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 عناصر المنهج :المحاضرة الرابعة : 

للمنهج الدراسً أربعة عناصر رئٌسة تتمثل باألهداف والمحتوى والطرائق    

  -والتقوٌم ، وسنأتً الٌها بالتفصٌل :

 :االهداف   أوآل :

ٌعرف الهدف بأنه : قصد ٌعبر عنه بجملة او عبارة مكتوبة تصف تغٌرا ًفً   

 سلوك المتعلم.

ٌتحقق فً درس واحد او قد ٌكون الهدف واسع  ،  مقٌد المدى أنٌاً  وقد ٌكون الهدف

المدرسً خالل عام دراسً بأكمله بل ٌمكن  النشاطبحٌث ٌشتمل  ، او بعٌد المدى 

 . مل جمٌع سنوات المرحلة الدراسٌةان ٌش

فً سلوك المتعلم والمحصلة  استحداثهالتغٌٌر المراد ٌقصد به :  الهدف التربوي

 للعملٌة التربوٌة .النهائٌة 

 :اهمٌة االهداف التربوٌة 

 تساعد فً رسم الخطط التعلٌمٌة . -1

 تسهل اختٌار محتوى المنهج . -2

 تساعد فً اختٌار طرائق التدرٌس المناسبة  -3

 تساعد فً اختٌار وسائل التقوٌم المناسبة  -4

 :التربوٌةمصادر اشتقاق االهداف 

 .فلسفه المجتمع وتراثه الثقافً -1

 حاجات المتعلم. -2

 .الدراسٌة المادة طبٌعة -3

 التً ٌوجد فٌها المتعلم. البٌئةظروف  -4

 التطور التكنلوجً والعلمً. -5

 :التربوٌةمستوٌات االهداف 



 ةوٌصعب قٌاسها وتحتاج الى فتر ةوشامل ةوهً اهداف واسع : العامةاالهداف -1

فً مرحله دراسٌه بكاملها مثل  او،  دراسٌةوقد تتحقق فً سنه ، حتى تتحقق  ةطوٌل

 -، ومنها األهداف اآلتٌة : الثانوٌة المرحلة

 بصوره وضٌفٌه. العلمٌةفً اكتساب الحقائق والمفاهٌم  الطلبة ةمساعد -أ

 على ممارسه التفكٌر العلمً. الطلبة ةمساعد -ب

 .الروحٌةترسٌخ االٌمان باهلل والتمسك بالقٌم  -جـ 

 ودورها فً المجتمع. األسرة بأهمٌة الطلبةتعزٌز وعً  -د

 .والمهارٌة والنفسٌة العقلٌةبالنواحً  الطلبة ةتنمٌه شخصٌ-هـ 

وتتحدد  العامة: وهً اهداف اكثر تخصٌصا من االهداف الخاصةاالهداف  -2

وٌمكن التأكد من  الدراسٌة للمادةمن خالل مفردات المحتوى الدراسً المقرر 

 الفصل الدراسً ومن امثلتها: والعام الدراسً ا نهاٌةتحققها فً 

 تعبٌر عن المعانً واالفكار. اللغةان ٌدرك الطالب ان  - أ

 القراءةعلى  ه،وان تنمو قدرت بالمعانً واألفكارلها اال  ال قٌمةوان االلفاظ  - ب

 وسرعته فٌها وفهمه للمقروء.

وادراك نواحً االعجاز  القرآنٌةان تزداد قدره الطالب على فهم النصوص  -جـ 

 فٌها.

 الكرٌم. للقران التالوة آدابان تزداد مهارات الطالب فً  -د 

 وتحلٌلها. النبوٌةان تزداد قدره الطالب فً تذوق نصوص االحادٌث  -هـ

 (السلوكٌة)االغراض  السلوكٌةاالهداف -3

 ٌةاإلسالم كالتربٌةمعٌنه  دراسٌةوهً اهداف محدده بموضوع معٌن ضمن ماده  

ا دقٌقا بعد مروره بخبره وهً تصف السلوك الذي ٌستطٌع الطالب القٌام به وصف

 والقٌاس ومن امثالها : للمالحظةوٌكون السلوك قابال  ةمعٌنة تعلٌمٌ

 . معنى )الرام(*ان ٌحدد الطالب 

 معنى ) الفٌجول بٌسك( *ان ٌشرح الطالب 



 شروط الهدف السلوكً:

 للمتعلم ولٌس المعلم.ان ٌعبر عن السلوك النهائً  -1

 قٌاس .الان ٌحتوي على فعل مضارع قابل للمالحظة و -2

 ان ٌعبر عن سلوك واحد فقط ولٌس اكثر . -3

 : ان ٌحدد الطالب همزة القطع وهمزة الوصل فً النص ....... خاطئمثال  

 مثال صحٌح: ان ٌحدد الطالب همزه القطع فً النص .........

 ولٌس بصٌغه سؤال ةمحدد ةان ٌصاغ بشكل عبار -4

 ؟مكونات الحاسبة :كٌف ٌحفظ الطالب  خاطئمثال 

 مكونات الحاسبة المثال الصحٌح: ان ٌحفظ الطالب 

 وٌمكن مالحظته وقٌاسه. ةمحدد ةتحقٌق فً فتره زمنٌ بإمكانٌهٌتصف -5

 -اآلتٌة : المعادلةصٌاغته من  السلوكً: وتتألفصٌاغه الهدف 

 المحتوى السلوك المطلوب لم+المتع فعل مضارع+ ان+  

 .مكونات للحاسبة من  ٌعدد الطالب ثالث مثال: أن

 :السلوكٌةتصنٌف االهداف  

 المجال المعرفً: -1

 المجال الوجدانً: -2

 المجال المهاري: -3

واشهر  المختلفةبمستوٌاتها  المعرفة: وٌتضمن اهدافا تخص المجال المعرفًاوال :

ة م( اذ صنفها الى ست مجاالت مرتبتصنٌف للمجال المعرفً هو)تصنٌف بلو

 تصاعدٌا من السهل الى الصعب وهً:

تذكر المعلومات التً سبق للطالب ان تعلمها وهً  التذكر: وٌتضمنمستوى  -1

 ومن االفعال التً تقٌس هذا المستوى)ٌعدد، الدراسٌة للمادةتقٌس مدى حفضه 

 ٌحدد( ٌعرف،

 .لوحة المفاتٌح ان ٌعرف الطالب   -ثال:  م



 .لغات البرمجةان ٌعدد الطالب  -

للمادة  واستٌعابهمستوى الفهم )االستٌعاب ( : وٌقٌس هذا المستوى فهم الطالب  -2

التً تقٌس هذا المستوى )ٌوضح، ٌشرح ،ٌصف ،ٌعلل  األفعالالدراسٌة ومن 

 ،ٌفسر(

 .فرمتة الحاسبة كٌفٌة ان ٌشرح الطالب  -مثال :   

 .سبب انتشار نظام الوندوز ن ٌعلل الطالبا-           

التً سبق ان تعلمها  المعلومةالطالب على تطبٌق  ةمستوى التطبٌق: وٌقٌس قدر -3

 ومن االفعال التً تقٌس هذا المستوى )ٌعطً مثاال،ٌحل،ٌصنف(. فً مواقف جدٌده 

 .لغة الفٌجول بٌسك  على تطبٌق ان ٌعطً الطالب مثاال -مثال:    

الى مكوناتها  العلمٌة المادةمستوى التحلٌل: وٌقٌس قدره الطالب فً تحلٌل -4

 واجزائها وتوضٌح العالقات بٌنها ومن االفعال التً تقٌسه)ٌقارن،ٌمٌز،ٌحلل،ٌفرق(.

 .لغتٌن للبرمجة ان ٌقارن الطالب بٌن -ل:  مثا

لتكوٌن  العلمٌة المادةوتركٌب مستوى التركٌب: وٌقٌس قدره الطالب على دمج -5

 كل جدٌد ومن االفعال التً تقٌسه)ٌركب،ٌقترح،ٌربط(

 لحل معضلة حسابٌة على الحاسبة.ان ٌقترح -مثال:   

كم او رأي معٌن اتجاه مستوى التقوٌم: وٌقٌس قدره الطالب على اصدار ح-6

 (رأٌا، ٌنقد حكما، ٌعطً)ٌصدر  االفعال التً تقٌسهموضوع ما و

 .سبب تبطئ الحاسبةان ٌنقد الطالب - مثال: 

بالمشاعر والقٌم واالتجاهات  المرتبطة باألهداف: وٌعتنً الوجدانً المجالثانٌا: 

 والمٌول ومن امثله االهداف التً تقٌس هذا المجال:

 .لإلنسانان ٌقدر الطالب عظمه الخالق فً خلقه  -

 .علم الطالب الدقة والنظامان ٌت -

 .والعلمٌة  الدٌنٌةان ٌعبر الطالب عن مٌوله للمواضٌع  -

 قٌمة العلم. الطالب ٌعظم ان 



التً تقٌس مهارات الطالب  باألهدافالمهاري:وٌهتم هذا المجال  ثالثا: المجال

 ( ومن امثله اهداف هذا المجالالتخصصٌة)واألكادٌمٌة واالجتماعٌة الٌدوٌة

 الطباعة ) مهارة ٌدوٌة(. الطالب  ٌتعلمان  -

 ان ٌتعلم الطالب دقة المالحظة )مهارة عقلٌة(  -

 .تعلم الطالب اسلوب الصبر عند الباحث العلمً)مهارة نفسٌة(ان ٌ -


