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 الجامعة المستنصرٌة
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 : الطرٌك الواضح وٌسمى المنهاج أٌضا ، لال تعالى ) لكل جعلنا  -المنهج لغة

 منكم شرعة ومنهاجا ( ونمول طرٌك ناهجة اي واضحة .
) لم يمت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وعن ابن عباس ) رضً هللا عنه( لال 

 ونهج الطرٌك ابانه واوضحه. وسلم  حتى ترككم على طريق ناهجة ( 
 : خبرات مخططة بعناٌة تمدمها المدرسة خالل عملٌة وه -المنهج اصطالحا ً

التدرٌس سواء كان ذلن بصورة افرادٌة أو جماعٌة داخل المدرسة وخارجها 

 بهدف تحمٌك النمو الشامل المتكامل للمتعلم .

 س / ما هي مضامين المنهج ؟ 

 : هً التصور الشامل والمتكامل الذي ٌعتمد علٌه فً بناء  -فلسفة المنهج

وتموٌمه وتطوٌره استنادا إلى الفلسفة التربوٌة المستمدة من فلسفة  المنهج

 المجتمع .
 : هً النهاٌات أو النتائج الممصودة التً ٌرمً المنهج إلى  -غايات المنهج

تحمٌمها وتكون عادة على شكل عٌارات شاملة عامة الصٌغة مثل ) تربٌة 

 اإلنسان الصالح ( .
 : لمنهج او تصمٌمه العملٌات التً تستهدف ٌتناول تخطٌط ا -تصميم المنهج

عناصر المنهج ومتطلباته االدارٌة ، اي طرٌمة بناء المحتوى الثمافً للمنهج 

والمحور الذي تنظم على أساسه عناصره . كما أنه خارطة توضٌحٌة لما 

 سٌكون علٌه المنهج من أهداف ومعارف وأنشطة ومعلمٌن ومتعلمٌن وادارٌٌن .
 :تشمل عناصر المنهج األهداف التربوٌة ومستوى المادة  -عناصر المنهج

 الدراسٌة واألنشطة والتموٌم فضال عن األنشطة االدراكٌة .
 : ) وهو المنهج الموازي أو غٌر الرسمً وٌمثل كافة  -المنهج الخفي ) الكامن

الخبرات والمعارف والمٌم والسلون التً ٌموم بها التالمٌذ وٌتعلمونها خارج 

لمنهج الممرر من دون اشراف المعلم أو علمه فً معظم األحٌان كما المدرسة وا

ٌشمل مٌول المعلمٌن وتفاعلهم ومعاملتهم  للطالب وفٌما بٌنهم مع اإلدارة فضال 

عن المعارف والخبرات التً ٌكتسبها التالمٌذ بعضهم من البعض اآلخر.  كما 

هو تعلم غٌر ممصود الدراسً الثانً بعد التحصٌل االكادٌمً وٌسمى بالتحصٌل 

أو تعلم مصاحب وٌكون احٌانا تأثٌره أكثر من المنهج الرسمً المكتوب 

 وٌصعب تموٌمه .
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 : هو المفردات التً تمدم فً مجال دراسً  -المفهوم الضيق أو القديم للمنهج

 معٌن . أو هو المادة الدراسٌة التً تتضمن اكبر لدر من المعلومات .
 هو مجموع الخبرات العلمٌة والتربوٌة  -يث للمنهج :المفهوم الواسع أو الحد

والثمافٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة والفنٌة التً تتهٌأ للطالب داخل المدرسة 

وخارجها بمصد مساعدتهم فً النمو الشامل وتعدٌل سلوكهم وٌشمل األهداف 

 والمفردات والمحتوى والطرٌمة والوسٌلة واألنشطة والتموٌم .
 

 المنهج القديم والحديث ؟ س / قارن بين 

 

 المنهج الحدٌث  المنهج المدٌم  المجال 

  الممرر الدراسً مرادف  طبٌعة المنهج

 للمنهج 

الممرر الدراسً جزء من 

 المنهج 

 مرن ٌمبل التعدٌل  ثابت ال ٌمبل التعدٌل  

ٌركز على الكم الذي  

 ٌتعلمه الطالب 

 ٌركز على الكٌف 

  ٌعده المختصون فً  تخطٌط المنهج

 المادة الدراسٌة 

ٌشارن فً اعداده جمٌع 

األطراف المؤثرة 

 والمتأثرة به 

ٌركز التخطٌط على  

 اختٌار المادة الدراسٌة 

ٌشمل التخطٌط جمٌع 

 عناصر المنهج 

محور المنهج المادة  

 الدراسٌة 

 محور المنهج المتعلم 

  وسٌلة تساعد على نمو  غاٌة فً ذاتها  المادة الدراسٌة

 الطالب نموا متكامال 

ال ٌوجد إدخال اي تعدٌل  

 علٌها

تعدل حسب ظروف 

 الطالب وحاجاتهم 

ٌبنى الممرر الدراسً  

على التنظٌم المنطمً 

 للمادة 

ٌبنى الممرر الدراسً فً 

ضوء التنظٌم 

 الساٌكولوجً للمادة  

  تموم على التعلٌم والتلمٌن  طرٌمة التدرٌس

 المباشر 

تموم على توفٌر الشروط 

 والظروف المالئمة للتعلم 
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 تهتم بالنشاطات وانواعها  ال تهتم بالنشاطات 

 لها أنماط متعددة  تسٌر على نمط واحد 

  إٌجابً مشارن  سلبً غٌر مشارن  الطالب 

ٌحكم علٌه بمدى نجاحه  

فً امتحانات المواد 

 الدراسٌة 

ٌحكم علٌه بمدى تمدمه 

 نحو األهداف المنشودة 

  عاللته تسلطٌة مع  المعلم

 الطالب 

عاللته تموم على االنفتاح 

 والثمة االحترام 

ٌحكم علٌه بمدى نجاح  

 طالبه فً االمتحانات 

ٌحكم علٌه فً ضوء 

مساعدته للطالب على 

 النمو المتكامل 

ال ٌراعً الفروق الفردٌة  

 بٌن الطالب 

ٌراعً الفروق الفردٌة 

 بٌنهم 

 

  : مجال المنهج-  

 س / ما هي مجاالت المنهج الحديث  او ما هي عناصر المنهج الحديث ؟

o  محتوى أو مضمون المنهج . 

o . البٌئة الدراسٌة 
o . العملٌة التعلٌمٌة 

 

 

 

 

 المحتوى -أ

 البٌئة -ب

 العملٌة التربوٌة  -ج

مجال تالحم الطالب  -د

 بالمنهج 

 أ + ب + ج 

 مجال المنهج
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الذي ٌمثل مضمون المنهج فإنه ٌتألف من : ان العنصر األول   

  ممررات ومفردات المواد الدراسٌة المتضمنة للحمائك والمعارف ) علمٌة

وتارٌخٌة ورٌاضٌة وفنٌة .... الخ ( التً ٌراد  للطالب ان ٌتعلمها فً فترة 

 زمنٌة محددة .
 ات ) العملٌة وغٌرها ( التً ٌراد للطالب ان ٌكتسبها فً فترة زمنٌة المهار

 محددة .
 . االتجاهات والسلون التً ٌراد له ان ٌنتهجها وٌتبعها 

 البٌئة الدراسٌة فتتألف من :  أما العنصر الثاني ،

 : وهذه تشمل جمٌع االماكن والوسائل والسبل  -البيئة الدراسية داخل المدرسة

داخل المدرسة التً من شأنها التأثٌر تأثٌرا مباشرا على سٌر العملٌة المتوافرة 

التعلٌمٌة وتنفٌذ المنهج ، مثل بناء المدرسة وسعته وما ٌحتوٌه من صفوف 

ولاعات وساحات ومكتبات ومختبرات ولاعات الرسم والمسرح .... الخ ، 

 وكذلن ما ٌتوافر من أدوات ومعدات واثاث ووسائل تعلٌمٌة .
 وهذه تشمل كل ما ٌتوافر فً المجتمع من  -ة. الدراسية خارج المدرسة :البيئ

مؤسسات التصادٌة كالمتاحف والمكتبات واألندٌة والمصانع والحمول الزراعٌة 

وغٌرها من األماكن التً تمكن الطالب ان ٌكتسبوا فٌها المزٌد من التعلم 

 والمعرفة والمهارات واالتجاهات الفكرٌة وغٌرها .

 

متصر البٌئة الخارجٌة على األماكن والمؤسسات فمط بل تشمل جمٌع األفراد وال ت

واألشخاص الذٌن ٌمكنهم ان ٌمدموا شٌئا للطالب فً مجال المعرفة والمهارات 

 والسلون .

 فً مجال المنهج وهو العملٌة التعلٌمٌة : اما العنصر الثالث 

  والمتعالدٌن. المائمٌن بالعملٌة التربوٌة ، كالمعلمٌن والمحاضرٌن 
  .المائمٌن باإلدارة المدرسٌة من مدٌرٌن ومساعدٌن 
 . المائمٌن باإلشراف التربوي الذٌن ٌمومون بعملٌة التموٌم 

 

 

 


