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 انفصم اندراسً األٔل

 .مفاهٌم أساسٌة  فً المناهج: أوال

 (التقلٌدي ، الحدٌث)مفهوم المنهج  
 

 ٌعرف المنهج

لكل جعلنا منكم ( سلك، ومنه قوله تعالى  –اتبع  –طرٌق  –سبٌل : نهج: لغة -

ٌّن (: باب نهج)، وفً معجم لسان العرب (شرعه و منهاجا طرٌق نهج ب

واضح، ونهجت الطرٌق سلكته والمنهاج الطرٌق الواضح، وأي طرٌق ٌسلكه 

 .لغاٌة محددة فهو منهج، لهدف محدد، اإلنسان للوصول لنهاٌة محددة 

 



 انًُٓح انزمهٍدي

هو المعرفة المقدمة و التً تتمثل فً مجموعة من الحقائق •

والمعلومات والمفاهٌم واألفكار التً ٌدرسها التالمٌذ فً 

صورة مواد دراسٌة اصطلح على تسمٌتها بالمقررات 

 .الدراسٌة

كمٌة من المعلومات التً ٌتم نقلها إلى الطلبة : وٌعرف أٌضا•

ضمن مقررات دراسٌة تتناول جوانب المعرفة كالعلوم 

الطبٌعٌة وغٌرها، وتعرف بالمنهج التقلٌدي أو النظرة 

 .التقلٌدٌة

 



 إٌجبثٍبد انًُٓح انزمهٍدي

ألَٓب سٓهخ ٔألَٓب فمط رهمٍٍ يعهٕيبد : اخزصبر انٕلذ ٔانجٓد -أ

 .يجبشزح، رمدو نزغطً أكجز لدر يٍ انًعزفخ ثٕلذ ألم

ألَٓب ركٌٕ عٍ طزٌك إنمبء يجبشز أٔ : رسٍٓم يًٓخ انًعهى -ة

 .يحبضزح يجبشزح ْٔذِ أسٓم طزق انزدرٌس نهًعهى

ألَٓب عجبرح عٍ رمدٌى يجبشز : ال رحزبج إنى إيكبٍَبد كجٍزح -د

 .يٍ انًعهى نطبنت فمط

الٌ انجٍئخ انًحٍطخ : إيكبٍَخ رطجٍمّ فً ظم أي ظزٔف -س

 .ثبنًزعهى نٍس نٓب دٔر فً ْذا انًُٓح

 



 سلبٌات المنهج التقلٌدي•

من )هناك مستوٌات للقدرة العقلٌة : التركٌز على الناحٌة العقلٌة وإغفال بقٌة الجوانب -أ•
والمنهج التقلٌدي ٌعزز أو ٌنشط هذا الجانب وقد ٌصل لمرحلة التطبٌق ( التذكر إلى التقوٌم

 . ولكنه ال ٌصل إلى المراحل العلٌا 

هناك مجموعة من المهارات التً ٌجب أن : إغفال المٌول والحاجات واالتجاهات -ب•
ٌكتسبها الطالب فهناك مجموعة من االتجاهات التً من المفروض أن تكتسب، فالمنهج 

التقلٌدي ٌركز على جوانب الدنٌا فً النواحً العقلٌة وٌغفل عن باقً الجوانب وٌغفل عن 
اكتساب الطالب المهارات واالتجاهات التً ممكن أن تتحول لقٌم وهو بذلك فقط معرفة 

 .موجهة ال تراعً مٌول الطالب

فً المنهج التقلٌدي المعلم ال ٌشارك : إغفال دور المدرسٌن فً اختٌار المحتوى -ت•
 .بوضع أو اختٌار المحتوى بل ٌأتٌه المحتوى جاهزا وهو فقط ٌقوم بالتلقٌن

هو منهج على أساس اكتساب المعرفة ولٌس : تقلٌل أهمٌة النشاط داخل غرفة الفصل -ث •
منهج نشاط ولذلك هو ال ٌهتم باألنشطة ، لذلك نجد أنه تم صٌاغة المحتوى وفق طرٌقة 

توحً أن الهدف من هذا المحتوى هو أن ٌكتسب الطالب تلك المعرفة كأن ٌعرف تعرٌف 
 .معٌن أو حقٌقة لذلك هو ال ٌهتم بالنشاط ولذلك خٌارات المعلم محدودة

أن الكتاب هو مصدر المعرفة والناقل هو المعلم ولذلك : اعتماد التلقٌن فً نقل المعرفة -ج•
 .ٌكون االعتماد على المدرس

إذ ٌتطلب من المتعلمٌن جمٌعا الوصول الى : إهمال الفروق الفردٌة بٌن الطلبة -ح•
 .مستوى تحصٌلً واحد مما ٌؤدي الى فشل الكثٌر منهم

 



 الخبرات من مجموعة :هو الحدٌث المنهج•

 والعملٌة والثقافٌة واالجتماعٌة التربوٌة واألنشطة

 وتهٌئها المدرسة تخططها التً والرٌاضٌة والفنٌة

 أو المدرسة داخل بتعلمها لٌقوموا لتالمٌذها

 .خارجها



 :عٌوب المنهج الحدٌث

المعلم البد أن توجد لدٌة قدرة على توجٌه  -

وتٌسٌر وتنظٌم العملٌة وكٌف ٌساعد الطالب 

للوصول، ولذلك نحن بحاجة لمعلمٌن أكفاء فً 

 .عملهم

 



 :ايجابيات المنهج الحديث  •

تكون لدى : ٌراعً واقع المجتمع وطبٌعة المتعلم وخصائص نموه -أ•
المعلم إمكانٌة تصمٌم المواقف التعلٌمٌة التً تتناسب مع المتعلم 

 .وخصائص نموه

أنه ...الفكرة الرئٌسة هنا: ٌساعد التالمٌذ على التكٌف مع المجتمع -ب•
عبارة عن مجموعة أنشطة وهذه األنشطة مجموعة من المواقف 
والمواقف تتم صٌاغتها لتحقٌق أهداف معٌنة والمعلم دوره ُمٌّسر 

 .وموجهه ومعٌن لطالب لتحقٌق الهدف

 .التنوع فً اختٌار طرق التدرٌس ومراعاة الفروق الفردٌة -ت•

الطالب ٌدخل : استخدام الوسائل المتنوعة وجعل التعلٌم أكثر ثباتا -ث•
 . موقف تعلٌمً والناتج سٌكون أكثر ثباتا ورسوخا

النشاط هو موقف ومنهج النشاط دائما سٌكون : ٌعد بطرٌقة تعاونٌة -ج•
 .معٌن لكل طالب للتفاعل مع هذا النشاط وفق إمكانٌاته

دور المعلم فٌه تنظٌم التعلٌم وتوفٌر الشروط الالزمة لنجاحه ولٌس  -ح•
 .التلقٌن

 


