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 المحاضرة الخامسة : تكملة عناصر المنهج 

 :التعليميةثانيا: المحتوى والخبرات 

والمهارات واالتجاهات والقٌم التً تكتسب وتنمى لدى المتعلم  المعرفة المحتوى: هو

تعمل المؤسسة التربوٌة  التً  والمهارٌة والوجدانٌة المعرفٌةوٌشمل كافه الخبرات 

، وعلٌه فان المحتوى ال ٌقتصر التربوٌةلتحقٌق االهداف  ألجل ان  ٌكتسبها المتعلم 

 على الجوانب المعرفٌن وانما ٌتمثل بكل ما سبق.

ها  ب مرٌالتً المختلفة  الظروف المتعلم مع  تفاعلنتٌجة  التعلٌمٌة الخبرةوتكتسب 

 السلوك سلوكا فعاال ونشطا بحٌث ٌحدث خالله التعلم. والتً تجعل 

 اختٌار المحتوى: دقواع

 .باألهدافان ٌرتبط  -1

 ان ٌكون حدٌثا ومتطورا. -2

 ان ٌرتبط بواقع الطالب وبٌئته. -3

 .المختلفة المعرفٌةان ٌراعً التوازن بٌن المجاالت  -4

 بٌن المتعلمٌن. الفردٌةان ٌراعً الفروق  -5

  -المنهج: مكونات أهم الدراسً المحتوى

 قادرا   المدرس ٌجعل تحلٌله فإن لذا ، المنهج مكونات أهم الدراسً المحتوى ٌعد

 األهداف تحقٌق على ٌساعده بشكل والمهارات المعارف مجموع تنظٌم على

 عمل ٌوجه والتحلٌل منظمة خطوات وفق تسٌر التدرٌسٌة العملٌة ألن ، لها طالمخط

 فً وٌساعدنا ، المحتوى عناصر تناسب مختلفة أنشطة تحضٌر فً وٌقٌده المدرس

 لجمٌع ممثلة عٌنة اختٌار للمدرس ٌٌسر الذي األمر التحصٌلٌة االختبارات بناء

 . االختبار فً لتضمٌنها المادة جوانب

  -: المحتوى تحلٌل من الفائدة

 .  الموضوع جزئٌات كل على خالله من التحلٌل بعملٌة القائم المعلم ٌتعرف. 1

 المالحظات وتسجٌل الرأي إلبداء ؛ التحلٌل بعملٌة القائم أمام المجال ٌفتتح. 2

 .  المؤلف أو الكاتب ألفكار ـ أحٌانا   ـ والرفض والقبول



 .  ومحددة دقٌقة بصورة الدرس أهداف صٌاغة عملٌة ٌسهل. 3

 .  شمولٌتها وٌحقق ، التقوٌم عملٌة ٌسهل. 4

 تحتوٌه ما بكل المعلم لدى الخبرة ٌنمً الدراسٌة المادة موضوعات جمٌع تحلٌل. 5

 .  المادة

 -: المحتوى تحلٌل ٌتم متى

 التالً النحو على وذلك(  الموضوع قراءة)  للموضوع الذهنً االعداد أثناء ذلك ٌتم

 .  أكثر أو واحدة مرة متأنٌة قراءة الموضوع قراءة. 1

 .  الموضوع منها ٌتكون التً الخبرات تحت خطوط وضع. 2

 جزئٌات إلى الخبرات تلك تجزئة ثم ومن ، خارجٌة ورقة إلى الخبرات هذه نقل. 3

 .  ومرتبة ومحددة دقٌقة

 . هامه ملحوظة

 الشمولٌة ٌفقدها ذلك ألن ؛ المحتوى تحلٌل قبل الدرس أهداف صٌاغة الخطأ من

  الموضوع أجزاء بٌن والترابط

 -: المحتوى عناصر

 التالٌة العناصر ٌتضمن المحتوى هذا فإن ، ما حقل فً ما منهج محتوى اختٌار عند

:-  

 .  بها والمقصود ، المحتوى عناصر بٌن األول المركز تحتل وهً/  المعارف( أ

 من عنصر أي فهم دونها من ٌمكن ال التً األساسٌة والمصطلحات المفاهٌم •

 العلم قوانٌن فهم على تساعدنا التً العلمٌة اللغة مفاهٌم إنها المعرفة عناصر

 .  أفكارنا على والبرهنة

 ظواهر بٌن العالقة تكشف التً{  الرئٌسٌة والقوانٌن العامة المبادئ}  التعمٌمات •

 .  المختلفة وأشٌائه الموضوعً العلم

 مع صحٌحة عالقات تكوٌن على المفرد تساعد التً واألفكار النظرٌات جملة •

 لكل األساسٌة والقوانٌن والمبادئ المفاهٌم ٌظم أن بد ال فالمحتوى به المحٌط العالم

 .  به الخاصة والطرائق وعالقاته مصطلحاته إلى باإلضافة العلوم من علم



 مادة ولكل عقلٌة أو عملٌة تكون قد والمهارات/  والعلمٌة العقلٌة المهارات( ب

 إلى ،وباإلضافة الخاصة وقدراتها مهاراتها مادة ولكل ، الخاصة وقدراتها مهاراتها

 المواد بٌن المشتركة المهارات من مجموعة فهناك ، مادة بكل الخاصة المهارات

 ، التحلٌل على القدرة ، التصنٌف على القدرة ، الهامة النقاط استخراج على كالقدرة

 .  إلخ… القاموس استخدام ، المخططات وضع ، الفهرسة ، النقد ، التلخٌص

 وبمعنى ، واالستقصاء البحث بمهارات المتعلمٌن تزوٌد هو للمنهج األساسً والدور

 الفروض فرض ، النقد ، التركٌب ، كالتحلٌل الذاتً البحث بأدوات تزوٌدهم آخر

 قادرٌن وٌصبحون واالبتكار اإلبداع على قدراتهم عندهم ننمً بشكل علٌها والبرهنة

 .  إلٌها حاجة فً أنفسهم ٌجدون عندما الحقٌقة عن البحث على

 ، ممارستها خالل من وإنما النظرٌة الشروح خالل من تتشكل ال المهارات وهذه

 . بها ٌقوم التً النشاط عملٌات من واالستقصاء البحث مهارات ٌكتسب فالمتعلم

 وٌمتلك ، الجدٌدة المشكالت حل عن البحث فً ٌساعد الذي/  اإلبداعً النشاط( ج

 .  األولٌٌن العنصرٌن محتوى مع ٌتطابق ال ، خاصا   محتوى

  -: هً اإلبداعً النشاط خصائص

 ألي حل عن البحث فً استوعبها التً والقدرات المعارف المتعلم ٌستخدم أن. 1

 .  تصادفه قد مشكلة

 .  معروف موقف فً جدٌدة قضٌة رؤٌة. 2

 .  معروفة غٌر ـ للموضوع ـ جدٌدة قضٌة رؤٌة. 3

 .  جدٌد بأسلوب منها والخروج وتركٌبها المعروفة النشاط أسالٌب بعض جمع. 4

 هذه عناصر جمٌع ٌدرك وأن ، ما بمشكلة ٌصطدم كأن الموضوع بناء رؤٌة. 5

 . ال أم جوهرٌا   كان سواء العناصر هذه بٌن الموجود والترابط المشكلة

 الحل وسائل رؤٌة أو معٌنه لمشكلة الممكنة الحلول رؤٌة أي االنتقائً التفكٌر-6

 . للمشكلة الجوانب المتعددة لرؤٌة أي المتباٌنة البراهٌن إٌجاد أو المختلفة


