. منهج النشاط

 عناصر المنهج الدراسي:
األهداف/المحتوى/الطالب/طرائق التدريس/التقنيات 

 الرتبوية/ المعلم
 بناء المناهج الدراسية ، التكامل التتابع ، االستمرار
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 مفهومها    التقنيات الرتبوية: ـ
 لرتبوية.مراحل تطور التقنيات ا

 دور التقنيات الرتبوية في التدريس.
 خصائص التقنية الرتبوية الناجح.

 أنواع التقنيات الرتبوية.
ألعداد التقنيات الرتبوية. الوسائط  التطبيقات العلمية

 المتعددة،
 تكنولوجيا االتصال 

 . التعليميأنواع االتصال 
 ودورها في التدريس   الصور التعليمية
 ي والحقيقة االفرتاضية الواقع االفرتاض

الصفوف الذكية 
3. 

 األهداف الرتبوية: ـ
 معنى الهدف، مصادر اشتقاق االهداف

 مستويات االهداف، انواع االهداف الرتبوية
 البعيدة، متوسطة، قصرية المدي 

 االغراض السلوكية، تعريفها، قاعدة صياغتها 
 مجاالت االغراض ، مستوياتها.

4. 

 تعريف كل من :ـ طرائق التدريس :
التدريس، الطريقة ، األسلوب ، االسرتاتيجية ، المنحى ، )

 المدخل (
 أسس التدريس الجيد.

أنواع طرائق التدريس ) المحاضرة ، المناقشة ، االستقراء ، 
االستنباط ، االستكشاف ، االستقصاء ، حل المشكالت ، 

التعليم المربمج ، العرض المباشر ، التأكيدية ) 
بية ( ، طريقة دالتون ، طريقة المشروع ،األلعاب التجري

 التعليمية ،
 تقسيم طرائق التدريس حسب :ـ

 .المادة المعلم، الطالب، دور -أ
 الزمن عامل -ب
 ودوره واهميته وفلسفته وانواعه المخترب -ج

 تعليمات هامة جدا  :ـ

( وتعطى لجميع الطلبة من بداية 40%تكون درجة السعي لجميع الطلبة ) .1

 ( درجتان عن كل غياب من السعي.2لدوام الرسمي ويتم خصم )ا

( 60%يخصم فرق درجة االمتحان التحريري لما دون درجة النجاح بنسبة ) .2

 اي لما دون تقدير جيد من درجة السعي.

 اي واجب يكلف به الطالب ولم يتم انجازه تخصم درجته من درجة السعي. .3

يير النظام المتبع بعد االتفاق ال يحق للطالب االعتراض او المطالبة بتغ .4

 عليه بشكل اختياري وتوقيع جميع الطلبة عليه.

يحق للطالب الذي حافظ على درجة السعي دون استقطاع ان يساعد  .5

 )خمس( من الطلبةبخمس درجات لكل منهم.

  جميع المحاضرات تؤخذ من  االيميل المذكور اعاله أو اخذها من موقع الكلية .6

 شفوي او تحريري او شبكي سيكون ضمن النسبة اعاله.اي انشطة او امتحان  .7

 

 التخطيط في التدريس :ـ

 .مفهوم التخطيط 

 .أنواع التخطيط

 الخطة التدريسية وأنواعها

 .السنوية، الفصلية، خط الدرس
 التطبيقات العملية لخطط التدريسية

 2017 - 2016 اسيينالدر الفصلين انشطة على( 40%) السعي درجة لمجموع المئوية النسبة توزيع

 10%   والغياب الحضور 10% الثاني الفصل امتحانات  10%  والواجبات االنشطة 10% األول الفصل امتحانات
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 Science العلم:

 للعلم مكانة ممزية في كل المجاالت المعرفية؟ لماذا يمتلك 
 ما الفرق بني العلوم الصرفة والعلوم اإلنسانية؟ 
 م المعرفة تسبق العلم؟هل العلم يسبق المعرفة ا 
 .ما هي مكونات العلم، وما هي مجاالت العلم 
 ما هي اهداف العلم وماهي خصائصه؟ 

هي مصطلحات )المعرفة، العلم التفكير، البحث( هل  ونتساءلذواتنا البشرية ان اإلجابة على هذه التساؤالت وغيرها ينبغي علينا ان نبحث أوال في 

(يوصلنا Reason) عقالباننا نمتلك  أدركناالبشر ام انها مصطلحات عامة سهلة الفهم لدى الجميع، فاذا  خاصة، منة خاصة ال يدرك معناها اال نوعي

عرف معنى ان نفي خضم هذه التساؤالت يبرز لنا تساؤل بديهي هو هو المسؤول عن تفسيرها ( Brain) دماغالفهم هذه المصطلحات ام لنا 

   ومنها ما يأتي: ت التي تربط بينها أوال لكي ندرك العالقا تالمصطلحا

تعرف المعرفة على أنها الوعي واإلدراك واكتساب المعلومات وفهم الحقائق عن طريق فهم طبيعة األشياء، أو تأمل النفس، أو عن طريق 

ير الذات والسعي الكتشاف المجهول وتطوير العديد من التجارب المختلفة، وقد ارتبطت المعرفة بالبديهة وعمليات البحث المستمرة، وتطو

مر، التقنيات. وتعرف المعرفة أيضا على أنها وصف لعملية أو حالة عدد من الجوانب الحياتية لعدد من األشخاص، أو مجموعات مستعدة لحدوث األ

 مطر لهذا أخذت مظلتي عند خروجي من البيت.كأن أعرف بأن السماء ست

رف من فهي 
ُ
  الجهل، خالف والعرفان ،انالنكر ضددد   الع

ُ
ت
ْ
ف ر 

َ
ع
َ
ِرفة،" المصدددر من وجاء فالن، عند ما وت

ْ
 لفعله القياس؛ غير على َمع

ِعل" وزن على هو الذي
ْ
ل") وزن على يأتي أكثره إن   إذ ؛"َيف

َ
ع
ْ
  بالشدديء، العلم من والعرفان والمعرفة (".َمف

 
ا أنكر من ألن   إليه؛ سددكون على يدل

 
ش شدديا  توح 

نه با م مة ورد اذ  عنه. ون لداللة ؛"المعرفة" كل قال إذ "؛ وطيب مكرم، عاٍل،" :هو ما على ل موا إذا للقوم ي
 
 غر   فالن بنو :وتقول معارفهم، غطوا :تلث

ه أطيَب  ما وتقول: المعارف،
َ
ش على :أي الخيل؛ أعراف على "معرفة" وتطلق وااله، وما األنف وهو !َعْرف  مرتفعة، :عرفاء وقلة الخيل، رقاب يعلو الذي عرال

ا هو العدم وذاك عدم، بعد حاصلة فالمعرفة .أمواجه ارتفعت :البحر واْعَرْوَرف ا فكان معرفة، بعد لنسيان أو بالشيء، أصلي   لجهل إم   معرفتين، بين عدم 

ا كان الشدديء فكأن   هن؛ عن مختفي 
ِّ
ا فصددار اللحظة، تلك في المدركات من غيره عن وعلوه بارتفاعه أمامه تجلى ثم الذ

 
ا ُمَميز

 
ا وبين هن في وواضددح 

ِّ
 بعد الذ

هن صفحة في عال فهو لنسيان، أو لجهل عنه خفائه
ِّ
ْين ِعلم   المعرفة إذ وخفائه؛ تستره بعد الذ

َ
  الشيء بع

 
ال ص 

َ
 وُيميز اإلدراك، في يعلو :أي سواه؛ عما ُمف

تمييز فالمعرفة فاشتبه، بغيره المعروف فيه اختلط ما لتمييز المعرفة أن   غيره، من المعلوم فيتميز ُمتشابهات، من يكتنفه عما

عور،) منها كثيرة بمعاني اللغة في العلم كلمة وردت
 
  الخ( ... األرضين بين يفصل وما والسمنة، والعالمة، األثر الش

ُم  سددميو
ْ
ا العل الم ومنه واإلشددارة، لداللةا وهي العالمة، من علم 

َ
ُم  .والثوب األرض َمع

َ
 حق هو الجهل، نقيض والعلم الطريق، على به يسددتدل األثر :والَمعل

 .المعرفة

 بمنهج معين الذي ينتهي به إلى نظريات وقوانين.  تهشكل أو نوع من أنواع المعارف والعلوم والتطبيقات، تدور حول موضوع أو ظاهرة ما، يتم معالج 

 أو مجموعة من المفاهيم أو الصيغ  معينعن منظومة أو مجموعة من المعارف المتناسقة، والتي يتم االعتماد في تحصيلها على منهج  عبارة

 معينة.منهجية  بوساطة الطريقةالمترابطة، والتي يتم البحث عنها والتوصل لها 

 ات والمبادئ وهذا التعريف يؤكد على الجانب المعرفي للعلم وينظر إلى كل منظم من المعرفة التي تتضمن الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظري

  مادة.العلم بكونه 

  عبارة عن طريقة للبحث والتفكير وهذا التعريف يؤكد على الطريقة العلمية في البحث في تعريف العلم وينظر إلى العلم بكونه طريقة 
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  واالتجاه التكامل بين المادة )المعرفة العلمية( والطريقة  ايًا ألسس وقواعد معتمدة ن طريق البحث والتفكير وفقمتنظيم المعرفة والمعلومات

   (.)البحث العلمي

 .البيانات والمعلومات المنظمة والمتسقة لتفسير ظواهر الطبيعة والكون والتي تشبع فضول اإلنسان 

   نسان.تمهيدا للتحكم بظواهره وإخضاعها لمطالب اإلوإدراك العالقات التي تحكمه  بنا،محاولة لرسم صور عقلية للكون المحيط 

 استنادا  المالحظة المنظمة لألحداث التي تزخر بها الطبيعة والكون من حولنا والتي تهدف إلى اكتشاف الحقائق عنهما ثم صياغة القوانين والمبادئ

 إلى هذه الحقائقِ 

 المالحظة والتجريب بغية السيطرة على الظواهر الطبيعية. حصيلة التراث الثقافي الذي توصل إليه العقل اإلنساني من خالل 

  والكون.سلسلة من الصور العقلية والذهنية المنظمة والمتسقة في البحث لفهم ظواهر الطبيعة 

 م الطبيعة.نشاط إنساني يمارس من خالل مجموعة من األفعال لفهم الطبيعة فهما واقعي عبر التوصل إلى مجموعة العالقات والقوانين التي تحك 
ـُم، بالمفهوم الشامل للكلمة:

ْ
 الِعل

  هو كل نوع من المعارف أو التطبيقات. و هو مجموع مسائل و أصول كلّية تدور حول موضوع أو ظاهرة محددة و تعالج بمنهج معين و ينتهي

 .  إلى النظريات و القوانين

 

 
 

 : اختر التعريف األكثر شموال لمعنى العلم مبررا اجابتك باألدلة والقرائن من تخصصك.1س

 ولماذا؟ Traditions & (customsالتقاليد واالعراف ام  Superstitionايهما أقرب للعلم او المعرفة )الخرافة  :3س     

 ند المقارنة بين معنى العلم والمعرفة في الجدول ادناه :د: ضع اهم خمس فروق ع2س       
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 ومتنوعة، فقد يكون تطبيقّيًا أو عملّيًا أو نظرّيًا أو نقّيًا، وعمومًا ُيقسم الُعلم
ً
آلتية:امجاالت إلى  يمتلك العلُم طبائعًا مختلفة

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  -العلم:خصائص 

 : هو دور العلم في تصحيح نفسه والحرص على التطور والنمّو بشكٍل ُمستمر. التصحيح الذاتي (1

هي من الخصائص المهمة للعلم؛ حيث يهتّم بتنظيم الممارسات العقلّية واألفكار، كما يسعى إلى تعزيز الترابط بين  التنظيم: قدرة (2

كة. القضايا وال يعتمد عل
ّ
 ى حقائق ُمفك

 في حال اهتّمت بفهم وتعليل الظواهر، كما ال ُيمكن  البحث واكتشاف األسباب؛ (3
ّ

ها علوم؛ إال
ّ
ف النشاطات العقلّية البشرّية بأن

ّ
صن

ُ
إذ ال ت

 فهم أي ظاهرة دون إدراك أسبابها.

 النظرية أو الفكر :يةالتراكم  (4
ّ

 تحتل
ُ
ساهم في تطور العلم؛ حيث

ُ
ة العلمية الحديثة مكان النظرية أو الفكرة العلمية هي الطريقة التي ت

 بالشمولّية
ُ
 السابقة؛ مّما ُيساعد على تعزيز تطور الحضارات البشرّية. اليقين والشمولّية؛ إذ إّن المعرفة والقضايا العلمّية تتمّيز

 .التي من الممكن تنفيذها على الظواهر التي يهتّم العلم بالبحث فيها

 تحقيق التجريد والدقة. هي توفير التحكم لألفراد بالواقع المحيط بهم، ويعتمد العلم على استخدام الرياضيات بهدف  التجريد والدقة: (5

ه شخصي أو فردي؛ إذ إّن مبادئه ومعلوماته وحقائقه ونظرياته تعتمد على االنتشار  نشاط إنساني؛ (6
ّ
ف بأن

ّ
أي أّن العلم ناتج عن البشر، فال ُيصن

عدّ 
ُ
اس.حول العالم، فت

ّ
  المعرفة الناتجة عن العلم ُملكًا لكافة الن

ستخدم في جمع وقياس المعلومات. التأثر والتأثير في المجتمع؛ حيث  امتالك أدوات خاصة؛  (7
ُ
إذ إّن العلم يمتلك أجهزته ووسائله وأدواته التي ت

 الخاصة بالمجتمع. بالظروف واألحوال ُيشارك العلُم في تطور الُمجتمع بالتزامِن مع نمّوه الذي يتأثر

العلم هو نتاج التفكير المنطقي لإلنسان المستند الى حقائق وظواهر الطبيعية وبالتالي فهو خالصة تجارب وثيق الصلة بالتكنولوجيا والتطور:  (8

 مية.التي ترتبط في تسهيل واختصار الجهد والوقت في اإلنجاز وهذا ما تفعله التكنولوجيا استنادا لما تفرزه الخبرات العل
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: Goals Of Science  

ها خمسة،  
ّ
ها أربعة، بينما قال غيرهم أن

ّ
رون على تحديد أهداف العلم، فمنهم من قال أن

ّ
الممكن تحديد أهداف  من وعمومالم يتفق الُمفك

 العلم وفق اآلتي: د

ف على األسباب الخاصة بتلك هو عدم اقتصار دور العلم فقط على مالحظة وُمتابعة ووصف الظوا -أ هر، بل يسعى إلى التعر 

 
 
ى لو كان ُمفّصال

ّ
  ودقيقا ال ُيساعد على فهمها.الظواهر؛ إذ إّن وصف الظاهرة فقط حت

 وهو التوقع، فال يعتمد العلم على التفسيرات فقط، بل من أدواره ومهامه معرفة طبيعة العالقات الخاصة بالتنبؤ؛ مّما ُيساهم في -ب

 توقع األحداث واألشياء التي ستحدث في المستقبل.

ساعد على تنفيذ ظاهرة ُمحّددة وفق -ج
ُ
لطريقٍة ا هو اهتمام العلم بالتحكم والسيطرة في الظروف أو العوامل التي ت

 معينة أو قد تسعى للمنع من حدوثها. 

ى ذلك نستطيع ان نعمم النتائج التي توصلنا لها في العلم لتتعدى الى الظاهر أي اننا ال نقف عند الخطوات السابقة فباإلضافة ال -د

 األخرى المماثلة او المشابه هو التي تمتلك نفس أساليب او خواص الظاهر التي تم بحثها

(: Heisenberg( ويقول )Richard Fenmannاذ يعتبر الجمال المقياس هو المعيار األساسي للحقيقة العلمية كما يؤكد ذلك عالم الفيزياء )

صدر من مصادر االستنارة والوضوح". فالجمال ليس نتاج عاطفة فردية أو خصوصية بل " الجمال في العلوم الدقيقة وفي الفنون على السواء هو أهم م

العلمية  هو نتاج طبيعي لما أنتجته الطبيعة والكون، ويؤكد معظم العلماء، أن هناك عناصر أو معايير محددة للجمال التي يجب توفرها في المعلومة

 وهي :

، فكل الباحثين يؤثرون البحث عن الحقائق البسيطة والتعبير عنها بإيجاز بحيث توضح الفكرة  تصادالكمال واالقونعني به شياان هما  :البساطة  .1

ة من أول عرضها بأقل تعبيرات لفظية بعيدا عن التعقيدات واإلسهاب معطية الصورة الشاملة والكاملة لفكرة المعلومة ، حيث أن االقتصاد سم

 من سمات العلم .

والمعلومة الجيدة في أي علم من العلوم هي التي توفق بين حقائق عديدة لم تكن فيما مضى .  جزاء بعضها مع البعض ومع الكلاألهو انسجام :  التناسق .2

ة سواء تربط بينها صلة أو قد تبدو شديد االختالف عن بعضها  ، كما ان التناسق يدل ضمنا على التماثل ، ولو الحظنا أن جميع المعلومات العلمي

أو مفاهيم أو قوانين أو نظريات تماثل ما موجود في الطبيعة مهما كانت درجة االختالف أو مجال التخصص وخير مثال على التماثل كانت حقائق 

فان  وبالذات على معيار التناسق هو قانون نيوتن الثالث والذي ينص " لكل فعل رد فعل مساو له ومعاكس له فاالتجاه" وإذا ذهبنا ابعد من ذلك

 لتأين عند الراحة نجد أن غشاء الخلية العصبية تتواجد على جانبيه من داخل موجبة ومن الخارج سالبة ...الخ .فرق جهد ا

الذي يتوفر أو يحتويه الشيء دون غيره مع احتفاظه بتراث ما سبق وهذا ما تتميز به كل مكونات العلم من  التجديد واالبتكاروتعني  :األصالة  .3

 ريات التي لكل منها أصالتها في إبراز الفكرة في الظاهرة الطبيعية أو الكون .حقائق وقوانين ومبادئ ونظ

وربطها بحيث كل منها يكمل اآلخر وصوال إلى منتهى الشيء الجديد الذي  تعني الجمع بين  األشياء المتضادة أو المختلفة أو المستقلةالروعة :  .4

ية من مدركي الزمان والمكان ، وقاعدة ارخميدس من إضافة وفقدان بين شياين احدهما يولد من التضاد األشياء مثال ذلك والدة النظرية النسب

 يختلف عن اآلخر .
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لنتائج ومعطيات احلسية واليت متثل اكما ذكرنا سابقا أن العلم بناء تراكمي أفقي وعمودي ويتمثل العلم يف رأس اهلرم وال متثل قاعدته سوى 
 آليت :ـساس املتني اجليد للعلم ، ولو حتقننا يف تركيب هرم العلم لوجدنا أن يتكون من القاعدة اىل القمة من ااأل

                              الحقـائق :  (

         المفهوم :  (

            التعميم : (

                                                          القانون:           (

                                                                                                                              النظريات              (

 

ن مكوناته الن كل منها يصب في االخر وال يوجد حد فاصل او دقيق جدا بينهم وانما تعتمد على نوع الفكرة او ان العلم بصورة عامة ال يمكن ان نفصل بي

 األفكار او الصفات او مجموع السمات المشتركة بين خواص األشياء ويمكن توصيح ذلك في المخطط ادناه 

 

 

 

 االخرى .ت ودورها في العلم ونترك البقية للطالب بتعريف المصطلحا  Fact على مصطلح الحقيقة شرحنا سنركز في 

ف محدد وانما تعرف حسب االتجاه قد يبدو تعريف الحقيقة سهال للوهة األولى ، ولكن  اذا امعنى النظر نجد ان تعريفها يكون صعبا وليس لها تعري

 (وتتضح االتجاهات الثالث كما يأتي : دFact وحسب نوعية العلوم والمعرفة ووفقا ذلك نجد ثالث انواع لمصطلح الحقيقة )

A. : د أفالطون يعتبر أن يستطيع بلوغه عن طريق العقل أو الحدس . فعن ،وابعد ما هي أقصى ما يطمح إليه الباحثو د الحقيقة المطلقة

تستوجب التخلص من عالم الفناء بحثا عن الحقيقة  عالم المثل الذي يمثل عالم الخلود و عالم الحق .و الفضيلة األخالقية تتمثل في الحقيقة

 .الفوقي الخالدة الثابتة التي ال تتغير أزلية في العالم

B. يطغي عليها طابع  والتغيير مما للرفض قانونية، وهي قابلةتصاغ صياغات  تعبر عن عالقات ثابتة بين الظواهر وهي: د الحقيقة النسبية

 غيره. على خصائصهالمتعلق بغيره، أي ما يتوقف وجوده أو  والنسبي هو .النسبية

C. )من الله رأسا بلوغه الحقيقة اإللهية اليقينية  ،فهو يستقي علمه  وهي الشعور الذي يستولى على المعتقد عند:د الحقيقةالذوقية )العقائدية

بالحدس ،من أجل بلوغ السعادة  " كما يعرفأو "الذوقو يتم بواسطة الكشف  ، الفناء .أو عن طريق التقاء وجود الخالق ويتم ذلك عن طريق

 .القصوى
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حقيقة  + +
 مختلفة

 مفهوم بسيط
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 الخلية.كروموسومات مادة نووية توجد في نواة ال 

  بالحرارة.المعادن تتمدد 

 

 المياه غير الصحية تضر بصحة اإلنسان 

 

  البالستيدات الخضرتتم عملية الرتكيب الضوئي في. 

 .ال تتحرر الطاقة في الجسم الكائن الحي إال بوجود األوكسجني 
 

 

  كتلته.يزداد وزن الكائن الحي بازدياد

 .كلما كربت مساحة الشيء كربت كتلته

توضح العالقة التمييزية والتجزياية ضمن مجموعات أو مصنفات يسهل دراستها وحفظها ومنها: : 

  اللبائن.اإلنسان من

 البذور.اقية تنقسم إىل مغطاة البذور وعاريات النباتات الر

 .يعترب الحديد من المعادن الموصلة للحرارة
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 العالقات التأملية المجرد ألشياء أو ظواهر أو حاالت فوق مستوى الواقع أو من الماضي أو المستقبل ، مثال ذلك: توضح .8

 . اهلل خالق الكون ومنظم الطبيعة

 . حياة الدنيا أقصر من حياة اآلخرة الخالدة

 ن موازي لعالمنا لكننا ال نراهعالم الجا.

 العالقة التجميعية أو التأليفية بين أجزاء األشياء أو الظواهر أو األحداث وغيرها إلعطاء صورة عامة ، مثال ذلك: توضح .9

  والنواة. السيتوبالزمتتألف الخاليا من

 والوظيفة.عضاء المختلفة في الشكل جهاز الدوران في الحيوانات الراقية يتألف من مجموعة من األ

  المنفصلة.المفاهيم أكثر عالقة وارتباطا بحياة الطالب من الحقائق  -1

 تسهل المفاهيم عملية تخطيط المنهج وبناءه .  -2

 المفاهيم أسهل تذكرا من الحقائق وأكثرا بقاءًا منها .  -3

 ن تعميمات أوسع واكتساب المبادئ والقواعد والقوانين والنظريات . تكوين المفاهيم عند الطلبة يؤدي إلى تكوي -4

 تدريس المفاهيم يقلل من الدخول في تفصيالت ال مبرر لها في عصر يتضاعف حجم العلوم فيه باستمرار .  -5

عامة تشترك فيها مجموعة من الظاهر واألحداث في الطبيعة  هي مجموعة من المعلومات التي تضم حقائق ومفاهيم ومبادئ منسقة لتعبر عن فكرة

 تعريفات أخرى منها  . والكون. وهناك

  جملة وصفية تعبر عن حالة أو صفة أو خواص مشترك لمجموعة مختلفة من األشياء أو الظاهر والتي تضم حقائق ومفاهيم 

 لذي على وفقه تقاس تلك الظاهر .هو استنتاج عام مشترك لمجموعة من الخواص في الظواهر المختلفة وا 

 واجب !!(السبب  )علل المفاهيم.أكثر شموال واقل ثباتا رغم أنها أعلى مستوى من  (1

 .وصفيةهي جمل ذات داللة لفظية  (2

 ر المختلفة في صفة أو صفات متشابهة .تشترك الكثير من األشياء والظواه (4

 أمثلة على التعميمات في العلوم أستخرج منها الصادقة وغير الصادقة مع التعليل.

 الكائنات الحية تحتوي أجسامها على خاليا

  جميع خاليا الكائنات تحتوي على الدDNA. 
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 ائية.االيعازات العصبية كلها الحاصلة في الدماغ هي تغير في الشحنات الكهرب 

 .جميع عمليات الهضم تبدأ بطريقة ميكانيكية 

 . كل الكائنات الحية تحتاج إلى الغذاء 

 . أي مغناطيس يحتوي على قطبين شمال وجنوبي 

 .كل المخلوقات في الطبيعة تشغل حيز من الفراغ 

 .جميع المياه مهما اختلفت طبيعتها في تتكون من أوكسجين وهيدروجين 

 واجب تخصصك. ( أعط ثالثة تعميمات منس*

  هي المعلومات المعربة بكلمات أو برموز رياضية التي تشرح معطيات معروفة بصورة مقبولة والتي أكدتها   :

االختبارات العلمية السابقة و تعتبرها المجموعة األكاديمية صحيحة .

ى حد بعيد مع المبدأ والقاعدة ويمكن تعريفه بأنه: "صياغة تصف االنتظامات تعميم فى شكل صيغة رياضية يتشابه إل 

 "المختلفة في الطبيعة في صورة عالقة رياضية

للسلوك الظاهرة الطبيعية، تكون هذه القوانين عادة  تجريبية المشاهدة و مالحظةهو عبارة عن تعميم يستند إلى  

 . ميالمجتمع العلتمت على فترة زمنية طويلة فأصبحت مقبولة بشكل عام ضمن  تجارب علميةعبارة عن استنتاجات تستند إلى 

 

 الشمول: القانون صالح لكل زمان ومكان  -

 الضرورة: أي عكس الجواز والصدفة ) الحتمية(  -

 القابلية للتجربة -

 مثال ذلك:دي بصيغ رياضية )معادلة أو دالة أو متتالية( التعبير الكم -

 . قانون إنتاجية الورقة الخضراء من مادة اليخضور 

  التي امامك مع ذكر المصدر لقوانينأذكر النص العلمي الدقيق ل.                                                           قوانين نيوتن في الجاذبية 

 قانون الطاقة . 

 ." في أكثر من موقف تشمل مجموعة من المفاهيم المترابطة عالقة متكررة كيفيةعبارة لفظية تعبر عن "المبدأ 

 المبدأ: عبارة عن موقف عام يحتوي على مواقف جزئية مختلفة وال يمكن التوصل إليه ما لم نتوصل لعدة حقائق:. 
 العلميةالقاعدة 

  نسبية لموقف معين تم التأكد من صحته مسبقا. عالقة كميةأما القاعدة فهي 

 واجب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
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      .قاعدة ارخميدس األجسام الغاطسة في الماء تزيح كمية من الماء مساوية لوزن الجزء الغاطس من الجسم 

 :Theories النظريات: 
 ( بمعنى نظر والحظ ثم تأمل.théorein(  اإلغريقية المشتقة من فعل )théoria( هي كلمة )théorieكلمة )

وتعرف بأنها "مجموعة من التصورات الذهنية الفرضية التي تتكامل في نظام معين يوضح العالقة بين مجموعة كبيرة من المفاهيم  

 . "والقوانين والقواعد والمبادئ العلمية

 النظرية بناء عقلي مفاهيمي مجرد تركيبيي استداللي فرضي . 

 .عقلي يتم بواسطة ربط عدد من القوانين بمبدأ، يمكن أن تستنتج منه بدقة وصرامة النظرية بناء 

 . نتاج عقلي تجريدي مبني على إثباتات وتجارب حسية
 . حلقة وصل بني المحسوس والمجرد
 . شاملة لكنها اقل ثباتا
 . تبنى على فرضيات قبلية تخضع للتجربة والربهان

 يات نذكر منها :ومن أمثلة النظر
نظرية نشوء الكائن الحي . 
نظرية النسبية في الفزيياء . 
واجب .  اذكر نص إحدى النظريات أعاله##  نظرية الكم في الكيمياء              

التفكير ، أي البحث عن حلول عقلية  ال يخلو أي إنسان له عقل سليم من التفكير وكلمة أفكار هي نتاج للعمليات العقلية الذي يسمى بمجمله

 لمشكالت واقعية وبالتالي فان األفكار تعبر عن مشكالت عامة كبيرة ذات اتجاهات وطرائق بحثية مختلفة وعليه يمكن أن نعرفها بما يأتي :
  هي عبارة عن تصورات عقلية عامة لمجموعة من المشكالت في مجال ما أو في عدة مجاالت

ي وصوال للمعرفة .تحتاج للبحث والتقص
 . كل البناءات العقلية الناتج من التفكري حول المشكالت في مجال معني
 . التأمالت التجريدية العامة التي تحتاج للبحث والتقصي حول ظاهرة ما أو مجال معرفي معني

من ذلك فان معظم العناوين الرئيسة وعناوين البحوث والدراسات والمقاالت هي باألساس أفكار 
 يسة مثال ذلك:ـرئ
علم األحياء المجهرية الدقيقة. 
علم المناعة ألسريري . 
الهندسة الوراثية وعالقتها في الجينوم الوراثي . 
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Nature Of Science
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مية، سواء كانت في فلسفة واهداف التربية العلمية ، او في محتوى المقررات ان فهم طبيعة العلم يعتبر محورا أساسيا ضمن مجاالت التربية العل 

ي بناء الدراسية واستراتيجيات التدريس ، واعداد المدرس وخصائصه او تقييم نتائج التعليم والتعلم ، اذ ان فهم طبيعة العلم يساعد المدرسين ف

فهم مدرس العلوم لطبيعة العلم تاثر نتيجة لذلك السلوك التعليمي له إيجابيا باستعمال  استراتيجيات وطرائق وأساليب تدريس مناسبة ، )) فكلما زاد

 لتقديم الحقائق والمفاهيم والبيانات التي تؤكد روح العلم وطرائقه وعملياته .(  Inquiry Method)الطريقة االستقصائية 

س للطلبة، فكلما زاد فهمه لطبيعة العلم زاد استعماله ألسالة الفهم كما ان فهم طبيعة العلم يؤثر في نوعية األسالة التي وجهها المدر

جامعية موضوع والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم ، اما التصورات الخاطاة لطبيعة العلم تكون مبررا مقنعا لتضمين المناهج الدراسية والمقررات ال

ما ان طبيعة العلم لها اثر كبير في تنظيم الخبرات المعرفية في المناهج الدراسية التعليمية طبيعة العلم ، ، واختيار األساليب المناسبة لتدريسها ، ك

لب( الى المزيد ، اذ ان العلم يعمل على إيجاد العالقة بين السبب والمسبب ، ودراسة الظواهر الطبيعية والوصول الى هذه العالقات يقود المتعلم ) الطا

 بيعة العلم بخصائص التي تعتبر ابعاد طبيعة العلم هي :من المعرفة العلمية ، وتمتاز ط

 

 (Tentativeالمعرفة العلمية غير ثابت )  (1
ن المقاسات ( والتي تؤكد على ان كل مكونات العلم هي ضمScientific factsوفقا لما تم تعريف مكونات العلم ومنها )الحقائق العلمية 

سبب ما والقياسات النسبية وليس المطلقة، لذا فان المعرفة العلمية غالبا ما تكون عرضة للتعديل او التغيير وفقا لتطور البحث وأدواته، ذلك ب

، لذا فهي نسبية تكتشفه البحوث والدراسات العلمية في ظل التقدم في تكنولوجيا صناعة األجهزة العلمية، وبالتالي فهي معرضة للخطأ والصواب

 وليست مطلقة.

 (Empirical Basesاألساس التجريبي ) (2
لتي المعرفة العلمية تعتبر نسيجا متكامال من مكونات العلم وعناصره التي تم انتاجها من قبل العلماء والباحثين في ضوء نتائجهم المنظمة ا   

ة العلمية ال يتم انتاجها اال نت خالل سلسلة من اإلجراءات المنظمة والمتتابعة توصلوا اليها عبر البحث والتجريب لفهم الظاهر الطبيعية، فالمعرف

 .تتمثل بد )تحديد المشكلة، جمع البيانات، وضع الفروض، ضبط التجربة، اختبار الفروض، النتائج، تكرار التجربة، التأكد من صحة النتائج(

 (Subjectivityالذاتية ) (3
ا ان يتحرر من ذاتيته، والسبب في ذلك عدة عوامل منها )الخلفية النظرية، األفكار والمعتقدات التي ال يمكن ألي باحث في مجال تخصص م

ومالحظاته  يؤمن بها ، وتوقعاته وخبراته السابقة ، اإلجراءات واألساليب المتأصلة بشخصيته ( وكل تلك العوامل وغيرها تؤثر في طبيعة استكشافاته 

صل للنتائج ، وهذا يؤدي الى ان العلوم ال تقوم على مالحظات محايدة على عكس االعتقاد السائد ،فالمالحظات وأساليب التي يتبعها في التو

 النظرية.واالستكشافات دائما ما تحفز وتوجه من خالل األسالة التي يطرحها العلماء والمختصين أو المشكالت التي يبحثونها المشتقة من تصوراتهم 

 (:ivity &ImaginationCreatاالبداع والخيال ) (4
عمود الخيال العلمي ساهم كثيرا في التوصل الى أعظم االكتشافات واالختراعات المذهلة التي انجزها العلماء للبشرية، بل ان الخيال يعتبر ال

تي غيرت مسار العلم مثل اكتشاف الفقري للوصول الى العديد من االكتشافات العلمية، وتاريخ العلم حافل بالعديد من اإلنجازات البشرية الثورية ال

 ، النظرية النسبية، قوانين نيوتن للجاذبية والقوى، قاعدة ارخميدس لألجسام الطافية.. الخ (. ويمثل ابداع العقل البشري في العلم DNAتركيب الد )

 (:Social & Cultural Impactsالتأثيرات الثقافية واالجتماعية ) (5
ور بمعزل عن المجتمعات والعلم يمثل الصورة المنعكسة حال المجتمع سواء كان متقدما او ناميا او بدائيا ، العلم ال يمكن له ان ينمو ويتط

ي المحرك فالعلم في أي مجال ال بد ان يكون له مصدرا إنسانيا واجتماعيا يدفعه بقوة نحو التقدم والتطور ، فالتأثيرات الثقافية و االجتماعية ه

 لم التي يتواجد فيها .األساسية لكل مجاالت الع
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 العلم: ـ عمليات 

( احد األدوات المهمة للثقافة العلمية داخل المدرسة وخارجها ، وهي االلية التي يمكن Science Processesتعد عمليات العلم ) 

ما هو تعريف عمليا العلم ؟(  ، نجد ان لهذا المصطلح  بواسطتها تعرف المشكالت التي سيتم استكشافها والبحث فيها وحلها  ، وهنا يكون السؤال )

 عدة تعريفات منها ما يأتي :د

 .اإلجراءات التي يتبعها الباحثون بغرض الوصول الى معرفة علمية جديدة 

 .مجموعة من القدرات والمهارات العلمية الالزمة لتطبيق طرائق وأساليب التفكير بشكل منطقي سليم 

 لممارسات التي يقوم بها المختصون للتوصل الى النتائج من جهة والحكم على هذه النتائج من جهة أخرى.األنشطة واالفعال او ا 

 .طرائق وأساليب التفكير والقياس وحل المشكالت واستعمال األفكار والتي تصف أنماط التفكير والمحاكمة المنطقية المطلوبة 

   

 خصائص لعمليات العلم أبرزها ما يأتي: د يستنتج من التعريفات أعاله  

 تتضمن قدرات عقلية وقابليات ادائية نوعية يستعملها المتخصصون والطلبة لفهم الظاهر المحيطة بهم. .1

 سلوك مكتسب يمكن تعلمه والتدريب عليه. .2

 يمكن تعميمها ونقلها الى جوانب حياتية أخرى. .3

 يعتمد اكتسابها على األنشطة التجارب العلمية. .4

 ظهر تأثيرها على مراحل وعلى مدى فترات طويلة.ي .5

ر أدت قد يظن البعض ان عمليات العلم هي واحدة في اطارها العام عند البحث في سلوكيات الظواهر الطبيعية، اال ان الصحيح هو ان نوعية الظواه  

 يات العلم هما :د الى تنوع عمليات العلم ، وبصورة عامة هناك نوعان اساسيان لعمل

a) :المالحظة Observation   

b)  :التصنيفClassification  

c)  :االستداللInferring 

d)  :القياسMeasuring  

e)  :التواصلsiege 

f) :الرقمية Numbering  

g) :الزمان والمكان Time and place 

h)  :االستقراء واالستنباطInducting & Deducting 

 

 Interpretation التفسري: (1

 Formulation of hypotheses صياغة الفروض: (2

 Formulation of models صياغة النماذج: (3

 Defining Operationallyالتعريفات اإلجرائية:  (4

 Controlling Variablesضبط المتغريات:  (5

 Experimentingالتجريب:  (6
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 االتي: دفي مجال تخصص المناهج وطرا ئق التدريس تمر على مسامعنا الكثير من المصطلحات منها  
     System                       النظام @                             Curriculum@ المنهج 

 Style                                @ األسلوب                             Method@ الطريقة 

               Strategy       @ االستراتيجية               Approach          @ المدخل   

 School Book           @ كتاب المدرسي            Course            @ مقرر دراسي

                Semester                 الفصل الدراسي  @                            Doctrine @ المذهب 

 واجب  (Curriculum)اله بعد ان نوضح لك معنى مصطلح المنهج  حاول ان تبحث في معنى المصطلحات اع          

 ه ؟(، وما معنى النظام وما هي انواعSystemس*: هل يعتبر المنهج )نظام 
 ، اذ ينبغي التعرف على معناه وانواعه كما يأتي: دSystem)اإلجابة على السؤال اعلى يستدعي منا ان نتعرف ونفهم معنى )النظام  

           (System ): .هو مجموعة من األجزاء المرتبطة مع بعضها البعض، وتسعى إلى القيام بعدة واجبات 

ابطة، والمتكاملة، والتي تتفاعل معًا من أجل تحقيق مجموعة من األهداف المعينة خالل فترة زمنية محددة : الوظائف المترويعرف، بأنه 

مسبقًا، وحتى يتم تطبيق مفهوم النظام بأسلوب صحيح، من المهم أن يتواجد ضمن بياة تتميز بالتعاون، والعمل الجاد بين كافة األفراد، 

الرئيسية. يعتمد تحقيق النظام على ارتباط مجموعة من العناصر المرتبطة، ضمن شبكة من  والمؤسسات التي تعد من مكونات النظام

سية العالقات التي تعتمد على مسببات، أي أن كل فرد، أو وظيفة، أو جهة يتكون منها النظام الواحد، تحتاج إلى قيام كل عنصر بالمهمة األسا

، وتستمر هذه الشبكة باالتصال معًا من أجل تحقيق كافة األهداف التي يسعى النظام الخاصة بِه، حتى يقوم العنصر الذي يليه بتطبيقها

لتحقيقها. مميزات النظام يتميز كل نظام بمجموعة من المميزات المهمة، ومنها: يعتمد النظام على مجموعة من الحدود التي تجعله يتميز 

العالقات مع البياة الخارجية الموجودة حوله، مثل: العالقات الدبلوماسية بين عن األنظمة األخرى المحيطة به. يرتبط كل نظام بمجموعة من 

أنظمة الدول المختلفة. ترتبط كافة مكونات النظام بعالقات تبادلية معًا، وال يستطيع أي مكون منها العمل بمعزل عن المكونات األخرى. 

ى تطبيقها، والتي تهدف إلى منحه صفة دستورية، وقانونية. تتميز يخضع كل نظام إلى مجموعة من القوانين، والقواعد التي يحرص عل

 األنظمة بمرونتها، وقدرتها على تحقيق أهدافها طالما كانت الظروف المحيطة بها تسمح بتطبيقها بسهولة. 

 يتكون كل نظام من ثالثة مكونات رئيسية، وهي:  :

ألفراد المشرفون على النظام بوضعها، ويعملون على محاولة إيجاد الطرق المناسبة هي مجموعة من المهام التي يقوم ا  -1

 لتحقيقها. 
 هي مجموعة من األفراد، أو األدوات، أو الوسائل التي تحرص على تحقيق أهداف النظام.   -2
: نظام الُحكم   -3

 
في دولة ما، يحتوي على مجموعة من األفراد، الذين هي كافة العناصر، واألهداف التي يتكون منها النظام، فمثال

يسعون لتحقيق مجموعة من األهداف الشخصية، والعامة من أجل النهوض بدولتهم، وأيضًا النظام المدرسي يحتوي على مجموعة من 

 الطالب، والمعلمين، الذين يسعون لتحقيق األهداف المرتبطة بالبياة المدرسية. 
 نظمة في العالم على نوعين رئيسيين، هما: تقسم األ النظام:أنواع 

نوع النظام الذي يتفاعل مع البياة المحيطة به، من خالل وجود مجموعة من المؤثرات التي تؤدي إلى تحقيق  هو 

ق عمليات تساهم في الوصول إلى التفاعل، فيعتمد على وجود مجموعة من المدخالت الخاصة باألمور المرتبطة به، والتي تعتمد على تطبي

 . المخرجات أو النتائج المطلوبة، والتي تهدف إلى الوصول لتحقيق تغذية راجعة في حال حدوث أية أخطاء خالل عملية التنفيذ الفعلي للنظام
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د تؤدي إلى التأثير عليه، هو نوع النظام الذي ال يتفاعل مع البياة المحيطة به، ويتجاهل أية مؤثرات خارجية ق 

، فيعتمد على كافة القرارات التي يتم اتخاذها داخله، وال يفكر باالستعانة بآراء، واقتراحات أخرى قد تساهم في الوصول إلى نتائج جديدة

                  .الفعلي عليه لذلك ال تتحقق التغذية الراجعة بأسلوب صحيح، مما قد يؤدي إلى عدم توازن في الوسائل المستخدمة في تطبيق العمل

 :بانه يعني الطريق الواضح وورد في القرآن الكريم في قوله تعالى يستدل على المنهج لغويا     ـ :Curriculumالمنهج 

ق ميدان السبا تعني Curriculumويقابل  اما المصطلح في اللغة االنكليزية .48المائدة اآلية  ومنهاجًا(جعلنا منكم شرعة  )لكل 

 المنشودة(.الذي يسلكه المعلم والمتعلم للوصول إلى األهداف  بأنه: )الطريقويمكن تعريف المنهج 
 تعريفات عديدة لمعنى المنهج منها ما يأتي: ـ

 هو جميع الخبرات المخططة التي تقدمها المدرسة لمساعدة التالميذ على تحصيل مخرجات تعليمية محددة بأقصى ما تمكنهم قدراتهم  .1

 ل نشاط هادف تقدمه المدرسة وتنظمه وتشرف عليه وتكون مساولة عنه سواء تم داخل المدرسة أو خارجها هو ك .2

مجموعة الخبرات واألنشطة التي يقدمها المدرسة لتالميذ داخلها وخارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل المتكامل الذي يودي إلى  .3

 مشكالت.من  يوجههمعهم ويجعلهم يبتكرون حلوال مناسبة لما تعديل سلوكهم ويضمن تفاعلهم مع بياتهم ومجتم

بأنه جميع الخبرات التربوية التي تقدمها المدرسة إلى التالميذ داخل الفصل أو خارجه وفق أهداف محددة وتحت قيادة سليمة لتساعد على  .4

 .والنفسيةتحقق النمو الشامل من جميع النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية 

 .الثقافة من جيل إلى آخر خبرات من الماضي والهدف منها نقلالج دراسية هي برام .5

 مجموعة الخبرات والمعارف والمهارات التي تختارها وتنظمها وتقدمها المدرسة لطلبتها وفق مخطط متقن اإلعداد .

التعليمية التي يقدمها ، واألساليب التي تتم مخطط تعليمي مكتوب يوضح األهداف التي يسعى البرنامج الدراسي إلى تحقيقها ، والموضوعات  .6

 .بوساطتها عملية التعليم والتعلم وطرائق التقويم المستخدمة للتحقق من بلوغ الطالب األهداف التعليمية . وبعبارات أخرى

كيف يقدم للطالب ) (، وكيف ينظم ذلك المحتوى ،و)محتوى الخبرات المعرفيةمخطط يحدد كل ما يجب أن يعرفه الطالب ويستطيع أداءه  .7

 وهنا نتساءلتدريس (،  كيف يقاس تحصيل الطالب في ذلك المحتوى )تقويم(. 

  Traditional Curriculumالتقليدية: أوالَ: االتجاهات 

 Modern Curriculum                    الحديثة:  ثانيا: االتجاهات 

 Contemporary curriculum        المعاصرة:ثالثا: االتجاهات 

 tional CurriculumTradi   أوالً : االتجاهات التقليدية لتعريف المنهج المدرسي

ظهرت في العصور الغابرة حضارات كان لها دورا كبيرا في نشأت وتطوير التعليم من خالل وجود مؤسسات رسمية تعنى به  ومن تلك  

ر منها الحضارة الحضارات التي اهتمت بالتعليم بشكل خاصة واعتبرته أساس بناء اركان الدولة واألرض الخصبة إلنتاج قادة ومفكرين و الفالسفة  ، نذك

لمنهج الدراسي ، والذي ) اليونانية ،االغريقية ، البابلية ، الفرعونية ( ، اال ان اليونانيين  واالغريقيين،  كان لهم نظام تعليمي مميز الذي اصبح أساسا ل

 اعتمد في تأسيسه على نظرية في بناء وتطوير المنهج الدراسي وهي :د

:(لتدريب الشكلي)االعقلية النظرية القديمة: نظرية الملكات 

من اولى النظريات والمفاهيم التي خضعت لالختبار في ذلك الوقت الرتباطها المباشر بممارسة عملية التعلم ،وتفترض هذه النظرية ان         

وانه يمكن تدريب هذه الملكات او ، النطق، الحفظ ، التخيل ، التصور ،االنتباه،الذاكرة ،العقل مكون من مجموعة من الملكات مثل ملكة التفكير 

وخاصة ملكات  (تقويتها من خالل دراسة بعض المواد الهندسية وخاصة الرياضيات واللغات ويعتقد أصحاب هذه النظرية ان تقوية )الملكات
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التراث 

المعرفي 

 المتراكم

التعلم 

 التعليم

 الطالب 

 المتعلم

نقل 
 معريف

انه  التدريب في رأي النظريةان وظيفة  ، ايمعينة مثل ملكة التفكير من خالل دراسة الرياضيات مثال من شأنه ان يقوي التفكير في مجال اخر 

 ،ياضيات الموسيقى، الرسم، النحت، الشعر، الر سة )الهند من طريق برنامج خاص المتمثل بالفنون السبعة الحرة )يقوي من ملكات العقل 

 دراسي منها ما يأتي :الملكات، وعلى وفق هذه النظرية ظهرت عدة تعريفات للمنهج الوبالتالي يحدث التقدم والنمو في وظائف هذه  المسرح(.

للتالميذ بهدف  عبارة عن مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم التي تعمل المدرسة على إكسابها

. وهذه المعلومات والحقائق والمفاهيم تمثل المعرفة إعدادهم للمستقبل وتنمية قدراتهم عن طريق اإللمام بخبرات اآلخرين واالستفادة منها

ستطيع ان نضع وفق ملخص التعريفات اعاله ن ىودينية. وعلبجوانبها المختلفة، معلومات علمية ورياضية ولغوية وجغرافية وتاريخية وفلسفية 

 لالتجاه التقليدي لمفهوم المنهج الدراسي.  ابمفهومه وفقمخطط ويوضح معنى المنهج الدراسي 

 

 

 

 
 لماذا؟ تايلر( )رالفالتنظيم اعاله لمخطط المنهج يشابه ما وضعه العالم  س*: 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

نظرة المدرسة التقليدية إلى وظيفة المدرسة حيث كانت ترى أن هذه الوظيفة ظهر نتيجة لطبيعة والمنهج التقليدي  ان مفهوم

ن طريق االختبارات، والسيما التسميع والترديد واالستيعاب. ان النظرة الضيقة متنحصر في تقديم ألوان من المعرفة إلى التالميذ ثم التأكد منها 

التراث الثقافي الثمين الذي ورثه الجيل الحاضر عن األجيال السابقة والذي ال يجوز  لوظيفة المدرسة يعود إلى تقديس المعرفة باعتبارها حصيلة

 إهماله أو التقليل من قيمته بأي حال من األحوال.

معرفي اعداد 

 الحاضر

 

 التكيف لمهنة

 المستقبل

 ( يوضح االتجاه التقليدي لمفهوم المنهج الدراسي1مخطط )
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ي درس فأما تنظيم المادة الدراسية، الموضوعات وتوزيعها على السنوات الدراسية وللمراحل الدراسية المختلفة يطلق على المواد الدراسية التي ت

 .الطلبة علومهم( وتحدد في كل صف دراسي مادة، وأصبحت الكتب هي المصدر الوحيد الذي يتلقى منه بالمقررات الدراسيةسنة دراسية معينة )
 

 خصائص المنهج بمفهومه القديم )الضيق(
a) يق.يستند المنهج الى نظرية التدريب الشكلي للملكات العقلية من خالل الفنون السبعة التي وضعها االغر 

b) .تتألف من عدد من المواد المقررةو لكل مادة دراسية مفرداتها الثابتة 

c)  الطلبة.لكل مادة دراسية كتاب مقرر واجب كل معلم إيصال مضمونه إلى 

d) في تدريسه على شرح المعلومات ويهمل األنشطة الالصفية واألهداف السلوكية. مهمة الرئيسة للمدرس التركيز 

e) الناحية العقلية هو الهدف الرئيسي للطالب ويهمل الجوانب األخرى.  تركز المادة الدراسية على 

f) .تدريس الذهن والملكات العقلية، وان العقل يروض عن طريق إعطائه المعلومات المعقدة 

g)  المادة الدراسية ال ترتبط بالبيئة والحياة، الن غاية المادة العلمية في حد ذاتها. 

 النقد الموجه الى مفهوم المنهج القديم )الضيق(
 اهتمت بالناحية العقلية وإهمال جوانب شخصية المتعلم. (1

 اية بالجوانب النظرية على حساب المواقف التعليمة التطبيقية.العن (2

 سلبية المتعلم وضعف مشاركته في الموقف التعليمية.  (3

 ضعف ارتباط المواد الدراسية بالبيئة وبحاجات وميول المتعلمين.  (4

 تقييد النمو المهني للمعلم. (5

 العوامل التي أدت الى تطوير مفهوم المنهج القديم )الضيق(
 عدت عدة عوامل على تطوير مفهوم المنهج القديم ولعل أبرزها هي:لقد سا

على تطور العلم والتكنولوجيا، الذي غير كثير من المفاهيم والقيم االجتماعية التي كانت نمطًا سائدًا، مما أدى إلى  التغير الثقافي الناشئ -1

 مفهوم المجتمع.إحداث تغييرا في أحوال المجتمع وأساليب الحياة وبالتالي انعكست على 

 وعلى النظرة إلى وظيفة المدرسة ونسحب هذا التغيير على احتياجات المجتمع وتطلعاته. التغير الذي طرأ على أهداف التربية -2

 التي اظهرت قصورًا جوهريا في بعض جوانب المنهج القديم. نتائج البحوث التربوية، -3

التي غيرت الكثير من المفاهيم عن طبيعة التعلم ونظرياته وسيكولوجية  الدراسات الشاملة الي جرت في ميدان التربية وعلم النفس -4

 المتعلم، والتي اكدت على المتعلم ونمو حاجاته وقدراته ومهاراته واستعداداته، التي ركز المنهج القديم على المعرفة فقط.

قافة والنظريات التربوية. حيث ان كل هذه العوامل فقد تغير بسبب تأثير المتعلم والبياة والمجتمع والث ،طبيعة المنهج التربوي نفسه -5

 توثر بشكل مباشر وغير مباشر على المتعلم والبياة التعليمية.

1 2 3 4 5 6 7 
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 التي اثرت على مفهوم المنهج القديم. ظهور العلوم الحديثة -6

 والتربية المهنية. االهتمام بالعمل اليدوي -7

  .بالفنون الجميلةواالهتمام بالتربية الرياضة.  -8

 محتوى الكتب الدراسية المقررة. بالنشاطات خارج الصف وخارجاالهتمام  -9

 بربط المدرسة بالمجتمعوالجانب التطبيقية واالهتمام بربط بين الجوانب النظرية للدراسة  -10

 المسببات التي دعت المؤيدون التمسك بالمنهج التقليدي:

 اقتصار دور المدرسة باالهتمام بالجانب المعرفي فقط . -1

 تحدد دور المدرس بإيصال المعلومات إىل أذهان الطلبة فقط  عن طريق الحفظ والتلقني.  -2

 إهمال الجوانب العلمية والتطبيقية للطالب .  -3

 م المنهج بالمواد الدراسية . ازدحا -4

ال تجعلهم قادرين على مواجهة  وعزل المدرسة عن المجتمع الن المدرسة ال صلة لها بمشكالت الطلبة والمجتمع  -5
 .المشكالت في المستقبل

 ـ آلتي:ا الخطوات وفقيتطلب إعداد المنهج بمفهومه التقليدي القيام بسلسلة من متطلبات إعداد المنهج بمفهومه التقليدي:
ويتم ذلك في صورة موضوعات مرتابطة  المادة،. تحديد المعلومات الالزمة لكل مادة وفقا لما يراه المتخصصون في هذه 1

 أو غري مرتابطة تشكل محتوى المادة.
. توزيع موضوعات المادة الدراسية على مراحل وسنوات الدراسة بحيث يتضح من هذا التوزيع ما هي الموضوعات 2

 لكل مرحلة )االبتدائية ـ المتوسطة ـ الثانوية( ولكل صف دراسي. المخصصة
 . توزيع موضوعات المادة الدراسية على أشهر العام الدراسي.3
. تحديد الطرائق والوسائل التعليمية التي يراها الخرباء والمختصون صالحة ومناسبة لتدريس موضوعات المادة 4

 الدراسية.
 ختبارات واالمتحانات المناسبة لقياس تحصيل التالميذ في كل مادة دراسية.. تحديد أنواع األسئلة واال5

 ) القديم ( الخصائص ومميزات المنهج التقليدي
 اختصار الوقت والجهد. -
 تسهيل مهمة المعلم وتحديد المهام والواجبات الواجب القيام بها. -
 ال يحتاج إىل إمكانات كبرية. -
  إمكانية تطبيقه في ظل أي ظروف طارئة -
 االجيال.تم تطبيقه واختباره عرب العديد من  -

 واالمتحانات.سهولة اعداد االختبارات  -
 سهولة تنظيم الخربات المعرفية وتحديدها وتضمينها في المقررات الدراسية. -

  والتقويمية.سهولة تحديد االدوار الرتبوية وتنظيمية  -
 

 

 انب المعرفي للمواد الدراسية المختلفة.الرتكزي على الج 

 .اهمال حاجات وميول المتعلم والفروق الفردية بينهم 

 .تقييد حرية المعلم والمتعلم في اختيار الخربات المعرفية واالدائية 

 .عزل المدرسة عن حياة ومتغريات ومتطلبات المجتمع 

 .الكتاب المدرسي هو المصدر الوحيد للخربات المعرفية 
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:ـيعرف المنهج على أنه 

  جميع ما تقدمه المدرسة من خبرات معرفية وانشطة المستلهمة من الظواهر الطبيعية إلى تالميذها تحقيقًا لرسالتها وأهدافها ووفق خطتها

 األهداف.في تحقيق هذه 

 لمدرسة وتشرف عليها سواء داخل المدرسة أم خارجها بهدف مساعدة الطالب للوصول إلى هي مجموعة من الخبرات التربوية التي تنظمها ا

 أفضل ما تمكنه الستغالل قدراته للتكيف مع المجتمع.

 هم على النمو الشامل المتكامل، الذي يؤدي إلى تمجموعة الخبرات واألنشطة التي تقدمها المدرسة لتالميذ داخلها وخارجها، بقصد مساعد

 مناسبة لما تلوكهم ويضمن تفاعلهم مع بياتهم ومجتعديل س
 
 ”من مشكالت يواجههممعهم، ويجعلهم يبتكرون حلوال

 كل الخبرات التي يكتسبها الطالب تحت إشراف المدرسة وتوجيهها سواء كان داخل الصف أو خارجه. 

 تابا في بناء المناهجهيلدانموذج

 لنموذج تفصيال جاء تابا هيلدا نموذج أن نرى فلذلك بأفكاره ومبادئه، فتأثرت،  الجامعية دراستها أثناء ورلتايل تلميذة كانت تابا يلداهالمعروف ان  من

 تغييرها المراد السلوك ونواحي الحاجات على أهمية هذه تايلر وأكدت نموذج من بشكل ادق به جاءت الذم النموذج خطوات حددت تابا هيلدا أن .تايلور

 هذا في تابا هيلدا تنظر. الى الكل الجزء من البدء أم المنهج لتطوير االستقرائية الطريقة استخدام على وتركز الحاجات تلك بينالعالقة  بتوضيح وقامت

 ،  األربعة الرئيسية المنهج عناصر من بأي تبدأ أن يمكن تفاعلية دينامية عملية المنهج. بأنها تطوير عملية إلى النموذج

 ،  والتقويم،    واألساليب والطرق،   المحتوي، األهداف.: وهي  

 للمناهج الميداني التطوير واقع عن النموذج هذا يعبر. 

 المنهج عناصر بين بالتحرك يسمح حيث بالمرونة النموذج يمتاز 

 .المنهج تطوير في بداعلإل مجال يفتح ، وبذلك يقتضيها الموقف التي التغييرات إلدخال  

 ناحية أخرى من واألهداف ،   ناحية من السلوك كنواحي الحاجات بين العالقة يبرز. 

 المشكالت وحل والتأمل التفكير خالل من المواقف مع مختلف للتعامل الفرد تأهيل على يعمل. 

 

 .للتعليم كموجهات قيمتها الحالة تفقد هذه فيو ، هجالمن في التطوير إلحداث المنطلق هي األهداف ألن التفاعلي النموذج يحدد ال -

 ،واحد شخص بيد التطوير قرار يصبح كثيرة،  إذ مخاطر فيه المعلم إلى المنهج تطوير عملية إسناد إن -

 .واحد شخص يعمله الذي التطوير من تأكيد أفضل بكل نيكو األمر هذا والطالب والمعلم المناهج خبراء يشترك الذي الجماعي التطوير أن حين في 

 .المكونات تلك بين التفاعل تكتمل دائرة ولم واحد اتجاه ذو أنه أي عناصره بين العالقة خطي نموذج أنه تابا هيلدا نموذج على يؤخذ -

 .فقط المرغوبة وسلوكياته المتعلم حاجات على رئيس، وأكد كمصدر المجتمع حاجات يراع لم -

 .واحدة خطوة يكونا أن يجب وتنظميه المحتوىاختيار  أن كما -

 .الراجعة كعمليات التغذية التنفيذ عمليات يتناول لم التدريسي، ولذلك المستوى ال للتخطيط مالعا المستوى يخدم -
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 مميزات النظرة الحديثة للمنهج المدرسي 
 وميولهم و مشكالتهم. أنها تراعي اهتمامات الطلبة وحاجاتهم -

 تناسبهم.عدم إتاحة الفرصة لهم الختيار الخبرات التربوية التي   -

 التفاوض بينهم أو بين المعلم لتوفير الخبرات التي تتفق مع ميولهم وحاجاتهم . -

 تعمل على تحقيق النمو الشامل للطلبة بجميع النواحي الجسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية  -

 عاونية ، ويراعي عند تخطيطه وتصميمه ما يلي:يعد بطريقة ت -

 يعكس التفاعل بين التلميذ والمعلم والبياة المحلية وثقافة المجتمع. -

 يتضمن جميع ألوان النشاطات التي يقوم بها التالميذ. ويؤكد أهمية العمل الجماعي.  -

 يحقق التناسق والتكامل بين عناصر المنهج.   -

 ات الحاصلة في المجتمع وعلى تكييف أنفسهم مع متطلباتها.يساعد الطلبة على تقبل التغير -

 تنويع طرائق التدريس واختيار أكثرها مالئمة لطبيعة المتعلمين وما بينهم من  فروق فردية.  -

 استعمال وسائل وأدوات مساعدة متنوعة ومحسوسة. -

 تعتبر المادة الدراسية كوسيلة لتعديل سلوك المتعلم. -

 ظيم تعلم التالميذ وليس على التلقين.يقوم دور المعلم على تن -

 

 

 

(1) (2) (3) (4) 

  
(8) 

 نموذج هيلدا تابا لبناء المنهج وفق النظرة الحديثة
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 . المعدل الحديث االتجاه وفق الدراسي المنهج مكونات( 2) مخطط
 

 .يعتبره اغلب التربويون والمتخصصين مغامرة باتجاه المجهول النه غير معروف النتائج 

  و تقلل من دور المدرس االهداف المرجوة.يحتاج الى جهد وامكانات ووقت وقد ال يحقق. 

  يركز على تسلسل وترتيب الخبرات المعرفية للمواد الدراسية.ال 

  المتوارث.يقتصر على اعداد المتعلم للحاضر والمستقبل ويهمل التراث المعرفي 

   المحيط الحيوي. باختالفيعتمد الالمركزية في االعداد والتنظيم ويختلف االعداد 

  الفلسفات التربوية التي تنادي الى التربية الواقعية السلبية.يستند الى 

 ال يمكن اعداد مقررات دراسية موحدة الختالف في تنظيم الخبرات وفق حاجات وميول المتعلمين 

  ـثالثا : االتجاهات المعاصرة لمفهوم المنهج الدراسي :

 عرف المنهج الدراسي ) التربوي ( ضمن هذا االتجاه باآلتي :

- (Inlow." جهد مركب تخططه المدرسة لتوجيه تعلم الطلبة نحو مخرجات محددة مسبقا " :) 

- (Shawn المدخالت التعليمية ضمن اإلطار التربوي معين لتحقيق النمو المتكامل للمتعلم وصوال الى المخرجات المحددة التي تتوافق مع" : )

 حاجات المتعلم والمجتمع(.

 في ضوء األهداف المرسومة : منظومة من الغايات والم-
 
عارف واألساليب والخبرات والتقنيات التي تصمم على نحٍو يساهم في نمو المتعلم نموًا متكامال

 وفق فلسفة مجتمع ما. 

ى إال أننا نجد أن كل التعريفات أعاله لم تعطي حق المنهج في التعريف الشامل فالمنهج الدراسي وفق المنظور المعاصر لم يعد يقتصر عل

والسبب في ذلك هو العوامل المتداخلة والمؤثرة في المنظومة التعليمية بشكل عام  التعليم،دور معين أو التركيز على حلقة أو عنصر معين من عناصر 

 يأتي:وكما 

 المدرسي؟* العوامل المؤثرة في تطور المنهج 

 المدرسي.اختالف النظرة الفلسفية اإلنسانية للمنهج -1

 ي والتكنولوجي التطور المعرف-2

 واالجتماعي.تحوالت في ثقافة المجتمعات وفكرها الفلسفي -4

 نتائج البحوث التربوية .-5

 خبرات تعليمية
 خبرات فلسفية
 خبرات مهارية
       خبرات تنظيمية
 خبرات اجتماعية
 خبرات سياسية
 خبرات عقائدية

 للحاضر  اعداد المتعلم

 حاجات وميول 
 خلق بيئة حيوية

 تكيف مع المجتمع

 المنهج الدراسي الحديث

Modern Curriculum التكيف مع املجتمع 
 احلاضر
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 المنهج المنظومي المعاصر المنهج الحديث المنهج التقليدي المحاور

 التخطيط

 يعده المختصون في المادة الدراسية  .1

 يركز على اختيار المادة الدراسية. .2

 لمنهج.المادة الدراسية محور ا .3

.يشارك بإعداده جميع األطراف المؤثرة 1

 والمتأثرة به.

 .يشمل جميع عناصر المنهج .2

 . محور المنهج الدراسي .3

.تعده مؤسسات تربوية وفق منظومة 1

 تعليمية بمشاركة المتعلم.

 .األنشطة والخبرات المعرفية2

 . محور المنظومة التعليمية .3

 

الطبيعة 

 المعرفية

 ها..غاية في ذات1

 عليها..ال يجوز إدخال أي تعديالت 2

 منفصلة..المواد الدراسية 3

 .مصدرها الكتاب المقرر4

 .وسيلة تساعد على نمو الطالب.1

 .تعدل حسب ظروف الطلبة وحاجاتهم.2

 .المواد الدراسية مترابطة ومتكاملة .3

 . مصادرها متعددة.4

منظومة تعليمية مبنية على  في.وسيلة 1

 مدخالت تعلميه.

 . تعدل حسب متطلبات محلية وعالمية .2

. تتمركز حول احتياجات وخبراته  المتعلم 3

 التعلمية 

 . مصادرها متنوعة ومفتوحة .4

 طبيعة المتعلم

 .ثابت ال يقبل التعديل.1

 للمنهج.. المقرر الدراسي مرادف 2

 .التركيز على الجانب المعرفي .3

 .يركز على الكم الذي يتعلمه الطالب.4

 هتم بالنمو العقلي للطلبة ..ي5

 .المقرر جزء من المنهج .1

 .مرن يقبل التعديل2

 .يركز على تكيف المتعلم مع المجتمع .3

 .يهتم بطريقة تفكير المتعلم والمهارات.4

 . يهتم بجميع أبعاد نمو المتعلم.5

 . جزء من منظومة التعلم والتعليم .1

 .يركز على التعلم الذاتي والفردي 2

 بنوعية المهارات التفكير لدى المتعلم. . يهتم3

.متغير حسب حاجات مستجدة في المنظومة 4

 التعليمية .

 المعلم

 .عالقة تسلطية مع المتعلم.1

 .كفاءته تعتمد على نجاح المتعلم باالمتحانات2

 .ال يراعي الفروق الفردية ويشجع الحفظ.3

 .دوره ثابت ويستخدم العقاب للسيطرة .4

 لى الثقة المتبادلة واالحترام..عالقة تقوم ع1

. يعتمد تقييمه على نوعية األنشطة 2

 التعليمية.

.يشجع المتعلمين التعاون في اختيار 3

 األنشطة .

 .دوره متغير ومتجدد ويوجه ويرشد .4

 . عالقة توجيهية مباشرة أو غير مباشرة .1

ة والمهارة في جودة اإلدارة 2 .حسب الكفاء

 الشاملة .

ق الفردية وفق نمطية المنظومة .يراعي الفرو3

 التعليمية.

.دوره يعتمد على طبيعة المتعلم وبياته 4

 التعليمية الحية.

طرائق 

 التدريس

 .التعليم تلقين مباشر .1

 . ال تهتم بالنشاطات المهارية الجسمية .2

 .تسير وفق نمط واحد .3

 .تغفل دور الوسيلة التعليمية .4

 تعليمية .. تعتمد على نوعية الخبرات ال1

 .توفر الظروف المالئمة للمتعلم .2

 . تهتم بالنشاطات المختلفة والمتنوعة .3

 .تستخدم وسائل تعليمية متنوعة .4

 . متنوعة تعتمد على التعلم الذاتي 1

 . تناسب جميع الظروف المختلفة .2

 .تبنى على وفق النشاطات المختلفة.3

. تشكل التقنيات وتكنولوجيا التعليم جزء 4

 بيرا من خططها .ك

البياة 

 التعليمية

 .تخلو المدرسة من األنشطة الهادفة .1

 .ال ترتبط بواقع المتعلم والمجتمع .2

 .يكون اإلعداد للتكيف مع المستقبل3

 . ال تساعد على النمو السوي4

 . تهيئ الجو المناسب لعملية التعلم.1

 .تقوم على العالقات اإلنسانية .2

 اخل المدرسة .توفر الديمقراطية د3

.اإلعداد للتكيف مع الحاضر بتطوير 4

 المهارات.

 .واسعة المدى خارج حدود المكان والزمان.1

 .تقوم على العالقات اإلنسانية المتواصلة .2

 .تعطي حرية للمتعلم دون قيود محددة .3

 .تساعد على النمو التطوري العام والخاص.4

العالقات 

 االجتماعية

وليس ضمن إطار  .المتعلم فرد مستقل1

 اجتماعي

 .يهمل البياة االجتماعية للمتعلم .2

 .ال يوجه المدرسة لتخدم البياة االجتماعية.3

 .يقم الحواجز بين المدرسة والبياة المحلية.4

 . الطالب كفرد اجتماعي متفاعل .1

 .ال يهمل القيمة االجتماعية للمتعلم.2

 .يوجه المدرسة لتخدم البياة االجتماعية .3

 هناك ترابط بين المدرسة والمجتمع. .4

 . المتعلم فرد من المجتمع االنساني .1

 .القيمة االنسانية ضمن هيكلية المنهج .2

.توجه الخبرات المعرفية لخدمة الحياة 3

 االجتماعية وتوظيفها.

.ترابط مستمر بين البياة التعليمية 4

 واالجتماعية.
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التربوي ( قي المحاور االساسية نستنتج ان المنهج عبارة عن مكونات تتفاعل الدراسي )  ث لمفهوم المنهجمن خالل المقارنة بين االتجاهات الثال  

ونبين  فيما بينها في عملية ديناميكية النتاج فرد صالح متكيف مع البياة الحية المحيطة به ومع المجتمع وهذا يجعل أن نبحث عن مكونات المنهج

هم وفق النظرة الحديثة والنظرة المعاصرة للمنهج الدراسي .وعليه نستعرض أهم النماذج المقترحة ألهم المكونات الترابط والتفاعل الحاصل بين

االساسية للمنهج الدراسي في االتجاه الحديث والمعاصر وفق 

 اآلتي :

  التعليمية.الخبرات -2 التربوية.األهداف -1

      االنشطة والوسائل التعليمية -4 التربوية.الخبرات تنظيم -3

 التقويم .-5   

وقد تم تطوير هذا النموذج الى النموذج الجديد كما في الشكل 

 ((،ACME (حيث أطلق عليه اسم )) 3)

 وهي:كل حرف يشير إلى عنصر من عناصر المنهاج األربعة 

Aims األهداف، وتعني Content  المحتوى،وتعني 

Methods  األساليب،وتعني Evaluation  التقويم.وتعني 

 ذات النموذج تفاعلي ألنه يشير من خالل األسهم اوهذ

العناصر األربعة  االتجاهين إلى أنك ال تستطيع أن تحدد أيًا من

دون أن تأخذ باعتبارك بقية العناصر التي يمكن أن تؤثر أو 

 ببعض.تتأثر بعضها 
 

وفق الفلسفة التربوية المعاصرة اشمل من اقتصاره على مكونات أربعة أساسية حيث تطور مفهوم المنهج  )التربوي(لقد أصبح المنهج الدراسي 

(Curriculum)منهج الدراسي منظومة تفاعلية ، اذ أصبح يشمل كل ما يمكن ان يسهل ويقدم ويطور الخبرة المعرفية للمتعلم حيث يشكل ال

 يأتي: دإذ يشمل المنهج ما  التعليمية،تكاملية ضمن المنظومة 

  الدراسية.المقررات 

 .الكتب والمراجع والدوريات والبحوث 

 التقنيات التربوية وتكنولوجيا االتصال التعليمي 

  البحثية.األنشطة والخبرات التعليمية والمشاريع 

  وأساليبها.طرائق التدريس 

  والدولية.وسائل اإلعالم المحلية 

  والمعدات.المرافق والمباني 

من ذلك نستدل أن المنهج الدراسي لم يعد مسؤولية جهة معينة وإنما أصبح نظاما تفاعليا تشترك فيه كل المؤسسات التربوية واالجتماعية 

 (.4المنظومات التربوية األخرى كما هو موضح في الشكل )فهو منظومة تكاملية مترابطة مع  المتعلم،الرسمية والمدنية التي تعنى بإعداد 
 

 المحتوى

Content 
c 

 



 قنيات تعليم /ا.م.د. سالم الموسويمحاضرات مناهج وطرائق وت  
 

 SALIM ALMOSAWI 28         سم علوم الحياة             للصفوف الثالثة ق   2020-2019/  التعليم وتقنيات وطرائق مناهج 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ويعتبر المنهج الدراسي نظاما مترابطا في الميدان التربوي بجميع مكوناته ، بحيث ال تنفصل المقررات في المنهج عن طرائق التدريس أو 

رات ، فهو يشكل منظومة متكاملة تؤثر وتتأثر بالمنظومة التربوية ضمن البياة النشاطات التعليمية أو الوسائل والتقنيات أو الوسائط واالختبا

ونات التعليمية الحيوية ، وعلينا أن نفرق بشكل واضح بين مكونات المنهج وعناصر المنهج الدراسي في المنظومة التربوية المعاصرة ، ألن المك

لتي تدخل في بناء فكرة الخبرة المعرفية وانبثاقها من ) األهداف ،المحتوى، المعلم ( الى ) تتضمن كل ما يساعد على بناء المنهج ، بينما العناصر هي ا

 المتعلم (، وعليه فان عناصر المنهج الدراسي ستكون وفق النظرة المعاصرة له كما يأتي :د
 عناصر المنهج الدراسي األساسية :

 Educational Goals (األهداف التربوية .  1

 Content Knowledge  رفي .  (المحتوى المع2

 Teaching Methods& Educational Techno(الطرائق التدريسية والتقنيات التربوية . 3

 Evaluation Tests (االختبارات التقويمية . 4

 Feed back ( التغذية الراجعة  5

مقومات بنائه وعليه نوضح ديناميكية عناصر المنهج في إن عناصر المنهج الدراسي تعتبر اللبنات األساسية لتصميمه ، بينما تعتبر مكوناته 

 المخطط أدناه :ـ

 البيئة احليوية الديناميكية منظومة النهج املنظومة الرتبوية

 المدخل المنظومي

إعداد جيل احلاضر 
 منظوميواملستقبل 

عمليات مواءمة 

 وانسجام تعليمي

 املحتوى املعلم أهداف

األنظمة  املتعلم
 تعليميةال

 تقويم

 ىحمتو

 تقنيات

 تربوية
طرائق 

 التدريس

 ) مهم جدا (( مخطط يوضح منظومة المنهج الدراسي المعاصر ضمن المنظومة التربوية 4الشكل)
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لقد استعرضنا مفهوم المنهج الدراسي من وجهات نظر مختلفة ولربما يكون فيها نوع من اإلسهاب إال أننا ارتأينا أن نعطي صورة شاملة 

فات في وجهات النظر وبالتالي االختالف في تعريف معنى المنهج الدراسي وبالتالي لمعنى المنهج الدراسي وقد يكون هناك تساؤل وحول االختال

 -سيكون السؤال :

 :د أي من وجهات النظر التي يمكن اعتمادها في المناهج الدراسية للمراحل المختلفة ؟1س

 ا ؟: كيف يمكن بناء منهج دراسي يعالج متطلبات العصر والتقدم الحاصل في العلم والتكنولوجي2س

دراسي عند إن اإلجابة على األسالة أعاله وغيرها تجبرنا ان نعطي نظرة شاملة لما يساعد في بناء المنهج ومنها األسس التي يستند عليها المنهج ال

 بنائه واهم هذه األسس هي :د

  Principles of Curriculum أسس بناء المنهج الدراسي

يث البد من التطرق إلى الكليات أوال والتي تتمثل باألفكار إن ترتيب األسس أعاله قد ال يكون ضروريا ولكن من الناحية المنطقية يكون مهم ح     

 الرئيسة التي تم ذكرها ضمن بنية العلم مسبقا ، لذا فان الحديث سيكون حسب ترتيب األسس الذي يمثل الترتيب المنطقي لها .

 األهداف التعليمية

 التغذية الراجعة

  طرائق التدريس وتقنيات تربوية

محتوى 

الخبرات 

االختبارات 

 التقويمية

 ( مخطط يوضح عناصر المنهج الدراسي األساسية5) الشكل
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      أوال: األسس الفلسفية:ـ
الخاصة في الحياة ،كما أن لكل مجال من مجاالت المعرفة اإلنسانية مهما كان  لكل إنسان عاقل سوي له فلسفته     

محتواه يستند ويبنى وفق فلسفة معينة ، واصل العلوم جميعا هي الفلسفة ، لذا تعترب الفلسفة أم العلوم ، وعليه وجب علينا 
 التعرف على التساؤالت التالية :ـ

 أين جاء مصطلحها ؟ ؟ ومن  Philosophyس*:ـ ما معنى الفلسفة 
 س*: ما النظريات الفلسفية التي يمكن اعتمادها كإطار نظري للمنهج الدراسي .، وكيف ؟

فلسفة بل ربما تأثر اليونانيون بهم جاء من أصل يوناني )هذا ال يعيني ان الحضارات األخرى لم تعرف الPhilosophy إن مصطلح الفلسفة 

 :مقطعين هما وبأفكارهم فبلوروا ذلك بمفهوم الفلسفة ، كالحضارة البابلية والصينية والهندية والفرعونية ،..وغيرها ( ، ولقد جاءت من

 ( Philo(تعني الحب و )Sophia وتعني الحكمة ، والفيلسوف إذن هو الشخص المحب للحكمة ، كما عرفت بعدة )تعريفات منها:د 

 (.سقراط )البحث العقلي عن حقائق األشياء المؤدية إلى الخير وإنها تبحث عن الكائنات والطبيعة والجمال ونظامها ومبادئها وعلتها األولى 

 .) ابن سينا)هي حكمة استكمال النفس اإلنسانية بتصور األمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية قدر الطاقة اإلنسانية 

 (. الموسوعة الفلسفية )كل العلوم ، وهي القوانين العامة للوجود والتفكير اإلنساني وعملية المعرفة ، وهي شكل من إشكال الوعي االجتماعي 

مسألة الوحدة  : تعنى بالعلة األوىل الخالق ) ما وراء الطبيعة( .1

نوع ) فلسفة الطبيعة (مسألة الكرثة : تعنى بمظاهر الت .2

مسالة أفراد المخلوقات : تعنى بالعقليات لكل المخلوقات ومنها اإلنسان ) علم النفس(. .3

 

 ما وراء الطبيعة ( 1

 ( المعرفة 2

 ( المنطق 3

 لمجتمع والسياسة( ا4

 ( التاريخ واالحداث5

 ( الرتبية والتعليم 6

 ( العقل والسلوك االنسان7

 ( العقيدة والدين 8

لتطبيق للنظريات واألفكار الفلسفية المتصلة بالحياة في ميدان التربية وتنظيمها في منهج خاص من أجل تحقيق ا        افلسفة التربية

 األهداف التربوية المرغوب فيها.

 الفلسفات التربوية:
لقد ظهرت في ميدان التربية عدة مدارس فلسفية كان أساسها الخبرة التعليمية الناتجة عن التفاعل بين التلميذ والبياة التي يستطيع أن        

 لفلسفة التقدمية.يستجيب إليها ولكل مدرسة فلسفية رأيها في بناء المنهج الدراسي وسنتطرق إلى الفلسفة األساسية أو التقليدية، وا

 Essentialism الفلسفة األساسية أو التقليدية أو الجوهرية:      

ها تركز على وتضم هذه المدرسة العديد من الفلسفات منها ) الفلسفة المثالية ،الواقعية الطبيعية ، الواقعية العلمية ،العقلية اإلنسانية ، حيث إن     

ثًا من المعرفة والمهارات واالتجاهات والقيم نتيجة لتراكم المعرفة عبر القرون وترى هذه الفلسفة أن التربية المجتمع يملك في مراحل تطوره ترا أن

ثقافي إليهم هي عملية حفظ ونقل التراث االجتماعي ،وأن الوظيفة األساسية للمدرسة باعتبارها وكيلة عن المجتمع في تربية األبناء هي نقل التراث ال
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في قالب تربوي مبسط. وتؤكد هذه الفلسفة على أهمية حصول األطفال على أساسيات المعرفة العتقادها أن حصولهم عليها أكثر من اآلباء ووضعه 

أهمية لهم من إرضاء دوافعهم أو إخصاب

 ) الفلسفة الغيبية ) الدينية 
تص بالبحث في أصول العقيدة ومن أهمها اإلسالمية ، المسيحية ، وتضم هذه المدرسة الفلسفات التي تعنى بالعقيدة واإليمان الروحي وتخ       

 اليهودية ، البوذية وغيرها من الفلسفات الغيبية ) الدينية (

 :الفلسفة التقدمية 
 ية بعضها يرى أن كل شؤون التربية تدور حول الطفل، وأن واجب المدرسة هو إطالق وتنم متعددة،تتضمن هذه الفلسفة مدارس تربوية        

مستوى المعيشة فيه وبعضها يوازن بين حاجات الفرد  نالمجتمع، وتحسييرى أن وظيفة التربية تدور حول مشكالت  اوقدراته، وبعضهمواهبه 

 وحاجات المجتمع.

الفلسفة التقليدية نادى بوجوب الجمع بين لقد أثرت الفلسفة التقدمية على المناهج التقليدية على الفالسفة التقليديين لدرجة أن بعض أنصار 

أدت هذه الفلسفة على تقليص عدد المدارس  االطلبة ، كمالمحافظة على التراث االجتماعي وبين السير وفق مقتضيات التغيير االجتماعي وحاجات 

 التي يقتصر نشاطها على تلقين المعلومات وإلى ظهور نوعين من المدارس هما:

تقليدية المعدلة: ومناهج هذه المدارس عبارة عن مواد دراسية مفصلة وتعطي المدرسين حرية في اختيار طرق التدريس والسماح المدارس ال      .1

 للتالميذ بنشاط محدود.

أوقات الدراسة  المدارس الثنائية: ومناهج هذه المدارس مواد مقررة من المواد األساسية باإلضافة إلى نشاطات إضافية للمنهج تمارس في غير      .2

 بحيث يخصص نصف الوقت المدرسي للنشاطات ويخصص النصف اآلخر لدراسة المواد الدراسة التقليدية.

 نقد الفلسفة التقدمية:
 .آخر تعلم بالطرق التقليدية في المواد الدراسية المختلفة 

 
 أن الطفل الذي تعلم وفق طرق الفلسفة الحديثة ال يستطيع أن يجاري طفال

  التعليمية الحديثة كانت لينة إلى درجة أدت إلى انتشار الجرائم الخطيرة بين الشباب.الطرائق 

 خبراتهم إلى تكوين اتجاهات خطيرة  لقد أدى االهتمام بميول وحاجات التالميذ ومنحهم الكثير من الحريات غير المحدودة واالعتماد الكبير على

 المجتمع.أضعفت المستويات الثقافية واألخالقية العامة في 

 ثانيا: األسس الثقافية االجتماعية:
هي القوى االجتماعية المؤثرة في وضع المنهج وتنفيذه وتتمثل في التراث الثقافي للمجتمع والقيم والمبادئ التي تسوده والحاجات 

جتماعية أو النظام االجتماعي ألي مجتمع والمشكالت التي يهدف إلى حلها واألهداف التي يحرص على تحقيقها. وهذه القوى تشكل مالمح الفلسفة اال

من المجتمعات وفي ضوئها تحدد فلسفة التربية التي بدورها تحدد محتوى المنهج وتنظيمه واستراتيجيات التدريس والوسائل واألنشطة التي 

 تعمل كلها في إطار متسق لبلوغ األهداف االجتماعية المرغوب في تحقيقها

فة االجتماعية أو النظام االجتماعي ألي مجتمع من المجتمعات، وفي ضوئها تحدد فلسفة التربية التي بدورها تحدد وهذه القوى تشكل مالمح الفلس

محتوى المنهج وتنظيمه واستراتيجيات التدريس والوسائل واألنشطة التي تعمل كلها في إطار متسق لبلوغ األهداف االجتماعية المرغوب في 

 تحقيقها.

عكس مقومات الفلسفة االجتماعية يحولها إلى سلوك يمارسه التالميذ بما يتفق مع متطلبات الحياة في المجتمع بجوانبها فدور المنهج هو أن ي

، فمن المختلفة، ولما كانت المدرسة بطبيعة نشأتها مؤسسة اجتماعية أقامها المجتمع من أجل استمراره وإعداد األفراد للقيام بمسؤولياتهم فيه
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لمجتمع والظروف المحيطة به. ومعنى ذلك أن القوى االجتماعية التي يعكسها منهج ما في مدرسة ما إنما هي تعبير عن المجتمع في الطبيعي تتأثر با

 مرحلة ما، ولذلك تختلف المناهج من حيث الشكل والمنطق من مجتمع آلخر تبعًا لتباين تلك القوى.

 تمع فال بد من توضيح ما يلي:ولتحديد العالقة بين المنهج والظروف االجتماعية للمج

 

 ناصره انتبه الى مقطع الفديو وحاول ان تطبيق عليه ما درسته حول المنهج الدراسي وع

 من خالل قتح الباركورد الذي امامك . ) تحتاج الى اتصال االنترنت لفتح الرابط (

 

 هل يمثل المقطع نوع من أنواع المناهج الدراسي ؟ -

 وضح ذلك بتقرير ال يتعدى صفحة واحد فقط . -

 
 



 محاضرات مناهج وطرائق وتقنيات تعليم /ا.م.د. سالم الموسوي

  

 SALIM ALMOSAWI 34مناهج وطرائق وتقنيات التعليم  /2018-2019   للصفوف الثالثة قسم علوم الحياة                           

 

   

  
 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
 

    
 

 

 
 

 

 

 (  يوضح المقارنة بني المدارس الفلسفية في بناء المنهج الدراسي3)مخطط 
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 . المنهج والوظيفة االجتماعية للمدرس.
شري كانت تربية األبناء قبل إنشاء المدارس بيد اآلباء ورجال الدين وكان األطفال يتعلمون عن طريق تقليد الكبار ونتيجة لتضخم التراث الب

درسة مؤسسة اجتماعية تعمل على تحقيق أهداف المجتمع والمحافظة عليها من خالل وصعوبة تقليد الصغار للكبار نشأت الحاجة للمدارس. فالم

 مساوليتها بتربية التالميذ وإعدادهم بالمعلومات واالتجاهات والقيم الالزمة لهم في الحياة.

إلعالم، مؤسسات أخرى مثل المؤسسات الدينية، وسائل ا األسرة،فالمدرسة ال تعمل في فراغ وإنما لها عالقة بكل مؤسسات المجتمع من 

 السينما والمسرح واألندية والجمعيات والمعارض والمكتبات والمتاحف.

 . عالقة المنهج بواقع المجتمع:2
ط إن الوظيفة األولى للمدرسة هي إعداد الناشاة للمحافظة على القيم والمبادئ األساسية السائدة في المجتمع فمن واجب القائمين على تخطي

يل هذه القيم والمبادئ للتمكن من وضع منهاج تربوي يساير األوضاع االجتماعية ويلبي احتياجاتها. وانطالقًا من أهمية التعليم كقوة المنهج تحل

 فاعلة في تحقيق األهداف التي يسعى إليها كل مجتمع فقد أصبح وظيفة عامة تشرف عليها الدولة، وهذا ما دفع معظم الدول الحديثة إلى جعل

 مجانيًا وإلزاميًا لفترة من الوقت المنهج يقوم على أساسين هما: التعليم

 فهم األهداف االجتماعية فهمًا عميقًا والعمل على تلبيتها.       

 قيام المدارس بدور إيجابي في مساعدة التالميذ على تحليل وفهم تلك األهداف وتنفيذها       

 :. المنهج والواقع الثقافي للمجتمع3
واجبات المدرسة تزويد التالميذ بالقدر المناسب من ثقافة مجتمعهم الذي يعيشون فيه، وال بد لمعرفة العالقة بين المنهج من أول 

 المدرسي وثقافة المجتمع من توضيح مفهوم الثقافة وما أصابه من تطور.

افة اللغة وأسلوب تناول الطعام وارتداء المالبس فالثقافة )) هي طريقة الحياة الكلية للمجتمع بجوانبها الفكرية والمادية وتشمل الثق

وغيرها  والعادات والتقاليد والمعارف العلمية والنظم العائلية واالقتصادية والسياسية، ومما يعتنقه الناس من قيم دينية وخلقية وآراء سياسية

 من أساليب الحياة((.

هج  فبعد أن كانت المناهج تتناول الجانب الفكري المعرفي من حياة وقد نتج عن هذا التطور في مفهوم الثقافة تغير في مفهوم المن

 المجتمع أصبحت تتناول أوجه الحياة التي تؤثر في الفرد والمجتمع.
 عناصر الثقافة: لقد قسمت إىل ثالث أقسام:

 لغة والملبس والمأكل وأساليب التحية والمعتقدات والقيم.ذلك الجزء من الثقافة التي يشترك فيها معظم أبناء المجتمع وتشمل ال  Universalالعموميات:     .1

 هي األنماط السلوكية والعادات والتقاليد المتعلقة بجماعة معينة وتقسم الخصوصيات إلى نوعين:    Specialties : الخصوصيات     .2
 ب. الخصوصيات الطبقية.                     المهنية.  الخصوصيات -ا     

وهي ال تقتصر  المجتمع،ال تنتمي للعموميات أو الخصوصيات وال يشترك فيها إال عدد قليل نسبيًا من أفراد  األنماط السلوكية التي هي :Alternatives: بدائلال     .3

على جماعة معينة أو طبقة خاصة، وإنما ظواهر ابتكاريه 

عن المألوف بغية  إلى الخروجفردية أو جماعية تهدف 

النتباه ، مثل األزياء الحديثة ، من تصميم اإلثارة وشد ا

المالبس وتسريحات الشعر وغيرها من الظواهر 

 االجتماعية .
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 خصائص الثقافة :
  افة خاصة به.أي خاصة باإلنسان فاإلنسان هو المخلوق الوحيد القادر على بناء ثق 

   ال يبدأ ثقافته من العدم، وإنما يبنيها من النقطة التي انتهت  نجيل، فاإلنساأي الثقافة سلوك يتعلمه األفراد وينقلونه من جيل إلى

 إليها األجيال السابقة.

 : اء في مجتمعه أو في غيره من المجتمعات.اإلنسان وحده هو القادر على نقل ما تعلمه إلى األجيال المعاصرة والالحقة سو 

   تمتاز الثقافة بأنها عادات اجتماعية مشتركة بين أفراد جماعة معينة أو مجتمع معين وهي بذلك تضمن نوعًا من التوافق والوحدة

 بين األفراد.

  افة عن إشباع هذه الحاجات يؤدي إلى انحاللها والقضاء فالثقافة تشبع حاجات الفرد البيولوجية والنفسية وقصور الثق

 عليها ومن واجب المنهج أن يلبي هذه الحاجات ويعمل على إشباعها.

   تمتاز الثقافة بأنها في نمو مستمر وتغير دائم،سواء في عمومياتها أو خصوصياتها نتيجة للبدائل التي تدخلها وال سيما إذا

 ائل قدرتها على إشباع حاجات األفراد.أثبتت هذه البد

   وتعني وجود قدر من التكامل واالنسجام بين عناصر الثقافة المختلفة بحيث إذا انعدم هذا التكامل سبب اضطرابًا للفرد وفقد

 في محتواه وعناصره حتى يحقق تكامل الثقافة.
 
 المجتمع تماسكه ومن واجب المنهج أن يكون متكامال

 المدرسة يجب أن تشمل التعريف بالتراث الثقافي للمجتمع وبالخبرات التربوية التي تدور حول المشكالت التي تواجه الطالب في حياتهم.فوظيفة 

 Personality Relationship with Cultureالشخصية وعالقتها بالثقافة : 

كبير على الفرد وعلى األسرة وبالتالي على المجتمع ، والثقافة للثقافة تأثير مباشر على الحياة العامة للمجتمع فهى تؤثر بشكل مباشر و

 هي المحرك وهي المسؤولة عن توجيه السلوك نحو الجانب االجتماعي المرغوب فيه اجتماعيا ، وعلينا إذن معرفة ماهية الشخصية من خالل طرح

 د:التساؤالت اآلتية 
 هل الشخصية مكتسبة أم موروثة ؟       ـ :س
 اختالفات الشخصية  األساسية ؟ ما     : س
 ما هي الصفات العامة التي يبنى عليها السلوك في الشخصية ؟    : س

علينا إلقاء النظرة على الفلسفات التربوية التي تفسر مفهوم الشخصية وتحدد صفاتها العامة ، وأهم النظريات التي تفسر  التساؤالت،ولإلجابة على 

 مفهوم الشخصية هي :د

 

حيث تركز على العوامل الوراثية وهي المسؤولة عن تحديد الصفات العامة لشخصية كل فرد )إنسان( ، كما أن سبب االختالفات في الشخصيات                 

السلوك العام ، كما ان الثقافة يكون دورها معدما  يرجع  الى تلك العوامل الوراثية والتي بدورها هي التي تعطي نمطية الشخصية وبالتالي صفة

 وغير ذا فاعلية في تحديد شخصية الفرد .

 

ت يفسر أصحاب هذه النظريات بان الشخصية عبارة عن مركب معقد يستجيب لتأثيرات البياة المحيطة به ، وعليه فان الشخصية هي صفا                 

مكتسبة وتحدد سماتها من البياة المحيطة بالفرد. ، وان الشخصية القوية الفعالة هي الناتجة من بياة تحتوي مثيرات غنية نشطة ، بينما 

 الشخصية الضعيفة هي نتاج بياة فقيرة ال تحتوي على مثيرات نشطة.

 

خصية هي مركب توافقي بين عوامل الوراثية والبياية ، حيث أن اإلنسان يولد ولديه عوامل فطرية وهي يرى أصحاب هذه النظريات أن الش

( العوامل  خيرة كما خلقها الخالق ، وان كل منها تحتوي الجانبين السلبي وااليجابي ، إال أن العوامل البياية واالجتماعية تعمل على دعم ) تعزيز
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ز العوامل السلبية فتكون سلبية ، وعليه تكون كل من العوامل الوراثية والبياية لها تأثير متكافئ في تحديد االيجابية فتكون خيرة أو تعزي

 سمات الشخصية .

A. . الخبرات المبكرة التي يحصل عليها الفرد تؤثر في حياته المستقبلية 

B. نتج أنماطا وتنظيمات متشابهة في شخصية من يتعرض لهذه األنماط والتنظيمات.الخبرات المتشابهة ت 

C. . وسائل العناية في الطفولة المبكرة لها أثر كبير في تحديد شخصيته الثقافية وهي تختلف من مجتمع إلى آخر 

 ه جميع الناس في جميع النواحياإلنسان يشب -أ
 اإلنسان يشبه جميع الناس في بعض النواحي . -ب
 اإلنسان ال يشبه احد في بعض الخصائص المعينة. -ت

 

التغريات الثقافية :  

يرات وتغييرات في المجتمع سواء أكانت التغييرات أو التغيرات ثقافية أو اجتماعية ، وكل ما يحصل هناك عالقة وثيقة بين ما يحصل من تغ     

أو متغيرات يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المنهج المدرسي ، وهذا من البديهيات ما دام المنهج والمعرفة وكل ما يحصل من تغير ثقافي 

ن المغزى هو األهم هو معرفة كيفية وميكانيكية التغيرات وكيف تحصل من خالل بحثنا عن إجابات اجتماعي هو من نتاج اإلنسان ، ولكن يكو

 للتساؤالت اآلتية :د

 ( ما معنى التغيرChange ؟ وهل يختلف عن مفهوم التغيير)(Exchange)؟ 

 ما العوامل األساسية التي تؤثر في التغيرات الثقافية ؟ 

 باختالف المجتمعات وتركيبها وكيف ؟ ما معنى التغير الثقافي وهل يختلف 

 أيهما اشمل التغير الثقافي أم التغير االجتماعي ؟ 

إن التغير والتغيير مفهومان يرتبطان بشكل مباشر بالعوامل األساسية التي قد تكون بياية أو فسيولوجية ، حيث يمكن توضيح نلك 

 -العوامل باآلتي:

 وهي المورثات الناتجة من اآلباء ومنتقلة إلى األبناء . :عوامل وراثية ( 1

 . وهي العوامل المسؤولة عن عمليات البناء والهدم في الجسم والتي تكون مسؤولة عن نمو نضج الجسم بشكل عام ( عوامل أيضية :2

 واء أكان التغير سلبي أو ايجابي .وأي تغير يحدث في تلك العوامل ينعكس في سلوك الفرد، س

 وتشمل :ـ  العوامل الطبيعية  

 وهي التي تتمثل بدرجة الحرارة والضوء وكل العوامل الفيزياء األخرى من تضاريس ومناخ وانهار وغابات وغيرها .

نة من مدن وشوارع وأبنية اجتماعية وخدمية وغيرها وبشكل مقصود بهدف وهي التي تتمثل بما تم إنشاؤه ألغراض معي 

 التحسين أو االستغالل االقتصادي أو االستثماري .

 وتشمل األفراد والجماعات التي تستوطن منطقة معينة وتخلق محيط حيوي يتفاعل معها . 

 ت في النظم البياية في منطقة معينة أو على صعيد العالم وعليه يعرف كل من :دفي إحداث التباينا هامامجتمعة دورا الولهذه العوامل 
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بأنه الحركة والتفاعل واالنتقال من حالة إلى أخرى سلبا أو إيجابا بفعل تأثير  الظروف الطبيعية دون تدخل العوامل    :د( Changeالتغير )

 الصناعية أو البشرية .

التي تشتمل على أي حركة أو تفاعل أو انتقال من حالة إلى أخرى بشكل مقصود بهدف التطور والتقدم نحو  هو الحالة   د(:Exchangeالتغيير )

 األحسن ، فهو ذو اتجاه واحد.

ن نالحظ من خالل ما تم التطرق إليه بان الثقافة هو مفهوم ديناميكي دائم الحركة قد تظهر تأثيراتها بشكل ملفت للنظر أو قد ال يمك             

تي مالحظة تلك التغيرات إال من خالل انعكاسات سلوكية عامة للمجتمع وخالل فترات زمنية طويلة ، كما ان هذا الحراك والتطور الحاصل لم يأ

 من فراغ وإنما من تداخل تأثيرات العوامل الطبيعية والفسيولوجية ، والتي قد تتباين في تأثيرها مما ينعكس هذا التباين على المجتمعات

فتختلف سلوكيات المجتمعات بشكل عام ويمكن إجراء مقارنة بين المجمعات المدنية المتحضرة والمجتمعات البدائية وفقا لمحاور أساسية 

 كما في أدناه :د

 ( يوضح االختالفات بين المجتمعات المدنية المتطورة والبدائية.4جدول )

 يةالمجتمعات البدائ المجتمعات المدنية المتحضرة المحاور

 االجتماعي: ـالتغري 
ء يعرف التغيير االجتماعي )) بأنه أي تحول يحصل أو إضافة أو تعديل في األنظمة التي تسود المجموعة أو الجماعة ،سواء كان ذلك في البنا

 من التغير الثقافي الحاصل في كل أو الوظيفة خالل فترة زمنية محدودة ((. ويعتبر التغيير الثقافي 
 
 المجتمع.جزأ

من تغيرات في المجتمع يشكل خطرا كبيرا وتصبح العملية إن التغيير االجتماعي إن لم يسيطر عليه بشكل تربوي هادف متوافق مع ما يحصل 

فعل التغيرات الحاصلة وبشكل مفاجئ ، ولكي يتم التربوية برمتها معرضة للخطر ، والسبب هو أن القواعد األساسية األخالقية للمجتمع سوف تهدم ب

تماعية المحافظة على تلك األسس السليمة ال بد من تنشاة اجتماعية صحيحة وفقا لألسس التربوية الصحيحة والموضوعة والمتوافقة مع األنظمة االج

ع ، كيف يمكن تنشاة اجتماعية سليمة ومن الذي يقوم بها السائدة والتي تكون محافظة على الثوابت االجتماعية االيجابية التي تكون مركز المجتم

منهج بشكل عام ومن توكل إليه هذه المهمة الخطرة والصعبة ، بال شك يكون للمؤسسات التربوية والتعليمية الدور الرئيسي فيها من خالل إعداد 

 نتساءل: دوهنا  دراسي ) تربوي ( مبني على تلك األسس والثوابت االجتماعية االيجابية السليمة .
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 ؟س* :د ما الدور الذي يجب أن تؤديه المؤسسة التربوية ) المدرسة ( حتى تخدم المجتمع 

 س** : هل المغامرة مطلوبة وضرورية في تغيير المناهج لتفعيل دور المدرسة ؟

 أوال : المحافظة على نقل الرتاث الثقافي ونقله من جيل آلخر .
 ثانيا: عرض مشكالت االجتماعية دون التدخل في حلها .
 ثالثا: المشاركة الفعالة والهادفة في التغيري االجتماعي .

يمكن تحديد معناه من خالل التعريف ))بأنه الحيز الذي يعيش فيه الكائن الحي  ال ومتعددة،مصطلح عام شامل ويضم معان ومرادفات كثيرة     

ة خاصة به التي تخلف عن بياة كائن حي آخر حتى وان كانا يعيشان في نفس المنطقة وتحت يؤثر فيه ويتأثر به ((.وعليه فان لكل كائن حي له بيا

 نفس الظروف الفيزيائية ، وتتكون البياة من عناصر أساسية هي :د

ة دون تدخل إنساني في تكوينها أو تخليقها مثل وهي العناصر المتوفر في البيا   (:Natural Elementsالعناصر الطبيعية ) (1

 الهواء والماء والكائنات الحية والضوء وغيرها من العناصر ، وتنقسم الى :د

 

بجميع الكائنات  وهي العناصر التي تمتاز بكونها تحتوي على الصفات األساسية للحياة من حركة وتكاثر وتغذية وإبراز وإفراز وتنفس، وتتمثل

 الحيوانية والنباتية ومن ضمنها اإلنسان .

وهي العناصر الجامدة والتي تفتقر إلى صفات األساسية للحياة وال تتغير اإل بتأثير  

خارجي يسلط عليها ، مثل الماء والهواء والضوء والبراكين وغيرها .

 

وهي العناصر التي يقوم اإلنسان بالتدخل في تغيير أو تركيب أو تعديل هياتها أو إنتاج عناصر جديد منها بهدف تسهيل وتطوير نمط حياة 

ياة الفرد ومن خالل أهمية البياة ودورها الفاعل في حق والجسور إنشاء المدن ، وغيرها.ومنا إنشاء الطر الجميع،الفرد والمجتمع بما يخدم 

 وتحقق الحفاظ على البياة. تنظم السلوكياتوالمجتمع ولما تمثله من دور حيوي فال بد ان يتضمن المنهج أهدافا تربوية 

ر في التركيز على أهمية األساس منذ أن نشأت التربية كوسيلة للتعليم كان ومال زال ركنا مهما منها على الرغم من تباين وجهات النظ

له تأثيره القوي على مختلف المجاالت العملية والتربوية واالجتماعية ومنها مجال التربية والتعليم ، كما أضحت األسس النفسية مهمة  الذي النفسي ، 

على يتم  التركيز  ة التربوية الحديثة على أن تؤكد الفلسفاذ وضرورية عند إعداد اي منهج دراسي ، والسبب هو تغير النظرة التربوية للمتعلم ،

بديهياته  الطالب في تنمية قدراته ومهارات ،وهي من أولويات االهتمامات في التعليم بشكل عام وخاص ، لذا فان إعداد المتعلم بشكل جيد يكون من

يمه بشكل أفضل ، من خالل تطويرها وتأهيلها كي يستطيع هو االهتمام بالجوانب النفسية المتمثلة بمعرفة خصائص المتعلم النفسية كي يتسنى تعل

 المتعلم أداء دوره بشكل صحيح ، وهنا نسأل :د

 س# : ما أهم الجوانب النفسية ، وما عالقتها بالمنهج المدرسي ؟

 س#: ما النظريات التي طرحت في ميدان التعلم والتعليم.؟

 صل بينهما ؟س# ما الفرق بين التعلم والتعليم ، وما هي حلقة الو

 لك التساؤالت وجب علينا طرح مواضيع تمهد لإلجابة على تساؤالتنا منها:دتولمناقشة 
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earning &education in Curriculum schoolL

، فالمنهج الدراسي هو وسيلة يستخدم إن المنهج الدراسي بحد ذاته هو خطة منظمة للتعلم والتعليم تضم في طياتها أهداف التعلم والتعليم 

 هو  التعليمكما أن  هو ) التعلمولتحقيق أهداف التعلم والتعليم ، 

كون مقصودا ، ولكي نستدل على ، وفي كال العمليتين البد أن يقوم المتعلم بنشاط كي يعبر عن هدف ما ي 

م أو حدوث التعلم أو التعليم وجب علينا مالحظة مستوى التغيير في السلوك حيث كلما كان التغيير واضحا والفرق كبير يدل ذلك على حدوث التعل

بالسرعة والكفاءة المطلوبة هو مبتغى  التعليم .كما أن الختيار الوسائل والتقنيات والطرائق وأساليب التدريس والتعليم واألنشطة إلحداث التعلم

المقصود إن كان بشكل مباشر أم غير مباشر ،وعليه ينبغي معرفة النظريات األساسية التي وضعت لتفسير وتوضيح عملية التعلم والتعليم ، 

ملية التعلم أو التعليم ، ولكي نسهل وعندما نحاول مراجعة ودراسة تلك النظريات نجد أن هناك الكثير من النظريات والتي تباين في تفسيرها لع

 :عملية المراجعة نجمل أفكار تلك النظريات في الجدول أدناه 

 

 النظريات اإلنسانية

Humanistic Theories 

 النظريات السلوكية الشرطية

Behavioral Theories 

 النظريات المعرفية

Gestalt Theories 

 النظرات السبرنتيكية 

Subarctic Theories 

تعنى باألفكار القديمة بصيغة حديثة  د 1

ومن أهم روادها ) روسو ، فروبل ، 

 بستالوزي( .

 د تحقيق ذات المتعلم هو األساس . 2

 البياة بنفسه د المتعلم يجب أن يستكشف 3

د يجب أن ينفتح المتعلم على اآلخرين لكي  4

 يكون مقبوال اجتماعيا

د تعتمد على نظرية الملكات ) التدريب  5

 لي (الشك

د تعتبر إن الخبرة ضرورية جدا لتحقيق  6

 التعلم.

د الحاجات البيولوجية هي األساس في  7

 توليد الدافع للتعلم.

 د تؤكد على حرية التعلم من البياة. 8

ت د عرفت التعلم بأنه )تغيير في قدرا 9

 الفرد بفعل تأثير عوامل بياية 

د تؤكد على المحتوى المفيد في  10

 اسية هو اساس التعلم.المقررات الدر

وأهم  19د اشتهرت في بداية القرن ال  1

دعاتها هم )بافلوف ، ثورندايك ، واطسن 

 ،سكنر (.

د اعتمدت على نظريات االشتراط اآللي في  2

 تفسير سلوك المتعلم.

 د ا األساس في التعلم هو وجود3

 مثير                       استجابة .     

جموعة من االقترانات د تعرف التعلم ) م 4

بين المثيرات واالستجابات المتكررة والتي 

 يتم تدعيمها وتعزيزها ( 

د ترى أن المنهج يجب ان يبنى على أساس  5

تبدأ من السهل إلى الصعب ومن  اقتراحات

 الكل.المحسوس إلى المجرد ومن الجزء إلى 

د تؤكد أن انتقال اثر التعلم بين المواد  6

المتشابهة في  القتراحاتاالدراسة وإعطاء 

 المواد المختلفة يسهل عملية التعلم.

د تؤكد على النتائج النهائية وليس على  7

 اساس التعلم اإلجراءات. هي

 

د اشتهرت في بداية قرن العشرين واهم 1

 دعاتها هم) ليفين ، بياجيه ، برونر (.

.أكدت على أهمية إدراك الشكل أو الهياة 2

 لألشياء المختلفة.

د تؤكد على أن أساس التعلم هو التنظيم  3

 الكلي لعناصر موقف تعليمي

د أكدوا على أن التعلم يحتاج للذكاء  4

 والمشاركة النشطة من المتعلم .

د تؤكد أن الطرائق وأساليب التدريس  5

يجب أن تكون مفتوحة النهاية كي تساعد 

 على تنمية القدرات والمهارات واالبتكار .

خبرة في التعلم وتعتبر أن د تنفي دور ال 6

األلفة مع عناصر الموقف التعليمي هي 

 األساس 

د ينبغي أن يبدأ التعلم من الكليات وصوال  7

إلى الجزئيات الن كل جزء بمثابة كلية 

 مستقلة بذاتها.

د العمليات اإلجرائية في التعلم مهمة ألنها 8

 هي التي توجه النتائج.

 

حد د تؤكد على عدم وجود توضيح وا1

 لتفسير المواقف المتنوعة من التعلم .

د تعتبر أن التعلم يحدث بوجود نماذج  2

مختلفة متنوعة من المعالجات للمعلومات 

 المتكونة والمخزونة لدى الفرد .

د تؤكد على أن المتعلمين المختلفين في  3

القابليات والقدرات يمكن ان يتعلموا نفس 

المعلومات بالعمليات والمعالجات 

 علوماتية المتنوعة.الم

د عملية التعلم يجب أن تكون مرادفة  4

للتنوع الموجود بين فقرات مقرر الدراسي 

 وبياة المتعلمين.

د يجب أن يكون التعلم ضمن منظومة  5

تعليمية تربوية مكونة من مدخالت 

ومخرجات تعليمية ضمن نظام معلوماتي 

 منظم.

د على المنهج ان يتضمن أنظمة التغذية  6

 المتعلم.اجعة لتحسين قدرات الر
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تظهر لنا المقارنة بين نظريات التعلم المختلفة أن التعلم له أنماط متعددة ومختلفة وال يمكن أن نعتبر أيا من تلك النظريات خاطاة ، 

توجد نظرية بذاتها تعالج جميع أنواع التعلم ، والمهم في جميع تلك النظريات وما تهدف إليه هو  الن كل منها يعالج جانب معين من التعلم وال

ستوى استبقاء المعلومات التي يحصل عليها المتعلم فترة أطول ما يمكن وتحويلها إلى سلوك ثابت في المتعلم وال يتم ذلك إال من خالل تحسين م

تعتبر   من باب االستطالع والتوضيح علينا أن نوضح جانبا من نماذج مقترحات أنظمة الذاكرة لدى اإلنسان.الحفظ وتخزين المعلومة في الذاكرة ، و

 النظرية االنسانية من النظريات المهمة في مجال التعلم والتعليم فهي تؤكد على :د
 :ـ الذاكرة تعريف - اوال

 أو تطول قد الوقت من فترة انقضاء بعد إليها الحاجة عند ترجاعهااس بهدف ، معلومات من اكتسابه تم ما تخزين تعنى معرفيه عملية

 واضح هو وكما ، إليها الحاجة عند ، تعلمناها التي والمعارف والخبرات المعلومات استرجاع على العقل قدره:  بأنه تعريفه فيمكن التذكر أما.تقصر

 .الذاكرة اطنش هو فالتذكر ، التذكر مفهوم من شموال أكثر الذاكرة مفهوم فإن
 : الذاكرة أهمية - ثانيا

 األحداث تذكر على قدرات من نملك بما بآخر أو بشكل يتأثر ، اليومية وحياتنا سلوكنا جوانب من جانب كل إن قلنا إن نبالغ ال لعلنا

 نواجه أن نستطيع ال الذاكرة دون من ، اتالذ وحماية ، والتعلم الحياة مطالب من أساسي مطلبًا بوصفها الذاكرة إلى نحتاج فنحن ، الماضية والخبرات

 . السابقة خبراتنا إلى استنادا للمستقبل نخطط أن أو ، الحاضر
 
 
 : الذاكرة عمل مراحل -لثا الثا

 الفصل يصعب وبحيث ، البعض بعضها مع تتكامل مراحل وهى ، الذاكرة نشاط معا تؤلف ، متتابعة أساسية مراحل أربع في التذكر عملية تنتظم   

 : هي المراحل وهذه بينها

 

 الذاكرة في ويضعها المعلومات الفرد يكتسب وفيها اإلكتساب مرحلة -1

 يحتاجها عندما جاهزة لتكون الوقت من فترة ألطول عليها للمحافظة ، الذاكرة مخزن في وضعها يتم المعلومات تسجيل بعد التخزين مرحلة -2

 . الفرد

 هي المرحلة وهذه االستدعاء أو االستعادة أو اإلسترجاع مرحلة -3

 تخزين فبعد ، الذاكرة بمفهوم الناس أذهان في ترتبط التي

 استرجاعها لإلنسان يمكن ، الذاكرة مخزن في المعلومات

 . إليها الحاجة عند أخرى مرة واستعادتها

تعتبر الذاكرة مركز تخزين   الذاكرة  وأنواعها:

وهي مسؤولة عن حفظ واسترجاع المعلومات وهي التي تكون،

المعلومات متى تطلب األمر ، ولكن لم يعرف لحد اآلن موقع وعملية 

التخزين فيها ، كما أنها يمكن تقسيمها حسب طبيعة الفترة 

الزمنية التي تستغرقها بقاء المعلومة الواردة إلى أنواع مختلفة كما 

 يأتي :د

 

أيضا بالذاكرة الحسية ، وتختلف باالختالف تسمى 

الحواس ، السمعية ، والذوقية ، والبصرية ، والشمية ، 

كما أنها تكون مسؤولة عن حفظ المعلومات الواردة من 

 المحيط الخارجي لفترة ال تتجاوز أجزاء الثانية .

 

قصيرة 

 المدى

 ايقونية

 المدى ةبعيد

 شمية

 بصرية ذوقية

 سمعية

 الحسية اللمسية

 اكرة( مخطط توضيحي ألنواع الذ7شكل )
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فقرات، حيث تستقبل  9د  7دة قصيرة تمتد من بضع ثواني الى بضع دقائق ويتراوح مدى الحفظ فيها من وهي التي تختزن المعلومات لم

هذه الذاكرة المعلومات من الذاكرة الحسية ، وتكون مسؤولة عن معالجة وتنظيم المعلومات حسب أهميتها وتأثيرها ، وكما كانت 

 يتم تحويلها إلى الذاكرة التالية .  المعلومات ذا تأثير عالي وعلى درجة كبيرة من األهمية

 

تكون مسؤولة عن حفظ المعلومات لفترة طويلة تتراوح من دقائق  دد سنوات  وتعتمد مدة بقاء المعلومات على اآلثار النفسية وقوة 

اع المعلومة، وتعزيز المعلومة المخزونة ودعمها وتطويرها مما عناصر الموقف) مستوى المثيرات( ودرجة تنظيم الموقف وتكرار استرج

 يؤدي ذلك إلى تخزين المعلومة وتشفيرها في مواقع معينة من الذاكرة .

 بالمخطط اآلتي :ويمكن تمثيل أنواع الذاكرة 

 
 
 عوامل تتعلق بالموضوعات والمعلومات المراد تذكرها : :الذاكرة تحسني عوامل: خامسا

يد للموضوع فالفهم الجيد للموضوع يسهل تذكره ولتحقيق الفهم الجيد لموضوع ما يجب أن تبدأ دراسته من العام والمجمل ، إلى الفهم الج -أ

 الخاص والتفاصيل .

 . يسهل تذكره أفضل من غيره حياته الموضوع الذى يرتبط بأهداف لها معنى وقيمة في  متعلم ،ربط الموضوع بأهداف لها معنى فى حياة ال -ب

ربط الموضوع المراد تذكره بموضوع آخر أكثر ألفه فتذكر اسم شخص ما سيصبح سهال ، إذا ما استطعت إيجاد وجه تشابه بينه ، وبين أحد  -ج

 أصدقائك له اإلسم نفسه.

 ، وتذكرها وقت الحاجة إليها . اإلعادة والتكرار والحفظ إن إعادة تخزين الموضوعات وتكرارها أكثر من مرة يساعد في تثبيتها ، واإلحتفاظ بها -د

تنظيم المعلومات المراد تخزينها ، وترميزها ، ووضعها في إطار مترابط ومنظم : إذا أردت اإلحتفاظ برقم هاتف لشخص مهم ، ولم يكن معك  -هد

هي مفتاح المنطقة التي يوجد بها هذا  قلم لتسجيله ، فما عليك إال أن تضع هذا الرقم في ذهنك بتنظيم معين ، كأن تكون األرقام الثالثة األولى

طة .. الشخص ، وأن تربط األرقام األربعة األخيرة برقم آخر يهمك : كسنة ميالدك ،أو سنة الحصول على الشهادة اإلعدادية ، أو الشهادة المتوس

 وهكذا .

 التوظيف والتطبيق العملي للموضوع -و

 ى سهولة تذكره ، فتعلم لغة جديدة فقط ، بل البد من ممارسة هذا السلوك عمليا .) ممارسة الموضوع عمليا ( يسعد تطبيق الموضوع عل
 :ـ العوامل المؤثرة على الذاكرة 

 العوامل الوراثية 
 العوامل البيئية 

 العوامل االجتماعية 

رته على أداء الوظيفة بشكل صحيح وكامل وال ننسى دور العوامل الوراثية في تركيب الدماغ وتنظيم الهيكلي له ومستوى نشاطه ومدى قد          

ة في سالمة وبالطبع تكون للعوامل البياية والغذائية دورا في فعالية ونشاط الدماغ بكل مكوناته ، ولكن دور العوامل البيولوجية تكون لها األولوي

البيولوجية وأي خلل للدماغ من الناحية  ها بالنسبةوصحة الدماغ في القدرات األساسية وتؤثر عمليتين أساسيتين على مستوى أداء الوظيفة ونشاط

فالمعوقين خلقيا أو  ات التي يمكن أن نعطيها للمتعلم لقي سيؤثر على تلك العمليتين وبالتالي سيؤثر على مستوى التعلم وكمية المعلومخأو عيب 

 د يأتي: نتساءل ماوهنا  الطبيعيين،ذوي االحتياجات الخاصة يختلف مستوى تعليمهم عن 

 س : ما العامالن البيولوجيان المؤثران على التعلم والتعليم ؟ 

 س : ما خصائصهما وما نمطية كل منهما ، وهل يختلفان باختالف الجنس ؟ 

 ( ، ) النضج Growth إن أهم عاملين تؤثر على جميع كائنات الحية بال استثناء  سواء أكان التأثير بيولوجي أو نفسي أو اجتماعي هما )النمو 

Maturation حيث إن لكل منهما دورا مهم جدا على في الجوانب البيولوجية، والنفسية ،واالجتماعية ، والمعرفية .وألهميتهما وجب  ، )

 معرفة كل منهما :د
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ل بيولوجية يعرف النمو بيولوجيا ) بأنه الزيادة الكمية في عدد الخاليا أو الحجم أو كليهما معا ، بفعل وجود عوام  

 التي تكون ضرورية وأساسية لحدوث النمو( .

هو االنسجام التام في أداء نشاط أو عمل ما بصور كاملة وتامة ، بعد بلوغ مرحلة مناسبة ومعينة من النمو والتي    

 تسمى بالفترة الحرجة .

أو العضو والتي عندها يمكن أداء عمل معين بشكل متقن وسليم (. من خالل التعريفات  كما يعرف ) بأنه المرحلة النهائية من نمو الخلية أو النسيج

 أعاله نستنتج الخصائص التالية ونقارن بينهما :د

النضج  النمو 

 ن األبوين .يعتمد على العوامل الوراثية التي يحملها الفرد والمورثة م (1

 زياد في عدد الخاليا أو كليهما. (2

 تؤثر فيه العوامل الوراثية وأي خلل فيها ينعكس على النمو. (3

 يختلف باختالف األفراد وتركيبهم الوراثي في المراحل العمرية الواحدة. (4

 (يعتمد على المراحل والفترات الحرجة التي يصل إليها نمو الفرد.1

 بعد بلوغ المرحلة النهائية من النمو .( القدرة على أداء عمل معين 2

 ( يتأثر بنتائج النمو والعوامل البياية.3

 (يكون متشابه في المراحل العمرية الواحدة .4

 يأتي:النمو إىل أنواع عديدة كما  ينقسم النمو:أنواع 

 

 

 

 باآلتي: دولكل من هذه األنواع خصائص معينة يمتاز بها ضمن مراحل زمنية وحتى نستطيع أن نلم بها بشكل شامل بالخصائص نجملها 
 خصائص النمو

 يسير النمو حسب نظام مضطرد إال أن سرعته ثابتة في كل فترة من فترات النمو، حيث يكون سريعا في فترة وبطياا في أخرى . .1

لف من شخص آلخر ، إال أن تسلسل النمو موحد لدى الجميع وفترات النضج تكون موحدة ، حيث يتميز التسلسل بأنه متسارع  في معدل النمو يخت .2

ديد من الفترات األولى المبكرة ، ثم يتباطأ في فترة الطفولة المتأخرة ويتسارع في فترة المراهقة المبكرة ويتباطأ في فترة الشباب وتحدث الع

 يولوجية والنفسية والعقلية في هذه الفترات.التغيرات الب

ي لكل عضو أو جهاز خط سير نمائي خاص به ، فالنمو الجسمي له خط سير معين ، حيث يكون سريع في فترة الحضانة ، أبطأ في الطفولة يتسارع ف .3

ة المراهقة ، وثم يسبق الذكور اإلناث في المراهقة المراهقة ، يبطأ في الشباب والشيخوخة ، كما أن اإلناث يسبقن الذكور في متوسط النمو وفي فتر

 المتأخرة .

  (. اإلطراقيسير النمو وفق نمط معين إذ يتجه من األعلى إلى األسفل ) الرأس            القدم ( ومن ) المحور             .4

في بعض األجزاء من العضو أو الجهاز ، حيث يؤدي ذلك إلى  كل عضو أو جهاز ينمو بشكل كلي ، ومن ثم يكون النمو الخاص،يسير النمو من العام إلى  .5

 النضج في أداء األجزاء .

 البدء: دفكل األطفال في  العمر،رغم أنهم ال يصلون لكل مرحلة بنفس  المراحل،يمر الصغار بنفس مراحل النمو حسب التسلسل التي تظهر فيه  .6

 طفل.تعتمد االختالفات على سرعة النمو واالستعدادات الخاصة بكل  يمشون،قفون                   يحبون                  يجلسون                  ي

فان لم تظهر تلك الميزات في المرحلة المعينة يدل ذلك على وجود خلل  األخرى،لكل مرحلة من مراحل النمو خصائص مميزة تفرقها عن المراحل  .7

 :االتي.ئص النمو بالمخطط توضيح خصا معالجته يمكنخلقي معين يفترض 
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 ( مخطط يوضح مراحل النمو في اإلنسان 8شكل)
       

والتي تمكن المتعلم من الذهاب إلى ما وراء الكلمات والمعلومات  البياة،يعتمد النمو على إدخال مثيرات األحداث في نظام الذاكرة الذي يتطابق مع    

ن مرتبطة مع بعضها البعض وتعتمد كل مرحلة على ما سبقها من المراحل وال ألجل التنبؤ المستقبلي باألحداث وتفسيرها ، كما أن مراحل النمو تكو

 تعلم .تظهر مرحلة إال بتكامل مميزات تلك المرحلة السابقة لها ، نستنتج أن المناهج الدراسية ينبغي أن تراعي مستوى النمو الذي يمر بها الم

اسية لإلنسان والمعرفة هي نتاج هذا الذكاء ولما كانت المعرفة أساسية في النمو اإلنساني حيث ال ينمو بدونها فقد اعتبرت الذكاء من المميزات األس

 أحد أهداف التربية الرئيسية كما اعتبرت أساسًا هامًا من األسس التي يجب أن يراعيها المنهج الدراسي.

 ة:فواضع المنهج ال بد أن يسأل نفسه األسالة التالي

 طبيعة المعرفة التي يجب أن يشتمل عليها المنهج ؟ ما ·

 ما مصادر الحصول عليها ؟ ·

 كيف يمكن للمنهج أن يحققها؟·

 ما هي أنواع المعارف التي لها قيمة تعليمية وتسهم بتحقيق األهداف العامة التي يعمل المنهج على تحقيقها ؟ ·

 المنهج وطبيعة المعرفة:
لم والتعليم ومحتواها إلى درجة كبيرة على ما يفهمه الفرد من ماهية المعرفة ومن التعريفات التي ذكرت للمعرفة: أنها تتوقف طريقة التع     

األشياء مجموعة المعاني والمعتقدات واألحكام والمفاهيم والتصورات الفكرية التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر و

 تفاوت في طبيعتها فهي:المحيطة به وت

 وهي ما يحصل عليه الشخص نتيجة دراسة معرفة مباشرة وغير مباشرة:      .1

المعرفة هي نوع من العالقة بين اإلنسان العارف والشيء المعروف وأن نوع المعرفة هو الذي يعكس طبيعة العارف المعرفة ذاتية وموضوعية:   .2

عرفة حول ما إذا كانت المعرفة ذاتية أم موضوعية فمنهم من قال أن المعرفة ذاتية ومنهم من قال والمعروف وقد اختلف فالسفة نظرية الم

ة إنها موضوعية والبعض اآلخر قال إنها ذاتية وموضوعية وهو القول األرجح فالمعرفة نسبية حتى في العلوم الطبيعية أي ال توجد هناك معرف

 مطلقة.

 المنهج ومصادر المعرفة:

واجب المنهج وواضعه  ناإلنسان. فمألنها هي منافذ المعرفة على العالم الخارجي هي حواس  األصيلةتبر مركز االساسي للمعرفة : تعالحواس .1

االهتمام بحواس الطلبة واستخدامها نظرًا لوجود عالقة طردية بين استخدامها في الحصول على المعرفة وبين زيادة سهولة المعرفة ومن 

 من استعمال الوسائل الحسية المعنية التي تساعد الطلبة على تحقيق تعلم نافع لهم. واجبه أيضًا اإلكثار
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ملية التفكير ارتباطًا باإلدراك الحسي عوهو مصدر ثان من مصادر المعرفة ويقصد به عملية التفكير التي يقوم بها اإلنسان وترتبط العقل:   .2

هتمام بالتفكير العقلي للتالميذ واجب المنهج والمعلم اال نوالذاكرة. وملية مثل التوقعات ألن محتوى إدراك اإلنسان يتوقف على العمليات العق

 واالهتمام بتوجيه مدركاتهم الحسية عن طريق الفهم العقلي.

م فالحدس ليس نوعًا من اإلدراك الحسي فالمعرفة التي تتم عن طريق الحدس هي معرفة ذاتية مباشرة وال تأتي نتيجة تفكير منتظالحدس: . 3

شكل من أشكال التعلم الذاتي ألن التعلم يحدث مباشرة من الداخل دون وسيط. فعلى المربين أن ينظروا إلى الحدس كمصدر للمعرفة له 

 تأثيره في طريقة تدريسهم ومن واجب المنهج تشجيع التعلم الذاتي عند التالميذ وتنميته بالوسائل المناسبة.

سلف من اآلباء واألجداد من تراث ثقافي كاللغة والدين واألخالق وهذه المعرفة التي خلفها لنا اآلباء واألجداد يتم وهي ما خلفه الالتقاليد: . 4

استقبالها عن طريق العقل والحواس معا  فالتقاليد بشكل خاص هي مصدر معرفة السلوك واألخالق. ومن المسائل التربوية التي يدور حولها 

عطي من قيمة للمعرفة التقليدية وموقف المدرسة منها فالبعض يؤكد أن عمل المدرسة األساسي هو نقل التراث الجدل والنقاش مسألة ما ي

عة في الثقافي باعتباره المعرفة الالزمة للتالميذ في حين يرفض البعض اآلخر التقاليد ويعتبرها معرفة غير نافعة على أساس أن المعرفة الناف

بعة من مصادر أولية وليست متوارثة عن السابقين. فمن واجب المنهج يتمثل في التنسيق بين المعرفة التقليدية رأيهم هي التي تكون أصيلة نا

س والمعرفة األصلية على أن تستخدم المعرفة األصلية لتأكيد المعرفة التقليدية ومنحها الحيوية الالزمة وتستخدم المعرفة التقليدية كأسا

 ية الضرورية.لمساعدة وإنماء المعرفة األصل

ويقصد بالوجود الخبرة الذاتية والعمل التي تتحقق بواسطتهما المعرفة عند اإلنسان ومن واجب المنهج أن يهتم بالخبرات الذاتية الوجود: د  5. ا5

 للتالميذ وبتوفير فرص التعلم بشكل مناسب وواسع لهم.

الملهمة بشكل يؤكد وحدة  ةالعملية، والمعرفالوجودية أو  ةالتقليدية، والمعرف ةوالمعرف العقلية، ةالحسية، والمعرفال بد للمنهج أن يهتم بالمعرفة   .6

 المعرفة وتكاملها.

 بين المحتوى الدراسي وطريقة التدريس على نحو يؤدي إلى تنمية األنساق الفكرية عند الدارسين.
 :المنهج وحقول المعرفة

 تتمثل حقول المعرفة في األمور التالية:

 وتشمل: وم الرمزيةالعل. 1

o .اللغات وهي وسائل رمزية تحمل معان مفهومة يتفق الناس عليها 

o .الرياضيات وهي أرقام تحمل معان ذات داللة 

o .الفنون التعبيرية التي تعبر عن األشياء بمعان متفق عليها 

 منها معنى وهدفًا. ةللطلبة االستفادواجب المنهج أن يمثل هذه العلوم بلغة سليمة وفنون تعبيرية حتى يتسنى 

 وتشمل الموسيقى والفنون التوضيحية واألدب والشعر. العلوم التذوقية:.  2

 وهي تتعلق بالقيم األخالقية التي تحدد معارف الناس وسلوكهم في الحياة.العلوم األخالقية :. 3

 لعلوم اإلنسانية.وتشمل العلوم الفيزيائية والكيميائية والحيوانية والنباتية وا العلوم التجريبية:. 4

 وتشمل الدين والفلسفة والتاريخ وهذه العلوم تعتمد في طرائقها على العلوم .. العلوم الجامعة: 5

تصميم محتوى المنهج الدراسي:ـ
ا بصورة راسي والسب في ذلك هو ان المعلومات والخبرات المعرفية ال يمكن اكتسابه\يعتبر التصميم عامل مهم جدا في عملية بناء المنهج ال

ومترابط وال يمكن نجاح بذلك ان لم تكن ورسم االهداف وتحقيها اال من خالل وضع تصميم شامل  ومنسجهصحيحة وسليم ان لم تكن متسلسلة 

 بأنه تنظيم لألهداف والمحتوى وترتيب هذا المحتوى بطريقة مناسبةويعرف تصميم المنهج  ومتكامل يمتاز بالتنظيم الدقيق وترابط عناصره ، 

 . ويرى البعض أن مصطلح تصميم المنهج يشير إلى عناصر المنهج والعالقات بين تلك العناصر.للمتعلم
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 ويتضمن تصميم محتوى المنهج الدراسي نوعين من التنظيم هما :د

من البسيط  المجهول ،إلى  المعلومات وترتيبها  وفق طبيعة المادة من حيث ترتب أجزاء المحتوى من المعلوم وهو تنسيق: التنظيم المنطقي  (1

 إلى المركب ، من المحسوس إلى المجرد ، من المباشر إلى غير المباشر.

المحتوى وفقًا لمستوى نضج  وهو تنسيق وترتيب المعلومات والخبرات المعرفية وفق  طبيعة المتعلم ، حيث ينظم  السيكولوجي:التنظيم  (2

 النضج التكويني والمعرفي.الطلبة وخلفيتهم اإلدراكية التي تتضمن عوامل النمو و

ان كال النوعين من التنظيم ال يمكن تحقيقهما اال وفق معايير تنظيمية التي من خاللها يتم تحقيق تصميم محتوى المنهج الدراسي  والتي 

 توضح فيما ياتي 
 الدراسي: ـمعايري تنظيم محتوى المنهج 

 : Scopeمجال  (أ

نة في محتوى المنهج محل الدراسة. على سبيل المثال يعتبر علم األحياء مادة هامة في كل ويشير  إلى مفردات المادة الدراسية المتضم

ضها في مستويات المدرسة، فمجال األحياء الذي يتم تعليمه في الصف األول ينبغي النظر فيه إلى المفاهيم والمعلومات  األحيائية التي ينبغي عر

 الصف األول أو في الصفوف األخرى.

 : Sequenceالتتابع  (ب

ويشير هذا المصطلح إلى كيفية وضع المفاهيم، المعلومات، واألفكار لتحقيق تعلم فعال. مثال معالجة رقم بواسطة رقمين في الرياضيات    

كوين قبل أن نعرض على التالميذ تعلم معالجة رقمين بواسطة رقمين. وبمعنى آخر هل ينبغي على التالميذ أن يتعلموا كيف يستخدموا كلمات لت

 جمل ثم تكوين فقرات من جمل قبل أن نسألهم ليكتبوا مقال.

 : Continuityج( االستمرار 

 يشير هذا المصطلح إلى توسيع المعلومة بشكل يتناسب والمستوى التعليمي الذي وصل اليه الطالب . 

وسع ويتدرج بالصعوبة والتركيب في مستوى ( لمستوى الصف االول متوسط يكون بشكل مبسط عام ليتCellفمثال ) اعطاء مصطلح ) الخلية 

 الطالب في الصفوف الالحقة . 

 :  Integrationالتكامل  (د
الثانوية تدرس ) الكيمياء ، ويشير هذا المصطلح إلى الجهود المنظمة لتحقيق التكامل فى المنهج من خالل الحدود بين المواد الدراسية. على سبيل المثال فى المدرسة 

كل حسب تخصصه ، ياء ( كمواد  دراسية منفصلة مع العلم انها مجال متكاملة كونها مواد تعنى بالطبيعة وتخضع مختلف الظواهر الطبيعية الى الدراسة ولكن الفيزياء ، األح

ل لدراسة الظاهرة من جوابها لذا فقد تدرس نفس الظاهرة بثالث اوجه وقد تتكرر نفس المعلومات من خالل ثالث تخصصات وعليه يفترض ان يكون هناك تنسيق متكام

 الثالث المختلفة. 

 : Articulationهد( الربط 
ال مدرسوا مادة االحياء  وهذا المصطلح يستخدم لإلشارة إلى الحدود الفاصلة بين المقررات الدراسية والهدف منه عدم التكرار ألجزاء أو موضوعات. فعلى سبيل المث

 درس أساسيات وافكار متطلبة قبل ذلك، وعليه يمكنهم أن يبنوا على ما سبق تعلمه بدال من تكرار تدريسها. يكونون قادرين على افتراض أن الطالب قد

 
 

 :أنواع المناهج الدراسية 

تربوية والى تنوع مجاالت المعرفة والى اختالفات في وجهات النظر اللقد تنوعت المناهج الدراسية والسبب في ذلك يعود إلى تنوع الفلسفات        

 النفسية ، نتيجة لالختالف وجهات النظر لتعريف منهج الدراسي قسمت أنواع المناهج الدراسية الى:د
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  مناهج دراسية تقليدية :

   . منهج المواد الدراسية المنفصلةSeparate  Subject curriculum      (S.S.C.) 

  . منهج المواد الدراسية المترابطةConnection Subject curriculum     (C.S.C.) 

 . منهج المجاالت الدراسية الواسعةUniversal Field Curriculum         (U.F.C.) 

 منهج المواد الدراسية المندمجة    Broad Field Curriculum               (B.F.C.) 

   مناهج الدراسية الحديثة :ـ

  منهج النشاط / الخبرة      Active / Experience S. Curriculum              ( A.S.C.) 

  المنهج المحوري        Core School Curriculum              (C.S.C)      

    المنهج الدراسي الموحد   Unified School Curriculum      ( Uni.S.C.) 

 منهج المواد المتكاملة     Integration  Subjects Curriculum              (I.S.C.)   

  المشروعاتمنهج Project School Curriculum                  (P.S.C.)           

 منهج المجتمع                 Society  Curriculum            ( S.C.) 

  المجاالت الحياتية     منهجLife Field Curriculum             (L.F.C.) 

  منهج الكفايات التعليميةEducation Competencies Curriculum           (E.C.C.)  

  الوظيفيةمنهج الكفايات Vocational competencies Curriculum           (V.C.C.)   

          منهج المهارات العمليةProcess Skills Curriculum       (Pro.S.C.) 

       منهج األهداف السلوكيةBehavioral Purpose Curriculum         (B.P.C.) 

 منهج التربية المفتوحة   Open Education curriculum        (O.E.C)  

 اضيمنهج التعليم االفتر (V.I.C)          Virtual Instruction Curriculum    

 منهج التعليم عن بعد    (D.I.C.)         Distance Instruction Curriculum     

      منهج االتصال التفاعلي   (C.I.C)      Communication Interactive Curriculum 

 منهج التعليم المدمج         (B.L.C)Blended  Learning curriculum                        

 وهذهفي التدريس ، واسلوبه بطريقتهوالمدرس الكفء كثيرًا ما يستطيع أن يحطم الحواجز بينها  ومتشابهة،وهذه المناهج متداخلة 

 دنبذة مختصرة لكل نوع من هذه األنواع من المناهج :
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التي تدّرس بمعزل عن المواد  …يقصد بمنهج المواد الدراسية المنفصلة تلك المواد مثل الجغرافيا والتاريخ والحساب والكيمياء والنحو 

يدرس المتعلم جغرافية دولة معينة في سنة من السنوات ويدرس تاريخها في األخرى، أي دون مراعاة لما تحتويه المواد األخرى من معلومات، فقد 

 كتاب آخر أو في سنة أخرى.

يركز هذا التنظيم على محتوى المادة أو المعرفة التي توصل إليها اإلنسان عبر األجيال المتعاقبة وهو ما يسمى بالتراث الثقافي 

ثم ترتب هذه المواد في عدد من الموضوعات ترتيبا منطقيا )  الخ. …فصلة مثل اللغة واألحياء لإلنسانية، وينظم هذا التراث في مواد دراسية من

الكل إلى الجزء (،  من الماضي للحاضر د أو من السهل إلى الصعب د أو من المحسوس إلى المجرد د أو من المعلوم إلى المجهول د أو من العام إلى الخاص أو من

 لتاريخ القديم إلى التاريخ الحديث، أو ترتب األحياء من الكائنات وحيدة الخلية إلى عديدات الخاليا وهكذا.،فقد ترتب مادة التاريخ من ا

ي دراسته، يولي هذا المنهج أهمية كبرى لتعلم المحتوى ال للتلميذ، ولهذا فإن ما يدرسه التلميذ ال يعبر بالضرورة عما يحتاجه التلميذ أو يرغب ف

 دراسية تدرس في ساعات معينة كل أسبوع. ويخصص معلم لكل مادة
 خصائص منهج المواد الدراسية المنفصلة:

 د  الفصل بين المواد الدراسية التي يشتمل عليها المنهج. 1

 د الكتاب المدرسي هو الركيزة  األساسية التي يرتكز عليها المنهج. 2

 تبسيطها للمتعلمين.د المعلم هو محور العملية التعليمية الذي يقوم بشرح المادة و 3

 د األنشطة المدرسية ليست جزءا من المنهج. 4

 د يهتم بالمعلومات باعتبارها خبرات وتراث األجيال التي أنشات المدرسة من أجل نقلها للنشء. 5

 د يوضع بواسطة متخصصين في فروع المعرفة. 6

 د يخطط مقدما دون اعتبار الختيارات واهتمامات المتعلم. 7

 لمنهج على الخبرات غير المباشرة.د يركز ا 8
 مواطن القوة في منهج المواد الدراسية المنفصلة:

 د يسهم إسهاما كبيرا في نقل التراث الثقافي للمتعلمين. 1

 د يتمتع بتخطيط وتنظيم منطقي متماسك. 2

 د ينال دعم أولياء األمور ألنهم يفهمونه أكثر من غيره. 3

 فيذ والتطوير.د سهل التخطيط واإلعداد والتن 4

 د يشعر المعلمون فيه بقدر كبير من االطمانان ألنهم يخططون لتدريسه بشكل مسبق 5

 د يؤيده القائمون على التربية والتعليم ألنهم أعدوا في ظل هذا المنهج وألفوه. 6
 مواطن الضعف في منهج المواد الدراسية المنفصلة:

 فه إتقان المادة الدراسية فقط.د ال يراعي اهتمامات وميول التالميذ ألن هد 1

 شفها.د ال يحقق مبدأ إيجابية المتعلم ومشاركته في العملية التعليمية، فهو يفترض في التلميذ أن يستقبل المعلومات ال أن يبحث عنها أو يكت 2

 ن قدراتهم واستعداداتهم.د  ال يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين ألنه يفرض المادة الدراسية عليهم جميعا بصرف النظر ع 3

 د يهمل الجوانب االجتماعية والجسمية والوجدانية لدى المتعلمين ألنه يركز االهتمام كله على الجوانب العقلية وخاصة الدنيا منها. 4

فتقرا للمعرفة المتكاملة التي د يجزئ المعرفة ويقسّمها، ولذا فإن التلميذ ال يدرك العالقات المتداخلة بين الميادين المختلفة للمعرفة، فيظل م 5

 تساعده على مواجهة مواقف الحياة ومشكالتها.

 د  يقوم هذا المنهج على فلسفة غير سليمة إذ يفترض أن المعرفة تؤدي إلى خلق الشخص الصالح الذي يفهم شاون الحياة. 6

موقراطية داخل الفصل الدراسي، تلك الروح التي تشجع د ينظر للمعلم نظرة سلطوية ألنه يمتلك المعرفة ولذا ال يسهم في خلق روح الدي 7

 التالميذ على االبتكار واإلبداع.
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ها لكي يتغلب المربون على بعض عيوب منهج المواد المنفصلة، توصلوا إلى ما سموه " المنهج المرتبط في هذا المنهج تبقى المواد منفصلة بعض

ة معينة من اليوم الدراسي كما منهج المواد المنفصلة تماما. والشيء الذي يمتاز به المنهج المرتبط على سابقه أن فيه عن بعض ولكل منها حص

 جهدا مقصودا لربط المواد المختلفة بعضها ببعض حتى تخدم كل منها األخرى من حيث الشرح والتكميل.
 هناك نوعان من الربط هما:    * أنواع الربط:

 منظم: أ د الربط ال

 هو الربط الذي يخطط له بشكل مسبق فيشترك فيه أكثر من معلم من ذوي التخصصات المختلفة، أو يقوم به معلم فصل واحد.

لعلوم وفي إطار هذا الربط يتم تناول أكثر من مادة دراسية، فإذا كان هناك درس في العلوم عن الحيوانات األليفة فإننا نستطيع أن نربط درس ا

لغة العربية حول التعبير الشفوي عن الحيوانات األليفة التي يشاهدونها في بياتهم، ويمكن أن نربط مهارة الجمع في مادة الحساب في بدرس في ال

ز نفس الدرس إذا طلبنا منهم أن يحسبوا عدد الماعز في الصورة، وكذلك العدد الكلي للماعز في حالة والدة توأمين لكل أنثى من إناث الماع

 ة في الصورة.الموجود

 ويجب أن يكون الربط بين المواد الدراسية طبيعيا أي غير متكلف.

 ب د الربط العرضي أو ألتصادفي:

 وهو الربط الذي تترك فيه الحرية للمدرس ليربط بين مادة وأخرى إذا شاء وحسبما تسنح له الظروف، وحتى يتمكن من ذلك عليه أن يكون ملما   

 اد األخرى.بما يدرسه الطلبة في المو

 :هناك مجاالن للربط هما    * مجاالت الربط:
التي تدرس في نفس السنة الدراسية مثل األحياء والكيمياء والفيزياء كأن يدرس الطالب ) الماء ( فعلى د الربط بين أجزاء المواد المتشابهة:  1

وي لجميع الكائنات الحية  ويوضح التركيب الكيميائي للماء ثم الدرس أن يربط بين دور الماء للحياة ولإلنسان  وكيف يدخل في التركيب الحي

 يذكر أهم خصائصه الكيميائية والفيزيائية ودورته في الطبيعة .

: مثل الربط بين التربية اإلسالمية أو القرآن الكريم بالعلوم، مثل الربط بين سورة العلق، وتفسير كلمة د الربط بين أجزاء مواد غير متشابهة 2

 وربط ذلك بمقرر أحياء الخلية وتطور البويضة إلى جنين وهكذا. العلق
 فوائد ربط الخربات: لربط الخربات في المرحلة الدنيا عدة فوائد أهمها:

 د أن تقديم المواد الدراسية األربع: التربية اإلسالمية واللغة العربية والرياضيات والعلوم بطرق مترابطة يساعد المتعلمين على إدراك 1

 يعة المشكالت التي تتصل بحياتهم.طب

 د ربط المواد الدراسية التقليدية أقرب للتنظيم الذي تسير بموجبه الحياة الحقيقية التي تندمج فيها الخبرات دون فواصل. 2

 .د يساعد الربط في تدريب المتعلمين على استخدام مصادر متنوعة لجمع المعلومات المتعلقة بالمواد الدراسية المختلفة 3

د ينسجم منهج الربط مع طبيعة نظام المرحلة االبتدائية الدنيا التي يكلف فيها معلم الفصل بتدريس جميع المواد الدراسية، فهو مطلع  4

 بطبيعة الحال على محتوى المواد الدراسية األربعة.

ين أو مشكلة معينة من زوايا متعددة يثير د يعمل منهج الربط على إدخال عنصر التشويق إلى نفوس المتعلمين ألن معالجة موضوع مع 5

 اهتمام التالميذ.
 ثالثا: منهج المجاالت الواسعة

يمثل منهج المجاالت الواسعة محاولة إلصالح منهج المواد الدراسية المنفصلة بطريقة تخفف من التجزئة التي يعاني منها، وذلك عن طريق 

 د لتصبح كل مجموعة مجاال واسعا من المجاالت مثل:دمج المواد الدراسية المتشابهة ذات الموضوع الواح

 د مجال الرياضيات: ويشمل الحساب والهندسة والجبر وحساب المثلثات والتكامل والتفاضل.

 د مجال الدراسات االجتماعية: ويشمل التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية.
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 والجيولوجيا. د مجال العلوم الطبيعية: ويشمل الفيزياء والكيمياء واألحياء

 د مجال اللغات: ويشمل التعبير والقراءة والبالغة والقواعد واإلمالء والخط.

 د مجال التربية اإلسالمية: ويضم القرآن والحديث والشريعة والفقه والتوحيد.

 ة.يستخدم هذا النوع من المناهج على نطاق واسع في المراحل الدنيا التي ال تقتضي التعمق في المادة الدراسي

 د يؤدي إلى تحقيق تكامل المعرفة بين المواد ذات الصلة الوثيقة ببعضها البعض. 1

 د يعمل هذا المنهج على تذويب الفواصل القائمة بين موضوعات المجال الواحد مما يساعد على فهم الموضوعات فهما أوضح. 2

للتعليم بالرغم من دمج مادتين أو أكثر في منهج واحد، إال أنه يبقى دمجا ظاهريا فقط، فالمواد وإن أصبح يدرسها معلم واحد في المراحل الدنيا د  1

 ) االبتدائي واإلعدادي (، أال إنها مازالت تدرس بمعزل عن بعضها.

لذا فإن تنفيذه يتطلب تعاون اثنين أو أكثر لتكوين فريقا واحدا يتناول د يتطلب تنفيذ هذا المنهج مهارات قد ال تتوافر في معلم واحد و 2

 الموضوع من جوانب مختلفة.

، الطالبيعتبر منهج النشاط الناطق باسم التربية الحديثة في مجال المناهج حيث نقل محور االهتمام من المادة الدراسية إلى االهتمام 

 من التركيز على المعل
 
ومات أصبح المنهج يركز على الطالب وجعله محور العملية التعليمية والتربوية ومعنى هذا االهتمام بميول وحاجات فبدال

الطالب وقدرات واستعداد الطالب وإتاحة الفرصة له للقيام باألنشطة التي تتفق مع هذه الميول وتشبع هذه الحاجات، ومن خالل هذه األنشطة ينمو 

 مهارات وتتكون لديه العادات واالتجاهات ويكتسب المعلومات وال

إن تركيز المنهج على النشاط يعتبر ثمرة جهود سابقة حيث نادى )روسو( بذلك في كتابه )أيميل( ثم ظهرت بعض المدارس التجريبية 

ة ربط المنهج بميول التالميذ ، ثم في الواليات المتحدة األمريكية، وفي القرن العشرين تبلورت هذه الفكرة على يد )جون ديوي( الذي نادى بضرور

 جاء بعده ) وليم كلباترك( وحدد الطريقة التي يمكن بها تنفيذ هذه الفكرة والتي أطلق عليها ))طريقة المشروع((.

  النشاط:األسس التي يقوم عليها منهج 
:
 
بة الروح للكائن الحي وهي محور االرتكاز لكل النشاطات الطلبة وحاجاتهم بمثا تعتبر ميول     بناء المنهج على ميول التالميذ وحاجاتهم : أوال

 ونقطة انطالق لتحقيق األهداف. وهذا يتطلب من المسؤولين أن يقوموا بما ياتي :

 تحديد ميول الطلبة وحاجاتهم األساسية والحقيقية .    -1

 االهتمام بالميول التي تحقق للتالمذة فوائد تربوية .    -2

يعتمد هذا المنهج على النشاط اعتماد كلي وعن طريق النشاط يمر التالميذ في خبرات تربوية      لى األنشطة وايجابية التالمذة:ثانيًا : االعتماد ع

ا متعددة تساعدهم على تحقيق أهداف تربوية ذات قيمة كبرى للفرد: مثل تنمية القدرة على التفكير، التخطيط، العمل والجماعي... الخ . وهذ

 د على ايجابية التلميذ المطلقة وهذه االيجابية تكون أساسا لتعلم مثمر ودافعًا لنشاط متواصل برغبة وحماس.المنهج يعتم

يقوم الطلبة بالعديد من األنشطة التي تبني نموهم وهذه األنشطة غالبًا ما تكون على     ثالثًا : تنظيم األنشطة في صورة مشروعات أو مشكالت :

نا على صورة اومنها ما هو خاص بتربية النحل أو الدواجن أو الطيور....الخ . وأحي الخ،خاص بالطعام أو عصير البرتقال ... شكل مشروعات منها ما هو

يقوم التالميذ اذ  أخرى،ترتبط بحياة الطلبة وحاجاتهم من ناحية وبالمجتمع من ناحية التي المشكالت التي عليها األنشطة ذ تنصب أ مشكالت،

 نشطة تستهدف محاولة حل المشكلة موضع الدراسة وهذه المشكلة بدورها تتفرع الى مشكالت اصغر وهكذا.بمجموعة من األ

أن منهج النشاط ال يقدم المعلومات على شكل مواد منفصلة       إزالة الحواجز بين جوانب المعرفة المختلفة وااللتزام بالتنظيم السيكولوجي : رابعًا:

ية المعلومات التي يجب أن يتزود بها التالميذ بل يترك لهم هذه المهمة وذلك عند القيام باألنشطة المتنوعة أو مترابطة إذ ال يحدد ماه
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والمختلفة في صور مشروعات فهم يواجهون صعوبات ومشكالت تحتاج إلى بحث عن حلول مناسبة لها وبين هذه الحلول تكون عملية جمع معلومات 

 ال يكون هنالك حواجز بين المواد التي سيتم البحث عن المعلومات التي يحتاجها التالميذ.ومن هنا  مختلفة،الزمة من مصادر 

ان هذا المنهج يبنى على ميول التالميذ وحاجاتهم وهي تختلف من تلميذ إلى آخر، ومعنى هذا انه ال        مقدما:ال يتم التخطيط لهذا المنهج  خامسًا:

ب االنتظار حتى تبدأ الدراسة ويلتقي المدرس مع التالميذ ثم يقومون معًا باختيار الموضوعات او يمكن تخطيط هذا المنهج مقدمًا بل يج

المشروعات او المشكالت التي تتجاوب مع ميولهم وحاجاتهم حيث يشترك الجميع في وضع الخطط المناسبة ومن ثم يقوم المدرس بتوجيههم الى 

 قة التي ينفذ فيها المنهج، هنالك اتجاهان يسير عليهما منهج النشاط وهما :الخط السليم الذي يحقق الهدف المنشود والطري

 : يركز على التلميذ تركيز مباشر إذ يبنى كل شيء على ميوله وحاجاته االتجاه األول

 :يركز على المجتمع ويبني على اتجاهاته ومشكالته. االتجاه الثاني
 التنفيذ: 

 وعات او "طريقة المشروع".االتجاه األول يتم تنفيذه في صورة مشر

 االتجاه الثاني يتم تنفيذه في صورة مشكالت مرتبطة بمواقف الحياة واطلق عليه اسم "منهج مواقف الحياة".

ركز )ومنهج االرتباط والمجاالت الواسعة( التي تتم ينتمي هذا المنهج إلى نمط المناهج الذي يتمركز حول المتعلم، بالمقارنة بمنهج المواد الدراسية

 حول المحتوى الدراسي.
 خصائص منهج النشاط:

ط كمجموعة د منهج النشاط يقوم على أساس حاجات األطفال واهتماماتهم وخبراتهم والنشاطات التي يميلون إليها، والمشكالت التي يهتمون بها، ليس فق 1

 ولكن كأفراد. ويهدف هذا المنهج إلى تحقيق نمو المتعلم من خالل الخبرة النشطة.

لنواحي العقلية وإنما د منهج النشاط ال يعتبر أن المادة الدراسية هدفا للتعلم بل وسيلة من وسائل تحقيق نمو المتعلم، كما ال يقتصر نمو المتعلم فيه على ا 2

 يشمل النواحي الجسمية واالجتماعية والوجدانية والمهارية.

يذ مختلفة، وهي التي تحدد ما يناسبهم من نشاطات بعد بدء الدراسة، وعندئذ يقتصر دور د ليس هناك تخطيط مسبق للمنهج ألن حاجات وميول التالم 3

 المعلم على إرشاد التالميذ وتوجيههم خالل القيام بهذه النشاطات.

 علم في النشاطات.د يعتمد المنهج بشكل أساسي على إيجابية المتعلم وعلى المعلم أن يحاول تنمية وخلق الدوافع الداخلية المناسبة عند المت 4

التي تقودهم د يعتمد هذا المنهج على طريقة حل المشكالت، وهذا يعني أن يقوم المتعلمون بتحديد المشكالت التي يسعون إلى حلها، ثم يحددون األنشطة  5

 إلخ. …إلى إيجاد إجابات وحلول لهذه المشكالت عن طريق اإلطالع وإجراء التجارب والمالحظات 

المعلومات  ذا المنهج بالحواجز الفاصلة بين المواد الدراسية. إذ أن المنهج يعتبر منهجا تكامليا يركز على النمو في جميع المجاالت وبالتالي فإند ال يتقيد ه 6

 التي يحتاجها المتعلم ربما كانت تستند إلى تخصصات مختلفة ومتداخلة.

ل تربية الدواجن أو زراعة النباتات أو عمل بطارية كهربية، أو تصميم خريطة مجسمة، د تنظيم منهج النشاط يتخذ شكل المشروعات أو الخبرات، مث 7

 ية.وأحيانا تتخذ صورة مشكلة من المشكالت يسعى المتعلمون لدراسة أبعادها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مثل مشكلة القمامة وآثارها السلب

س على النتائج. فاكتساب المتعلم لمهارات االستقراء واالستنباط والكشف في المعاجم وإجراء د يركز منهج النشاط على عمليات التعلم نفسها، ولي 8

 التجارب أهم بكثير من المعلومات نفسها ألنها تمثل أجزاء من عمليات النمو لدى المتعلم.
 ممزيات منهج النشاط: 
 :د الدافعية الذاتية 1

هتمامات وحاجات المتعلمين، فال حاجة إلى دوافع خارجية مفروضة عليهم، فهم يتعلمون جوانب العلم ألنها حيث أن النشاطات في هذا المنهج قائمة على ا     

 مهمة بالنسبة لهم ويرغبون في تعلمها وليس ألنها مطلوبة للنجاح في االمتحانات.

 يراعي هذا المنهج الفروق الفردية د  2

مجموعات الفصل التي تمارس نشاطا معينا إذا اتفق مع حاجاته واهتماماته، كما يمكن أن يقوم بمشروعه بين المتعلمين، فالمتعلم يمكن أن يشارك إحدى      

 الخاص إذا كانت ميوله واهتماماته متميزة.
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 التأكيد على نشاطات ومهارات د  3

 رج المدرسة.حل المشكالت تكسب المتعلمين المهارات التي يحتاجون إليها في التعامل بفعالية مع الحياة خا     

 النقد الذي وجه لمنهج النشاط: 

هذا التراث، د يهمل المنهج أهدافا اجتماعية ذات أهمية في التربية، فهناك بعض جوانب من التراث الثقافي ينبغي أن يتعلمها كل التالميذ حفاظا على  1

 وعلى التماسك االجتماعي.

رية للمتعلمين الختيار ما يدرسونه وما ال يدرسونه، فإنهم قد يغفلون كثيرا من المعارف والمفاهيم د ال يوفر الكثير نحو اإلعداد للحياة، فإذا تركت الح 2

 الهامة للتعامل مع الحياة المعاصرة.

ة لألطفال ظيد افتقار المنهج إلى االستمرارية والتتابع، فاهتمامات التالميذ متقلبة، وقد أظهرت الخبرة أن منهجا يعتمد كلية على االهتمامات اللح 3

ينبغي أن يكون لها  play  -  schoolsمستحيل، فمثل هذا المنهج لن يكون له تتابع، أو نتائج يمكن تحديدها مسبقا، وحتى بالنسبة لمدارس اللعب 

 أهداف وبرنامج مخطط لتحقيق هذه األهداف، وإال فيستوي األمر لو بقي المتعلم في منزله.

ذا المنهج مفهوم سلبي: فهو تحرر من المعلم، ومن ضغط المادة الدراسية، ومن األهداف التي يفرضها البالغون، ولتصحيح د مفهوم الحرية الذي قام عليه ه 4

يعاني من هذا الفهم الخاطئ ألفكار جون ديوي قال " إن الطفل الذي يحرم من توجيه معلمه لن يحصل على خبرة تثري خبراته، على العكس من هذا فإنه 

 هناك توالد ذاتي في الحياة العقلية ". وباإلضافة إلى أوجه النقد السابقة فإن هناك صعوبات عملية في تطبيق هذا المنهج على نطاق واسع الحرمان، فليس

ات التربية كلي منها: أن هذا المنهج يتطلب معلمًا على درجة عالية جدًا من الكفاية، واسع اإلطالع والثقافة متفقة في نمو الطفل، ال تسمح لوائح ونظم

 .بأوضاعها الحالية بإعداده، كما أن الكتب والوسائل التعليمية تعد حاليًا لمناهج المواد الدراسية المنفصلة وقد ال تناسب منهج النشاط

حيث أصبحت هدفًا بحد ذاتها  يعتبر المنهج المحوري من المناهج الحديثة التي ظهرت كرد فعل للمنهج التقليدي الذي ركز على المواد الدراسية

ج التقليدي )منهج ومن هنا أهمل التلميذ وهذه من المآخذ على المنهج التقليدي وإهمال الفروق الفردية والمجتمع ...الخ ، ومن ثم طرأت تعديالت على المنه

م تحقق الهدف المطلوب إلى أن ظهرت الوحدات الدراسية إلزالة المواد المنفصلة( مما أدى إلى ظهور منهج المواد المترابطة ومنهج المجاالت الواسعة ولكنها ل

 الحواجز بين المواد ومن هنا أصبح للتلميذ دور عن طريق األنشطة.

يرا حيث ثم ظهر منهج النشاط كرد فعل للمنهج التقليدي فنقل مركز االهتمام من المادة الدراسية إلى التلميذ واهتم بميوله ورغباته اهتمامًا كب

 أييد في تطبيقه في المدارس االبتدائية عن طريق النشاطات والمشروعات.وجد ت

من خالل ولكن السؤال هنا هل نستطيع تطبيق هذا المنهج في المدارس الثانوية؟ وهل تصلح طرق المشروعات والمشكالت للمرحلة الثانوية؟ .... ونحن 

و ال تتناسب مع اهتمامات وميول طلبة المرحلة الثانوية ألسباب كثيرة نستطيع استنباطها  االطالع على هذا المنهج نستطيع القول بأن هذه الطرق ال تصلح

 من خالل شرحنا لمنهج النشاط كما سبق .

رسة حققته المد كل هذا أدى غلى التفكير بمنهج جديد يعمل على االهتمام بميول التالميذ وإشباع حاجاتهم في إطار اجتماعي مع االستفادة من النجاح الذي

 االبتدائية عن طريق استخدام منهج النشاط وطريقة الوحدات .

نهج ومن هذا المنطلق قامت رابطة التربية التقدمية بالواليات المتحدة األمريكية بدراسات استمرت حوالي ثمان سنوات مهدت الطريق لظهور الم

 المحوري.

أي النقطة التي يدور حولها شيء ما أو الجزء الرئيسي من الموضوع الذي ترتبط وتدور حوله بقية األجزاء، وعلى هذا  اصطالحًا تعني كلمة محور "المركز"     

 األساس يكون المنهج المحوري : هو المنهج الذي يدور حول محور من المحاور.

ءًا من المنهج المدرسي وليس المنهج كله باإلضافة إلى انه لم يأتي بجديد ويرى الكثير من رجال التربية إن مصطلح " المنهج المحوري " ليس دقيقًا ألنه يمثل جز

ون الحاجة إلى بل اعتمد على المناهج والطرائق التي كانت سائدة من قبل وعلى هذا األساس فأن تعبير " البرنامج المحوري " يعتبر أكثر دقة وصوابا وتك

 تويات هذا المنهج وكيفية تنظيم اليوم المدرسي في ظله.استخدام هذا التعبير أكثر وأكثر عندما نتكلم عن مح
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 األسس التي يقوم عليها المنهج المحوري:
ئمة من المشكالت التركيز على حاجات التالميذ ومشكالتهم المشتركة في ضوء حاجات المجتمع، حيث يتم عرض قا      بنسبة للطالب:

 التي يراها التالميذ مناسبة. موزعة في مجاالت مختلفة ومن ثم يتم اختيار المشكالت

يقوم المعلم دور الموجه والمشارك هنا حيث يساعدهم على اختيار وتحديد المشكالت التي تقوم عليها الوحدات    :بنسبة للمعلم 

 الدراسية ثم رسم الخطة المناسبة لكل منها.
حيث يتضمن دراسة عدد كبير الوحدات في صورة مشكالت ويقوم التالميذ بتحديد  معلومات تساعد على مهارات اإلبداع والتفكير العلمي    المادة التعليمية :

 . كل مشكلة وفرض الفروض المناسبة لها ثم اختبار صحة كل فرض واستخالص النتائج
تستدعي هذه األنشطة قيام يقوم التالميذ بعدة أنشطة تحت إشراف المعلم وتوجيهه الختيار الوحدة والتخطيط لها وتنفيذها، و     :بالنسبة لألنشطة 

أعداد إحصائيات التالميذ بجمع المعلومات وتسجيلها ومناقشتها والقيام ببعض التجارب كما تستدعي أيضا عمل رسومات وإنتاج وسائل إيضاح وكتابة تقارير و

 واستبيانات وهذا يلزم الخروج في نزهات ورحالت تعليمية وزيارات ميدانية.

 لك عن طريق تقارير يقدمها الطالب ويتم مناقشتها أمام الطلبة ومن ثم يتم الحكم على مدى صالحية النتائج .كون ذ         التقويم :
 يهتم هذا المنهج بالبيئة والمجتمع من خالل :     والمجتمع:البيئة 

 التركيز على حاجات المجتمع ومشكالته     .1

 اعل معها من خالل األنشطةيتيح الفرصة للتالميذ لالحتكاك بالبياة والتف     .2

 يعمل على تكوين اتجاها ايجابية لدى التالميذ نحو البياة والمجتمع     .3

 تنمية العمل الجماعي والتعاوني     .4

 ممزيات المنهج المحوري :
 يراعي الفروق الفردية وحاجات وميول التالميذ.     .1

 إلى طريقة جديدة أكثر دافعية  كاإلرشاد والتوجيه.التخلص من طريقة المعلم للتدريس )التلقين(       .2

 التعاون بين المدرس والتلميذ.     .3

 تنوع األنشطة.     .4

 إزالة الحواجز بين المواد الدراسية.     .5

 يناسب جميع المراحل التعليمية.     .6

 تتابع المادة العلمية.     .7

 .يكون اتجاهات ايجابية للمجتمع والبياة     .8
 عيوب المنهج المحوري:

 عدم توفر اإلمكانيات المادية والكفاءات للتدريس.     .1

 صعوبة اختيار الخبرات التعليمية المناسبة.     .2

 عدم وجود الوعي لدى أولياء األمور نحو هذا المنهج.     .3

 ونجمل ادناه مخطط لتقويم المنهج الدراسي فيرها يعتمد تقويم المنهج على عدة عوامل ومتطلبات تستوجب تو



 قنيات تعليم /ا.م.د. سالم الموسويمحاضرات مناهج وطرائق وت  
 

 SALIM ALMOSAWI 55         سم علوم الحياة             للصفوف الثالثة ق   2020-2019/  التعليم وتقنيات وطرائق مناهج 

 
 

 



 قنيات تعليم /ا.م.د. سالم الموسويمحاضرات مناهج وطرائق وت  
 

 SALIM ALMOSAWI 56         سم علوم الحياة             للصفوف الثالثة ق   2020-2019/  التعليم وتقنيات وطرائق مناهج 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قنيات تعليم /ا.م.د. سالم الموسويمحاضرات مناهج وطرائق وت  
 

 SALIM ALMOSAWI 57         سم علوم الحياة             للصفوف الثالثة ق   2020-2019/  التعليم وتقنيات وطرائق مناهج 

 
 

 )Goal(معنى العام للهدف ال
 االهداف التربوية 

  اهمية الهدف 

  الهدف التربوي  الهدف،التعريفات 

  مستويات الهدف التربوي 

  االهداف العامة 

  الخاصة()التعليمية االهداف 

  االغراض السلوكية 

 Teaching Methodsريس طرائق التد
 *المفردات

 معنى ا لتدريس وأهميته 

 مفاهيم متعلقة بالتدريس 

   التعليم Instruction 

      التعلمLearning 

 الطريقة         Method 

 األسلوب     Style 

 مهارات التدريس األساسية 

 أنواع طرائق تدريس العلوم 

 طرائق تدريس عامة 

 صناعة القصة التعليمية      /https://www.storyboardthat.com/ar  

 

 

 

https://www.storyboardthat.com/ar/
https://www.storyboardthat.com/ar/
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 أعاله مع ذكر السببحدد الوسيلة في الشكل 

 l GoalsEducationaالتربوية األهداف 

 معنى الهدف 

 قه في حياته، لكل فرد وضع لنفسه غاية او مقصدًا والتي على وفقها سيحدد الوسيلة المناسبة ليتكون لديه هدف يسعى لتحقي ان      

بية ن كل سلوك إنساني يطمح  لغاية معينة أو يسير لتحقيق غاية ما .ىوالذي يزيد من نجاح االنسان في الوصول إلى غايته هو وضوحها وفي التروأ

وتفصيل  يديعد هذا من االمور بالغة االهمية للعملية التربوية في شتى مستوياته، وتحتاج الغاية البعيدة المتعلقة بخير االنسان ومجتمعه إلى تحد

مر لما يترتب عليها من أهداف ومن وظائف وواجبات تبعا لخصائص المجتمع وأصول ثقافية ومشكالت وإمكانيات ومتطلبات المرحلة الزمنية التي ي

 ية. بها ،كما تتصل هذه األهداف بالتصورات التي تتعلق بمكانة اإلنسان في الوجود ومواقفه في الحياة وتنظيم المجتمع ومقوماته األساس

 -تعريف الهدف لغـــــــة ً: 
 (   63الهدف في اللغة واالدب يعني المرمى.                                                          ) لسان العرب، ب ت :   -1

 هدفا   . أومرتفع من بناء  ءهو كل شي -2 
ُ

َرض
َ
 (692: 1981)الرازي،   كثيب رملٍ  او جبٍل ومنه سمى الع

: ت
ً
 -عريف الهدف اصطالحا

 تغيير يراد إحداثه في سلوك المتعلمين كنتيجة لعملية التعلم ". -1

 النتيجة النهائية للعملية التربوية والغاية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها".          -2

         Goal معنى الهدف 

 .هو وصف لما سيكون عليه المتعلم بعد مروره بخبرة تعليمية 

 تعلم نتيجة مروره بخبرة تعليمية أو موقف تعليمي.مأنماط السلوك ينتظر حدوثه في شخصية ال هو نمط من 

 لإلنسان.تحقيقها الفعل اإلرادي  نتيجة متوقعة في الذهن يتركز على 

   نرغب بتحقيقه وهو نوعا من السلوك . شيءهو جملة أو أكثر تعبر عن 

 

 

 يمكن وضع معادلة ألي هدف 
  ف الرتبويالهد 

أن األفراد الذين يخضعون إلى منهج تعليمي معين يكون في سلوكهم تغيير من خالل معرفة زيدت على ما لديهم من معرفة أو تأديتهم        

التربوية ، وهو لمهارات  يكونون قادرين على أدائها ، وبهذا استحق غاية ذلك النهج ،ويطلق على هذة الغاية او الهدف المحصلة النهائية للعملية 

غير مكتوبة ( تصف تغيرًا مقترحًا في سلوك المتعلم  أوعبارة مكتوبة ) أوواالهداف  قصد يعبر عنه بجملة ما ينشد الوصول الى الحياة المدرسية 

(، والهدف التعليمي ينبثق تعريفه من مفهوم ا أووقد يكون الهدف قصير المدى )آنيًا( 
 
 إلىلتعليم الذي يهدف استراتيجيًا  بعيد المدى )غاية

 وجدانه . أوفكره  أواحداث تغييرات إيجابية معينه في سلوك الفرد ، 

 عبارة عن التغير المراد احداثه في سلوك المتعلم. -وعليه يصبح الهدف التعليمي:      

 اثر العملية التعليمية في سلوك المتعلم. إلىوبهذا يشير الهدف التعليمي 

القول ام داخلية مستترة، اما  أوستجابة التي تصدر عن الفرد ردا   على منبه سواء  أكانت االستجابة ظاهرية تأخذ شكل الفعل هو اال -والسلوك:      

( أو داخلي
 
  )الطالب( نفسه.  االمنبه فقد يكون مصدره خارجيًا )المعلم مثال

 + وسيلة = الهدف غاية 
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عملية  إنفي وجدانه وذلك انطالقا من المبدأ التربوي الذي يرى  أوالمتعلم  والسددددلوك المراد تغييره لدى الفرد المتعلم هو تغير ايجابي في تفكير    

كر التعلم هي )عملية مخطط لها ومقصددددودة تتطلب من المعلم فكرًا سددددليما  وجهدا  ابداعيا   ويتناوله المتعلم بفكره ووجدانه بقصددددد إنماء الف

       وتهذيب وجدانه وصقله صقال   سليما  .                      

زويده على أنه " التغييرات التي نتوقع حدوثها في شخصيات التالميذ " إذ إن الهدف هو " وصف للتغيير المتوقع حدوثه في سلوك المتعلم نتيجة ت

والسدددلوك  إذ إن الهدف مرتبط بالسدددلوك ،بخبرات تعليمية وتفاعله مع المواقف التعليمية المحددة " ، فالهدف والسدددلوك وجهان لعملة واحدة . 

 يتبع الهدف وعلى ذلك يمكن تعريف الهدف بأنه 

تصاغ اذ ف ، بطريقة تعبر عن المردود التعليمي المستهد صياغتهاتكون األهداف واضحة ومحددة ومفهومة من قبل الجميع فهمًا واحدًا وجب لو

 في عبارات تصف أداء المتعلم الذي يمكن مالحظته أو قياسه وبالتالي تقويمه

 (Goals lEducationa (التربوية المستويات لألهداف 

النظام  وأهدافها منتشتق من األهداف الوطنية وفلسفة الدولة   .1

 التعليمي

 لقة بكل مرحلة من مراحل التعليممتع  .2

 او مجال من مجاالت الدراسية تتعلق بكل فرع من فروع  .3

 دراسية الخاصة: بوحدةاألهداف التعليمية  .4

المشكالت التي تواجه المعلمين في تحديد  

 وصياغة األهداف

  القصور في تحديدها وتوضيح معانيها الدقيقة وتفسير. 1

 ة اختيار أساليب وأدوات القياس المناسبة لقياس السلوك المرغوب. صعوب2

)افتراض أن الطالب مستواه جيد أو للطالب . صياغة المدرس لألهداف في ضوء تقديره الكلي 3

 ضعيف ...( وليس إلى تقويم سلوكي محدد ودقيق

 سلوك.  ء ما سيقوم به المتعلم من. تحديد األهداف في ضوء ما يقومون به وليس في ضو4

 ف هو النشاط الذي يقوم به المعلمالمفترض أن يكون التعليم من أجل المتعلم وليس الهد

 االهتمام بالمستويات الدنيا من المعرفة على حساب المستويات أخرى.5

 والمهارىمثل التحليل والتطبيق وكذلك اغفال أهداف المجال الوجداني  

 ما هو العادة في الكتب الدراسيةتعيين األغراض بصورة وصف محتوى الدرس ك.6

ًا على وذكر العناوين الرئيسية على أنها تعبر عن هدف ما وهذا غير صحيح ألنه ال توجد إشارة لنمط السلوك أو األداء الذي سيكون المتعلم قادر 

 ئه بعد المرور بالخبرة التعليميةأدا

 تصاغ بعض األهداف بطرق يصعب فهمها من قبل المتعلم.7

 النمو والتطور المعرفي والجسمي للطالب

 أهداف تعليمية خاصة

 األغراض السلوكية

 أهداف أساسية عامة

 إعداد المواطن الصالح قادر على تحمل المسؤولية
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 Instructional Objectives االهداف التعليمية ) الخاصة ( :ـ
محددة لسير عملية التدريس فهي تحدد أولويات األنشطة المعرفية  استراتيجيةأهداف تعليمية متوسط المدى مرحلية تختص برسم ووضع  

وبالتالي هي أهداف تعلميه موجه لنشاط المدرس  يفترض ان تحدد في اطار عام شامل لكل درس لموضوع او وحدة دراسية والتي واالدائية 

 والمادة المعرفية وتتضمن بشكل عام من ست اهداف أساسية التي على وفقها تبنى االغراض السلوكية ، وهي االتي :د

) الخلية ، السايتوبالزم( (1  إكساب الطلبة المعلومات بصورة وظيفية للمفاهيم أو المدركات االتية :د

) الشعور بالمشكلة ، تحديد المشكلة ، جمع البيانات، فرض الفروض ،اجراء التجربة ، النتاج ، التفسير تنمية مهارات التف (2 كير العلمي والمتمثلة بد

 ، التعميم (.

 تنمية مهارات حركية ، الرسم التأشير ، الكتابة ، القياس ..الخ (3

 تنمية ميول واتجاهات لدى الطلبة . (4

 ( العلمي.. الخالصدق  الموضوعية، استطالع، )حب الطلبة،تنمية التذوق العلمية لدى  (5

 تنمية التقدير وتثمين عظمة الخالق والجهود العلمية. (6

 وهنا تظهر لنا مصطلحات جديدة هي ) التنمية ، الميول ، االتجاهات ، التقدير ( مما يستوجب توضيح معنى كل منها كما ياتي :د

 ؟ Developmentماذا يقصد بكلمة تنمية :
 التعلم هي تقديم خبرات متعددة لتعميق وتأصيل الجانب الوجداني لدي التلميذ .تأصيل1

 .إعادة التعلم هي تعليم التالميذ الجوانب العلمية بأساليب مختلفة.2

 .محو التعلم هو تغيير بعض الميول والرغبات الغير مرغوب فيها لدي التلميذ3

    Scientifically Interest Conceptمفهوم الميول العلمية : 
 النشاط.معين أو التخطيط للقيام بهذا  القيام بنشاطهي االهتمام الذي يدفع الفرد نحو 

 قسمين:تنقسم الى  العلمية: دأساليب تحديد الميول  .1
 مباشرة.من خالل العالقة بين المدرس والطالب  : تحدثالمباشرةاألساليب  -أ

 يذ، أولياء األمور، البطاقات المدرسية التالم استبيانات، أنشطةوهي : المباشرةاألساليب غير  -ب

 وسائل تنمية الميول العلمية: هي
 الواجبات المنزلية المختلفة،الدروس العملية وأنشطة العروض العملية، األنشطة المدرسية 

 المسابقات العلمية، الدراسات الميدانية العلمية،الجماعات  المدرسية،المشروعات 

 التقويم التربوي

 (داءاختبارات )التحصيل ، األ

 تعليم + تعلم

تغير وتعديل في السلوك 

 المتعلم

 التدريس

 محتوى+ طريقة

 األهداف التربوية العامة

 غايات

 األهداف التعليمية

 الخاصة

 األغراض السلوكية

 نشاط أدائي
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 ية لدي التالميذ.. تنمية بعض االتجاهات العلم2

 Attitude  المقصود باالتجاه:
o  جوانب هي المكون  3حالة من االستعداد او التهيؤ النفسي تتكون من خالل خبرات الشخص وتحدث فيه تأثيرا في نفسية المتعلم تتكون من

 .المعرفي والوجداني والفكري 

o  للسلوك نحو الظواهر والقضايا العلمية المختلفة بطريقة تتسم هي تهيؤ نفسي مكتسب من البياة له صفة الثبات النسبي وهو الموجه

 بالموضوعية والبعد عن الخرافات .

 جوانب االتجاهات العلمية :
 لميةاألمانة الع      لتأني في إصدار اإلحكاما         العقالنية          حب االستطالع      سعة االفق      لموضوعيةا            لدقة ا      

 بها لتنمية االتجاهات : االستعانةالخبرات واالنشطة التي يمكن 

 قياس اتجاهات التالميذ مرة ثانية.      أنشطة العلوم المختلفة      الدروس العملية      العروض العملية         بعض قصص العلماء      

 تنمية بعض القيم لدي التالميذ. .3
  Value تعريف القيم:

يشتق من حاجات اإلنسان األساسية ثم تنتقل وتتفرع لتظهر في صور متعددة باختالف البياة الثقافية وتتضمن القيمة عنصرا مرغوبا فيه  هي ما 

 االجتماعية. في المواقفوهو ما يعطي للقيمة فاعلية 

 أنواع القيم :
 قيم علمية           قيم جمالية       يم سياسية ق         قيم اقتصادية          قيم اجتماعية        قيم خلقية     

 القيم:أهمية 
 .توجه القيم سلوك الفرد إثناء تعامله مع البياة بمكوناتها المختلفة1

 .تدفع القيم السائدة في مجتمع ما الفرد إلى أن يزيد من وعيه بها .2

 .تسعد القيم السائدة الفرد في تقويم سلوكه في المجتمع.3

 ن ارتقاء مفهوم الذات لدى األفراد والمتعلمين..تزيد م4

 .االهتمام بالقيم من خالل المناشط التربوية يزيد من تمثل الفرد لهذه القيم.5

 .يمكن معرفة النوعية السائدة من القيم لدي األفراد وبالتالي نسعى إلى تدعيم بعضها وتعدي اآلخر6

 لى المجتمع..تساعد الفرد على مواجهة التغيرات التي تطرأ ع7

 العدائية..تعمل على وقاية هذا المجتمع من النزعات 8

 مستقبال..تساعد بالتنبؤ بما سيكون عليه الحال في هذا المجتمع 9

 ربوية لتنمية قيم االفراد ..تعتبر بمثابة نقطة البداية للقيادات الت10

 Behavioral objective  ( Purpose)تعريف الغرض السلوكي 

أن يتم إتقان هذه  صعبمن ال اذاالغراض وصياغتها سلوكيًا ألحد المقررات الدراسية يحتاج إلى تدريب متواصل من قبل المعلم إن تحديد    

 المهارة في فترة قصيرة . فعلى سبيل المثال : نبدأ بوضع الهدف على أساس " جوانب الخبرة " كما يأتي : 

 )   هل هو غرض سلوكي ام ال انظر التفسير ؟(                      .قيعَرف الطالب الخلية الحيوانية بشكل دقيان    -

" وعليه فإنه يمكننا أن نترجم الهدف التعليمي السابق إلى عدة أهداف  المعلوماتية جوانب الخبرةيعتبر هدف تعليمي وضع على أساس "       

 كما يأتي: ( Purposes اإلغراض السلوكية سلوكية  التي تسمى ) 

  أشكالها.الخاليا حسب  الطالبيسمي ان  

  الفقريات.شعبة من صفات الطالب ثالث يعدد ان  
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  بمخطط توضيحي  بين الجهاز العضلي والهيكليالطالب يربط ان   . 

   لتخصص الوظيفي للخاليا. الطالب أربع أسباب  يستنتجان 

 األجزاء التي يتكون منها الغرض السلوكي : 

واثنان اختياريان يمكن االستغناء عن  عنهما،اثنان منهما أساسيان ال يمكن االستغناء  ،أجزاءأربعة يتضمن الهدف السلوكي " األدائي " 

 من األخر .  كما أن الجزأين االختياريين أحدهما أكثر أهمية كليهما،أحدهما أو 

:
 
 األجزاء األساسية للغرض السلوكي )األدائي(  :  أوال
 : الفعل السلوكي " األدائي -1

 المطلوب.ُيعد  الفعل السلوكي عنصرًا مهمًا في صياغة الهدف السلوكي ألن هذا الفعل هو الذي يوّجه الطلبة إلى األداء المحدد أو السلوك 

يشرح .... ...  إلخ األفعال التي ال تحتمل أكثر من معنى كما ينبغي أن يكون الفعل  يستنتج، يربط، يحدد، يذكر، مثل:ويمكن أن تكون األفعال من 

 مضارعًا شرط أن يكون قابل للمالحظة 
 
  والقياس.دائمًا فعال

  المرجعي:المحتوى  -2
  ذلك:ومثال  التعليمي.ويقصد به محتوى الموضوع المراد مراجعته من خالل الموقف 

  المرجعي.المحتوى هو  الحي "و " صفات الكائن .  " هو الفعل السلوكي يحددفالفعل " يحدد الطالب صفات الكائن الحي ،  -
:
 
 األجزاء االختيارية للهدف السلوكي " األدائي " .  ثانيا

ينا لتحقيق الهدف مثل ثالث دقائق أو مساحة نحدد زمنًا مع الكفاية كأنيشير إلى مستوى معين من        األداء:مستوى األداء أو معيار  -1

  أسطر. األداء: ثالثومستوى (يكتبالسلوكي: )فالفعل     أسطر.يكتب الطالب تعريفًا عن الخلية الحيوانية في حدود ثالث  ذلك:ومثال  محددة.

ومن ناحية  صحيحًا،يسير بعملية التقويم سيرًا فمن ناحية إفادته للمعلم فإنه يستطيع أن  والمتعلم،والحقيقة أن مستوى األداء يفيد المعلم 

 المتعلم فإنه يستطيع قياس قدراته الخاصة.

أثناء تأديته للهدف في ويقصد بالظروف هنا الحالة التي يكون عليها الطالب  الهدف،ويعني ذكر الظروف التي يتم فيها تحديد       الظروف: -2

  الظرف." هنا هي  أمام زمالئه. فعبارة "  لخلية في حدود ثالثة دقائقيتحدث الطالب أمام زمالئه عن ا: ، كأن نقول 
      فوائد التحديد السلوكي " األدائي " لألهداف :

ن الطالب من تعلم النتائج المرغوب  -1
ّ
 ي.باعتبار أن األهداف هي اإلطار العام ألي برنامج تعليم تعلمها،يمك

 تحقيقه.يعّرف الطالب ما هو متوقع منهم وعندما يعرف الطالب ما هو متوقع منه فإنه يسعى إلى  -2

 التعلم.يدل على شكل وقدر المناهج المطلوبة إلنجاح عملية  -3

  الطالب.يزودنا بأساس واضح لتقويم  -4

 شروط صياغة الغرض السلوكي :    
كل عبارة تصلح ألن تكون غرضا سلوكيًا ، وإنما هناك شروط ومواصفات يجب توافرها ، وأهم عن طريق التدريب المستمر يتبين للمعلم أنه ليس  

 هذه الشروط : 
1- ،

 
 بني طالب وأخر ،  أن يكون الهدف واضحا

 
 أصبح تفسريه مختلفا

 
 فإذا كان الهدف غامضا

 دم.عن امراض ال ، مثل : ان يكتب الطالب بأسلوبه مقالةأن يمكن مالحظته في ذاته ونتائجه -2

.  يحتوي على فكرة واحدة فقط -3
 
 أن يكون قياسه ممكنا

 أن يذكر الغرض على أساس مستوى الطالب وليس على مستوى المعلم.  -4

 ، والبد أن يشري إىل نوع السلوك " األداء " ومستواه أن تحتوي عبارة الغرض على فعل سلوكي )أدائي( -5

 .أن تحتوي عبارة الغرض على ما يسمى الحد األدنى لألداء -6
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 المعادلةالقاعدة العامة لصياغة الغرض السلوكي: ـ      

 .تكملة الجملة+ + داء+ معيار األ شرط األداء التعليمي المطلوب + المحتوى+  الطالب+ فدددعددل سددلدددوكيأن + 
 ()قابل للمالحظة والقياس            

 شيوعًا لدى المعلمين ما يأتي :  ومن أكثر األخطاءاألخطاء الشائعة في صياغة األغراض السلوكية : 

 من نتائج التعلم وسلوك الطالب -1
 
 .  وصف نشاط المدرس بدال

 فالمعلم يركز على نشاطه هو بدال من التركيز على سلوك الطالب ونتائج التعلم ، ويمكن التوضيح من خال ل المثال اآلتي :   
 

 الدم.في  الجلوكوزتعريف الطلبة طريقة كيفية الكشف نسبة  –أ 

 

 في دم اإلنسان  . الكلوكوزيكشف الطالب عن وجود  –ب  

 

 ) واجب (   اكتب في ورقة النشاط العبارة المكتوبة في الشريط األزرق ادناه :ـ

 

 

 وصف عملية التعلم بدال  من نتائج التعلم .  -2
 علم من مثل :وذلك عندما يصوغ املعلم اهلدف يف عبارة تدل على عملية التعلم وليس على نواتج الت

 اكتساب مهارة التحدث بلغة سليمة . -أ 
 يتحدث بلغة سليمة دون تعثر. –ب 

 فاهلدف ) أ ( يركز على عملية التعلم ، أما اهلدف )ب ( فقد ركز على نواتج التعلم .

 تحديد موضوعات التعلم بدال  من نتائج التعلم .  -3
 ويتضح هذا اخلطأ الشائع يف صياغة األهداف من مثل :

 راسة الصفات األساسية ملكونات اخللية النموذجية .د -أ
 يبحث الطالب عن مفردات مكونات الدم يف اجلملة  .  -ب

 صياغة أغراض سلوكية مركبة.  -4
 و املقصود بالغرض السلوكي املركب هو وجود أكثر من ناتج لتعلم يف عبارة اهلدف ويتضح ذلك يف مثل 

 والالفقريات من املوضوع. يستخلص ثالث صفات مشتركة بني الفقريات –أ  
 يستخلص ثالث فكر رئيسة من النص . -ب  

 الفصل الحاد بني مجاالت األهداف .  -5

أن عملية الفصل تمت لمعالجة العلمية للتدريس وتسهيل قهم الموضوعات وتداخالتها فقط، والكثير من األغراض ترد بين المجال المعرفي 

 والوجداني كما سيأتي.

 تصلح للصياغة السلوكية .  استعمال أفعاال ال -6

 –يعي  –يفهم  –يلم  –يستعمل بعض المعلمين أفعاال لها أكثر من تفسير، فيصير الهدف غير دقيق وغير واضح وغير محدد مثل : يعرف  

 يستمتع  –يتذوق  –يدرك 
أصغر   "   ألن الغرض هو  : كما يستخدم بعض املدرسني أفعاال  ال ميكن قياسها أو مالحظتها ، وبذلك تنتفي " سلوكية اهلدف

كما ان هناك كثريًا من األفعال اليت يفضل عدم استخدامها يف صياغة األهداف السلوكية     ناتج تعليمي ميكن مالحظته أو قياسه
 يقدر .... ( –حيترم  –ميتدح  –جيادل  –يرفض  –مثل :  ) يتقبل 

 تصنيف األغراض السلوكية

صياغة خاطئة

صياغة صحيحة

اعِط تفسيرا 

 للحالتين
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 ام إلى ثالثة مجاالت هي:تصنف األهداف التعليمية بشكل ع
قام بلوم بتقسيم المجال المعرفي الى ستة مستويات رئيسة معتمدا في ذلك  :      Cognitive Domainالمجال المعرفي -أوالً:

 على مستوى أداء اإلدراكي بالنسبة للمتعلم ،وهى التي يكتسب فيها المتعلم المعرفة والمهارات العقلية والقدرات الذهنية، ويعمل

على تنميتها وتطويرها مثال ذلك القدرة على التذكر، والفهم، والتمييز، والتحليل، والتفسير، والتطبيق  ... إلخ.    كما موضح في 

 ألشكل أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 لألغراض السلوكية ضمن المجال المعرفي   Bloom( تصنيف1شكل )

 Bloom ضوء تصنيف ( مستويات المجال المعرفي لألغراض السلوكية فى7جدول )

 األفعال الدالة عليه مفهومه المستوى المعرفي

هو القدرة على تميزي واستدعاء المادة التعليمية واستذكارها، 
ويفضل المعلمني هذا المستوى من األهداف ألنه سهل الصياغة، 
يقلل التحقيق، سهل القياس، يزيد من سلطة المدرس، يريح المدرس و

 المتطلبات، يرضى الموجهني والمديرين

يعدد، يعّرف ، يصف، يعيد ، يسمى، 
 يذكر...الخ

ويعنى القدرة على استيعاب معنى األشياء، وبالتايل قدرة الطالب على 
 امتالك معنى المادة التعليمية المتعلمة،

حيث يتمكن من شرح ما أي تفسري المبادئ والمفاهيم العلمية ب
 يالحظه في بيئته من أشياء وأحداث وظواهر

يشرح، يحل، يقارن، يناقش، 
يوضح، يعبر،يختار، يعين، يشير، 

 يترجم، يفسر،يعلل...إلخ

هو القدرة على استعمال أو تطبيق المعرفة التى تم تعلمها فى مواقع 
 ديدةجديدة، أو حل مسائل جديدة فى أوضاع ج

يطبق، يختار، يعمل ، يالحظ، 
يجدول،  يرسم، يوظف، يحل 

يستخدم ، ينفذ، يختبر، يحسب ، 
 يوزن ، يوازن،يقيس، يجرب .

هو القدرة على تفكيك المادة العلمية إىل أجزائها المختلفة وإدراك 
 ما بينها من عالقات مما يساعد على بنيتها وتركيبها

ز، يفرق، يربط، يحلل، يجزئ، يمي
يعزل، يفتت، يقارن، يستخلص 
يفرق، يباين، يميز، يفحص، ، 

 يمايز،...الخ

هو القدرة على دمج أجزاء مختلفة مع بعضها لتكوين مركب أو 
 مادة جديدة، وهو عكس التحليل

يربط ، يصمم، يشكل ، يجرب، 
 يخترع، يرتب

طاء حكم على قيمة المادة المتعلمة وذلك هو القدرة على إع
 بموجب معايري محددة واضحة

 

يقوم ،يصدر، ينتقد، يحكم، يجادل، 
 يتنبأ، يقدر، يثمن، يفند

 Comprehension الفهددددم -2

 Knowledge التذكــــر  -1

Application التطبيــــق -

 Analysis التحليــــل -4

 Synthesis الرتكيب -5

 Evaluation التقويم -6  
  

ً
 أقل شيوعا

  كثرأ     
ً
 شيوعا

 توىأعلى مس

 أقل مستوى
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PsychomotorAnita Harrow 
 

ات العضلية وتوافقها مع الجهاز العصبى وهى تنقسم إلى خمسة وهى التى يكتسب فيها الفرد المتعلم المهارات الحركية التى لها عالقة بالحرك
 مستويات موضحة بالشكل التالى:

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 األفعال الدالة عليه مفهومه المستوى المعرفي ت

1 

يشير هذا المستوى إلى المواقف والعالقات التي 

مجموعة تقود بشكل طبيعي إلى تقليد حركة أو 

 حركات بسيطة

 يردد، يعيد، يقلد، يحاكى، يعيد

 تركيب، يعيد بناء...إلخ

2 
يشير هذا المستوى إلى استعداد المتعلم للقيام 

 بأداء المهارات الفنية البسيطة

 ينفذ حرفيًا، يؤدى حسب التعليمات،

 يؤدى الخطوات المرسومة،

 يشغل جهاز، يركب جهاز،

3 
هو إعادة أداء المهارة بدقة وتناسق وإتقان 

 بطريقة مختلفة عن األصل

 يتقن أداء، ينفذ المهارة

 بطريقته الخاصة، يكتب بخط

4 
يقصد به أداء عددًا من المهارات فى سياق 

 منطقي متفوق واتساق وثبات فى الوقت نفسه

، ، يمثل يبنى 
 
 يصمم عمال

 دورًا فى موقف كامل...إلخ

5 

أي يؤدى وينجز العمل الذي يتطلب عددًا من 

المهارات بسهولة ويسر وبأقل جهد فكرى أو 

 جسمي

ة النوتة  يقرأ، يعزف مع قراء

 دورًا معقدًا يتطلب التخصص،

 يؤلف، يبنى منشأة، يضع خطة .إلخ

 مستوى منخفض  

 يالمجال المهار Anita Harrow( تقسيم  3كل )ش
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 : Affective Domain Purposes )المجال الوجداني )العاطفي -ا :ثالث
تها وتطويرها، وتصنف األهداف وهى التى يكتسب فيها المتعلم الميول واالتجاهات والقيم والرغبات واالنفعاالت اإليجابية ويعمل على تنمي      

 -الوجدانية إلى خمسة مستويات وهى موضحة بالشكل التالى :
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لألهداف الوجدانية Krathwol( تقسيم  2شكل)  
 Krathwol ( مستويات األهداف الوجدانية فى ضوء تصنيف8جدول )

 األفعال الدالة عليه مفهومه المستوى المعرفي

يعنى رغبة الطالب الدائبة لالنتباه إلى ظواهر أو حوافز معينة 

 المدرسية، والوسائل التعليمية ... إلخ()الفعاليات التعليمية، والكتب 

يميز، يلتفت، يصغي، يبدى اهتماما بسيطًا، 

يستقبل دون تركيز، يسأل، يطلب معلومات 

 حول، يجيب عن أسالة حول، يستخدم شياًا ...إلخ

تعنى المشاركة الفعالة من جانب المتعلم بعد قبول االستجابة والرغبة 

 ما.ا عن نتائجها ومحاولته اتخاذ مواقف حيال ذلك بطريقة فيها والرض

يبدى اهتماما، يوافق على، يبادر، يحيى، يناقش، 

يمضى وقتًا فى األمر، يطيع، يساعد، يمارس، 

 يفضل، يتحدث عن...إلخ

هو عملية ضم قيم مختلفة مع بعضها وحل التناقضات الموجودة بينها 

 متماسك داخلي قيميإلى بناء بغرض الوصول 

يناقش، ينظر، يجرد، يوازن، ينظم، ينسق، 

 يحدد موقفه، يقرر العالقات، يصدر أحكامًا...إلخ

يدعم، يعزز، يزيد مساهمته، يساعد، يساند،  أى القيمة التى يعطيها الطالب لشيء معين، أو سلوك محدد

 ع عن، يهاجم...إلخينكر، يمنع، يحتج، يداف

يعيد النظر، يطلب موقفًا، يقاوم، يقرر، يعبر  يمثل هذا المستوى أعلى المستويات التصنيفية فى المجال الوجداني.

، يتابع، يؤمن، يمارس ...إلخ
 
 وفعال

 
 قوال

 ( Teachingمفهوم التدريس  )
ق فيما أنفسهم على منقسمون المتخصصين في مجال التربية والتعليم  أّن  يبدو          

ّ
 التدريس وطريقة ،Style التدريس أسلوب: بمفاهيم يتعل

Method ,  التدريس في والمدخل   Approach ,التدريس وإستراتيجّية Strategy، ها يرى فبعضهم
ّ
 طريقة هو واحد لمفهوم مرادفات أن

  .  تتسع أو تضيق  ، المفاهيم تلك بين اختالفات هناك ّن أ يرى آخر وقسم . التدريس

 Responding االستجابة  ـ 2        

 Receiving ـ االستقبال1          

 Valuingالقيــــــــــــــــم  ـ 3     

 Organizationيم التنظيــــــــــم القـ 4        

 Characterization القيم ا ـ تمثيل5

 أقل شيوعا           

 أكثر شيوعا           

 أعلى مستوى          

 أقل مستوى          
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 متخصص كمفهوم(  Teaching ) التدريس نا

 : بانه  التدريس ويعرف  .

 (

، وصحيحًا علميًا إعدادا النشئ بأعداد إليها يعهد لكي فيها المدارس إنشاء الحديثة للمجتمعات الحضارية الظواهر أهم من إن 

  من وكانت ذلك في األسرة وتساعدها، المجتمع عن نيابة

 مؤسسة وجعلها المدرسة إنشاء إلى المجتمع لجأ فقد المعرفة هذه كسر في الطفل مساعدة عن األسرة وعجز وتعمقها المعرفة التساع نظرًا-أ

 .متخصصون معلمون بمساعدة الدور بهذا تقوم متخصصة

 على األسرة قدرة عدم إلى األحيان من كثير في أدى والسياسية الدينية والمعتقدات والثقافي جتماعيواال االقتصادي المستوى في األسر اختالف-ب

 .المرغوب السلوك أنماط اختيار

 أهمية للتدريس فان ولذلك، الواحد الجيل أبناء بين مشتركة قاعدة وبناء المرغوبة السلوك أنماط تنتقي أن تحاول التربوية : المؤسسة كانت ولهذا

 : يلي ما في تتضح ان يمكن برىك

 .الثقافي التراث نقل -1

 .المرغوبة السلوكية االتجاهات تكوين -2

 .والتوجيه اإلرشاد -3

 .للطالب النفسية بالصحة االهتمام -4

 [2.]العلمي البحث روح غرس -5

 ( طريقة التدريس )

، ولكن كان لزاما على المختصين توضيح تلك المصطلحات والمرادف بشكل دقيق  تكثر المصطلحات والمرادفات في مجال علمي او تربوي

(،الذي قد يظن البعض انه مرادف Teaching بحث يسهل على الطالب او الباحث استخدامه في مكانه الصحيح المناسب ومنها مصطلح التدريس )

اال  Approach ، المدخل  Style، أو االسلوب  Educationية أو حتى لمصطلح الترب Instructionأو التعليم Learningمصطلح التعلم 

 اننا سنحاول ان نوضح مفهوم التدريس قدر االمكان وكما ياتي :

( Teachingالتدريس )   

. 

الفرق بني الطريقة واألسلوب

:  طريقة التدريس

ة التدريسّية األنماط مجموعة" : أسلوب التدريس
ّ
لة بالمدرس  الخاص

ّ
 متقنة( ) إضافة شخصية" لديه والمفض

 طبيعة أسلوب التدريس

أن أسلوب التدريس يرتبط بصورة أساسية بالصفات والخصائص والسمات الشخصية للمعلم، وهو ما يشير إلى عدم وجود قواعد   

س حددة ألساليب التدريس ينبغي على المعلم إتباعها أثناء قيامه بعملية التدريس، وبالتالي فإن طبيعة أسلوب التدريس تبقى مرهونة بالمدرم

وبشخصيته وذاتيته وبالتعبيرات اللغوية، والحركات الجسمية، وتعبيرات الوجه ، واالنفعاالت، ونغمة الصوت، ومخارج الحروف، واإلشارات 
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 ماءات، والتعبير عن القيم، وغيرها، تمثل في جوهرها الصفات الشخصية الفردية التي يتميز بها المعلم عن غيره من المعلمين، ووفقًا لهاواإلي

 .يتميز أسلوب التدريس الذي يستخدمه وتتحدد طبيعته وأنماطه

  :-أساليب التدريس وأنواعها

تنوع أيضًا أساليب التدريس، ولكن ينبغي أن نؤكد أن أساليب التدريس ليست كما تتنوع إستراتيجيات التدريس وطرق التدريس ت   

محكمة الخطوات، كما أنها ال تسير وفقًا لشروط أو معايير محددة، فأسلوب التدريس كما سبق أن بينا يرتبط بصورة أساسية بشخصية المعلم 

ه عما سواه من األساليب، على اعتبار أن مسألة تفضيل أسلوب تدريسي وسماته وخصائصه، ومع تسليمنا بأنه ال يوجد أسلوب محدد يمكن تفضيل

نفسه وبما يفضله هو، إال أننا نجد أن معظم الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع أساليب التدريس قد ربطت  درسعن غيره تظل مرهونة، بالم

  .ةالتحصيل الطلبيمكن الحكم عليه إال من خالل األثر الذي يظهر على  ن هذه األساليب وأثرها على التحصيل، من زاوية أن أسلوب التدريس اليب

ويقوم على أساس إعطاء التعميمات والمفاهيم والحقائق للطالب بشكل مباشر يعتمد على ما لدى المعلم لذا فهو يناسب  األسلوب المباشر: د 1

 ور األكبر فيها للمعلم. الطريقة اإللقائية وطريقة المحاضرة وغيرها من الطرق التي يكون الد

وهو أفضل من سابقه حيث أن المعلم ينطلق من قاعدة الطالب ويعطيهم حرية أكبر للتفاعل والنقاش كما هو في  د األسلوب غير المباشر: 2

 ر المباشر.(عن هذا الجانب يوضح الفارق بين المباشر وغيFlandersالطريقة االستقرائية والمناقشة وغيرها، ولعل ما ذكره)فالندرز 

وهذا األسلوب يقوم على أساس وجود عناصر مشتركة بين الطالب بحيث يتم التعامل معهم على أنهم متقاربون في  األسلوب الجماعي: د 3 

 الخصائص والصفات كطريقة المشروع.

التعليم فرديا أكثر ويوضح لكل طالب عكس السابق يمايز هذا األسلوب بين خصائص الطالب وصفاتهم بحيث أنه يجعل من  د األسلوب الفردي: 4 

 أو مجموعة صغيرة من الطالب أسلوب وطريقة مختلفة وفق حاجاتهم.

وهذا من األساليب الخطيرة سواء مدحا أو نقدا فإذا لم يستخدم بحرص وعناية معتمدا على الصفات الفردية لكل طالب  د أسلوب المدح والنقد: 5 

 ه ضوابط وشروط وكذلك النقد وإن كانت الدراسات أشارت إلى نجاح أسلوب المدح أكثر من النقد. فإنه أثره قد يكون عكسيًا فالمدح ل

وهذا األسلوب يعتمد على تقويم المعلم لطالبه وإعطائهم تغذية راجعة عن أدائهم يسمح لهم بمراقبة تطورهم  د أسلوب التغذية الراجعة: 6

 جابي.ومعرفة ما طرأ على مستواهم من تغير سلبي أو إي

حيث أن حماس المعلم وتفاعله ومحاولة جعل الطالب متواصلين معه قدر اإلمكان يساعد وبشكل كبير على ارتفاع  د األسلوب الحماسي للمعلم: 7 

 نسبة التحصيل لديهم ويكون هذا الحماس أبلغ تأثيرا إذا كان متوازنا ومنضبطا وليس حماس عشوائيا.

ا تكرار األسالة وتكرار األجوبة سواء من قبل العلم أو الطالب حيث أن هذا التكرار لع أثر إيجابي في تحصيل والمقصود هن د أسلوب التكرار: 8 

ن التالميذ ويزيد من نسبة االحتفاظ وبقاء أثر التعلم بشكل أكبر. وبشكل عام فإن أسلوب التدريس غالبا ال يكون مخططا له بشكل كامل بل أ

ستوى تفاعلهم هي التي تحدد األسلوب الناسب وتنويع األساليب حتى أثناء الدرس الواحد له أثر إيجابي أفضل موضوع الدرس وخصائص الطالب وم

ص وما ذكر آنفا من أساليب هي أمثلة ألساليب عديدة ويستطيع كل معلم أن ينمي له أسلوبا خاصا في التدريس يتوافق مع طبيعة المرحلة وخصائ

 لمناسب يجعل الطالب أكثر تفاعال وبالتالي زيادة بقاء أثر التعليم .الطالب حيث أن انتقاء األسلوب ا

 أسلوب التدريس الجامعي

من  الدافع الباطن ويولد االهتمام الذي يدفع بالطالب إلى بذل جهوده ليصل إلى ما ينشده يعتمد أسلوب التدريس الجامعي الحديث على تحريك  

 .هنا تتعدد وسائل تحريك الدافع أهداف .

 :استراتيجيات التدريس

كلمة انجليزية مشددتقة من كلمة إغريقية قديمة ، تعنى " فن قيادة الجيوش "  أو أسددلوب القائد العسددكرى " 

ها " مجموعة من فى وضدددع الخطط وإدارة العمليات الحربية وفى ضدددوء هذا التعريف العام لإلسدددتراتيجية يمكن تعريف اسدددتراتيجية التدريس بأن
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إجراءات التدريس المختارة سددددلفا من قبل المعلم أو مصددددمم التدريس و والتى يخطط السددددتخدامها فى أثناء تنفيذ التدريس بما يحقق األهداف 

 التدريسية المرجوة بأقصى فاعلية ممكنة ، وفى ضوء اإلمكانات المتاحة " 

ن طريقة للتدريس وذلك ألنه ال توجد طريقة واحدة مثلى للتدريس بل ثمة طرائق عديدة هذا وتشددمل اسددتراتيجية التدريس غالبا على أكثر م    

 يتم اختيار إحداها وفقا لظروف معينة .
؟اإلسرتاتيجيةكيف تصمم

 ةخطو وكل تنفيذها، عند بالمرونة اإلستراتيجية تتسم بدائل، حتى خطوة لكل يكون بحيث إجرائية خطوات صورة في اإلستراتيجية تصمم

 إستراتيجية تنفيذ عند المعلم من يتطلب لذلك المرجوة، األهداف لتحقيق ومتتابعة تفصيلية منتظمة جزياات على تحتوي

 . التدريس مكونات على بينهم والتعرف الفردية الفروق وفهم المتعلمين طبيعة ذلك في مراعيًا منظم تخطيط التدريس

التدريسفيالجيدةاإلسرتاتيجيةمواصفات

 .الموقف التعليمي في المتوقعة واالحتماالت المواقف جميع تتضمن بحيث الشمول، -1

 .للتطوير والقابلية المرونة -2

 .األساسية الموضوع تدريس بأهداف ترتبط أن -3

 .الطالب بين الفردية الفروق تعالج أن -4

 .( جماعي ، فردي ) ونوعه التدريس نمط تراعي أن -5

 بالكلية. المتاحة اإلمكانات تراعي أن -6

التدريسإسرتاتيجيةمكونات

 : أنها علي عام بشكل التدريس إستراتيجيات مكونات زيتون كمال حدد

 . التدريسية األهداف -1

 . تدريسه في لها وفقا ليسير وينظمها ، المعلم بها يقوم التي التحركات -2

 . األهداف إلي الوصول في المستخدمة والمسائل والتدريبات األمثلة -3

 .التعليمي الجو -4

 لها. المعلم أو عضو هياة التدريس ويخطط ينظمها التي المثيرات عن الناتجة الطالب استجابات -5

 :التدريس في واألسلوب والطريقة اإلسرتاتيجية بني األساسية الفروق

اإلستراتيجي

 ة

 تضمن ، ءاتاإلجرا من منظمةومتكاملة خطة

 زمنية ترةفل الموضوعة األهداف تحقيق

 محددة

 متكاملة خطة سمر

 التدريس لعملية وشاملة

 ، أهداف ، أساليب ، طرق

 ، تقويم ، مهارات، نشاطات

 مؤثرات ، وسائل

 - شهرية – فصلية

 أسبوعية

 الطريقة
 لتوصيل المعلم    يختارها التي اآللية

  األهداف وتحقيق المحتوي

 التدريس تنفيذ

 عناصره بجميع

 القاعة الدراسية   داخل

 ، محتوي ، أهداف

 نشاطات ، أساليب

 تقويم ،

عدة  ىعل مجزأ موضوع

 واحدة محاضرة –محاضرات

 محاضرة من جزء–

 االسلوب
 لتنفيذ يتبناه المعلم الذي النمط

 مع المباشر التواصل حين التدريسية فلسفته

 لبةالط

 جسدي صالات  ، لفظي اتصال التدريس طريقة تنفيذ

 حركي

 من محاضرة جزء

. 
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 ق التدريس :ـائتصنيف طر

سيطرة على   دددددد يلعب فيها المعلم دورا نشطا محوريا فى ال

 د التقويم(   العملية التعليمية من حيث ) التخطيط د التنفيذ

ددد فهو يؤكد أفكاره موجها بذلك عمل الطالب وناقدا لسلوكه 

 ، مع تبرير الستخدامه السلطة داخل الفصل .

 . ( د أمثلة على ذلك ) طريقة اإللقاء ) المحاضرة ( د المناقشة .

 

دددددددد فيها يكون ا لمعلم موجهًا ويكون المتعلم مشدددداركا بنسددددبة عالية فى العملية 

  التعليمية .

ددددددد ويتركز اإلهتمام فى هذا النوع على ممارسددة عمليات التعلم المختلفة ، وإكسدداب  

المتعلمين السددلوكيات اإليجابية ، مثل اإلعتماد على الذات ، والثقة بالنفس ، وبث روح 

 التنافس ، والتعاون فيما بينهم .

وار ، حل دددددددد أمثلة على ذلك طريقة  ) التعلم التعاونى ، العصددددف الذهنى ، لعب األد

 المشكالت ......( . 

  Methods of Teachingطرائق التدريسأنواع  
 من مكّونات المنه    

ّ
ى أهمّيتها في التأثير المتبادل بينها ، وبين كل

ّ
ل طرائق التدريس مكّونًا هاّمًا من مكّونات المنهج ، وتتجل

ّ
 تشك

ّ
ج األخرى ؛ فلكل

، ومواّده التعليمّية ، وأنشددطته ، وأسدداليب تقويمه ؛ ولذلك ينبغي على المدّرس أن يكون على دراية  موضددوع طرائقه المناسددبة ألهدافه ، ومحتواه

ن نفسه على امتالك مختلف طرائق التدريس ، تقليدّيها وحديثها ، ويخ
ّ
ن من صوغ أهداف درسه ، ويوط

ّ
تار  ووعي بأهداف المنهج ومحتواه ؛ ليتمك

 
ّ
مين من اسددتيعاب المعارف ، واكتسدداب المهارات ، وتشددّرب القيم التي ينطوي عليها محتوى المنهج ، وبالتالي أنسددبها ، وأجداها ؛ لتمكين المتعل

 تحقيق أهدافه .

  :أسباب اختالف طرائق التدريس 

 وقد يكون موضوع  والغرض من درس في العلوم العامة لتالميذ المرحلة االبتدائية يختلف عنه في المرحلة الثانوية ،   :الغرض من التعليم - 1

فمن المواد ما هو نظري ، ومنها ما هو عملي ، ومن المواد ما يستلزم استخدام الوسائل المعينة ، كالصور والنماذج    :- طبيعة المادة - 2

الب في المناقشة ، وكشف فمن الموضوعات ما يحتمل اشتراك الط    . واألجهزة ، ومنها ما يمكن استغناؤه عنها ، ولهذا كله أثر في اختالف الطريقة

 . غموضه بصورة مستمرة ، ومنها ما يستوجب العرض واإللقاء في أكثر األحيان

  .الواحد فروقًا فردية ، فينبغي أن يكون لها أثر في اختيار الطريقة المالئمة لكل نوع من الطالب الصف لبة أن بين الط   طبيعة الطلبة :د  د 3

  ق مختلفة ، تبعًا الختالف مراحل التعليمائبطر تعالج المواد الدراسية  لذا الطلبة،ال تناسب التالميذ التي تناسب  الطريقة  :-مراحل التعليم  -4

  فتوافر األجهزة والصور والنماذج ونحو ذلك في مدرسة ما يشجع على اتباع طرق معينة ، في عالج المناهج الدراسية    :- إمكانيات المدرسة - 5
  :-ه أفقهالمعلم وسع - 6

 . أن اختالف المدرسين في طرائق التدريس يرجع إلى ما بينهم من فروق في االطالع واالنتفاع بالتجارب التربوية ونحوها   

حث عن و القياس و األرقام أرقى المعارف اإلنسانية نموا و ضبطا بعد القرآن و السنة. و من هنا جاءت الحاجة إلى مختبرات و معامل العلوم للب

 تشابهات الدقيقة والنظم العجيبة في مخلوقات الله وهي التي نطلق عليها القوانين.ال

 و مع تطور تدريس العلوم أصبح للمختبر وظيفتان رئيستان:

 التحقق من معارف سابقة؛ -1

 اكتشاف معارف جديدة. -2

نادى المربون بضرورة الربط القوي بين المحتوى و الطريقة في و توثقت الصلة بين المحتوى المعرفي و الطريقة أو العمليات المعرفية، من أجل ذلك 

 تدريس العلوم. و تدريس الطريقة يعني الحاجة إلى المختبر و إلى التجريب في تدريس العلوم.
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ين و الفرضيات و يمكن القول بأن معمل العلوم هو ذلك الجزء من المدرسة المخصص إلجراء التجارب والعروض العلمية، و التحقق من صحة القوان

 النظرية عمليا.
 تصنيفات طرائق التدريس :

مين ، 
ّ
م ، وأعداد المتعل

ّ
م والمتعل

ّ
 من المعل

ّ
ف التربوّيون طرائق التدريس تصدددنيفات عديدة اعتمادًا على جملة من األسدددس ، كدور كل

ّ
وطبيعة صدددن

مين ، وطبيعة النشاط الفكرّي الحاصل ، والصال
ّ
م والمتعل

ّ
 حّية للمواّد الدراسّية ، وهذه التصنيفات هي : التفاعل بين المعل

م : -@
ّ
م والمتعل

ّ
 من  المعل

ّ
 التصنيف على أساس دور كل

م، نقسم طرائق التدريس إلى ما يأتي:
ّ
م والمتعل

ّ
 وفي ضوء هذا المعيار، معيار دور المعل

م -أ
ّ
 :د  كطرائق المحاضرة واإللقاء والعرض . طرائق حسب الدور الفاعل للمعل

م :دددد طرا -ب 
ّ
م الذاتّي )التعليم المبرمج ، والحقائب التعليمّية،   ئق حسب  الدور الفاعل للمتعل

ّ
م على التوجيه ، كطرائق التعل

ّ
ويقتصر دور المعل

 والبرامج المحوسبة ، وغيرها ( .

م:د -ج   
ّ
م والمتعل

ّ
 كما هي الحال في المناقشة.  طرائق تجمع بين دور المعل

ف هنا ضمن فاتين :  د الطلبة :دالتصنيف على أساس عد -*
ّ
 وتصن

م التعاونّي .-أ
ّ
 المشكالت ، والتعل

ّ
 طرائق التدريس الجمعّي ، كالمحاضرة ، والمناقشة ،وحل

 طرائق في التدريس الفردّي  ، كالتعليم المبرمج ، والتعليم الحاسوبّي .-ب

م :ـ-*
ّ
م والمتعل

ّ
 ا لتصنيف على أساس طبيعة التفاعل بين المعل

 

ف ضمن فئتين :التصنيف على أساس النشا -*
ّ
 , وتصن

ّ
 ط الفكري

 

 

ة ,  -*
ّ
 الدراسي

ّ
ة للمواد

ّ
 : طرائق ضمن فئتنيوتصنّف الالتصنيف على أساس الصالحي

 تصلح لمختلف المواد ، كالمحاضرة ، والمناقشة .General Methods طرائق تدريس عاّمة  -أ

ة)نوعية( -ب     تصددددلح لماّدة بعينها ، كطرائق تدريس اللغة العربّية ، أو طرائق Methods   Specialطرائق تدريس خاصددددّ

 تدريس االجتماعّيات أو العلوم ، أو غيرها من المواّد 

 

م مرسل و التلميذ مستقبل ، فهي " 
ّ
م ؛ لتحقيق األهداف، فالمعل

ّ
فظي للمعل

ّ
صف بالسلوك الل

ّ
تعتمد على تعّد هذه الطريقة من أبرز الطرائق التي تت

ب مع استخدام السبورة أحيانًا في تنظيم بعض األ
ّ
م بإلقاء المعلومات على الطال

ّ
فكار و تبسيطها، في حين يجلس الطفل هادئًا مستمتعًا قيام المعل

م ." وتتضمن طريقة المحاضرة  أسلوبين هما :
ّ
م لترديد بعض ما سمعه من المعل

ّ
بًا دعوة المعل

ّ
 مترق
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 Style Description      أسلوب الوصف -1

غياب  إن األسلوب الوصفي يالءم كثيرا من تالميذ المرحلة االبتدائية ويكون مجديًا في

الوسائل التعليمية وفي حضورها على السواء والوصف الحسي يقوي المالحظة لدى الطالب  

تالميذ من خالل اكتشاف يمكن أثناء الوصف إشراك ال  ويلفته إلى تفاصيل األشياء

في فهم    وتصحيح الخطأ المعلومات عن طريق الصور الحسية الطبيعية او الممثلة 

    وتفسير األفكار الخاطاة 

Style  Story

القصة باب واسع من أبواب التعليم في المدرسة االبتدائية تصلح لكثير من 

والمواقف التعليمية وتستخدم في كثير من المواد والدروس التي يراد المجاالت 

منها التوصل إلى حقائق وأهداف سلوكية أخالقية . ويجب ربط القصة بالهدف 

. الدرس أهداف لتحقيق ومشوقة . الذي نوردها من أجل تحقيقه

 :وهي المكونات، أو المحاور من عدد ولها    

 و باستير مثل األشخاص -1

                                                                                     .شتايناين

 .القصة في تمر التي األحداث  -2

 الرازي بكر أبي بين دار الذي الحوار مثل األشخاص بين المتكون الحوار  -3

 بغداد مستشفى مكان تحديد حول( المعتضد) العباسي والخليفة

 .واليورانيوم وزوجها كوري وقصص الكنيسة وقاضي جاليليو بين دار الذي رالحوا أو 

 .فيه حدثت الذي الزمان القصة يتخلل أن البد إذ الزمان، -4 

 وهناك. واستغاللها استثمارها أحسن إن اليومية العلوم دروس تقديم في ناجحة تدريس طريقة تكون والتي  لقصصا الكثير من  إلى الكريم القرآنذكر وقد   

 .وخيالية واقعية القصص من نوعين
 شروط القصة العلمية :

 الترديد بطريقة التعرض وأن شيقة بطريقة تعرض أن -1

 .المتعلمينلعمر   مناسبة تكون أن  -2

 .سردها قبل للقصة المتعلمين تشويق  -3

 .وأخرى فترة كل بين المفاجأة عنصر القصة يتخلل أن  -4

 وتزيد التفكير باالحداث الرذيلة وتنبذ لةالفضي إلى تدعو أن   -5

 .مميزًا الصوت يكون أن ويجب الصوت نبرة  يريتغ  -6

 .وتسلسلها وترابطها العلمية القصة تماسك  -7

 بة الطل على جديدة القصة تكون أن  -8

 .االنتباه ينتظر وأن القصة سرد فيدرس الميستعجل   ال أن -9

 .السبورة على للقصة تلخيص عن عبارة ةفرعي عناويندرس الم يكتب أن -10

 .مبالغة  فيها اليكون أن فيجب كذلك تكن لم إن ولكن واقعية القصة تكون أن يشترط من هناك -11
 

https://www.storyboardthat.com/ar/ 
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 ممزيات  القصة العلمية:
 .عرضها المعلم أحسن إن التشويق في غاية إلى العلوم حصص نحول أن يمكن إنها بل للدرس، المتعلمين انتباه تجذب -1

 .تعليمية بمتعة وتستبدله الممل التلقين جو عن المتعلمين تبعد  -2

 .والروايات القصص حب على المجبولة البشرية النفس طبيعة تناسب  -3
 :ومنها الطريقة، هذه على المآخذ بعض هناك ولكن

 .والضحك المرح من جو إلى الدرس فتحول استخدامها المعلم يحسن ال قد -1

 .الكذب في التهاون التلميذ في ويبني الكاذبة الخيالية لقصصا يستخدم من هناك  -2

 .المهارات تهمل  -3

 ( : Lecture  ) المحاضرة  مزايا الطريقة  اإللقائية
 التجهيزات الخاّصة.   و االقتصاد في الوقت -1

 في وقت محدود. بة تدريس مجموعات كبيرة من الطل -2

 توفير جّو من الهدوء داخل حجّرة الدراسة. -3
ه إىل الطريقةالنق

ّ
  المحاضرة  د الموج

 تجعل الطالب سلبّيًا ، و تهمل حاجته إلى النشاط و الفاعلّية الالزمة لنمو خبراته . -1

 ذهنّيًا بسبب الملل الذي تحدثه هذه الطريقة لديهم.بة تؤّدي إلى شرود الطل -2

م المعرفي ، وعلى المستوى البسيط منه -3
ّ
ز على التعل

ّ
ر(  ترك

ّ
 ) التذك

م اآلخرين: المجال المهارّي و الوجدانّي . لمستويات األخرىو تهمل ا
ّ
 ، إضافة إلى إهمالها مجالّي التعل

ز على العرض اللفظّي ، و تهمل استخدام الوسائل الحسّية ، كالنماذج و المجّسمات  -4
ّ
 ترك

 و الصور ، و يمكن تحسين المحاضرة من خالل :  

 .اإلعداد الجّيد 

 .ترتيب عناصرها و فكرها 

 تخدام بعض الوسائل اإليضاحّية.اس 

 .الربط بين فكرها 

 .ين لطرح األسالة ، و اإلجابة عن استفسارا تهم
ّ
 إتاحة المجال للمتلق

 Discussion 1## المناقشة أو الحوار  

م بإدارة حوار شفوي حول الموقف التدريسّي ؛ بهدف الوصول إلى
ّ
أو معلومات جديدة ،  معطيات "وهي طريقة التدريس التي تعتمد على قيام المعل

ر جّوًا من النشاط في أثناء الدرس ، و تتيح مشاركة
ّ
ها توف

ّ
م  و تختلف هذه الطريقة عن طريقة المحاضرة أو اإللقاء بأن

ّ
الة في عملية التعل

ّ
الطالب الفع

م.
ّ
 من أن ينفرد بها المعل

 
 بدال
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 خطوات طريقة المناقشة:

  مع الطلبة . اختيار الموضوع المناسب ، بالتنسيق 

  : التخطيط للمناقشة ، ويشمل 

 تحديد محاور الموضوع المناقش .  -

 مجموعة البحث في واحد من تلك المح  -
ّ

 اور  .تقسيم الطلبة إلى مجموعات ، وتكليف كل

قة بالموضوع .  -
ّ
 إرشاد الطلبة إلى مصادر المعلومات المتعل

 تحديد مكان المناقشة وزمانها .  -

 ي مشدددداركة الطلبة جميعهم فيها ، مع المحافظة على آداب الحوار ، واحترام اآلراء ، وعلمّية الطرح ، تنفيذ المناقشددددة ، وتو
ّ
خ

ة ، وتدوين النتائج المستخلصة .
ّ
 ودعمه بالحجج واألدل

 ع استفتاءات تقيس مدى التقّدم الحاصل بعد المناق
ّ
 أبرز شة التقويم ، حيث تطرح مجموعة من األسالة حول محاور الموضوع ، أو توز

ّ
 و لعل

 
 : :ـ الطريقة الحوارية  ممزيات

 . الة في الحصول على المعرفة
ّ
 تزيد من إيجابّية التلميذ و مشاركته الفع

 . ها تعّوده الحديث و اإلصغاء و آداب الحوار و المناقشة
ّ
م مهارات اجتماعّية ؛ألن

ّ
 تنّمي لدى المتعل

 م مفهوم الذات ؛ عندما يحّس بأ
ّ
ه قادر على المناقشة والمشاركة والتفاعل .تنّمي لدى المتعل

ّ
 ن

 . ها ال تحتاج إلى تجهيزات إضافّية
ّ
 التقليدّي العادّي ،؛ أي أن

ّ
 يمكن استخدام هذه الطريقة في الصف

ه إىل هذه الطريقة ، منها :
ّ
 هناك بعض االنتقادات التي توج

ّ
 غري أن

 ، وإدارة الحوار . -1
ّ

مين مهرة في ضبط الصف
ّ
ب معل

ّ
 تتطل

 األسالة ، وطريقة توجيهها ، بحيث تراعي الفروق الفردّية ، وتتناول المستويات المعرفّية المختلفة . صوغ -2

م بالخبرة المباشرة . -3
ّ
 غالبًا ما تستبعد هذه الطريقة المواّد الحسّية ، واألجهزة التعليمّية ؛ مّما يحرم التلميذ التعل

ة إذ -4
ّ
م تكليف التالميذ تحضير الدرس في البيت ؛ لمناقشتهم بمضامينه الحقًا في قد تتحّول هذه الطريقة إلى طريقة رتيبة ممل

ّ
ا اعتاد المعل

م إلى ما يأتي :
ّ
 ويمكن تحسين هذه الطريقة ، وتالفي عيوبها بلجوء المعل

ّ
 الصف

 عنصر قبل المناقشة . -
ّ

 تحديد عناصر الموضوع الذي سيناقشه ، وأبعاد كل

مة تغطي جوانب -
ّ
 الموضوع كافة .     إعداد أسالة منظ

 التزام قواعد طرح السؤال ، وتنقيح إجابات الطلبة ، وبلورتها ، وتعزيزها . -

 إرشاد الطلبة إلى سبل الوصول إلى  الحقائق المتصلة بموضوع المناقشة .  -

 حفز الطالب على االشتراك في المناقشة .  -

 واحدًا ذا معنى . -
 ّ
 ربط عناصر الموضوع بحيث تغدو كال

 تذكير الطلبة بين آن وآخر بجوهر الموضوع الذي تتمحور حوله المناقشة .  -

 التلخيص بين آن وآخر لما تّم التوّصل إليه من نتائج حول موضوع المناقشة .  -

 المحافظة على سير اتجاه المناقشة نحو األهداف المتفق عليها بشكل متتال .  -

 التقويم الذاتي الذي يرصد مدى تقّدم الطلبة.  استخدام مختلف أنواع التقويم ، وخاّصة -

ور الطرائق إبقاء الموقف التدريسّي حّيًا ومثيرًا وجديدًا ؛ من خالل عدم تكليف الطلبة إعداد الموضوع في البيت بشكل دائم " . وعلى الرغم من حض -

ها طرائق تقليدّية ، حيث ظهر
ّ
ف على أن

ّ
ت أساليب وإستراتيجّيات وطرائق حديثة فرضتها المتغّيرات الجديدة الثالث السابقة وفاعلّيتها ، فهي  تصن

سائل والتقنيات في التربية وعلم النفس ، وازدياد االهتمام بمخرجات التعليم ، والتركيز على مراعاة معايير الجودة الشاملة في المناهج والطرائق والو

 ( واألنشطة ، ومن تلك الطرائق : طرائق تدريس حديثة ) نوعية
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ه حصددول أكثر من 
ّ
م بأن

ّ
%  80عّرف بعضددهم إتقان التعل

ب على أكثر من 
ّ
% من الدددرجددات ، وتقوم  80من الطال

م إلى أقصدددى درجة 
ّ
م يتعل

ّ
هذه الطريقة على جعل المتعل

لذي  بالتفّوق في اإلنجاز ، هذا التفّوق ا ممكنة تشددددعره 

ل دافعًا له 
ّ
 نشاط وفاعلّية يشك

ّ
م بكل

ّ
لالستمرار في التعل

 ، وتمّر هذه الطريقة بثالث مراحل أساسّية ، هي :  

 
 مرحلة اإلعداد :  -1

لدرس              يل ا م بتحل
ّ
لة يقوم المعل هذه المرح وفي 

مين ، ووضددع أهداف تدريسدد
ّ
ّية مصددوغة بشددكل دقيق وواضددح وقابل للمالحظة إلى حقائقه األولّية ، أو وحداته الفكرّية التي يريد إيصددالها إلى المتعل

م ، 
ّ
ب قبل التعل

ّ
 والقياس ، وقياس مستوى الطال

م ، وتحديد إجراءاته التدريسّية ، والوسائل  المناسبة المؤّدية إلى تحقيق األهد
ّ
 اف. وتشخيص نقاط ضعفهم ؛ لتحديد نقطة البداية في التعل

م الفعلّي :  -2
ّ
 مرحلة التعل

ل هذه  
ّ
م الفعلّي لحقائق الدرس ووحداته التي حّددت في مرحلة اإلعداد ، واسددددتيعابها ، بحيث ال يتّم وتمث

ّ
المرحلة قيام الطلبة بالتعل

 بعد إتقان النقطة السددددابقة ، وتنفيذ كل النشدددداطات والمهام المطلوب
ّ

ة ، وإجراء االنتقال من نقطة  إلى النقطة التالية من نقاط الدرس وحقائقه إال

 فكرة قبل التعالتقوي
ّ

د من االستيعاب الدقيق لكل
ّ
م ، والتأك

ّ
م ؛بهدف تحديد التوجيه الصحيح للتعل

ّ
م الجديد . م التكوينّي أو البنائّي في أثناء التعل

ّ
 ل

ق من إتقان  -3
ّ
م:مرحلة التحق

ّ
  التعل

                 
 
 نقطة  اإلتقان، بدرجة من وتهدف هذه المرحلة إلى التأكد من تحقيق األهداف المحددة للدرس كامال

ّ
وتتضدددّمن إجراء التقويم الختامّي  لكل

م االختبار بنجاح ، 
ّ
م بنتائج أدائه في الحال  ، فإذا اجتاز المتعل

ّ
م ، من نقاط الدرس ،  ويتّم تصحيح االختبار فورّيًا ، ويخطر المتعل

ّ
 له متابعة التعل

ّ
يحق

م المبرمج بوساطة    وهكذا .  واالنتقال إلى الدرس التالي من دروس المقّرر ،
ّ
 الحاسوب.وغالبًا ما تستخدم هذه الطريقة في التعل

 المشكالت 
ّ
 : Problems Solving##  حل

ها إعمال الفكر ، )   جاوز ب ت
ّ
بة يتطل صددددعو

 المشكالت في التعليم : هو منهج علمّي يبدأ باستثارة تفكير 
ّ

وأسلوب حل

  وفق خطوات الطالب بوجود مشكلة 
ّ

 التفكير ، والبحث عن حل
ّ

ما تستحق

 سة عدد من النشاطات التعليمّية .علمّية  محّددة ، ومن خالل ممار

ولكي ينجح هذا األسددددلوب في المواقف التعليمّية ال بّد من توافر جملة من 

 الشروط في الموقف التعليمّي المشكل ، منها :

 المشددددكلددة جملددة من األهددداف -
ّ

ق حددل
ّ
ة التي تنّمي تفكير  أن يحق التربويددّ

مين ومهاراتهم .
ّ
 المتعل

م الدافعّية لتحقيق األهداف ، واإلصددددرار على تجاوز  -
ّ
أن تتوافر لدى المتعل

 الصعوبات .

ها . -
ّ
م ، بحيث تستثيره للعمل على حل

ّ
 أن تكون المشكلة على درجة من األهمّية للمتعل

صعو - سبة من ال شكلة على درجة منا سه من جهة أن تكون الم د لديه اإلحباط ، أو تفقده الثقة بنف
ّ
م من جهة ، وال تول

ّ
بة بحيث تتحّدى قدرات المتعل

 ثانية .
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 بالمشكلة.اإلحساس أو الشعور  -

 تحديد المشكلة   -

  المشكلة.جمع المعلومات عن  -

  الفروض .وضع  -

ق من  -
ّ
  التجربة .الفروض التحق

- 
ّ

د من صّحته  األمثل،الوصول إلى الحل
ّ
  والتأك

ّ
 تعميم الحل

مين من خالل السددددماح لهم بإطالق العنان  
ّ
تهدف إلى توسدددديع خيال المتعل

ر عدد من الحلول الممكنة ، للتفكير بحرّية تاّمة في مسددألة ، أو مشددكلة ما ؛ بحثًا عن أكب

 واختيار المناسب منها بعد مرحلة فرز وتقويم جماعّية  

ولكي يكون هذا األسددلوب ناجحًا في تحقيق األهداف المرجّوة من اسددتخدامه ، ال بّد من 

 مراعاة بعض األسس والقواعد في جلسة العصف الذهني ، منها : 

جلسة مهما بدت ضعيفة ، أو تافهة ، ما تشجيع األفكار الصادرة عن المشاركين في ال -

ة ، والمبادئ والمعتقدات   باألخالق العامّ
ّ

دامت مرتبطة بموضددددوع الجلسددددة ، وال تخل

 الدينّية ، أو تنطوي على التحامل الشخصّي . 

 إتاحة الفرصة إلعطاء  أكبر عدد ممكن من األفكار .  -

 التركيز على الكم المتولد من األفكار .  -

 المطروحة ملك للجميع . األفكار -

 يمكن تحسين األفكار المتشابهة بالدمج بين أكثر من فكرة ، أو حذف بعض أجزاء الفكرة الواحدة أو اإلضافة إليها ، أو إعادة صوغها . -

 . تهياة المتعلمين 

 ألفكار . اختيار أحد الطلبة لتدوين ا 

  . تمهيد عن المشكلة للتأكد من استيعاب الطالب لها 

  . تحديد المشكلة المطروحة للنقاش 

  . تحديد الوسائل المصاحبة 

  . تذكير بالقواعد والمبادئ الالزمة لتطبيق األسلوب 

 . البدء بطرح األسالة ، وتدوين اإلجابات 

 . تحسين اإلجابات بالحذف أو اإلضافة أو الدمج 

 

 ن األفكار الجديدة الناتجة عن جلسة العصف الذهنّي .تدوي 
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 : Discovery## طريقة التعلم باالكتشاف 
م  

ّ
جة المتعل لذي يحدث نتيجة لمعال م ا

ّ
باالكتشدددداف هو " التعل م 

ّ
التعل

ى يصددددل إلى معلومات جديدة ، وهو عند 
ّ
المعلومات ، وتركيبها ، وتحويلها ؛ حت

مّي ال يعطى فيه
ّ
مه إلى التلميذ ، أي تلقينه  أوزبل : موقف تعل

ّ
المفهوم المراد تعل

له ذهنّيًا ، بينما يرى بعضددددهم أّن 
ّ
إّياه، بل عليه أن يكتشددددف بنفسدددده قبل أن يتمث

ّية ؛ الكتشددددداف بعض  ّيات العقل خدام العمل ها اسددددت ّية االكتشددددداف يتّم في عمل

ّيات الم الحظة المعلومات مثل المفاهيم والعالقات والحقائق ، وتضددددّم هذه العمل

 والتصنيف والقياس والتنّبؤ والوصف واالستنتاج .

م من خالله التفاعل مع بياته ، واسدددتثمار  اذ ،هو  أّن       
ّ
يسدددتطيع المتعل

نه من اإلجابة قدراته العقلّية ، ومناقشدة األمور ،  وإجراء التجارب العلمّية المختل
ّ
فة ، بهدف الوصدول إلى الحقائق والقواعد والنتائج بشدكل مباشدر يمك

م باالكتشاف نوعان :على التساؤالت .
ّ
 وللتعل

يه  -1 م بتوج
ّ
يث يقوم المعل ح

، العملّية التعليمّية بطريقة تؤّدي إلى اكتشددداف الطلبة لحقائق الدرس ، ومعلوماته 

 وبالتالي إلى تحقيق الهدف من الدرس . 

: ويعمددل الطلبددة في هددذا النوع من  -2

نهم من 
ّ
م بشدددكل يمك

ّ
ل أو توجيه من  المعل

ّ
 دون تدخ

ّ
االكتشددداف بشدددكل مسدددتقل

مها .
ّ
 Inquiryوتسدددمى ) الطريقة االسدددتقصدددائية  اكتشددداف الحقائق المراد تعل

Method) 

م في العملّية التعليمّية 
ّ
ل هذا األسلوب إلى حّد كبير الدور الفاعل للمتعل

ّ
ويمث

ص في 
ّ
مّية ، ويتلخ

ّ
" قيام الطلبة بتمثيل بعض المواقف ، وتقّمص الشخصّيات 2التعل

 سلوب :؛ من أجل اكتساب الخبرة ، وخطوات هذا األ

 .  ) اختيار الموضوع )صالح للتطبيق ،مرتبط بواقع الطالب 

 · ّية ، الوقت ة ، التزام الموضددددوع ، الشددددمول بادئ ) التطّوع ، الحريّ ماد م اعت

 المحّدد ، تعّدد وجهات النظر(.

 · . " عقد جلسة لتقويم النتائج ، واستخالص األفكار المشتركة 

  :الطريقة االستنباطية -1
 . باط لغويًا : استخراج المعلومات واستخدامهامعنى االستن -

 . معناه في االصطالح التربوي : الوصول إلى المعلومات الجديدة لدرس ما عن طريق استجواب الطالب واالستعانة بخبراتهم السابقة -

  :طريقتانتقوم على االستنباط  -

 )االستنتاجية(سية الطريقة القيا -الطريقة االستقرائية .                   ب  - أ
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  .معنى االستقراء : التتبع ، والتحري ، والتفحص  :## الطريقة االستقرائية

فهذه  . نها خالصة الدرسوسميت هذه الطريقة كذلك ألنها تتبع أجزاء الدرس وأمثلته وتفاصيل المعلومات التي يحتويها ، لتستخرج م             

سابقة ، أما الكل المجهول هو :  كل ، ومن المعلوم إلى المجهول فالجزء المعلوم هو : األمثلة المبنية على خبراتالطريقة تبدأ من الجزء وتنتهي إلى ال

 . القاعدة العامة التي يراد التوصيل إليها وبيان ذلك أن الدرس الذي يعطي بهذه الطريقة يمر بثالث مراحل

 . هد فيها: إعداد األمثلة ، وعرضها ، وبيان الشا المرحلة األولى

 . : دراسة األمثلة ومناقشتها والموازنة بين حاالتها المختلفة وهي مرحلة الشرح واالستقصاء المرحلة الثانية

 . : استنتاج القاعدة وصياغتها بدقة وفي وضوح ، ويشترط في كل أولاك مشاركة الطالب مشاركة فعالة المرحلة الثالثة

  :- ## الطريقة القياسية
 ، ثم إيراد أمثلة مناسبة لها فهي تبدأ بالكل وهو القاعدة وتنتهي بالجزء وهو المثال ، وتنتقل من المجهول  تعتمد على ذكر

 
القاعدة أو الخالصة أوال

 . بالنسبة إلى الطالب  وهو القاعدة الجديدة ، إلى المعلوم وهو األمثلة الجزئية التي يراد تطبيق القاعدة عليها

 : ذه الطريقة ثالثومن ذلك القول إن خطوات ه

  .وهي القاعدة الكلية األساسية المراد تقديمها للتالميذ المقدمة الكربى: -

  . وهي األمثلة الجزئية التي توضح القاعدة المقدمة الصغرى : -

 النتيجة : -

   :الطريقة الحوارية # #
  . ( لب وهي من الطرائق التي تعتمد على المشاركة بين المعلم والطالب ،فهي تستند إلى الحوار الذي البد له من طرفين متحاورين ) المعلم والطا

  : أما أسلوب الحوار الذي يأخذ مجراه في الدروس التي تعطي بهذه الطريقة فيمر بثالث مراحل -
  .الخاطئةول إجابات مرحلة قب -1

 . وفيها يرتك المعلم تالميذه يسرتسلون في اإلجابة عن أسئلته بمقدار ما تحيط به معارفهم ، ولو كانت خاطئة

  :الشكمرحلة   -2

  وفيها يحاول المعلم بيان أوجه الخطأ في تلك اإلجابات وإقناع الطالب عن طريق المناقشة بتلك األخطاء.
  :لشكامرحلة اليقني بعد  -3

وهذه الطريقة كما ترى  . وهو اليقين المبنى على المعلومات الصحيحة والمستند إلى توضيح الحقيقة . وفيها يصحح المعلم المعلومات المطلوبة

 تعتمد على تصحيح معلومات الطالب السابقة فهي تنتقل من المعلوم إلى المجهول

 :شروطها

 .للمناقشةاختيار الموضوع الذي يصلح   1-

  .الموضوعبالقراءة حول هذا  ةبتنبيه الطل 2-

  .المناقشةتخصيص جزء من المناقشة لتوضيح موضوعها وأفكارها الرئيسية وأهداف  3-

  .والحوارمحاولة اشتراك الجميع في النقاش  4-

 .المناسبةتوضيح الضوابط  غيرهم، وإنماأن ال يستأثر مجموعة من الطالب بالحوار والمناقشة دون  5-

 .نفوسهمتشجيع الطالب غير المشتركين ومحاولة جذبهم للمناقشة وإزالة عامل الخوف والرهبة من  6-

 . اليقظة التامة حتى ال يخرج الطالب عن موضوع المناقشة 7-

 . محاولة تحقيق األهداف التي رسمها المعلم للمناقشة 8-

 . تصحيح األخطاء حتى ال تستقر في األذهان 9-

 . بما وصلت إليها المناقشة تلخيص كل فترة 10-
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 . ترك الفرصة للتالميذ ليتمرسوا على الحوار ويستفيدوا منه 11-

 . في النهاية تربط جميع الخطوط التي دارت حولها المناقشة لتظهر في وحدة متماسكة 12-

  . عدم تسجيل األفكار يضيع الفائدة المتوقعة منها 13-

 -: طرق تقوم على جهود المدرس وحدة -14

  :## طريقة الزيارات الميدانية

المتمثل في  الفعالة في مجال المواد االجتماعية، وذلك لكونها تنقل التلميذ من المحيط الضيق تعتبر طريقة التدريس الزيارات الميدانية من الطرائق

ليمية بالبياة بمختلف جوانبها، والعمل على تطور إلى ربط المؤسسة التع الورشة أو الفصل الدراسي إلى مواقع العمل واإلنتاج، وتهدف هذه الطريقة

والنظريات إلى حلول علمية لمواجهة مشكالت  المشكالت التي تواجهها، وتنمية الحساسية االجتماعية لدى التالميذ، وترجمة المبادئ البياة وتحديد

من التخطيط لها بصورة  تاحف، فإنه لكي تكون هذه الطريقة فعالة البدبصورة ألحد المصانع أو المزارع أو الم البياة. وسواء كانت الزيارة الميدانية لها

 من كونها طريقة ترفيهية كما هو جاري حاليا كبيرًا بالبرنامج التعليمي حتى تؤدي الغرض منها، كطريقة تعليم
 
  .بدال

 :الميدانية في التدريس خطوات استخدام طريقة الزيارات
  : الخطوات اآلتية فإن على المعلم أن يتبعالستخدام هذه الطريقة في التدريس 

  .د تحديد أهداف الزيارة ومكانها1

  . التقارير عن الزيارة وتحديد جوانب االستفادة من هذه الزيارة د تقديم 2

  .أثناء الزيارة د تحديد المشكالت التي تمت مالحظتها 3

  .في موقع الزيارةوالعاملين  د تقويم نتائج الزيارة من قبل التالميذ والمعلم 4

  : ##  طريقة التدريب العلمي

لتدريس المواد االجتماعية خاصة الخرائط واآلثار. ذلك ألن التدريب العلمي  يعد التدريس عن طريق التدريب العلمي من أفضل األساليب التي تستخدم

المهاري والجانب المعرفي في عملية التعليم. وتعتبر هذه  لجانبارتباطًا بحاجات التالميذ، كما أنه يظهر بطريقة كبيرة عالقة التكامل بين ا أكثر

المهارة المطلوبة، بكل العناصر التي  الحرفي والمهني. ولكي نعلم التالميذ بهذه الطريقة ينبغي أن تكون البياة مهيأة لتعلم الطريقة األساسية للتعليم

  :وهذه العناصر هي ي متناول اليد ،هذه العناصر ف يمكن أن تمارس فيها وأن تعززها، على أن تكون

 .تعلمه أيسر بكثير إذا أوتي فهمًا باألساليب التي من أجلها يتعلم ما هو مقبلعليه د أن المتعلم يجد1

 .وضوحالمتعلم أن يتقنها ويتمكن منها، وعلى ذلك يجب أن تعرض عليه ب د أن هناك قدرًا كبيرًا من المعلومات مما يرتبط بالمهارة نفسها وعلى 2

 . التمرين على المهارة في ظروف فعلية وفي وضعها الفعلي د أن يمارس 3

المشكلة من أولها إلى آخرها، تعززه فيها قوة  االطالع على مجمل المهارة العلمية، حيث أنه متى تمكن المتعلم من اإلحاطة بكل د أن يتاح للتلميذ 4

. الدوافع التي بدأ بها

  : تسير عملية التدريس في طريقة التدريب العلمي على النحو اآلتي

  .د تحديد الهدف من التدريب 1

  .د تحديد موضوع التدريب بدقة  2

الموضوع مبينًا أهميته وعالقته بباقي موضوعات  د إعطاء صورة أولية عن 3 

  .البرنامج

  .جزاء المختلفةاأل د البدء بعرض موضوع التدريب وعرض 4 

  .د متابعة أسماء هذه األجزاء وعالقتها بالنص 5

وأخيرًا فإن تحقيق أي طريقة  .العالقات والخطوات المتتابعة لذلك استخدام الجوانب العضلية في تشغيل وفك وتركيب األجزاء المختلفة ، مع شرحد  6
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  :تاليةالسابق ذكرها البد من معرفة المعلم للمعايير ال من هذه الطرق

 .د الهدف التعليمي1

  .د طبيعة المتعلم2

  . د طبيعة المادة3

  ( خبرة المعلم ) نظرة المعلم إلى التعليم د4

 :Presentation Method ة العملّي  العروض طريقة ## 

م ا لوفقدرس يقوم الم         
ّ
لطريقة بأداء المهارات أو الحركات موضددوع التعل

 طلبةأمام ال

وتحت ه األداء ، ويكّرر الطلبة أداء المهارة المقّررة بعددرس لم، وقد يكّرر ا

 
 
 إشرافه أّوال

الذي  بعض األفالم أو التسددجيالت التي تعرض األداء  درس وقد يسددتخدم الم

ولنجاح طريقة العرض ، ال بّد من توافر يعتبر نموذج أسددداسدددي لعرض المادة 

 الشروط اآلتية :

ض المهارة أو لضمان انتباه التالميذ لعر التقديم للعرض بصورة مشّوقة ؛ -

 المهارات المقّررة 

 العرض ؛ لزيادة فاعلّيتهم على درس مساعدة المبإشراكهم  وفي أداء المهارة ،  طلبةإشراك ال -

 منهم رؤية المهارات المعروضة أو سماعها . طلبة تنظيم ال -
ّ

 في مكان العرض ، بحيث يسمح لكل

ال يستغني عنها المدرس في تدريس أجزاء من ماّدة ( طرائق أساسّية  العرض العملي ) المحاضرة ، المناقشة ، مثل ة إّن طرائق التدريس العاّم 

  تخّصصه ، أّيًا كان

 : مميزات الطريقة الجيدة في التدريس

  .هد تراعي المتعلم ومراحل نموه وميول1

  .د نستند على نظريات التعلم وقوانينه2

  .الجسمية والعقلية د تراعي خصائص النمو للمتعلمين3

  .المتعلم د تراعي األهداف التربوية التي نرجوها من4

  .د تراعي طبيعة المادة الدراسية وموضوعاته5

وهي طرق فردي وطرق  دامها لتسهيل عملية التعلمالتدريس .ومما سبق يتضح أن هناك طرقًا عديدة يمكن استخ وفي ضوء أهمية طرق

المدرس باختيار وتنويع الطريقة المناسبة وفقًا ألهداف الدرس ومستويات  جماعية مع اإلشارة أنه ال توجد طريقة مثلى للتدريس وربما يقوم

 .ونوعية المحتوى الذي يدرسه اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة التالميذ
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نوع من التعليم يتيح الفرصة لمجموعة من المتعلمين ال تقل عن أثنين وال  /هو

داخل مجموعات يتعلمون  تزيد عن سبعة بالتعليم من بعضهم البعض 

من خاللها بطريقة اجتماعية أهدافًا وخبرات تعليمية تؤدي بهم في 

   الدرس . النهاية إلى بلوغ الهدف من 

طالب( بحيث يسمح  6-2التعلم ضمن مجموعات صغيرة من الطالب ) /هو

ومساعدة بعضهم البعض لرفع مستوى كل   للطالب بالعمل سويًا وبفاعلية،

 فرد منهم وتحقيق الهدف التعليمي المشترك. 

وتتميز المجموعات  أداء المهمات الموكلة اليهم. ويقوم أداء الطالب بمقارنته بمحكات معدة مسبقًا لقياس مدى تقدم افراد المجموعة في 

فليس كل مجموعة هي مجموعة تعاونية، فمجرد  التعلمية التعاونية عن غيرها من أنواع المجموعات بسمات وعناصر أساسية نناقشها فيما يلي، 

 وضع الطالب في مجموعة ليعملوا معًا ال يجعل منهم مجموعة تعاونية 

  ميزات التعلم التعاوني
  أثبتت الدراسات واالبحاث النظرية والعملية فاعلية التعلم التعاوني. وأشارت تلك الدراسات إلى أن التعلم التعاوني يساعد على التالي:

 رفع التحصيل األكاديمي  .1

 التذكر لفترة أطول  .2

 مساندة اجتماعية أكبر  .3

 عملزيادة التوافق النفسي اإليجابي وزيادة السلوكيات التي تركز على ال .4

 اكتساب مهارات تعاونية أكثر   .5

 نظرًا لمشاركته ومساهمته الفعلية في الدرس .  –زيادة دافعية المتعلم لتعليم العلوم  .6

 شعور المتعلم باإلنجاز الذاتي .   .7

 تنمية الروح التنافسية بين التالميذ كمجموعات وليس كأفراد .  .8

 يتيح لهم فرصة المناقشة والحوار .   .9

  –لمين وبناء أخالق اجتماعية مرغوبة تهذب سلوك المتع .10

 تعوض عن نقص اإلمكانات واألجهزة المعملية .  .11

 كالقدوة على االتصال والحديث وإبداء الرأي . –النمو االجتماعي للمتعلم  .12

 عيوب التعليم التعاوني : 
 ال يتعمق في المادة العلمية .  -1

 ثرون من األسالة . ألن التالميذ قد يك –قد يكون سببًا لضياع الوقت   -2

 الشتراك أكثر من طالب في اإلجابة .  –قد يكون سببًا لتقطيع المعلومات وبعثرتها  -3

  إلطالة المدرس في اإلجابة أو الخروج عن الموضوع المقرر .  –قد يكون سببًا لعدم تحقيق األهداف الخاصة بالدرس  -4

 ذوي مهارات عالية في ضبط الفصل .  درسين يحتاج م -5

 طوات تنفيذ التعليم التعاوني : خ
 بتقسيم الفصل إلى مجموعات صغير ويعيين رئيسا لكل مجموعة  درس يقوم الم   -1
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مقدمة بسيطة عن موضوع الدرس والمهام المناطة بكل مجموعة قد يكون الموضوع لجميع المجموعات موحدًا أويجزء موضوع مدرس يقدم ال   -2

   الدرس بين المجموعات

 م كل مجموعة بتقسيم العمل ) الدرس ( على أفرادها . تقو  -3

 دمها رئيس المجموعة للمعلم . تخلص كل مجموعة إلى النتائج المطلوبة ويق  -4

   يقدم المعلم ملخصًا للنتائج التي توصلت إليها كل مجموعة عبارة عن ملخص الدرس .   -5

     1(    االعتماد المتبادل االيجابي 
فمن المفترض أن يشعر كل طالب في المجموعة أنه بحاجة إلى بقية زمالئه وليدرك أن نجاحه أو  .يعتبر هذا العنصر من أهم عناصر التعلم التعاوني

.يعتمد على الجهد المبذول من كل فرد في المجموعة فأما ان ينجحوا سويًا أو يفشلوا سويًا  فشله
 لية الفردية والمسؤولية الزمرية مسؤو(    ال2  

 في العمل والتفاعل مع بقية افراد المجموعة بايجابية، وليس له الحق بالتطفل على عمل اآلخرينأعضاء المجموعة مسؤول باإلسهام  كل عضو من
 لوجه (   3  

 
 التفاعل المعزز وجها

  .ًا لوجه مع زميل آخر في نفس المجموعةيلتزم كل فرد في المجموعة بتقديم المساعدة والتفاعل االيجابي وجه

 معززًا وجهًا لوجه
 
 .واالشتراك في استخدام مصادر التعلم وتشجيع كل فرد لألخر وتقديم المساعدة والدعم لبعضهم البعض يعتبر تفاعال

 البينشخصية والزمرية  المهارات (   4  

وبناء الثقة   ب المهارات االجتماعية الالزمة للتعاون مثل مهارات القيادة واتخاذ القراريتعلم الطالب في التعلم التعاوني المهام األكاديمية الى جان

 وإدارة الصراع. ويعتبر تعلم هذه المهارات ذو أهمية بالغة لنجاح مجموعات التعلم التعاوني 
 عالجة عمل المجموعة (    م5   

 مدى محافظتهم على العالقات الفاعلة بينهم ألداء مهماتهم يناقش ويحلل افراد المجموعة مدى نجاحهم في تحقيق اهدافهم و
 أنواع التعلم التعاوني 

 المجموعات التعلمية التعاونية الرسمية  

 المجموعات التعلمية التعاونية الرسمية هي "مجموعات قد تدوم من حصة صفية واحدة إلى عدة اسابيع 

ي المجموعة قد أنمو بنجاح المهمة التعلمية التي أسندت إليهم وأي مهمة تعلمية في أي مادة ويعمل الطالب فيها معًا للتأكد من أنهم وزمالءهم ف

 دراسية ألي منهاج يمكن أن تبنى بشكل تعاوني.

 المجموعات التعلمية التعاونية غري الرسمية  
ع دقائق إلى حصه صفية واحدة، ويستخدم المجموعات التعلمية التعاونية غي الرسمية تعرف "بأنها مجموعات ذات غرض خاص قد تدوم من بض

هذا النوع من المجموعات أثناء التعليم المباشر الذي يشمل أنشطة مثل محاضرة، تقديم عرض، أو عرض شريط فيديو بهدف توجيه انتباه 

بشأن ما سيتم دراسته في   توقعاتالطالب إلى المادة التي سيتم تعلمها، وتهياة الطالب نفسيًا على نحو يساعد على التعلم، والمساعدة في وضع 

 الحصة، والتأكد من معالجة الطالب للمادة فكريًا وتقديم غلق للحصة

 المجموعات التعلمية التعاونية األساسية  
جل والتي هي "مجموعات طويلة األجل وغير متجانسة وذات عضوية ثابتة وغرضها الرئيس إن تزود الطالب بالعالقات الملتزمة والدائمة، وطويلة األ

 تدوم سنة على األقل وربما تدوم حتى يتخرج جميع أعضاء المجموعة 

 دور المعلم في التعلم التعاوني -
وعلى المعلم ان يتخذ القرار بتحديد األهداف التعلمية وتشكيل المجموعات التعلمية   دور المعلم في التعلم التعاوني هو دور الموجه ال دور الملقن

 مفاهيم واالستراتيجيات األساسيةكما أن عليه شرح ال
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 ومن ثم تفقد عمل المجموعات التعليمية وتعليم الطالب مهارات العمل في المجموعات الصغيرة 

 وعليه أيضًا تقييم تعلم الطالب المجموعة باستخدام أسلوب تقييم محكي المرجع

 أجزاء وهي :ويشتمل دور المعلم في المجموعات التعلمية التعاونية الرسمية على خمسة  

 اتخاذ القرارات : .1

 تشكيل المجموعات  .2

 إعداد الدروس  .3

 التفقد والتدخل .4

 التقييم والمعالجة   .5

 Scientific Laboratoryالمختبرات العلمية 
 أهداف مخترب العلوم:

 يمكن إجمال أهداف معمل العلوم فيما يلي:

 وصل المعرفة باالعتقاد الشرعي الصحيح؛ -1

تدريس العلوم )إكساب المهارات، فهم أعمق، تحقيق العديد من أهداف    -2

 ؛….(تمثيل الواقع، تدريس المحسوس

 تحقيق وسائل السالمة و األمان؛   -3

 تدريس المواضيع الصعبة و الغامضة؛  -4

 ( للمتعلم؛Critical Thinkingتنمية التفكير المنطقي )  -5

 ( المضبوطة أو الموجهة؛Observingتنمية القدرة على المالحظة )  -6

 التفهم ألعمال العلماء و دور المختبر و التجريب في االختراع و الصناعة؛ زيادة  -7

 زيادة اتجاهات التالميذ نحو المختبر و العلوم عموما.  -8
 الصحية:مخترب شروط و مواصفات ال

اخل المعمل، وأهم هذه لمعامل العلوم شروط ومواصفات خاصة ضرورية للحفاظ على سالمة المتعلمين الذين عادة ما يجتمعون بأعداد كبيرة د

 الشروط:

 تجهزي كامل؛ -1

 كاف ألعداد المتعلمني؛   -2

 توفر وسائل السالمة؛  -3

 وجود محضر معمل متخصص؛  -4

 توفر األدوات الضرورية.  -5
 واقع مختربات العلوم:

وينبغي يختلف واقع مختبر العلوم في المدارس عن المثاليات المذكورة آنفا،       

 أو محاولة تحسينه. والواقع يرينا ثالثة أنواع من المختبرات في المدارس:مع الواقع كما هو  التعامل
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 انواع المختربات العلمية
 المختبرات النموذجية:-1

وفي الغالب تحوي معامل مجهزة تجهيزا جيدا وفيها مواصفات صحية وسالمة    

لمعلم كافية، إال أنه ينقصها األدوات واألجهزة الخاصة بالتجارب اليومية، ويمكن 

أن يستفيد من صناعة أجهزة من خامات البياة بالتعاون  -كحل لهذه المشكلة–العلوم 

 مع المتعلمين.

 المختبرات العادية: -2

مل ال ويكون هذا المعمل عادة صغير وال يتوفر به االحتياطات األمنية والصحية، إال أنه يؤدي الكثير من أغراض المعمل التعليمية، وهذه المعا      

تختلف كثيرا عن سابقتها من حيث التجهيز و ما ينبغي عمله، و ينبغي االهتمام 

 بتنظيم التالميذ لصغر المعمل.

 المختبرات المحورة )المستحدثة(: -3

وبالرغم من الجهود لتوفير معامل العلوم في كل مدرسة، إال أن هناك مدارس في        

بالتالميذ وال يتوفر فيها معمل  مناطق نائية وقرى بعيدة ومباني صغيرة مكتظة

للعلوم، وفي هذه الحالة يحاول معلم العلوم إنشاء معمل بالتعاون مع إدارة المدرسة، 

أو إحضار بعض العروض إلى الفصل مع مالحظة شروط السالمة واألمان، أو حمل معمل 

 مصغر.

 أنواع المختبرات حسب االستخدام 
 

 

 

 

 دور المدرس في المختبر: 

 وبعده، وهي: وأثناءمعلم العلوم أدوار عليه أن يقوم بها في المعمل وذلك قبل الدرس 

 دوره قبل الدرس:

 )مدرسي العلوم( في المدرسة. تجهيزات مع اإلعداد و التنسيق  -1

 التأكد من توفر األدوات الالزمة.  -2

 مة المختبر و خلوه من المواد الخطرة أو السامة قبل دخول الطلبة.التأكد من سال  -3

 إجراء التجارب بنفسه قبل الدرس.   -4

 دوره أثناء الدرس:
 المدرس والطلبة.التركيز على سالمة  -1

 جميع الطلبة .مراقبة   -2

 .والعرض،درس قريبا من الم الطلبة يجب تجميع توزيع الطلبة توزيعا مناسبا،   -3

 ميع التالميذ يشاهدون العرض.التأكد من أن ج  -4

 التأكد من عدم خطورة ما يعمله المدرس للطلبة.  -5
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 دوره بعد االنتهاء من الدرس:
 التأكد من انتهاء جميع الطلبة من العمل المطلوب )تحقق أهداف الدرس(. -1

 التأكد من فهم التالميذ.  -2

 تقويم التجربة أو العرض.  -3

 جميع األدوات إلى مكانها. ترك المختبر نظيفا الئقا لزميله و إرجاع  -4
 وسائل السالمة و األمان في مختربات العلوم:

م نفسه بالرغم من دور مختبر العلوم في تعلمها إال أنها ال تكون نافعة دون أن يراعي معلم العلوم الوسائل التي تضمن سالمة المتعلمين والمعل

iوالمعمل، ومن هذه الوسائل : 

 المتعلمين.التأكد من مناسبة المكان لعدد  -1

 التأكيد على التالميذ بعدم لمس أي جهاز أو تيار إال بعد استشارة المعلم.  -2

 التأكد من عدم وجود أنابيب غاز في أو مواد مشتعلة في المعمل.  -3

 عدم وضع الكحول مع اللهب.  -4

 عدم شم أو تذوق بعض المواد الكيميائية الصلبة.  -5

ن أخطرهددا حددامض الكبريتيددك المركددز، و عنددد تخفيددف األحمدداض تخفددف قطددرة تلددو الحددرص التددام عنددد اسددتخدام األحمدداض عمومددا ومدد  -6

 قطرة على جدار األنبوبة التي بها ماء و ليس العكس.

يجددب نقددل القلويدددات و األحمدداض عدددن طريددق اسدددتخدام المخبددار المددددرج ولدديس الماصددة تجنبدددا لدددخولها إلدددى الفددم و مدددن ثددم البلعدددوم   -7

 ي للبلعوم و احتراق أجزاء من الفم.فيحدث التصاقات في الغشاء المخاط

 استخدام الماسك دائما.  -8

 عدم جعل فم األنبوبة تجاه  الوجه، و خصوصا عند استخدام مواد كيميائية.  -9

 يجب أن ال يستخدم المدرس يده في نقل المواد كي ال يقتدي به طلبته.  -10

 ة.عدم إشعال كمية كبيرة من الهيدروجين تجنبا النفجاره وآثاره الحراري  -11

 عدم لمس الصوديوم باليد.  -12

 عدم لمس الزئبق باليد أو استنشاقه، ألنه سام جدا.  -13

 عدم لمس المغنيسيوم لشدة حرارته، و عدم النظر إليه مباشرة.  -14

 جعل اليد دائما جافة، وخصوصا عند إجراء تجارب الكهرباء.  -15

جددروح فددي اليددد )الطلبددة أو المدددرس حتددى ال تصددل  عدددم اسددتخدام الكواشددف السددامة مثددل السدديانيد و كلوريددد الزئبقيددك مددع وجددود  -16

 هذه المواد إلى الجهاز الدوري في اإلنسان فتسبب الوفاة فورا
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 مخطط )    ( يوضح  أنواع اسرتاتيجيات التعليم الحديثة

 

 

( او التابلت قم باالتي بعد تنصيبك الباركود في جهازك  ) الموبايل ( او الحاسوب او )   -1

ضع الباركود الذي امامك في مربع قارئ الباركود  -2

غط على الرابط.يظهر لك رابط االختبار المطلوب  افتح االنرتنت وض -3

عندما يفتح الرابط تظهر نسخة االختبار  امأل الحقول المطلوبة  -4

اجب عن جميع األسئلة وفي النهاية قم بعملية ارسال  -5

ان ظهرت لك نافذة التحقق قم اجراء المطلوب  . -6

صفراء اختبار فصلي األول واجب الدخول وعدم الدخول يعني الرسوب وإعطا
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  -مفهوم التدريس:
 إشرافها بقصد  ة تتم وفق تتابع معين من اإلجراءات التي يقوم بها المعلم وتالميذه داخل المدرسة وتحتهو عملية مقصودة ومخططة ومنظم

 
                                               

 
 
 
 

 
 
 

 أعم و أشمل من التدريس التعليم:
مخططة تتم داخل المدرسة أو غير المدرسة في زمن محدد أو غير محدد و يقوم بها المعلم  عملية مقصودة أو غير مقصودة مخططة أو غير

 أو غير المعلم بقصد مساعدة الفرد على التعلم و اكتساب الخبرات 
 

 التعليم التدريس وجه المقارنة

 المعلم يقصد أو ال يقصد المعلم يقصد كل فعل أو فعل أو  موقف القصد

 مخطط أو غير مخطط مخطط مسبقا التخطيط

 واضحة أو غير واضحة األهداف معروفة وواضحة وضوح األهداف

 زمن محدد أو غير محدد زمن محدد وملتزم بوقت زمن محدد

 المعلم أو غير المعلم المعلم فقط القائم عليه

 المدرسة أو غير المدرسة المدرسة المكان
 

 Learning التعلم :
التي تظهر في سدددلوك المتعلمين بعد مرورهم بخبرة معينة  و يسدددتدل عليها من خالل قياس أدائهم  مجموعة من التغيرات السدددلوكية

سددداليب المعرفي و النفس حركي و الوجداني في ضدددوء الخبرات التي مروا بها . ويتمثل في أسدددلوب الطالب /المعلم في أداء مهارة التدريس وتنفيذ األ

 تي تتناسب مع أهداف المادة الدراسية ومحتواها المناسبة لها خالل الموقف التعليمي وال

 

 

 

سالتدري

تفاعلي تقليدي

مجرد إعطاء معلومات وتلقينها وحفظها من قبل 
 المتعلم  استعدادا المتحانات معينة.

 فن مساعدة االخرين  على أن يتعلم



 قنيات تعليم /ا.م.د. سالم الموسويمحاضرات مناهج وطرائق وت  
 

 SALIM ALMOSAWI 89         سم علوم الحياة             للصفوف الثالثة ق   2020-2019/  التعليم وتقنيات وطرائق مناهج 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 

             
 

                        
 

        
                                                                                             

 
            

                                                               
                                                          

 
                                                               

 
 
 

 نهما  االثنان معا ؟هل من الممكن أن نقول أ
 

 -التدريس:مفهوم مهارات 
  هي القدرة على المساعدة على حدوث التعلم.، وتنمو هذه المهارة عن 

 .طريق اإلعداد التربوي ، والمرور بالخبرات الناسبة 

 أداء المعلم الذي يتم من خالل عملية التعليم،ويختلف نوع هذا األداء 

 مها.وكيفيته باختالف المادة الدراسية وطبيعتها وخصائصها وأهداف تعليمها وتعل 

 -تتكون المهارة التدريسية من مكونات ثالث هي -مكونات مهارات التدريس :
 

 

  التدريس

 أم فن علم

هو ما يكتسبه التلميذ من خالل مروره بخبرة 

التعلم المحددة من أفكار أو مهارات أو قيم أو 

اتجاهات ايجابية و سلبية قد يوحيها إليه 

 الدرس أو المعلم بصورة غير مقصودة

هو ما يتعلمه نتيجة الربط بين الخبرة 

بقة) تكوين اتجاهات الجديدة  والخبرات السا

 أفكار عامة ( –أحكام شخصية  –مثل  –

هو الشيء المباشر الذي يتعلمه الطالب 

 معين و ما يحققه من أهدافه من درس 

 

 كيف يدرس ؟
 يستخدم طرق  أي متى و كيف 

 ةو أساليب التدريس المتنوع

قائم على مجموعة من األسس العلمية و 
الدراسات و البحوث الرتبوية وبذلك ال 
تقتصر على مجرد إكساب المعلومات بل 
تتعدى ذلك للبحث في شتى متغريات 

 ة التدريس  عملي

أصناف التعلم

"ي املنهج اخلف" املالزم  بتداعي املعاني األساسي
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 -خصائص مهارات التدريس:
 تتسم مهارات التدريس بصفة عامة بمجموعة من الخصائص التي تمزيها عن غريها من المهارات األخرى وتلك 

 -خصائص هي:ال
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 مهارات التدريس
 

 
 

 مهارات التقويم           مهارات التنفيذ                 مهارات اإلعداد واملتابعة                   

   -أوالً : مهارة اإلعداد للدرس:
وفيما  00فيما بعد  يجب على المعلم اإلعداد للدرس بكل دقة وعناية ألن ذلك ســيتوقف عليه نجاح درســه

 إعداده لدرسه : فييلي أهم األعمال التي يجب أن يقوم بها المعلم 

 ما مفهوم إعداد الدرس؟

  صود باإلعداد هو أن يقوموا بنقل سواء أن المق سي المواد من القدامى والجدد على ال يعتقد بعض مدر
سي إىل دفرت اإلعداد ولكن  صرة من الكتاب المدر سية مخت صواب المادة الدرا هذا اعتقاد يخالف ال

سوف يقوم به داخل  صور المدرس ما  ساس أن يت صحيح لإلعداد يقوم على أ كثريا ،ذلك ألن المفهوم ال
 الفصل من أنشطة تربوية مختلفة لشرح درس معني بما يحقق أهداف هذا الدرس.

 ملاذا اإلعداد؟ 

 1 .-.يشعر المعلم باالطمئنان 
 2-. يحقق األهداف الرتبوية 
 3-د على تحقيق االنضباط والنظام داخل الفصل .يساع 
 4-. يساهم في منع االرتجال من قبل المعلم 

 العلوم التخطيط لدروس

 ؟ لماذا التخطيط 
ويجنب القائم به العشوائية أو عدم وضوح الخطوات ، ويمكنه  إن التخطيط الجيد ألي عمل يضمن قدرًا كبيرًا من النجاح لهذا العمل عند تنفيذه     

معلمًا ناجحًا أعد دروسه مسبقًا ،  خالل التنفيذ . والمتأمل لدروس العلوم الناجحة سيكتشف أن وراء هذه الدروس –وجدت  ن تالفي الصعوبات د إنم

 الدرس واألدوات واألجهزة التي يستخدمها المعلم وأساليب التدريس واألنشطة التي يقوم فأهداف الدرس حددت بطريقة واضحة ومحددة ومادة

 . العديدة للموقف التعليمي وتخدم الهدف من الدرس بها الطالب وما يطرحه المعلم من أسالة كلها أعدت بطريقة مرتبة وتتفق مع المتغيرات

 

 خصائص مهارات التدريس

العمومية 
 والتخصصية

 التداخل والتواصل
 

 الديناميكية

 الرتابط

 

 الكتسابا
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تمكن المراد تدريسه ، ألن هذا ال العلوم يتطلب من المعلم أن يكون متمكنًا من المادة العلمية للوحدة أو الموضوع والتخطيط الجيد في مادة     

بعضها  العلمية الرئيسية التي يجب أن يتعلمها الطالب وتساعد على ربط المفاهيم العلمية الجيد يساعد المعلم على تحديد األفكار والمفاهيم

ببعض ، والتخطيط الجيد كذلك يساعد المعلم في تقويم جوانب الموقف التعليمي والتعرف على مدى تحقق األهداف التعليمية للدروس. سوف 

 -نناقش خالل هذا الموضوع النقاط التالية :
 أهمية التخطيط في تدريس العلوم . -
 مبادئ التخطيط لدى معلم العلوم .   -
 مستويات التخطيط.   -

 -أوال  : أهمية التخطيط في تدريس العلوم :
 من النجاح ، وأي عمل جاد ال بد أن يسبقه ت     

 
خطيط جيد ، وعلى مدرس العلوم أن يخطط لعمله جيدًا التخطيط ألي عمل يضمن له قدرًا معقوال

 حتى يتمكن من تحقيق األهداف المرجوة من تدريسه .

كما يعّرف التخطيط في تدريس العلوم بأنه : )مجموعة من اإلجراءات والتدابير التي يتخذها مدرس العلوم لضمان نجاح العملية التعليمية    

 -يلي : رشدة وموجهة لعمل المدرس(. ويمكن أن نلخص أهمية التخطيط ) أو مسوغات التخطيط ( فيماوتحقيق أهدافها وتوصف) بأنها خطة م

عندما يحدد المدرس موضوع دروسه جيدًا ويحدد أهدافه بوضوح يساعده هذا على اختيار الخبرات التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف  -1

 ال يمكن التنبؤ بنوعية نتائجها .وبدون التخطيط تصبح العملية التعليمية عشوائية و

يجعل التخطيط عملية التدريس عمليه علمية ، فيقلل فيها مقدار المحاولة والخطأ أو العشوائية وتستخدم فيها الوسائل واإلمكانات أفضل   -2

 استخدام من أجل تحقيق األهداف ) يوفر الجهد والوقت ( .

ه باالضطراب والحيرة وعدم االطمانان لنجاحه في عمله ، فتحديده ألهداف درسه وإعداده يساعد المدرس على الثقة بنفسه ويقلل شعور  -3

 مسبقًا لمادة درسه والخطوات السير فيه وتحديده ألساليب التقويم يقلل من احتماالت خطاه ونسيانه ويزيد من فرصة نجاحه .

كالته كثيرة ومتغيراته عديدة واحتمال تعديل المعلم لخطواته خالل يساعد المدرس على التكيف للمواقف الطارئة فالموقف التعليمي مش  -4

 التدريس وارد واإلعداد المسبق للدرس يجعله يعدل من خطواته دون اإلخالل بجوهر الدرس وبدون تقصير في تحقيق األهداف.

 ويساعد المدرس على أن يكون على علم بما سوف يقوم بتدريسه على مدى فترة طويلة .  -5

 يعمل على تنمية مهارات المعلم المختلفة.و -6

 يساعد التخطيط الجيد في تحديد عناصر األسرة التعليمية التي يتعامل معهم المعلم عند تنفيذ الدرس .  -7

 .كما أن التخطيط يتوقع أن ينعكس إيجابيا على الطلبة من حيث أنه يساعدهم على تحقيق أهداف األنشطة التعليمية   -8
 العلوم  درس يط لدى ممبادئ التخط

 فهم المدرس التام لألهداف التعليمية المجتمعة وأهداف المرحلة وأهداف المنهج ومن ثم تحديد أهدافه التدريسية .   -1

لم ما الوعي بإمكانيات المقرر الذي يدرسه في تحقيق األهداف المرجوة وكيفية استغالل هذه اإلمكانات أفضل استغالل ، فينبغي أن يدرك المع -2

 الذي يمكن أن يتعلمه الطالب من مادته .

التي مكن توظيفها أو االستفادة منها عند التخطيط ، فالتخطيط  –مادية وغير مادية  –أن يعرف المدرس جيدًا اإلمكانيات المدرسية المتاحة -3

اقعية والمتاحة له ، وأال يضع خطته في ضوء تصورات يقصد به الربط بين الوسائل والغايات ، فيجب أن يضع المعلم خطته في ضوء اإلمكانيات الو

 خيالية أو غير ممكنة التنفيذ .

 التعرف أو االطالع على مستويات الطالب ومشكالتهم واهتماماتهم وأنسب الوسائل إلثارة دوافعهم للتعلم .-4

ن يستفيد من ذلك في الخطوات المقبلة أو في تخطيط على المدرس أن يحدد الوسائل التي سيقّوم بها الخطة ونتائجها وكيفية تنفيذها ، وأ-5

 الدروس والموضوعات التالية .

ر إشراك جميع أطراف الموقف التعليمي في عملية التخطيط ، فنجاح الخطة التي يعدها المعلم ال يتوقف عليه فقط واألطراف هم الطالب والمدي -6
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 الء المعلم من المعلمين .وأمناء المختبرات ) محضرو المختبر ( ، الموجهون ، وزم

يواجه مرونة التخطيط ، االلتزام بالخطة الموضوعة ألي عمل أمر ضروري ولكن االلتزام بالخطة الموضوعة ال يتعارض مع المرونة في تنفيذها لما  -7

فيجب أن يكون مستعدا لتغيير المعلم من مواقف طارئة خالل تنفيذ خطته تجعل من المستحيل في بعض األوقات أن يلتزم بالخطة الموضوعة ، 

 خطته وفقا للمتغيرات الطارئة التي ال يمكن أن يتنبأ بها ويضعها في الحسبان أثناء التخطيط .
 ) أو أنواع التخطيط أو نماذجها ( -مستويات التخطيط لتدريس العلوم :

الفصل الدراسي والتخطيط للوحدة الدراسية والتخطيط يمكن تقييم أو تصنيف التخطيط إلى مستويات التخطيط على مستوى السنة الدراسية أو 

للحصة الدراسية . وهناك من يقسمها إلى الخطة التدريسية السنوية ) طويلة المدى ( والخطة التدريسية ذات الوحدات التعليمية ) متوسطة 

 المدى ( والخطة التدريسية اليومية ) قصيرة المدى (.

 المدى والتخطيط قصير المدى ) الوحدة والدرس ( .وهناك من يقسمها إلى التخطيط طويل 

 وهو ما يتفق عليه أيضًا فيحدد مستويات التخطيط إلى مستويين ، الخطة السنوية والخطة اليومية أو التحضير للدرس اليومي .

 -وسوف نقسم التخطيط هنا إلى:
 التخطيط طويل المدى .   -1
 ـ التخطيط متوسط المدى ) الفصلي ، الوحدة (2
 التخطيط قصري المدى .ـ   3

دراس ي يتم التخطيط لفترة زمنية طويلة كعام من التخطيط في هذا النوع      -التخطيط طويل المدى : -أوال  :

ي . أو فصلين دراسيين أو لسنة دراسية ) ثالث فصول دراسية ( . ويعرف هذا النوع من التخطيط في بعض األوقات بتقسيم أو توزيع المنهج الزمن

ويتم فيه وضع الخطوط الرئيسية التي سوف تستخدم لتطبيق منهج دراسي ما في عام دراسي أو فصلين دراسيين أو ثالثة  . وهذا النوع يسبق 

 التخطيط متوسط المدى ، وقصير المدى يتضمن هذا النوع من التخطيط عدة عناصر أهمها:د 

داف العامة للمنهج ويتفهمها جيدًا ومراجعة محتوى المقرر الدراسي بالكامل للتعرف عند إعداد المدرس للخطة السنوية عليه أن يراجع األه -1

 على مكوناته وعالقة ما به من موضوعات بما سبق أن درسه الطالب وما سوف يدرسه .

 تحديد المستوى المعرفي الذي يساعد في تحقيق كل هدف من األهداف .  -2

ضمها المقرر ) التوزيع الزمني ( ويراعى في تحديد الوقت المخصص لكل وحدة مدى مساهمة تلك وضع جدول زمني لتدريس الوحدات التي ي -3

 الوحدة في تحقيق األهداف العامة وما تحتويه من معلومات وترتيبها بما يناسب الموضوعات في المنهج وأهميتها بالنسبة للطالب .

تدريس ومصادر التعلم األخرى التي يمكن أن يرجع لها الطالب ويكفي هنا ذكر أسماء تحديد مصادر التعلم ، ما هي المصادر التي تستخدم في ال-4

 الكتب والمراجع والوسائل التعليمية المختلفة وكذلك الرحالت واألنشطة الال صفية األخرى التي سوف يستعان بها في التدريس .

)أي اإلستراتيجية( هي: كيف نبدأ ؟ وكيف نسير ؟ وتتضمن التمهيد  تحديد عناصر إستراتيجية التدريس التي سوف تتبع ، والتي نعني بها -5

ائق واألسلوب ) أو العرض ( ، فالتمهيد أو التهياة ) كيف نبدأ ؟ ( نحدد فيه ما نبدأ به الوحدة ، والعرض ) كيف نسير ؟ ( وما هي أهم الطر

 راسية المقررة  .واألساليب والوسائل واألنشطة والتقويم التي يجب تهياتها للمواضيع الد

 ثانيا :ـ التخطيط متوسط األمد :ـ
يعتبر التخطيط المتوسط المدى تخطيطا مرحليا فهو يجسد أولويات التدريس للعملية التعليمية التي تم التخطيط لها ضمن الخطة 

 –متد لفترة زمنية تتراوح بين ) أسابيع السنوية ، فهو يعبر عن تنظيم وإعداد وتهيأت ما يتضمنه الفصل الدراسي أو الوحدة الدراسية والتي ت

الغرض أسبوع ( وقد يتضمن مجموعة من الوحدات أو فصول للمادة المعرفية مثل ) جهاز الدوران ، جهاز الهيكلي ، شعبة الفقريات ، ... الخ ( ، و 16

 من ذلك :د
 فصل الدراسي .ـ تنظيم األولويات من األهداف التربوية والتعليمية التي ينبغي تحقيقها في ال1
 ـ إعداد الخطط الدراسية لتلك الوحدات أو الفصول المعرفية .  2
 ـ تهيأت المستلزمات واألجهزة والمواد التي تتطلبها األنشطة التعليمية للفصول الدراسية . 3
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 ـ إعداد األسئلة واألنشطة الصفية الال صفية . 4
 لدراسي الواحد.ـ تحديد مواعيد االمتحانات التقويمية ضمن الفصل ا 5
 (خطة الدرس) ال -: األمدالتخطيط قصري  -:لثاثا
 
 -أهمية التخطيط للدرس: -

إن التخطيط للدروس هو أساس التدريس الناجح ويساعد مثل هذا التخطيط على تحقيق أهداف تدريس العلوم بصورة فعالة ، وترجع أهمية      

 -لية :التخطيط للدروس والحاجة إليه إلى االعتبارات التا

 يساعد المدرس على فهم األهداف التربوية بوجه عام وأهداف تدريس العلوم بوجه خاص . -1

 يساعد المدرس على اختيار المادة العلمية التي يقدمها للطالب . -2

األجهزة والمواد والوسائل يساعد المدرس على اختيار األنشطة التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف التي سبق تحديدها ، واختيار األدوات و -3

 التي يستخدمها هو وطلبته أثناء تدريس موضوع معين .

 يمنع االرتجال في التدريس ، ويجنب المدرس المواقف المحرجة مثل االرتباك أثناء التدريس وسوء النظام وفشل التجارب . -4

 يكسب المدرس الشعور بالثقة ويكسبه احترام التالميذ وتقديرهم له . -5

 ينمي عند الطلبة الوعي بأهمية التخطيط في حياتهم العامة .  -6

 يعطي المدرس فرصة مستمرة للنمو المهني سواء في مجال المادة العلمية أو طرق وأساليب التدريس.-7

 ها .وسهولت يمكن المدرس من تحديد مقدار المادة الذي يناسب الزمن المخصص للحصة وبداية الدرس ونهايته وصعوبة المادة -8

 يعطي المدرس فرصة التحقق من المعلومات واإلطالع بتوسع حولها واالستفادة من المراجع الحديثة . -9

 يساعد المدرس على عملية المراجعة والتعديل والتنقيح إذا وجد ضرورة لذلك .  -10
 -تعريف خطة الدرس :

نشطة التعليم والتعلم التي تعد خطة الدرس هي ملخص لما يتضمنه هذا الدرس من معلومات وملخص أل     

لمساعدة الطلبة على تحقيق عدد من األهداف المحددة وملخص إلستراتيجية التقويم التي سيتبعها المدرس 

للتأكد من مدى تحقق أهداف الدرس،كما أنه ال يوجد شكل أو نمط محدد إلعداد خطة الدرس ، ولكنها مجرد إطار 

 -ة التي ينبغي أن يتوافر فيها المكونات التالية :عام يحتوي على بعض العناصر األساسي

الوسائل  –االستراتيجيات التدريسية  –األنشطة التعليمية  –المحتوى  –األهداف التعليمية  –موضوع الدرس 

وتختلف تفصيالت هذه العناصر من  –المقترحات  –الواجبات المنزلية  –التقويم  –ملخص الدرس  –التعليمية 

ضهم يعدها مختصرة ، والبعض اآلخر يعدها مفصلة لتكون مرشدة ومعيناً له خالل التدريس مدرس آلخر فبع

 وفي ظل خبرته القليلة به ، و فيما يأتي شرح لعناصر خطة الدرس اليومي .
 -عناصر خطة الدرس:

 بالمراجع قائمة – يميةالتعل األنشطة –يجب أن تشمل عناصر الدرس على األقل على أربعة عناصر رئيسية هي ) األهداف      

 (. التقويم – المستخدمة والمواد
ى ، اختيار طريقة التدريس ، اختيار المحتو اختيار ، األهداف تحديد على تشتمل الدرس تخطيط عناصر أن آخرون ويرى

 ينات ) الواجبات (.األنشطة ، االسرتاتيجيات ، الوسائل التعليمية ، التقويم ، الزمن ، إثبات النتيجة ، والمالحظات ، التعي
 ونحن هنا سوف نناقش عناصر خطة الدرس لتتحقق الفائدة بشكل أكرب وذلك بالتعرف على كل نقطة بصورة أوسع .

 موضوع الدرس ) عنوان الدرس (: -1
يعترب تحديد موضوع الدرس بمثابة تحديد لمجال هذا الدرس ، ويخلط بعض المدرسني  بني موضوع الدرس وبني موضوع      

الوحدة الدراسية ، فالدرس يعترب أحد دروس الوحدة ، ويؤدي هذا إىل الوقوع في الخطأ أو التكرار كأن يتم إدخال عناصر في 
درس ما قد تم تناولها في درس آخر ، ففي دروس الكيمياء مثال  يعترب درس عن الحديد أحد دروس وحدة الفلزات . كما أن 

ويجب أن يعطي هذا العنوان صورة واضحة لما يراد  حدة الدراسية لجهاز الدورانالو تدريس موضوع الدم يعترب جزءا من
 تحقيقه في الصف.
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 أهداف الدرس : األهداف الخاصة، و ) األغراض السلوكية (  -2
لدرس أو ما النتائج التعليمية المرجوة من تدريس هذا ا نقطة البداية في تخطيط الدرس هي معرفة لماذا يدرس هذا الدرس ؟     

؟ حيث تتضمن األهداف الخاصة والتي تتمثل بأهداف التدريس والعملية التعليمية وما يراد تحقيقه فعال وذلك من خالل 
ترجمة األهداف العامة للعلوم بأهداف خاصة لدرس معني في العلوم /) علم األحياء (  والتي تكون ممثلة باألهداف 

 رها في اآلتي التعليمية الستة والتي تم ذكرها سابقا وذك

 إكساب الطلبة المعلومات بصورة وظيفية للمفاهيم التالية :    (1

 ) قدرات(تنمية مهارات التفكري العلمي  (2

 تنمية الميول واالتجاهات العلمية . (3

 تنمية المهارات الحركية )قابليات(. (4

 تنمية حب االستطالع والتذوق العلمي . (5

 تقدير عظمة الخالق وتثمني جهود العلماء . (6
وال يمكن تحقيق هذه األهداف التعليمية الخاصة إال من خالل أهداف قصرية آنية قابلة للمالحظة والقياس يقوم     

 بأدائها الطالب وتسمى :ـ ) األغراض السلوكية ( والتي تم شرحها مفصال في السابق .
ة فهي تسعى لتحقيق إن محتوى الدرس ألي مادة دراسية بغض النظر عن  نوعيتها سواء كان علمية أو تربوي

األهداف المرجوة من ذلك وال يمكن تحقيق أهدافها العامة والخاصة إال من خالل تحويلها من أهداف مجردة نظرية إىل 
سلوك أو نشاط يقوم به المتعلم و، لذا تكون األغراض السلوكية هي المرتجم الفعلي لما يراد تحقيقه فعال ، وفي خطة 

ض السلوكية وفق قاعدة صياغتها وضمن مجاالتها المعرفية الثالث ) المعرفي ، المهاري الدرس يجب أن تتضمن األغرا
 ،الوجداني (.

ويجب االنتباه إىل أن تنظيم وكتابة اإلغراض السلوكية ال يتم وفق كيفية عشوائية وال بصورة ارتجالية ، 
 وإنما يجب أن تكون مدروسة وتجسد مضامني األهداف الخاصة ) الست ( .

ضل في صياغة الغرض السلوكي أن يكون واضح العبارات والمعنى سليم لغويا وفيه نوع من االقتصاد في ويف
المفردات اللغوية ويبتعد عن اإلطالة واإلسهاب ، الن الغرض من الخطة هو تنظيم ميكانيكية التدريس وتحقيق 

ائدة التي تكتب في أغلب خطط التدريس بوضع أولوياته ضمن نشاط يقوم به المتعلم وبتوجيه من المدرس .فالعبارات الز
 العبارات الكالسيكية التقليدية والتي تضاف كمقدمة عامة قبل صياغة الغرض السلوكي مثل :ـ

 )نتوقع من الطالب بعد انتهاء الدرس إن يكون قادر على أن( 

 ) جعل الطالب قادر على أن ( 
ثم أنها ليس ذات معيار الحقيقي لما يراد تحقيقه فعال هي عبارات استباقية وفي نفس الوقت ال تعطي ال       

أهمية بقدر صياغة الغرض السلوكي ضمن مجاالته الثالث هو األساس وهو المعني بعينه ووفقا لذلك ال 
 حاجة لذكر مثل تلك العبارات ، المهم صياغة الغرض السلوكي ضمن قاعدته ومجاالته .

 ـ التقنيات الرتبوية المستخدمة :4
ير من المدرسين ال يعرف معنى التقنيات التربوية) التعليمية ( وال يفرق بينها وبين والوسائل التعليمية ، أو تكنولوجيا التعليم ، الكث

ل في ويعتبرها تحصيل ومكمل لديباجة خطة الدرس وغالبا ما تكتب بالطريقة الروتينية وبعبارة جوفاء ال تدل على الفهم الكامل لها والتي تتمث

ة وفي الب بعبارة     ) السبورة والطباشير (، مع أن المنطق والواقع يثبت أن السبورة والطباشير متوفر وموجود بشكل دائمي في كل قاعة دراسيالغ

 جميع المدارس وليس من المنطق أن المدرس سيسعى بكل درس حسب خطته إلى توفيرها ، و سواء كتبها بالخطة أو لم يكتبها فهي حاضرة .

يفترض بالمدرس أن يكتب في خطته الوسائل واألجهزة والمواد التي تكون خاصة بالدرس ذاته وفق نوعية المحتوى المعرفي  وعليه

الدراسي المقرر وهذا يتطلب توفير الوسائل التعليمية المعينة ذات العالقة بموضوع الدرس والتي يجب تضمينها في الخطة كأنشطة تعليمية 

 تي ستكون عند ذلك تقنيات تربوية تعليمية .حسب مقتضيات األهداف ال

 -: المحتوى أو مادة الدرسـ 5

 -: من المكونات المهمة في خطة إعداد الدرس ويتوقف شكل المحتوى على أمرين هما تعتبر مادة الدرس أو محتواه العلمي     

 . أهداف الدرس التي سبق تحديدها )  1
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 . التعليمي ( الخبرات المختلفة للموقف 2

وإستراتيجية التدريس أو خطة  .ألخرى حسب ما يراه المدرس إذ أن المحتوى هو ترجمة ألهداف الدرس ، ويختلف المحتوى من إستراتيجية      

الدرس ، ويتضمن هذا توضيح  األجزاء الرئيسية لخطة الدرس تحديد اإلستراتيجية التدريسية التي سوف تتبع في تنفيذ السير في الدرس: من

المفضل أن تشتمل على تمهيد للدرس يثير دافعية الطالب للتعلم وتحديد أنشطة  سير الدرس وتوجيه نشاط التعليم والتعلم ، ومن كيفية

الفصل وكيفية توجيهه والطريقة التي سوف  والتعلم التي سيشملها الدرس والوقت المخصص لها ونوع التفاعل الذي يمكن أن يحدث داخل التعليم

الطالب خالل  ولطالبه ، وأساليب اكتساب الطالب للمعلومات ولجوانب التعليم األخرى ، وأوجه مشاركة لتوفير تغذية راجعه له يتبعها المعلم

الدرس من بدايته إلى نهايته ، ومن ثم ينبغي أن يتضمن اإلجابة على  الدرس ... وغير ذلك. وباختصار يعتبر هذا الجزء تصورًا لما سيتم خالل

 -: اليينالسؤالين الت
 (المقدمة  )؟ الدرس يبدأ كيف  -أ
خطوة لتحقيق أهدافه ؟ وما الخبرات التعليمية التي ستقدم خالل الدرس وكيفية تناولها من  ، بعد ذلك ( السير في الدرس ) كيف يمكن  -ب

 ؟درس الم
 التقويم النهائي للدرس : -6

 ليب التقويم النهائي التي سيتعرف من خاللها على مدى نجاحه في تحقيق أهداف الدرس .من األجزاء األساسية لخطة الدرس أن يحدد المعلم أسا     
 يمكن تقسيمها إلى :      تحديد الواجبات :  -7

الجهاز ب رسم . واجبات منزلية قبل الدرس وبعد الدرس وواجبات أثناء الدرس أو خالله . ومثل الواجبات المنزلية قبل الدرس كأن يطلب المعلم من الطال1

من الحصة ، وكذلك الهضمي قبل موعد الحصة أو في اليوم الذي يسبق الدرس ، ومثال على الواجبات أثناء الدرس ، كأن يكلف الطلبة بحل واجب أو مسألة خالل ز

 يمكن أن تقسم الواجبات إلى واجبات جماعية لجميع الطلبة وواجبات لطلبة معينين دون غيرهم .

ن يقوم المدرس بتلخيص الخبرات التعليمية التي يتناولها الموقف التعليمي في كل خطوة من خطوات سير الدرس ، مهم أ ملخص الدرس : -8

للدرس فذلك يساعد على تثبيت نتائج الموقف التعليمي في الدرس . ويعتبر بمثابة تهياة ختامية للدرس ويساعد الطالب على فهم النقاط األساسية 

 انتهت وذلك قبل انتقالهم إلى خبرات جديدة  . ومعرفة أن خبرات الدرس قد
 المقرتحات : -9
فصل أو المختبر يخصص المعلم جزءًا في دفتر التحضير أثناء التخطيط للدروس اليومية للمقترحات التي يقوم بكتابتها بعد االنتهاء من تنفيذ الدرس في ال    

طول أو أقصر عند تدريسه في المرات القادمة ، أو كتابة بعض األمثلة التي وردت أثناء المناقشة وهذه المقترحات قد تشمل إعطاء الدرس أو الموضوع وقتًا أ

 في الصف أو المختبر.
 

 المصادر  -10

اب غالبا ما تكتب المصادر بشكل خاطئ وليس بالطريقة العلمية الصحيحة وفي معظم األحيان يكون المصدر هو ذاته للمدرس وللطالب ،وهو ) الكت 

يدي وغير سي المقرر( وعلى سبيل المثال ال الحصر : ) كتاب األحياء للصف الثاني متوسط ( وغيره ، هذه العبارة خاطاة وتنم على ان المدرس هو تقلالمدر

 ل :دمتطور وغير فعال الن المصدر المعتمد هو مقرر أساسا وكل ما موجود فيه قد يقرأه الطالب بوجود أو عدم وجود المدرس وهنا يكون السؤا

 .ما اإلضافة التي أضافها المدرس على محتوى الدرس المقرر ؟الجواب ال شيء 

صحة المعلومة المعرفية  وهذا بالطبع ال نريده وال نقبله لما يكون عليه المدرس ، وهنا ال بد ان نوضح المقصود من كتابة المصادر ، هو باإلضافة إلى التأكد من   

يث المعلومة ذاتها وفق المستجدات المعاصرة وارتباطاتها بالبياة للطالب في مجاالت أخرى وهذا يحتاج إلى التعرف على ودقتها وسالمتها ، هو تطوير وتحد

الطالب  معلومات نوعية قد تكون غير مذكورة في المقرر مما يستوجب على المدرس معرفتها من مصادر أخرى ، تجنبا لسؤال قد يطرح في الدرس .كما ان

إرشاده الى مصادر تناسبه ذات العالقة  ر تساعده على فهم المعلومة وتمتع في األفكار المرتبطة بها وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالليحتاج إلى مصاد

 بالدرس وهذا يشجع على تكوين اتجاهات وميول نحو الدرس والمادة بالذات ،لذا يجب على المدرس كتابة المصادر وفق اآلتي :
 أ ـ مصادر الطالب 

 مصادر المدرس  ب ـ
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 ترتيب خطوات خطة الدرس النموذجية
 

 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتاريخ:ا   الشعبة والمرحلة                 الموضوع ) عنوان الدرس(               

 األهداف التعليمية الخاصة

معلومات إكساب 
 بصورة وظيفية

تنمية مهارات 
 التفكري العلمي

 تنمية مهارات حركية

 )قابليات(
تنمية اتجاهات 
 وميول علمية

 تقدير وتثمين تنمية التذوق العلمي

 الخالق و العلماء

 األغراض السلوكية

 المجال المهاري المجال الوجداني المجال المعرفي

 زمات واألدوات المستخدمةالتقنيات الرتبوية والمستل

 المقدمة
 األهمية

 دقائق 5

 لعرضا
عرض محتوى 

 الدرس
 دقيقة 25-30

 سير الدرس

ربط الموضوع ببيئة الطالب وبما سبق من 
 الدروس السابقة

 التقويم النهائي
 أنشطة تقيس قدرات وقابليات الطالب

 دقائق( 5ملخص الدرس) 

 همةطرح أهم األفكار الرئيسة الجديدة والم

 المقترحات والتوصيات حول الخطة

 المصادر

 . مصادر الطالب2مصادر المدرس      .1
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 التقنيات الرتبوية وتكنولوجيا التعليم
 مفهوم التكنولوجيا

وتعني علما أو  logosوتعني مهارة فنية ،  ،technoكلمة "تكنولوجيا" في نشددأتها كلمة إغريقية عريقة األصددل، وتتألف من مقطعين: 

ي علم المهارات أو الفنون . وقد ارتبط مفهوم تكنولوجيا بالصناعات لمدة تزيد على القرن والنصف قبل دراسة ،  وبذلك فإن مصطلح تكنولوجيا يعن

 والتعليم.أن يدخل المفهوم عالم التربية 

 التطبيق العملي للنظريات المعرفية في المجاالت الحياتية وذلك بقصد االستفادة منها واستثمارها " . بأنها "ويعرفها الفرا )

بأنها : " التطبيق المنظم للمعرفة العلمية وتكمن فحواها في تنظيم المعرفة من أجل تطبيقها في مجاالت خاصددددة كالزراعة  رفها جلبرتكما يع

وفي ضدوء ما تقدم يمكن االسدتنتاج بأن التكنولوجيا هي منظومة العمليات التي تسدير وفق معايير محددة ، وتسدتخدم جميع   والصدناعة والتربية ".

قدم . انات المتاحة مادية كانت أم غير مادية، بأسددددلوب فعال إلنجاز العمل المرغوب فيه، بدرجة عالية من اإلتقان والكفاءة من أجل الرقي والتاإلمك

 وعلى ذلك فان للتكنولوجيا ثالثة مصطلحات :

   ( التكنولوجيا كعملياتProcesses وتعني التطبيق النظامي للمعرفة العلمية أي معالجة : ) . النظرية للخروج بناتج عملي 

    ( التكنولوجيا كنواتجProducts . وتعني األدوات، واألجهزة والمواد الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية : ) 

    .التكنولوجيا كعملية ونواتج معا : وتستعمل بهذا المعنى عندما يشير النص إلى العمليات ونواتجها معا، مثل تكنولوجيا الحاسوب 

تكنولوجيا ليسددت مجرد تطبيق االكتشددافات العلمية أو المعرفية إلنتاج أدوات معينة ، أو القيام بمهام معينة لحل مشددكالت اإلنسددان فال

 الجوانب المختلفة للسلوك االجتماعي "  -والتحكم في البياة ، لكنها باإلضافة إلى ذلك عملية تتسع لتشمل  " الظروف االجتماعية 

لتكنولوجيا بأنها " األدوات والوسددائل التي تسددتخدم ألغراض عملية تطبيقية، والتي يسددتعين بها اإلنسددان في عمله وعرف فؤاد زكريا ا

 -إلكمال قواه وقدراته، وتلبية تلك الحاجات التي تظهر في إطار ظروفه االجتماعية ومرحلته التاريخية ويتضح من هذا التعريف ما يلي :
 بقدر ما هي عملية تطبيقية تهتم باألجهزة واألدوات.. إن التكنولوجيا ليست نظرية 1
 . إن التكنولوجيا تستكمل النقص في قدرات اإلنسان وقواه.2
 . إن التكنولوجيا وسيلة للتطور العلمي.3
 . إن التكنولوجيا وسيلة لسد حاجات المجتمع.4

 تكنولوجيا الرتبية مفهوم
( هذا االسم عليها  Finnم ، عندما أطلق العالم فين ) 1920وجية التي بدأت عام ظهر هذا المصطلح نتيجة الثورة العلمية والتكنول 

 للعملية التعليمية وإعدادها وتطويرها وتنفيذها وتقويمها من مختلف جوانبها ومن خالل وسائل تقنية  ، 
 
ويعني هذا المصطلح تخطيطًا كامال

 أهداف التعليم . متنوعة، تعمل معها بشكل منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخالت

 ةـارتقاء الـمنـظــــومــ منظومة التربية والتعليم

 مخرجات

 عمليات تكنولوجيا التربية :

 التخطيط ..1

 اإلعداد.2

 التطوير .3

 التنفيذ.4

 التقويم.5

 التعميم.6
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" أن  تكنولوجيا التربية " طريقة منظمة لتصميم العملية التعليمية الكاملة وتنفيذها وتقويمها وفق أهداف خاصة محددة ومعتمدة براونويرى "

 لوصول إلى تعلم فعال . على نتائج البحوث الخاصة بالتعليم واالتصاالت وتستخدم مجموعة من المصادر البشرية وغير البشرية بغية ا

تكنولوجيا التربية بأنها " عملية متشابكة ومتداخلة تشمل األفراد واألشخاص واألساليب واألفكار  جمعية االتصاالت األمريكيةوتعرف 

ذه المشكالت وتنفيذها واألدوات والتنظيمات الالزمة لتحليل المشكالت التي تدخل في جميع جوانب التعليم اإلنساني وابتكار الحلول المناسبة له

 وتقويم نتائجها وإدارة العملية المتصلة بذلك

وتعّرف ايضا بأنها " العمل بأسلوب منظم من أجل تخطيط العملية التربوية وتنفيذها وتقويمها من خالل االستعانة بكافة إمكانات 

 التكنولوجيا بهدف بناء اإلنسان "

 ، متوازنًا منظمًا أن تكنولوجيا التربية هي : )منظومة عمليات ا
 
 ، كامال

 
لنظام التربوي بكامل عناصره تؤثر في التكنولوجيا وتتأثر بها تأثيرًا شامال

 بهدف تحقيق النمو الكامل للنظام و اإلنسان على حد  سواء( .

لحلول وتنفيذها لحل ويمكن تعريفها ) طريقة منهجية لتحديد وتحليل المشكالت المتعلقة بجميع نواحي التعلم اإلنساني، وتصميم ا

 هذه المشكالت(.

  التعليم مفهوم تكنولوجيا
وتكنولوجيا التعليم هي عملية متكاملة ) مركبة ( عية من التكنولوجيا التربوية.  يطلق عليها التكنولوجيا التعليمية، وهي مجموعة فر

شدددكالت، واسدددتنباط الحلول المناسدددبة لها وتنفيذها، وتقويمها، تشدددمل األفراد واألسددداليب واألفكار واألدوات والتنظيمات التي تتبع في تحليل الم

 وإدارتها في مواقف يكون فيها التعليم هادفا وموجها يمكن التحكم فيه، وبالتالي، فهي إدارة مكونات النظام التعليمي، وتطويرها.

 هناك تعريفات عديدة لهذا المفهوم منها مايأتي 
 فادة من المعرفة العلمية وطرائق البحث العلمي في تخطيط إحداثيات النظام التربوي وتنفيذها وتقويمها تكنولوجيا التعليم بأنها " عملية اإل

 كل على انفراد. وككل متكامل بعالقاته المتشابكة بغرض تحقيق سلوك معين في المتعلم مستعينة في ذلك بكل من اإلنسان واآللة".

 واآلراء وأساليب العمل واإلدارة بحيث تعمل داخل إطار واحد .  التنظيم المتكامل يضم اإلنسان واآللة واألفكار 

 يعرفها كالرك على أنها : عملية االستفادة من المخترعات والصناعات الحديثة في مجال التعليم. 

  : عملية معقدة ومنظمة تتالف من عناصر ثالثة هي 

 العمليات التعليمية . -1

 التعليمية.العملية األدوات واألجهزة والربمجيات المستخدمة في  -2

 تفاعل العمليات مع األجهزة واألدوات . -3

  ا وقبوال لتكنولوجيا التعليم لدى التربويين هو تعريف لجنة تكنولوجيا التعليم األمريكية الواردة في تقريرها لتحسين وأكثر تعريف القى رواج 

 التعلم )) تتعدى التكنولوجيا التعليمية نطاق أية وسيلة أو أداة(( 

فت التكنولوجيا بأنها مواد وأدوات وأساليب فإن تكنولوجيا التعليم تتخذ مظهرًا عريضًا حين تشمل كل ما في التعليم من  وإذا ما ُعرِّ

 تطوير المناهج وأساليب تعليم الطلبة ووضع جداول الفصول باستخدام الحاسوب واستعمال السبورة  في الصفوف التي تعد في الهواء الطلق  .

فت التعريفات فإن أهم ما يميزها أنها برنامج للعمل والممارسة، اختيرت مكوناته ورتبت ترتيبًا محددًا في ضوء منظومة ومهما اختل

 معرفية سلوكية تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق.

األدوات واألجهزة تكنولوجيا التعليم هي االستفادة من جميع المستلزمات الحديثة ولذا يمكن أن نستنتج من التعريفات السابقة بأن 

البشرية في  واألفكار واألساليب العلمية والمناهج من اجل االرتقاء بالعملية التعليمية . والعمل على تطوير وتحسين جميع اإلمكانيات البشرية وغير

 سبيل الرقي بالتعليم .      
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 العالقة بني تكنولوجيا الرتبية وتكنولوجيا التعليم
 لسابقة لكل من هذين املصطلحين إال أننا نالحظ التشابه والتشابك الكبيرين في املفهوم، وصعوبةرغم التعريفات املنفصلة ا

 التفريق بينهما وهناك العديد من الكتاب من استخدم املصطلحين للتعبير عن ذات املفهوم، إال أن البعض اآلخر ميز بينهما.
 

التعليم ( يدل على تنظيم عملية التعليم والتعلم، والظروف املتصلة بها ان مفهوم التكنولوجيا التعليمية ) تكنولوجيا           

مفرقا بينه وبين مفهوم التكنولوجيا التربية الدال على تنظيم النظام التربوي، وتطويره بصورة شاملة يمتد أثرها إلى تطوير 

بوي، واألبنية املدرسية والبحث عن أفضل املنهج، وتأليف الكتب املدرسية وتوافر الوسائل التعليمية، وتدريب الجهاز التر 

 استراتيجيات التعليم والتعلم، وتوظيفها في العملية التعليمية. 

 طريقة منهجية تكون نظاما متكامال وتحاول من خالل تحديد املشكالت التي تتصل ببعض  : تعني تكنولوجيا التربية((

 ى التخطيط لهذه الحلول وتنفيذها وتقويم نتائجها((.نواحي التعلم اإلنساني وتحليلها ثم اإلسهام في العمل عل

 فهي عملية منهجية في تصميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهداف  )) التكنولوجيا التعليم

داث محددة تقوم أساسا على البحوث في تعليم اإلنسان وتستثمر جميع املصادر املتاحة البشرية وغير البشرية، وذلك إلح

 تعلم مثالي((.

ويبين المتخصصين بأن تكنولوجيا التعليم مفهوم يندرج تحت إطار مفهوم 
تكنولوجيا التربية ، ويعتمد هذا الوضع في أساسه على أن مفهوم التعليم 

instruction     يندرج بدوره أيضا تحت مفهوم التربيةeducation    بأن ،
التعليم إنما هو بقدر ما ينظر للفرق بين  الفرق بين تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا

التربية وبين التعليم ؛ ولذلك فهي إطار عمل متداخل ومتكامل .وعلى ضوء ذلك 
( أعم و  Educational Technologyيعتبر مصطلح تكنولوجيا التربية )

الن كل عملية  (Instructional Technologyاشمل من تكنولوجيا التعليم )
عليم وتعلم .ويمكن القول بان مصطلح تكنولوجيا في التربية تربوية تؤدي إلى ت

يشير إلى جميع التطبيقات التكنولوجية في الحياة اإلنسانية، سواًء أكانت تبث موضوعات تعليمية أو ثقافية أو 
        والحواسيب في الشركات والمصانع ....إلــخ. ترفيهية. مثل : استخدام التلفاز في البيت واالنترنت،

فتشير إلى التطبيقات التكنولوجية في ميدان التعلم والتعليم بشكل منهجي منظم مثل:  التكنولوجيا التعليم أما 
 ويمكن توضيح العالقة بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية بالشكل التالي : استخدام الحاسوب في التعليم.

نسان الواعي المتفاعل المؤثر في مجتمعه ، فإن تكنولوجيا وإذا كانت تكنولوجيا التربية هي المعنية بصناعة اإل
 التعليم هي المعنية بتحسين وتطوير عملية التعليم والتعلم التي يتلقاها هذا اإلنسان في المؤسسات التعليمية المختلفة 

 المقارنة بين المصطلحين على النحو التالي :

 تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا  التربية
 كنولوجيا التعليمأشمل من ت 

 ميدانها المؤسسات التربوية 

 تعنى ببناء كافة جوانب الشخصية 

 أخص من تكنولوجيا التربية 

 ميدانها المؤسسة التعليمية 

 تسعى إلى بناء جوانب معينة في شخصية المتعلم 
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 وتتفق تكنولوجيا الرتبية مع تكنولوجيا التعليم في أن كلتيهما تقوم على :

وجهان من:  أساس نظري    .1
ُ
 الممارسة .نظرية  خالل بمعنى أنهما ت

   : بمعنى أنهما تسيران وفقًا لنظم علمية محددة بعيدًا عن العشوائية أو االرتجالية . مدخل النظم .2

عمل في منظومة : بمعنى أنهما تتكونان من ثالثة عناصر هي: العنصر البشري ،واألجهزة  واألدوات والمواد ، تتفاعل فيما بينها لت عناصر واحدة  .3

 واحدة متكاملة. 

 ، وحل المشكالت : بمعنى أنهما تسعيان لتحقيق أهداف وغايات تربوية أو تعليمية  تحقيق األهداف .4

 محددة والعمل على حل المشكالت التربوية والتعليمية التي قد تعوق تحقيق تلك األهداف. .5
 دور التكنولوجيا في الرتبية :

يس في جميع معاني التكنولوجيا التي سبق ذكرها يصبح من الواضح ان التكنولوجيا من خالل تعريفها ما هي إال عنصر رئ إذا وافق المرء على         

لذا فإنه ال يعنينا وجود تكنولوجيا ام ال .. بقدر اهتمامنا بالقدر الذي يتاح ان تسهم به تلك التقنية في خدمة النشاطات   النشاطات اإلنسانية 

 ذا كانت تلك المسالة محط دراسة قام بها عدد من المجموعات واألفراد ذات الشأن كاآلتي :اإلنسانية ؟ ل

 يرى هربرت سيمون أن التكنولوجيا هي الطريقة التي يستخدمها اإلنسان للربط بين البياة الداخلية الطبيعية والخارجية الصناعية . -1

ون الخادم وليس السيد في مجال التعليم . وال يجب استخدامها فقط لمجرد أنها في حين ذهبت لجنة كارنيجي إلى أن التكنولوجيا يجب أن تك -2

توجد أو لخوف مؤسسة ما من أنها إذا لم تستخدمها سوف تتخلف عن ركب التقدم . كما نعتقد أيضا أن التكنولوجيا المتقدمة ال تتماشى مع 

ساعات فقط من مدة الفصل الدراسي بأكمله يكون هو المناسب بينما يمكن  اإلشباع . ويجوز في بعض البرامج الدراسية استخدام التقنية لبضع

في بعض الفصول الدراسية القليلة استخدام التكنولوجيا بصورة مفيدة في مدة تعادل ثلثي المدة المخصصة لفصل تعليمي ولكن في بعض 

 .األحيان القليلة جدا يمكن استخدام التقنية على مدار الفصل الدراسي بأكمله 

ة هناك عدد ضخم من المؤلفات التي تناقش االختراعات التي تؤثر في التعليم وعلى سبيل المثال فقد أتاحت الحروف الهجائية الوسائل الذهني -3

للتعبير والتسجيل وصيانة المعرفة البشرية . ولقد ساعد اختراع الورق وتحديث أدوات الكتابة على تقوية وجعل عملية تسجيل المعلومات 

 خدام رموز الحروف الهجائية أجدى من الناحية العملية.باست
 التعليم أهمية تكنولوجيا الرتبية في التعلم و

 جميع المجاالت التربوية بمفهومها الحديث : كاألجهزة و األدوات و المواد و المواقف تكمن أهمية تكنولوجيا التربية في أنها تدخل في       

المعلم الجديد ومشاركة الطلبة الفاعلة والتفاعل بين الطالب  يمية والتقويم المستمر والتغذية الراجعة ودورالتعليمية واالستراتيجيات التعل

 : المجاالت التالية و يؤكد سكنر على أهمية تكنولوجيا التعليم في  . والمعلمين

 . حل مشكالت ازدحام الفصول وقاعات المحاضرات -1

 مؤهلين علميا وتربويا .ال مواجهة النقص في أعداد هياة التدريس -2

 الفردية القائمة بين الطلبة في مختلف الفصول مراعاة الفروق -3

 التي تقف عائقًا في سبيل التنمية في مختلف مجاالتها . األمية مكافحة -4

 التقويم . المعلمين على األهداف و المحتوى وطرائق التدريس و القياس و تدريب -5

 و تسعى إلى تنميته من مختلف جوانبه الفسيولوجية تنميته في مختلف المجاالت المتعلم محور العملية التعليمية اعتبار -6
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 Instructional Communicationاالتصال التعليمي 
جميع المخلوقات الحية الموجودة قي الطبيعة تعتمد على االتصال في مختلف فعاليات حياتها تعتمد أساسا        

ء في محيطنا الحيوي ال نستطيع فهمه أو أن نستجيب له دون (، وكل شيCommunicationعلى االتصال )

أن يحدث اتصال ، إن كان حي أو غير حي ، كما أن جميع أنواع التعلم والتعليم بمختلف مستوياته يعتمد على 
االتصال وعلى نوع االتصال ، كما أن االتصال يتخذ أنماط ومستويات واتجاهات مختلفة كل حسب ما يكون فيه 

ف مقصودة أو غير مقصودة وحسب البيئة التفاعلية لموفق معين ، ومن خالل هذا كله وجب علينا أن من أهدا
 نجيب على التساؤالت أدناه :ـ
 ؟ (Communicationس: ما معنى مفهوم االتصال )

 س:ـ ما مكونات االتصال األساسية وهل هي منفصلة أم متصلة ؟
 ثيره على بقية العناصر ؟س: ما دور كل عنصر من عناصر االتصال وما تأ

 س: ما هي أوجه نمطية االتصال .
 س: هل يؤثر الفرد، المجتمع ، الجمهور ، المجموعة في نوعية االتصال وكيف؟

 س: ما دور االتصال في نجاح العملية التعليمية ؟
 هذه األسئلة وغيرها  ستكون محور النقاش في هذا الموضوع ، وهنا وجب التعرف على :ـ 

 تصال : معنى اال
 .عملية مشتركة هدفها نقل معلومات ذات غرض محدد ومن شخص آلخر -

 تتطلب مرسل للمعلومات ومستقبل لها ) المعلومات واألفكار ( .  -
 هو التفاعل الحاصل بين األفراد وصوال الى فهم مشترك حول فكرة معينة أو هدف معين ..الخ. -
 األطراف المعنية .التبادل في المعلومات بغية تحقيق فهم مشترك بين  -
 عملية مشتركة بين طرفين لتبادل الخبرات عن طريق وسيلة معينة . -

 أهمية االتصال  
لكل الكائنات الحية تمتلك وسائل تناسبها لغرض االتصال وقد تكيفت تلك الكائنات وفقا لمحيطها الحيوي ،        

د االتصال ، وأي  انقطاع في االتصال بال حيث أن جميع الكائنات ال تستطيع االستمرار في حياتها دون وجو
شك يؤدي الى معوقات مما قد يسبب الى حدوث ضرر أو موت للكائن الحي ، فاالتصال مهم جدا للتواصل 

 واالستمرار في الحياة ، وعليه تتضح لنا أهمية االتصال من خالل خصائصه اآلتية :
  االتصال ظاهرة طبيعية كامنة في الحواس

 . لجميع الكائنات
  تفاعلي ديناميكي يخضع لمؤثرات ومتغيرات

 طبيعية وصناعية .
  يسير باتجاهين متعاكسين ،إذ تحدث عملية

 طرفي االتصال تبادل األدوار بين 
  يعتمد االتصال على مستوى األطراف

ونوعيتهم وعلى نوع الرسالة والوسيلة 
 ومثيرات المحيط الحيوي . 

 عناصر االتصال :
                   Senderالمرسل   .1
                 Massageالرسالة  .2
                  Mediumالوسيلة  .3
               Receiver  المستلم  .4
  Feed Back  التغذية الراجعة .5

 البيئة الحيوية

 المرسل

sender 

 الرسالة
Massege 

 األفكدددار

 واآلراء

 الوسيلة

Medium 

 أسدددداليب

 العمل

 المستلم 
Recever 

 

 عناصر االتصال  

 ( Feed Backالتغذية الراجعة ) 



 قنيات تعليم /ا.م.د. سالم الموسويمحاضرات مناهج وطرائق وت  
 

 SALIM ALMOSAWI         سم علوم الحياة             للصفوف الثالثة ق   2020-2019/  التعليم وتقنيات وطرائق مناهج 
10
2 

 
 

ونوعيته من خالل مالحظة عناصر االتصال نجد ان عملية االتصال هي حلقة مغلقة غير متفرعة رغم ان لكل عنصر من عناصره له خصوصيته      

 ومستواه وقبل التطرق الى تلك العناصر علينا أن نعرف كيفية حدوث االتصال أي :د

 س: هل توجد نمطية معينة لالتصال ؟ 

 س: اذا وجدت نمطية معينة لالتصال هي تختلف ميكانيكية االتصال ) التفاعل الديناميكي (؟

أساسا على نوعية الكائن  قبل (،بغض النظر عن الظروف األخرى فهى تعتمدتتأثر نمطية االتصال بنوعية المرسل والمستلم ) المست    

 وتكون تبادلية كما في اآلتي 

 منطية االتصال : ـ
 كائن حي مع كائن حي وبالعكس. .1

ان نمطية االتصال في هذا النوع من االتصال تكون    
مباشرة تفاعلية نشطة تمتاز بالواقعية الحتوائها على اإلبعاد 

 : للواقع وبالتالي فان مستوى نجاح االتصال سيكون مرتفع ومن أمثلة ذلكالثالثية 

 ) أعطي مثال جيسد هذه النمطية !! (  

 ـ  كائن حي مع كائن غري حي )آلة ( وبالعكس. 2
هذه النمطية  تعتمد على وجود احد الطرفين يكون كائن    

حي ، وطرف األخر كائن غير حي ، ويكون االتصال في هذه 
حالة إما مباشر أو غير مباشر، وليس بالضرورة وجود األبعاد ال

 الواقعية بقدر مستوى التفاعل بين الطرفين الذي قد ال يصل إلى المستوى المطلوب .
 ـ  كائن غري حي مع كائن غري حي وبالعكس  3
هذه النمطية تعتمد على أن كال الطرفين هما كائنين غير حيين أي قد         

ة( وهنا يكون االتصال  إما مباشر أو غير مباشر ، ولكن يفتقد إلى يكونان )آل

مستوى التفاعل المطلوب والذي يكون معتمدا أساسا على نوعية البرمجيات 

 ودرجة دقتها وفاعليتها .    

من خالل عرضنا السابق لنمطية االتصال نجد ان المرسل والمستلم ) المستقبل       

صال على الرغم من أن المكونات ) العناصر ( األخرى مهمة وال يتم االتصال إال بوجود وتكامل جميع عناصره وأي فقدان ( هما أهم عنصرين في االت

ة ألحد المكونات يؤدي إلى انقطاع االتصال وفشله، ولمعرفة سبب ذلك كان لزاما علينا التعرف على خصائص تلك المكونات ودوره في نجاح عملي

 االتصال .

 nderSe: المرسل 
و هو المصدر الذي تبدأ عنده الفكرة ، الذي يسعى الى مشاركة األطراف األخرى في الفكرة أو المعلومات ، وقد يكون المصدر مبتكر الفكرة أ       

نوعين حسب ( كائن حي أ وغير حي وعلى مستوى عالي من األداء أو بالعكس ، وينقسم المرسل الى sender ناقلها ، وقد يكون المصدر ) المرسل 

 طبيعته الى :د

وهي الكائنات التي تمتاز بخصائص الحياة ) الحركة ، التنفس ، اإلبراز ، التكاثر ، اإلخراج ، الشعور واإلحساس ( ، وهذه     :ـ كائن حي  (أ

 بدورها تنقسم حسب نوعية الحركة إلى :

 ـ كائنات حي متحركة )حرة الحركة (1

 ة الى التنقل بحرية من مكان آلخر والتي تستطيع استخدام وسائط نقل مختلفة .وهي الكائنات الحية التي لها القدر 
 ( س## :ـ أعط امثل لكائنات حية مختلفة تستخدم وسائط نقل مختلفة .   ) واجب 

 تفاعليغير مباشر   شبه 

 مباشر تفاعلي

 ) المخرجات (

تكوين 

 وتطوير 

اتجاهات ، 

تنمية قدرات 

 وقابليات
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 ـ كائنات حية مقيدة الحركة ) ثابتة( 2

 عية أو بياية ة أو معدومة ،ألسباب طبيوهي الكائنات الحية التي ليس لها القدرة التنقل بحرية أو تكون حركتها مقيد   
 س## أعط أمثلة مختلفة لمثل هذه الكائنات الحية . ) واجب (

 شروط المرسل الناجح:ـ
 فكار .امتالكه قدرات وقابليات سليمة وجيدة لتكوين مهارات متعددة واسعة في انبثاق األ (1
 له القدرة على تصميم الرسالة تساعد على جذب انتباه المستلم .  (2
 له الخبرة واأللفة الكافية في تحديد المستوى المعرفي واالجتماعي للمستلم . (3
 القدرة في اختيار الوسائل والتقنيات المناسبة في ترجمة الرسالة ونقلها. (4
 له القدرة في استيعاب رد فعل المستلم ) التغذية الراجعة ( وتعدل الرسالة.  (5

 Massageالرسالة : ـ    
يختلف من مجال آلخر وفي مجال تكنولوجيا التعليم واالتصال التكنولوجي تعرف  إن مفهوم الرسالة قد 

 الرسالة بعدة تعريفات منها : 
 . هي األفكار واإلحساسات واالتجاهات التي يرغب المرسل في نقلها لآلخرين 
 .المحتوى المعرفي الذي يسعى المرسل في نقله للمستلم 
 تي ال يتضح معناها إال من خالل سلوك المرسل.الرموز الفكرية أو العقلية المنظمة ال 
 . الهدف الذي تسعى عملية االتصال لتحقيقه باستخدام مختلف الوسائل في المستلم 
 .المحتوى المعرفي المنظم الذي يمكن فهمه من ترجمة أفكار المرسل الى رموز معينة واضحة 

 وتشتمل الرسالة على عمليتني أساسيتني هما :ـ 
 (Coding Stage ) مرحلة الترميز (أ

 يتم فيها ترجمة وتحويل األفكار من الصيغ المبهمة غير المعرفة برموز الى رموز قد تكون لفظية أو صور أو حركات .. الخ

 (Arrangement Stageمرحلة التنظيم ) (ب
 ية تحقيقها في الواقع.تنظيم الرموز أو الصور من الحالة العشوائية المجردة الى الحالة الحسية المنظمة والمرتبة وفق إمكان

 اعتبارات الرسالة الناجحة 
 .أن تكون الرسالة واقعية يمكن تحقيقها ضمن الظروف المتاحة 

 . أن يكون محتوى الرسالة متسلسل ومترابط من حيث الزمان والمكان 

 .  أن يكون مكان نقل الرسالة مناسبا 

 . أن يكون زمان بث الرسالة مناسبا 

  والتشويق باحتوائها الى مثيرات متنوعة.أن تتضمن عنصري اإلثارة 

 .أن تمتاز بالبساطة وغير معقدة وقريبة من المتغيرات الحسية منها للمتغيرات المجردة 

 Medium الوسيلة 
ناء عنها ألنها تعتبر الوسيلة حلقة وصل مهمة بين الرسالة والمستلم ، وهي على الرغم من كونها حلقة وصل إال أنها الواسطة التي ال يمكن االستغ   

عن طريقها تمر الرسالة ، وقد اختلف المختصين والمعنيين في مجال التربية  هي المسؤولة عن توفير ما يناسب الرسالة من األدوات والقناة التي

فرق بينهما أو أنها مرادف وتكنولوجيا التعليم في تعريف الوسيلة ، فمنهم يطلق عليها ) الوسيلة( أو ) القناة( أو ) األداة ( والبعض اآلخر ال ي

 لمعنى الرسالة ، والمهم من كل ذلك هو التعريف الدقيق لمعناها وفق التعريف اآلتي :د

) بأنها الواسطة المناسبة لحمل رسالة المرسل ونقلها من الصيغة المجردة إلى الصيغة الحسية والتي تكون بتماس مباشر مع حواس المرسل 

ت أداة وال رسالة وال قناة بقدر ما تكون كمحول ) مترجم (  الذي يسهل عملية نقل الرسالة بأحد أو جميع الخواص والمستلم (.   وعليه فهي ليس

ساس (. ويتحتم الحسية من المرسل إلى المستلم مثل ) اللغة، الحركات اإليمائية ، الرموز البصرية، أو الالدراكات الشمية ، الذوقية ، اللمسية ) اإلح

 ـفريق بين الوسيلة واألداة كما هو موضح في أدناه:علينا إذن الت
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   Toolاألداة  Medium الوسيلة  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 تعتبر محول أو مترجم ألفكار المرسل 
 .تتصل مباشرة بالحواس

 حلقة وصل بين المجرد والمحسوس .
 ال تتأثر بعاملي الزمان والمكان.
 واسعة المدى تتعدى حدود الواقع

 لتعبير ضمن الوسيلةعامل مساعد ل
 تتصل مباشرة مع الوسيلة .

 ضرورية للتعبير عن المحسوس .
 تتأثر بعاملي الزمان والمكان

 قصير المدى وال ومحدد بالواقع المحيط.

 خصائص الوسيلة الجيدة:
 . لها القدرة على نقل أكثر من الرسالة في نفس الوقت 

 . تمتاز بالمرونة الواسعة في حمل الرسائل 

 لفرصة الكافية في عرض الرسالة .تعطي ا 

 .احتوائها على أدوات سهلة االستخدام لرفع كفاءة الرسالة 

 . أن تمثل مضمون الرسالة بشكل واقعي دون مبالغة 

  Receiver املستلم

 يعّرف المستلم بتعريفات عدة منها اآلتي : 

 م باالستجابة وفق نمطية الرسالة المنقولة اليه.هو الفرد أو المجموعة أو المنظومة الذي ينتهي عنده الرسالة والذي يقو (1

 هو الطرف الذي يستجيب للرسالة القادمة اليه عبر وسيلة معينة .  (2

ر ومن هذا يتضح أن المستلم يمتلك نفس خصائص المرسل اال انه يتقبل الفكرة أو المعلومة أو قد ال يستجيب لها  ، وقد يكون كائن حي أو غي

 بيعي أو صناعي ، فرد أو مجموعة .حي ، متحرك أو ثابت ، ط

 من قبل املستلم: ةإشكال فهم الرسال
 أوال: الفهم التام للرسالة 

حينما تكون الخبرات المعرفية متوافقة متجانسة ومتطابقة ومتشابهة تماما بين المرسل والمستلم ، أي أن المستوى المعرفي واالجتماعي        

 مشاركة في األفكار والمعلومات  بين المرسل والمستلم عند إذن يكون هناك فهم كامل وتام للرسالة.والنفسي والبياي متماثل تماما لل
 ثانيا: الفهم الناقص للرسالة

عندما يكون هناك فرق في المستوى الخصائص بين المرسل والمستلم نتيجة لبعض التغيرات الحاصلة بسبب العوامل المؤثرة مثل       

العقلي أو الزمني، المستوى المعرفي (  ، مع ثبوت المتغيرات األخرى كالعوامل البياية والثقافية والعوامل الطبيعية  )،االجتماعية ،العمر

 المؤثرة .  
 ثالثا : الفهم الخاطئ للرسالة 

رية والسمعية والحركية ، مثل عندما يكون هناك فرق في المحيط البياي ، والتنظيم االجتماعي ، والمستوى الثقافي والمرادفات اللغوية البص    

 اللهجات العربية المختلفة ، كاللهجة المصرية والعراقية والسورية والليبية التي قد يكون فيها فهم خاطئ عن المعنى الحقيقي المقصود.
 رابعا: الفهم المنعدم للرسالة

االجتماعي والنفسي والعمر العقلي والزمني ، عندها سيكون عندما يكون الفرق تام ومختلف في جميع النواحي ،من اللغة والمحيط البياي و    

 هناك عدم فهم الرسالة مما يؤدي الى فشل في االتصال .
 
 



 قنيات تعليم /ا.م.د. سالم الموسويمحاضرات مناهج وطرائق وت  
 

 SALIM ALMOSAWI         سم علوم الحياة             للصفوف الثالثة ق   2020-2019/  التعليم وتقنيات وطرائق مناهج 
10
5 

 
 

 التغذية الراجعة 
الوصول إلى التوافق التام ،  ان مستوى التفاهم في االتصال يعتمد على فاعلية التغذية الراجعة ما بين المرسل والمستلم ، وهي أساسية في 

 بدددأنها :د  وتعّرف

  عملية تقويم متعددة األشكال لبيان مدى تأثر المستلم بإحدى وسائل االتصال ، أو مدى تأثير الرسالة على المستلم ، أو هي قياس فاعلية

 الوسيلة التي تستخدم في حمل وتوصيل الرسالة .

 توى استجابة المستلم ومدى تنفيذه لمضمون الرسالة عملية التواصل غير المنقطع بين المرسل والمستلم والتي يتم فيها الحكم على مس

 وتصحيح األخطاء لحين انتهاء الرسالة بشكل كامل .

  . عملية قياس وتقويم األداء من قبل المرسل والمستلم كل حسب مجال خبرته 

 ام ببثها للمستلم.العملية التقويمية التي من خاللها يكم المرسل درجة تأثيره المقصود أو غير المقصود لرسالته التي ق 

 .) ملاذا؟( والتغذية الراجعة بالرغم كونها رد فعل المستلم إال أنها تكون ذا أهمية للمرسل أكثر منها للمستلم

 وتكون التغذية الراجعة حسب استجابة المستلم على نوعين هما :ـ 

 Positive Feed Back:  التغذية الراجعة االيجابية  (1

فيها عالي مباشر مما يؤدي إلى رد فعل كاملة  من قبل المستلم في تحقيق الهدف المقصود ، مما يؤدي إلى توفير  وهي التي يكون تأثير المرسل

 مما تعطي سعة كبيرة في إرسال واستقبال الرسائل بين الطرفين ، إضافة على الشعور بالرضا واالرتياح بينهما .الوقت والجهد 

  ve Feed BackNegati      التغذية الراجعة السلبية :ـ (2
وهي التي توفر المعلومات حول مدى االنحراف الحاصل في عناصر االتصال  المقصود ، أي تحدد كفاءة كل عنصر من عناصر االتصال وتبين مدى 

كن تحقيق انحراف عن الهدف المقصود ، وتعتبر التغذية الراجعة السلبية أكثر أهمية ، ألنها توفر المعلومات الالزمة التي على أساسها يم

 .  السيطرة وتكيف االتصال بشكل المناسب ، إال أنها تستغرق وقت وتحتاج الى جهد عالي في إعادة السيطرة والتكيف

 يصنف االتصال إلى أنواع مختلف وفقا لنوع الوسيلة ، أو  حجم المرسل ، وحسب نوعية العالقة االتصالية كما يأتي :د      

 ب نوع الوسيلة أوال : االتصال حس
                   Oral Communication االتصال الشفوي : -أ

لرموز هو القائم على استعمال الكلمة المنطوقة أو الملفوظة وفي هذا االتصال ال يهم وجود شفاه بقدر ما يكون األهم اللفظ ، وأمثلة ذلك كل ا

 والصوت المسموع عبر الهاتف . اللفظية المسموعة من المدرس في قاعة الدرس ، صوت المذياع،

 Non –Verbal Communication االتصال غري اللفظي : -ب

 يمتاز بوجود الحركة التي تعبر عن مضمون الرسالة مثل حركة اليد أو الجسم ، مثل لغة اإلشارات مع الصم والبكم .

        Figural Communication    االتصال الشكلي : -ج

العتماده على حاسة البصر بشكل رئيسي في التعبير عن مضمون الرسالة مثال ذلك، األفالم الصورية الثابتة  يسمي أيضا باالتصال الصوري ،

 والمتحركة والرسومات والمخططات التوضيحية ، واأللوان واإلشكال الحجمية ..الخ
          Written Communication   االتصال المكتوب: -د

ي الكتب ، المجالت ، الصحف ن والرموز الكتابية في الحاسوب وغيرها من األدوات التي تحمل الرموز ويعتمد على الكلمة المكتوبة كما ف

 الكتابية ، مثل الكتابة االختزالية .

 Multi-Media Communication:) المتعدد( االتصال المركب -هـ 

 .التلفاز ، الحاسوب ، الفيديو ذلك،حواس في آن واحد مثال استخدام متنوع أو أكثر من وسيلة أو خليط متعدد من الوسائل المختلفة حسب ال 
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 ثانيا: االتصال حسب حجم المرسل والمستلم 
                        Self Communicationاالتصال الذاتي :  (1

ق العمل بين الدماغ هو الحاصل بين الفرد وذاته وهو ما يتم من عالقات مشتركة بين عقل الفرد وبقية أعضاء جسمه كما في تنسي      

 والعضالت ، مثال التنسيق بين يد الرسام وعقله في رسم لوحة فنية ، كما في العب الجمناستك عند أداء القفزات الصعبة ، وغيرها . 
          Personal Communication   االتصال الشخصي : (2

التصال الو جاهي ،واالتصال الثنائي ، وهذا النوع يحدث بشكل يومي االتصال الحاصل بين طرفين كالهما شخص واحد ويسمى أيضا با           

 تقريبا ، وقد يكون خليط وهو اتصال الكائن الحي باآللة وبالعكس. 
               Mass Communication االتصال الجماهيري :  (3

المرسل ، حيث تجمع المرسل والمستلم  يبنى هذا االتصال على مشاركة عدد كبير من األفراد حيث يكون حجم المرسل أقل من حجم

في  رغبة أو ميول مشتركة ، كما انه يتميز ) الجمهور ( بعدم التجانس بين أفراده ، مثل الجمهور الرياضي مع الفرق الرياضية المتنافسة كما

 لعبة كرة القدم .
              Societal Communication االتصال المجتمعي : (4

يحصل بين مجموعة متآلفة ومتجانسة ، أي هناك نوع من تقارب  في األفكار واألحاسيس والمستوى المعرفي هو ذلك االتصال الذي 

ية واالجتماعي أو الفاوي والرسائل بين المرسل والمستلم ذات حجم محدود لكليهما ، ويكون االتصال بينهما واضح الهدف مثال البرامج الثقاف

 دل الثقافي بين الطلبة . ، المعسكرات الكشفية للطلبة ، التبا
  Organizational Communication  التنظيمي:االتصال  (5

جاءت تسميته من المنظمات والمؤسسات التي تستخدم مثل هذا النوع من االتصال حيث يتم استخدامه 

 وبشكل فعال ، وتهدف هذه المنظمات أو المؤسسات من هذا االتصال إلى:د  مختلفة،بوسائل وقنوات اتصال 

  الجمهور.توفير مناخ فعال لالتصال مع 

 . تعميق الصالت بينها وبين الجمهور المعني 

  وبين اإلدارة . البعض،تعميق الصالت بين الموظفين بعضهم 
 مستويات االتصال 

الرسائل وفق الدرج الوظيفي وفق وهو االتصال الذي تحدد فيه عالقات االتصال و     

أنظمة معينة للمؤسسات والمنظمات والدوائر الخدمية واإلنتاجية واإلدارية 

الوظيفية المعترف بها وفق لوائح الدولة  ، حيث تحكم وتنظم الرسائل بين المرسل 

 والمستلم وفقا للسلم الوظيفي ، مثال عالقة المدير بالموظف.

وهو االتصال المبني على العالقات العامة والتي تحكمه العادات والتقاليد والسلوكيات 

السائدة بالمجتمع بغض النظر عن الوظيفة أو المهنة أو الحرفة ، وغالبا ما يكون 

الخ . مثال عالقة اتصال عام وقد ال يراعي مستويات أخرى مثل العمر أو الثقافة ..

األب باالبن واألخ بأخيه والصديق بصديقه ن وغالبا ما يكون فيه نوع من التفاهم وتبادل الخبرات المعرفية والسلوكية

 المرسل

Massage 

 المرسل

Medium القناة + 

Duct 

 المستلم 

Receiver 
 المستلم 

Receiver 

مباشر أو غير 

 مباشر

 غير تفاعليمباشر
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   . 
 اتجاهات االتصال :

يعتمد  االتصال الذي   Communicationl Vertica  ـ :االتصال الرأسي 

 :ـ س ويكون كما يأتيعلى اتجاه الرسالة من الرسل إلى المستقبل وبالعك

    Down Vertical Comاالتصال الرأسي النازل : . (1

وهذا نوع من االتصال يكون ذو اتجاه واحد في النوع الرسمي وذو اتجاهين في النوع 

المدني وتعتمد على المستوى المعرفي والمكانة االجتماعية للمرسل بينما يكون المستلم 

 مدرس بالطلبة ،  الضابط بالجندي.ل ذلك عالقة الاقل مستوى أو مكانة من المرسل ، مثا
 Up vertical Com.االتصال الرأسي الصاعد  (2

 وهو الذي يكون فيه المرسل في مستوى أدنى من مستوى المستلم وقد يكون في اتجاه واحد 

أو اتجاهين كما في الشكل المجاور .وقد يكون تفاعلي كما في النوع 

 . في االتصال الرسمي المدني أو غير تفاعلي كما

 
  nHorizontal  Communicatio   :     االتصال األفقي 

 حاول أن تشرح وتفسر معنى المخطط 
 المجاور مع إعطاء أمثله له .

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اتصال رسمي 

 لصاعدا

 اتصال مدني

 المستلم
Receive

r 

 المستلم
Receive

r 

 المرسل
sender 

  المرسل

sender 

االتصال 

 الصاعدالرأسي 

 Receiver  المستلم

 

 رسمي اتصال sender المرسل 

 المستلم

Receiver 

 المرسل 

Sender 

 sender المرسل  Receiver  المستلم
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 مة يف املناهجملحق التعريفات عا
 الرتبويةوطرائق التدريس والتقنيات 
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 تعريفات لمصطلحات ومفاهيم في طرائق والتدريس
 : Creativityاإلبداع

حساسية  والخصائص الشخصية التي إذا وجدت في بياة تربوية مناسبة فإنها تجعل المتعلم أكثر هو مزيج من القدرات واالستعدادات     

 .بالمقارنة مع خبراته الشخصية أو خبرات أقرانه ، وأكثر مرونة في التفكير، وتجعل نتاجات تفكيره أكثر غزارة وأصالةللمشكالت

 :Test Examination االختبار

: المعرفة الخاصة بموضوع  هو إجراء الستنباط استجابات يبنى عليها تقويم تحصيل الطالب أو    
 
 .معينأدائه في محتوى دراسي معين، مثال

 : Achievement Testألتحصيلي االختبار

 .قياس التعلم السابق للفرد في مجال أو موضوع معين هو أداة مقننة تتألف من فقرات أو أسالة يقصد بها     

 : Teaching Techniques أساليب التدريس

يمي معين، فقد تكون طريقة المناقشة واحدة، ولكن يستخدمها موقف تعل إجراءات خاصة يقوم بها المعلم ضمن اإلجراءات العامة التي تجري في      

 .متنوعة كاألسالة واألجوبة، أو إعداد تقارير لمناقشتها المعلمون بأساليب

 :Inference االستدالل
لمتعلم مالحظاته ومعلوماته والحقائق المناسبة الكافية، حيث يربط ا هو عملية تهدف إلى وصول المتعلم إلى نتائج معينة، على أساس من األدلة      

 .يعممها ما بمعلوماته السابقة عنها، ثم يقوم بإصدار حكم يفسر هذه المعلومات أو المتوفرة عن ظاهرة

 :Induction االستقراء

 .حقائق مفردة من مالحظةالخاص إلى العام أو من الجزئيات إلى الكل، حيث يتم التوصل إلى قاعدة عامة  هو عملية تفكيرية يتم االنتقال بها من       

 :Investigation االستقصاء

 .مشكلة باستخدام مهارات عملية أو عقلية للتوصل إلى تعميم أو مفهوم أو حل عملية نشطة يقوم بها المتعلم

 :Deduction االستنتاج

العام إلى  اعد صحيحة، فينتقل فيها المتعلم منإلى الحقائق باالعتماد على مبادئ وقوانين وقو هو عملية تفكيرية تمكن المتعلم من الوصول      

 .الخاص، أو من الكليات إلى الجزئيات، أو من المقدمات إلى النتائج

 :Final Examination االمتحان النهائي

هياة أسالة مقالية أو  على المعلم أو مجموعة من المعلمين بعد االنتهاء من دراسة محتوى المقرر، وغالبًا ما يكون هو االختبار الذي يعده       

 .األهداف موضوعية أو مهمات شاملة لجميع مستويات

 :(Curriculum Design) تصميم المنهج

والتقويم(، ووضعها في بناء  عناصره ومكوناته جميعها )األهداف، والمحتوى، واألساليب والوسائط، واألنشطة، وضع إطار فكري للمنهج لتنظيم

 .للمنهج تحقيق األهداف العامة واحد متكامل يؤدي تنفيذه إلى

 :(Curriculum Document Design) تصميم وثيقة المناهج

نفسها ومع المواد الدراسية األخرى بما  لتنظيم عناصر المنهج واتساعها وعمقها وتكاملها الرأسي، وتكاملها األفقي داخل المادة وضع إطار         

ومكوناتها  وفي تخطيط المناهج وبنائها، وتنظيم عناصرها .ومراعاة حاجات المجتمع وثقافته م،يحقق التوازن بين المادة الدراسية والمتعل

 :يفترض أن تراعى مفاهيم التصميم اآلتية
 التصميم األفقي:

ترابط جميع عناصر  المعرفية والوجدانية )القيمية( والمهارية، كما يتطلب و مراعاة اتساع المنهج وعمقه، والتكامل والترابط بين المجاالته

 .ببضعها )األهداف والمحتوى، واألساليب، والوسائط، واألنشطة، والتقويم المنهج
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 التصميم العمودي:

التتابع من  فسها، فيكوننمع سيكولوجية المتعلمين، وأعمارهم ومراحل نموهم، وطبيعة المادة  هو تراكم الخبرات وتتابعها الرأسي بما ينسجم

 .الصفوف العليا واتساعًا كلما ارتقينا من الصفوف الدنيا إلى د، ومن الكل إلى الجزء بحيث يزداد المنهج عمقًاالبسيط إلى المعق
 التوازن : 

وبين منهج المادة الدراسية  النشاط والخبرات والمهارات الذي يركز على المتعلم وحاجاته وقدراته وخصائصه الذاتية، وهو حالة التكافؤ بين منهج

 التوازن بين المادة والمتعلم، وبين مكونات المنهج والمواد الدراسية األخرى، وبين ركز على طبيعة المعرفة، وهذا يعني بالضرورة مراعاةالذي ي

 .المعرفة والمهارات والقيم

 :(Curriculum Development) تطوير المنهج

العلمية والتربوية، والتغيرات في المجاالت  ، ومواكبته للمستجداتتغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر منهج قائم بقصد تحسينه إحداث    

 .والكلفة يلبي حاجات المجتمع وأفراده، مع مراعاة اإلمكانات المتاحة من الوقت والجهد االقتصادية، واالجتماعية، والثقافة بما

 :Learning التعلم

 ويكون ثابت نسبيا ..اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيير سلوك بدونه، يهدف هو نشاط يقوم فيه المتعلم بإشراف المعلم أو     

 : Learning by discovery التعلم باالكتشاف

 يستخدم معلوماته وقدراته وقابلياته في عمليات تفكيرية عملية وعقلية للوصول إلى هو التعلم الذي يسلك فيه المتعلم سلوك العالم، حيث     

 .نتائج جديدة

 : Cooperative Learning التعلم التعاوني

مطروحة، ويسهم كل منهم في النشاط،  بإشراك مجموعة صغيرة من الطلبة معًا في تنفيذ عمل، أو نشاط تعليمي، أو حل مشكلة وهو تعلم يتم       

 .في تعلم المطلوب حسب إمكاناته وقدراته ويتبادلون األفكار واألدوار، ويعين كل منهم اآلخر

 :Self - Learning التعلم الذاتي

وتنفيذها بهدف اكتساب معرفة علمية أو تنمية مهارة ذات صلة  هو نمط من أنماط التعلم يقوم فيه المتعلم باختيار األنشطة التعليمية      

ر نظامية عن طريق المعلم، أو بصورة غي باهتماماته الخاصة، وقد يتم هذا التعلم بصورة فردية أو في مجموعات، تحت إشراف بالمادة الدراسية أو

 .بعد التعليم المبرمج، أو برامج التعلم عن

 :Former Learning التعلم القبلي

 .الجديد المتعلم نتيجة مروره بخبرات تعليمية سابقة، وتعد أساسًا لتعلمه هو المعرفة العلمية التي اكتسبها     

 :Instruction التعليم

إدارة التعلم التي  الخبرات( التي تساعد المتعلم على إنجاز التغيير المرغوب فيه ،في األداء، وعمومًا هوهو التصميم المنظم المقصود للخبرة )      

 وهو عملية صقل وتهذيب السلوك. .يقودها المعلم

 : Education Technologyتقنيات تربوية

 .في تحقيق األهداف التربوية المنشودة سهمهي الطرائق والوسائل واألجهزة والمواد المسموعة والمرئية والمقروءة التي ت      

  :Evaluation التقويم

معايير محددة، وفيه يمكن تحديد  التي تهدف إلى تحديد مدى تقدم تعلم الطلبة، ومدى تحقق مستوى الجودة في أدائهم، وفق هو اإلجراءات        

 ة التي تالءم مستوياتهم، لذا فهي عملية تشخيصية، وعالجية،توجيههم إلى األنشط مستويات الطلبة، وتحليل أخطائهم، وفي ضوئه يمكن

 .ووقائية

 : Performance Evaluationتقويم األداء

، أو يتطلب إنجازًا يختلف في كثير من جوانبه عن هو ما يقوم به المتعلم في      
 
 أو عمال

 
 .استذكار مجموعة من المعارف مجال ما ويتطلب فعال
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 : Constructive Evaluationتكويـنـيالتقويم البنائي أو ال

الفصل الدراسي(، وتهدف إلى تصحيح مسار العملية التربوية للطالب  هو عملية منظمة تتم في أثناء تكون المعلومة )أثناء التدريس وخالل    

 .للمعلومة التي مر بها وبيان مدى تقدمه نحو الهدف المنشود والتحقق من فهمه

 :Diagnostic Evaluation التقويم التشخيصي

 .الدراسية التي يعاني منها المتعلمون والتي تعيق تقدمهم الدراسي هو ذلك التقويم الذي يهدف إلى تحديد أسباب المشكالت        

 :Summative Evaluation الختامي التقويم

 .التعليم والعادات التي يفترض أن تحصل نتيجة لعملية من المعارف والمهارات والقيم هو ذلك التقويم الذي يهتم بكشف الحصيلة النهائية      

  :Formative Evaluation التقويم القبلي

المستوى الذي يكون عليه المتعلم قبل  اتخاذ القرارات بطريقة علمية في أي من المجاالت المختلفة بطريقة علمية ويحدد التقويم الذي يساهم في

 .قيامه بالدراسة

  :Continuous Evaluation التقويم المستمر

اكتشافه  باستمرارها، والهدف منه تعديل المسار من خالل التغذية الراجعة بناء على ما يتم التقويم الذي يتم مواكبًا لعملية التدريس، ومستمرًا     

نهاية العمل من أجل تحديد المستوى  المراحل، إضافة إلى ما يتم في من نواحي قصور أو ضعف لدى التالميذ. ويتم تجميع نتائج التقويم في مختلف

  .النهائي

 :Curriculum Evaluation تقويم المنهج

أو يغيرونه أو  متخصصون يجمعون فيها البيانات التي تمكنهم من تقرير ما إذا كانوا سيقبلون المنهاج مجموعة عمليات ينفذها أشخاص      

 .له تي رسمتيعدلونه أو يطورونه، بناء على مدى تحقيقه ألهدافه ال

 :(Assessment) التقييم

مالحظة  المتعلم فيما يتصل بما يعرف أو يستطيع أن يعمل، ويتم ذلك بالعديد من األدوات من مثل هو عملية جمع البيانات أو المعلومات عن

 .ومهاراتهم الطلبة أثناء تعلمهم، أو تفحص إنتاجهم، أو اختبار معارفهم

 :Horizontal Organization التنظيم األفقي

ثانية، وبين المواد وحاجات المتعلمين  المواد الدراسية المختلفة من ناحية، والتنسيق بينها وبين الحياة الخارجية من ناحية هو التنسيق بين       

 .من ناحية ثالثة

 :Vertical Organization التنظيم الرأسي

في المادة الدراسية الواحدة وداخلها، أي ترتيب موضوعاتها طبقًا لمبادئ معينة،  كونهو التنظيم من أسفل إلى أعلى أو من فوق إلى تحت، وي    

 .بعده تكون هذه الموضوعات متدرجة ومترابطة ويفيد تعلم أولها في تعلم ما بحيث

 : Curriculum Planning تنظيم محتوى المنهج

معين، بحيث يؤدي إلى أن يتعلمه بشكل أسرع  ع امكانية  المتعلم بشكلهو عملية ترتيب محتوى المادة المعرفية وهيكلتها بما ينسجم م     

 .ويعمق ويثبت لدى المتعلم وتستمر آثاره معه وأسهل، وبشكل متدرج بحيث ينمو التعلم

 Learning Kit الحقيبة التعليمية

ائط، يستخدم في تعلم أو تعليم وحدة معرفية الوس وعاء معرفي يحتوي على عدة مصادر للتعليم، صممت على شكل برنامج متكامل متعدد      

لمقابلة مواقف حياتية  وتناسب بياته، يؤدي تعليمها إلى زيادة معارف وخبرات ومهارات المتعلم، وتؤهله منوعة، تتناسب مع قدرات المتعلم،

 .ترتبط بما اكتسبه نتيجة تعلمه محتوى هذه الحقيبة

 .اآلونة األخيرة مع التغيرات والتطورات العلمية الحديثة ي أو تفريد التعليم الذي ازداد االهتمام به فيبأنها أسلوب من أساليب التعلم الذات وتعرف
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 : Scope and Sequence Mapsوالتتابع خرائط المدى

بحيث  لعام جميعها،الرئيسة الواردة في محتوى المنهج بصورة أفقية ورأسية لصفوف التعليم ا وهو جدول يوضح تدفق المفاهيم واألفكار        

 .تبرز التكامل الرأسي واألفقي بين موضوعات المادة الدراسية

 :Concept Maps المفاهيم خرائط

طريق خطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح  عبارة عن أشكال تخطيطية تربط المفاهيم ببعضها البعض عن     

 .وآخر العالقة بين مفهوم

وشمولية عند قمة الخريطة، والمفاهيم األكثر تحديدًا عند  ها عبارة عن بنية هرمية متسلسلة، توضح فيها المفاهيم األكثر عموميةكما أن     

تحديدًا بالمفاهيم األكثر  صورة تفريعة تشير إلى مستوى التمايز بين المفاهيم، أي مدى ارتباط المفاهيم األكثر قاعدة الخريطة، ويتم ذلك في

عبارات وصل تكتب على الخطوط التي تربط بين أي مفهومين، ويمكن استخدامها  ، وتمثل العالقات بين المفاهيم عن طريق كلمات أوعمومية

 .للتقويم منهجية وتعليمية باإلضافة إلى استخدامها كأسلوب كأدوات

 : Transparencyالشفافية

 .ضوئي ، ويتم إعدادها بالكتابة أو الرسم عليها مباشرة ثم عرضها بجهاز إسقاطمن خاللها صفيحة بالستيكية شفافة تسمح بمرور الضوء       

 : Teaching Methodsطرائق التدريس

 .يقوم بها المعلم في موقف تعليمي معين تعرف بأنها اإلجراءات العامة التي     

 :طريقة العروض العملية

ها عرض المحتوى واألنشطة أمام الطلبة، أو يقوم طالب أو مجموعة من الطلبة يتم في هي الخطوات التي وضعها المعلم وفق نسق معين والتي

 .علمي وهي أسلوب تعليمي تعلمي لتقديم حقيقة علمية، أو مفهوم علمي، أو تعميم بالعرض

 :Measurement القياس

الكمي باألرقام  يم الكمي لسمة أو متغير معين، وهي التعبيرتوظيفها وفقًا لنظام معين من أجل التقي هو العملية التي تقوم على إعطاء األرقام أو       

 .عن خصائص األشياء والسمات وغيرها

 : Text Bookالكتاب المدرسي

من حيث عرضها تمكن الطالب من استخدام الكتاب المدرسي  مجموعة من المعلومات المختارة والمبوبة والمبسطة التي يمكن تدريسها، والتي     *

 .بصورة مستقلة

 :Performance Indicators مؤشرات األداء

 .د مروره بخبرة تعليمية تعلميةبع جمل أو عبارات تصف بدقة ما يجب أن يكون المتعلم قادرًا على أدائه

 : Content المحتوى

والرياضيات(، أو في مجال معرفي غير منظم، مثل  والمفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال معرفي، مثل: )الفيزياء، والكيمياء، هو خالصة من الحقائق

 .واكتشافها بنفسه توى يجب أن يعين المتعلم في فهم المعرفةوطرق معالجة هذه المعلومات، وهذا المح ،()التربية البياية، والتربية األسرية

 : Projectالمشروع

 .ومحددة محدد، وقد يكون نشاطًا فرديًا أو جماعيًا وفقًا لخطوات متتالية هو عمل متصل بالحياة يقوم على هدف

 :(Standard) المعيار

معارف، أو  الجملة من وصف لما هو متوقع تحققه لدى المتعلم من مهارات، أوضوء ما تتضمنه هذه  هو جملة يستند إليها في الحكم على الجودة في

 .المشكالت واتخاذ القرارات مهمات، أو مواقف، أو قيم واتجاهات، أو أنماط تفكير، أو قدرة على حل
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 :Portfolio Achievement اإلنجاز ملف

والنفسي  ز أعماله ومنجزاته التي تشير إلى مدى نموه الطبيعي واالجتماعيالمتعلم بهدف إبرا هو ذلك الملف الذي يتم فيه حفظ نماذج من أداء

 .واألكاديمي والمهاري واإلبداعي والثقافي

 : Skillالمهارة

 .مركبًا أداء عمل من األعمال مع االقتصاد في الوقت المبذول، وقد يكون هذا العمل بسيطًا أو تعرف في علم النفس بأنها: السرعة والدقة في     

Kوتعرف في كتابات المناهج بأنها: 

 : Learning Skills مهارات التعلم

بنموه بصورة تدريجية ومنظمة، وتشمل مهارات التفكير وحل  ويكتسبها المتعلم وتنمو مجموعة المهارات التي تتطلبها عملية التعلم،      

 .والمهارات الرياضية والعملية المشكالت واالتصال،

 :Enrichment Activity النشاط أإلثرائي 

 .ت أداء فائقة تصل إلى االبتكار واإلبداع أحيانًامستويا ينفذه الطلبة الذين اتقنوا مادة الكتاب، وتسمح قدراتهم وإمكاناتهم بإيصالهم إلى عمل      

 .األساسية في المادة الدراسية هو عمل ينفذه جميع الطلبة، بهدف بناء المعرفة العلمية :    :Essential Activity النشاط األساسي

 : Warming-up Activityالنشاط االستهاليل

النشاط متعلقًا بتعلم سابق يمهد للتعلم الجديد، أو  كنهم من تلقي التعلم الجديد، وقد يكونعمل ينفذه الطلبة للوصول إلى حالة ذهنية تم هو    

 .التعلم الجديد نشاطًا استكشافيًا يقود إلى

 : Supplementary Activityالنشاط ألتعزيزي

تعلمهم، وتوصلهم إلى تعميق المادة  تدعمالطلبة الذين أنجزوا المادة الدراسية بصورة عادية، ومن شأن هذه األنشطة، أن  عمل ينفذه     

 .وإتقانها

 : Remedial Activityالنشاط العالجي

العمل اإلسهام في معالجة وتذليل هذه الصعوبات، ويأخذ شكل  هو عمل ينفذه الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم، ومن شأن هذا         

 .وتوجيهه لطلبة، مع ضرورة أن تنفذ مثل هذه األنشطة بإشراف المعلممالءمة لهذه الفاة، من ا إعادة تدريس بصورة أكثر

 .المتعلم المتوقعة بعد دراسته موضوعات معينة هي عبارات تصف أداءات     : Learning Outcomesالنواتج التعلمية

 .البعيد على المدىعبارة تصف الناتج التعليمي المتوقع تحقيقه لدى المتعلم  هو     :(Goal) الهدف العام

 :(Curriculum Document) وثيقة المنهج

ا يتضمن أسس بناء المنهج ومرتكزاته  خطة مكتوبة يقوم عليها المنهج المراد تصميمه )بناؤه( أو     تطويره، وتشكل هذه الخطة إطارًا عاّم 

ومواصفات األوعية المنهجية والمواد التعليمية  يمهبنائه أو تطويره، كما تتضمن عناصر المنهج ومعايير كل منها، ومعايير تنفيذه وتقو ودواعي

تنفيذ المنهج  وبرمجيات ووسائط، ووسائل التقويم وأدواته، ومعايير التنمية المهنية للقائمين على من كتب )طالب ومعلم( وكتب أنشطة،

 .وتقويمه

  : Self-Learning Toolsوسائل تعلم ذاتي

تعليمي، أو تسجيل صوتي وقد تكون كلها  نفسه، وهي مواد تعليمية قد تكون على شكل كتاب أو فيلم يعتمد عليها الطالب في تعليم وسائل     

  .في حقيبة واحدة
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 : Teaching Toolsالتعلمية الوسائل التعليمية

غرفة الصف أو خارجها  المعلم أو المتعلم لنقل محتوى معرفي أو الوصول إليه داخل هي مجموعة األدوات والمواد واألجهزة التي يستخدمها    

 .نقل المعاني وتوضيح األفكار وتحسين عمليتي التعليم والتعلم بهدف

 Instructional Technologyتكنولوجيا التعليم 
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 درسنموذج خطة 
 

 االهداف التعليمية الخاصة:ـ

 اكساب الطلبة المعلومات بصورة وظيفية  للمفاهيم االتية :ـ -1

 نات الدم ، وظيفة الدم ، كريات الدم الحمر ، خاليا الدم البيض ، بالزما  () الدم ، مكو

 تنمية مهارات التفكير العلمي حول الحفاظ الدم من االمراض المعدية والمزمنة. -2

 تنمية مهارات حركية في رسم وتأشير خاليا الدم والمكونات االخرى . -3

 قاالت علمية عن الدم .تنمية اتجاهات وميول علمية من خالل عمل جداريات وم -4

 تنمية التذوق العلمي وحب االستطالع من خالل االطالع على مقاالت حول الدم. -5

 تقدير عظمة الخالق في هذا النسيج، وتقدير جهود العلماء في معالجة امراض الدم ومعرفة اسراره وعمله. -6

 -السلوكية : غراضاأل
 جعل الطالب قادرعلى أن : -المجال المعرفي : -أوال  

 يعلل إعتبار جهاز الدوران في اإلنسان من النوع المغلق . -1

 ُيعّرف الدم وفق مفهومه الخاص . -2

 يذكر مكونات الدم ) كما ورد في الكتاب المدرس(.  -3

 يعّرف البالزما ) كما ورد في الكتاب المدرسي ( . -4

 يعّرف الهيموغلوبين ) كما ورد في الكتاب المدرسي (  . -5

 ة عدد كريات الدم الحمر في الدم .يسمي المرض الناتج عن قل  -6

 يحدد الجزء الذي يقوم بنقل األوكسجين بالدم في الرسم الذي امامه )غير ما ورد في الكتاب المدرسي( . -7

 يعلل عدد كريات الدم الحمر في الذكور هي أعلى منها في اإلناث . -8

 يعلل زيادة عدد خاليا الدم البيض عند اإلصابة باألمراض . -9

 الدم البيض المؤشر عليها بالرمور في الرسم أمامه )غير ما ورد في الكتاب المدرسي( .يسمي خاليا   -10

 يقارن بين كريات الدم الحمر وخاليا الدم البيض .  -11

 يحدد الرموز التي ترمز للخاليا التي تتكون في نقي العظم في الرسم الذي أمامه .   -12

 
 
 على أن :  قادر المجال المهاري : جعل الطالب -ثانيا
 رسم كريه دم حمراء.ي -أ 

 .أنواع خاليا الدم البيض يؤشرعلى احد -ب 

 نظم جدوال  للمقارنة بني كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض .ي -ج 

 
 
 -المجال الوجداني : -ثالثا

i. قدر عظمة اهلل سبحانه وتعاىل في دقة عمل جهاز الدوران .ي 

ii. تعليمية .قدر قيمة العمل الجماعي في تحقيق األهداف الي 

iii. .يثمن جهود العلماء التي اثمرت بحوثهم في حل الكثري من المشكالت واالمراض في الدم 
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  -:تقنيات وادوات التعليم

 لجهاز الدوران.  ) غري متوفر( ملصق 

  )جهاز حاسوب شخصي. ) غري متوفر 

  )شاشة عرض بيانات.     )غري متوفر 

 )افالم علمية عن الدم.      )غري متوفر 

 )  المناقشة ، االسئلة واالجوبة ، التعلم التعاوني(االستراتيجيات المناسبة للدرس    -الدرس : سير

 ( دقائق  5المقدمـــــة: ) 

دالئل عظمة هللا سبحانه وتعالى في خلقه نظام نقل الدم في الجسم فالكائن  بعرض لبةس بجذب أنتباه الطِّقوم الُمدري    

    (.عرض فلم )  ل نشاطه وحيويته ومن أجل ترميم خالياه التالفةالحي بحاجة إلى الغذاء من أج

مَ  إِنََّما ) تعالى قولهومنها قوله تعالى  ( في سبع ايات 10عدد مرات ) ورد في القرآن الكريم ذكر فيها الدم     َحرَّ

َ  إِنَّ  َعلَْيهِ  إِثْمَ  فاَلَ  َعاد   َوالَ  بَاغ   َغْيرَ  اْضُطرَّ  فََمنِ  اّللَِّ  ِلغَْيرِ  بِهِ  أُِهلَّ  َوَما اْلِخْنِزيرِ  َولَْحمَ  الدَّمَ وَ  اْلَمْيتَةَ  َعلَْيُكمُ   َغفُور   اّللَّ

وهنا تتبين عظمة هللا سبحانه وتعالى في خلقه الكائنات  ، (173) )البقرة( سورة َرِحيم  

جهاز  مكونات هذامعرفة البد لنا من فالحية واالعجاز المتمثل في وظائفها ومكوناتها، 

لذا سيكون درسنا لهذا اليوم عن المكون األول  الدوران الذي حرم هللا فيها تناول الدم ،

 لهذا الجهاز وهو الدم .

 دقيقة ( ويتضمن : 35عرض الدرس : )

 س : يمتاز جهاز الدوران في اإلنسان بعدة مميزات، منها أنه جهاز مغلق،ِّالُمدر

 انظر الرسم نوع المغلق ؟لماذا يعد جهاز الدوران في اإلنسان من ال س /

ألنه يدور في أوعية دموية متصلة مع بعضها منذ خروجه من القلب وحتى  الطالب: 

 عودته اليه 

  س : أحسنتِّالُمدر

 س: يتكون جهاز الدوران في اإلنسان من مكونات عدة وهي :ِّالُمدر

 األوعية الدموية -3  القلب -2  الدم1- 

 انه )األول ونتعرف على مكوناته  إلى المكون بهذا الدرس سنتطرق 

  ( الدم

 ) عرض صور لمكونات الدم ( 

 تعريف الدم :

 6-4من وزن الجسم أي بحدود  %7هو سائل أحمر يشكل قرابة  ))

لترات، ويتكون من عدة مكونات بنسب متفاوتة، حيث تحتل البالزما 

  (الجزء األكبر من الدم 

 جيه السؤال للطلبة للمناقشة () يتم توفما هو تعريف البالزما ؟ س /  

 %55: هو سائل يميل لونه إلى االصفرار يشكل حوالي البالزما: ج /

س من ِّطلب الُمدريو)( . %90من الدم ، والماء أهم مكوناته قرابة )

 .(إكمال إجابتها بإعطاء وظيفة البالزما الطلبة 

 جسم في الدم مكونات يوضح( 2) شكل  
 االنسان

 جهاز الدوران في االنسان(   3شكل ) 

 يتم تحضريها من قبل مدرس المادة.
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لمواد المفيدة للجسم كالغذاء الممتص والماء واألمالح يعد الوسط الذي تنتقل فيه اهو انه  :  ة البالزما وظيفج/  

 والهرمونات واليوريا .

 س : أحسنتِّالُمدر

ً يبين مكونات الدم ِّعرض الُمدريواآلن  س مصوراً توضيحيا

وضح انه بعد معرفة البالزما يتم االنتقال إلى المكون الثاني من يو

  مكونات الدم وهو الكريات الدموية الحمر والبيض .

س : ما الجزء الذي يقوم بتكوين كريات الدم الحمر في ُِّمدرال

  الجنين والبالغين ؟

 لنقاش ال يتجاوز )دقيقة ونصف(للطلبة يتم توجيه السؤال 

 : يقوم نخاع العظام بتكوينها في البالغين .ج/ 

 أما في الجنين: فيقوم الكبد والطحال بتكوينها 

 س : أحسنتما(ِّالُمدر

 تباط بين وظيفة كرية الدم الحمراء ووجود صبغة س : هناك ارِّالُمدر

 لوبين ؟كالهيموغلوبين على سطحها فما هو الهيمو

 هو صبغة توجد على سطوح كريات الدم الحمراء مكونةج/ 

 من مادة بروتينية والحديد وتعطي كريات الدم الحمر وظيفتها التنفسية . 

 : أحسنِت   سِّالُمدر

ت الدم الحمر عن الحد الطبيعي تسبب : أن قلة عدد كريا  سِّالُمدر

 مرضا 

 فما المرض الناتج عن قلة عدد كريات الدم الحمر في الدم ؟

 : مرض فقر الدم .ج/ 

 س : أحسنت.ِّالُمدر

س رسم توضيحي ملون يبين كريات الدم الحمر ِّرض الُمدريعو

 والبيض بنوعيها، 

ة نقل د رمزاً للجزء الذي يقوم بوظيفيتحدمن احد الطلبة طلب يو

 األوكسجين في الرسم .

 حيث يمثل كرية الدم الحمراء.          Eالرمز  ج/ 

 س : أحسنت .ِّالُمدر

االنتباه إلى رسم مكونات الدم وبالتحديد إلى كريات الدم الحمر فيه ومالحظة أشكالها  لبةس من الطِّالُمدر يطلب ثم

 اإلناث.أعلى منها في القرصية، وتذكر أن أعداد كريات الدم الحمر في الذكور هي 

 (فما سبب هذا االختالف في أعدادها بين الذكور واإلناث ؟)

 وبعد النقاش  ال يتجاوز )دقيقة ونصف(طلبة يتم توجيه السؤال لل

 في المليمتر المكعب الواحد . ةمليون كري 4 ,5وفي اإلناث  كرية  ماليين 5أعدادها في الذكور هي  ج/ 

 الحمر.هرية لدى اإلناث التي تفقد فيها الدم الحاوي على كريات الدم : لوجود الدورة الشتعليل /

 تسميتها بخاليا الدم البيضاء ؟في سبب ال: إن خاليا الدم البيض تعد عديمة اللون فما  المدرس

 : النعدام صبغة الهيموغلوبين فيها .ج/
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 س : أحسنت.ِّالُمدر

 ابة باألمراض فما سبب ذلك ؟س : تزداد أعداد خاليا الدم البيض عند اإلصِّالُمدر

 : ألن وظيفتها دفاعية فتزداد عند حصول التهابات في الجسم، أو أمراض دم مختلفة كسرطان الدم .ج/

 س : أحسنت ِّالُمدر

إلى النظر للرسممممممم التوضمممممميحي لخاليا الدم  لبةوجه الطيس : ِّالُمدر

( ان تؤشر على الرمز الذي يرمز 2)البيض(، وتطلب من مجموعة )

     اليا الدم البيض في الرسم .لخ

 هناك نوعين من خاليا الدم البيض هما :ج/ 

 (  A,B,Cحبيبية ذات نواة واحدة مفصصة ، وتمثلها الرموز ) -أ

 ( D,Fغير حبيبية غير مفصصة النواة وتمثلها الرموز )  -ب

 : أحسنت   سِّالُمدر

 وإعطاء أماكن إنتاجها،  الطلبة اكمالمن   سِّطلب الُمدريو

النوع األول : تتكون في نخاع العظم أما النوع الثاني : تتكون في  :ج

 العقد اللمفاوية

 س : أحسنتِّالُمدر

س أن خاليا الدم البيض لها القابلية على تكوين أقدام كاذبة تخترق جدران األوعية الدموية الشعرية ِّوضح الُمدري     

 مناعة الجسم ضد األمراض .وتقوم بالتهام األجسام الغريبة وتكوين أجسام مضادة ل

 ) عرض فلم (.ن قدم كاذب تلتهم األجسام الغريبة مصوراً لخلية دم بيضاء تكو   لبةوتعرض على الط

 mp264ymLY_x8C70vbP.4-مطاردة خلية دم بيضاء لجرثومة  - سبحان اهلل\..

 بعد ما تم ذكره عمل مقارنة بين كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض من حيث: لبةس من الطِّطلب الُمدريثم 

 أنتاجها. أماكن  -6    . أعدادها -5   .  وجود النواة -4 . وظيفتها -3  .   قطرها -2   . شكلها -1 

 نشاط.وتثبيت ثالثة أوجه للمقارنة في ورقة ال

  جدول المقارنة في ورقة النشاط الخاصة الطلبة ثبتيوبعد أن 

والوظيفة. الدم الحمر وخاليا الدم البيض ؟ من حيث الشكل والقطر كريات عمل مقارنة بين الطلبة من المدرس: يطلب 

 نظم جدوال للمقارنة على السبورة كاآلتي :ي

 خاليا الدم البيض الدم الحمر كريات

 د شكلها غير ثابت .1  مضغوطة من الجانبين.شكلها قرصية  -1

 مايكرون. 15-6د قطرها 2  مايكرون 8قطرها   -2

 لها نواة طول مدة حياتها. -3 تفقد  نواتها بعد أربعة شهور من تكوينها -3

 3خلية في  م  6000ناث خلية وفي اإل 8000أعدادها في الذكور  -4 3كرية مليون في م  4 ,5ماليين كريه وفي اإلناث  5أعدادها في الذكور  -4

 في الجنين تنتج من قبل الكبد والطحال وفي البالغين   -5

 في نخاع العظام      

 النوع األول: الحبيبة تتكون في نخاع العظم -5 

 النوع الثاني: غير الحبيبية: تتكون في العقد اللمفاوية 
 

 دقائق(  5) انشطة التقويم  
 م البيض وكريات دم حمر.عدد ثالث اختالفات بين خاليا الد 

../سبحان%20الله%20-%20%20مطاردة%20خلية%20دم%20بيضاء%20لجرثومة-vbP70C8ymLY_x264.mp4
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 علل سبب قلت عدد كريات الدم الحمراء في االناث عنه في الكور. 

 من المسؤول عن نقل االوكسجين من خاليا الدم ؟ 

 ما هي وظيفة الرئيسة لبالزما الدم. 

  الواجب البيتي  :

 : ماذا يكون القلب ضروري جدا في جهاز الدوران لجميع اللبائن ومنها االنسان ؟ 1س

 : ما هي انواع األوعية الدموية في الجسم  ؟  2س

 : عند حصول ازمة قلبية لدى االنسان ما ، ما الذي يطلب منه الطبيب عند فحصه ولماذا؟ 3س

 (  وحدد وظائف كل جزء في الرسم  45س : ارسم الشكل )

 ( 75 – 72مالحظة لالجابة على االسئلة اعاله راجع الصفحات ) 

 المصادر
 :  رسدمصادر الم -أ

 ، عالم الكتب، القاهرة .1ط، التعلم المنظم ذاتيا وتوجهات أهداف اإلنجاز (: 2006رشوان، ربيع عبده أحمد) 

 ، دار العباد ، بغداد .  1، ط اسرتاتيجيات تعلم وتعليم العلوم ( : 2014وسهى إبراهيم عبد الكريم )، رزوقي، رعد مهدي  

 مدخل معاصر للتعلم من أجل اإلتقانالتعلم المنظم (: 2012الطيب، عصام علي ) 
 
 ، عالم الكتب ، القاهرة .1، ط ذاتيا

 ، بغداد . 5، ط  علم األحياء ) اإلنسان وصحته ( للصف الثالث المتوسط ( :2015سلمان ، شهاب أحمد وآخرون ) 

 ب :المصادر الط  -ب

 يني ، بريوت.، دار المال 1، سلسلة  2( : اطلس جسم االنسان ، ط2015اسليا ، معلوف حنا  ) 

 ، بغداد .  5، ط  علم األحياء ) اإلنسان وصحته ( للصف الثالث المتوسط( : 2016سلمان ، شهاب أحمد وآخرون ) 

 ، دار المريخ ، بريوت. 14( : اسرار جسم االنسان  ، عالم المعرفة ، سلسلة 2017عبداهلل ،سعيد راضي ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           


