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 2012/2013املنهج الدراسي
رضا أبى حسني  / األستاذة : إعداد

 منطقة حولي التعليمية –املىجهة األوىل لالجتماعيات 

 
 األهداف :
 
. ـ ايتعسف ع٢ً َفّٗٛ املٓٗر ايدزاضٞ ٚفل االدباٖات ايرتب١ٜٛ املعاصس1٠

. قٛميًاـ ايتعسف ع٢ً َهْٛات املٓٗر ايدزاضٞ، أٖدافًا ٚضبت٣ٛ ٚطسٜك١ ْٚػاطًا ٚت2

. ـ ايتعسف ع٢ً األضايٝب املعاصس٠ يف تٓعُٝات املٓاٖر ٚربطٝطٗا ٚتطٜٛسٖا3

. ـ ايتعسف ع٢ً أضايٝب تكِٜٛ املٓٗر ايدزاض4ٞ

. ـ ايتعسف ع٢ً أِٖ املٛاصفات اييت جيب تٛفسٖا يف ايهتاب املدزضٞ ازبٝد5

 



 ـ 2ـ 

 

 

: مفاهيم أساسية 
 املهًج الدزاسي :

املدتاز٠ ٚاملكط١ُ يف إطاز أٖداف َٛض١َٛ تطعٞ إىل ذبكٝل منٛ املتعًِ يف  ٖٛ صبُٛع١ َٔ اشبربات ايرتب١ٜٛ

ادباٙ َعني، ٜٚتِ ذيو عٔ طسٜل إسداخ تػريات َكصٛز٠ ٚقاب١ً يًكٝاع يف دٛاْب ضًٛى املتعًِ ٜٚتفل ٖرا ايتػري 

 َع طبٝع١ املتعًِ ٚقدزات٘ ٚاضتعدادات٘ مبا ٜتفل َع َا ٜطٛد اجملتُع َٔ فًطف١ 

. اخل ..ٚثكاف١ 

 التهظيم السأسي :

. نػسط أضاضٞ يف املٛاقف ايتع١ًُٝٝ اييت ٜكدَٗا املٓٗرٜكصد بايتٓعِٝ ايسأضٞ يًُٓٗر َساعا٠ ايتتابع 

ٚتٓعِٝ األْػط١ ٜبدأ َٔ ايبطٝط إىل املعكد ٚفل َساسٌ ايُٓٛ ـ ٚاالْتكاٍ َٔ احملطٛع إىل اجملسد ـ ٖٚٓاى مناذز 

. ٚغريٖا "بٝادٝ٘"منٛذز " داْب١ٝ"منٛذز  َٓٗاتسب١ٜٛ َتعدد٠ يف ٖرا اإلطاز 
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 التهظيم األفقي :

ٜػري ايتٓعِٝ األفكٞ إىل َفّٗٛ ايتهاٌَ ٚنٝف١ٝ زبط املٛاد ايدزاض١ٝ املدتًف١ ببعضٗا َٔ داْب ٚنٝف١ٝ 

زبط َٛضٛعات املاد٠ ايدزاض١ٝ ذاتٗا َٔ داْب آخس ـ نريو ٜعرب ايتهاٌَ يف أسد َعاْٝ٘ عٔ ازتباط احملت٣ٛ 

. ْا٤ ايعكًٞ يًُتعًُنيبايب

  املدىScope ـ يو املعياز الري يتعلق مباذا نعلم؟ واألفكاز األساسية اليت جيب أى تضمو يف احملتوى .

ايعدد ايرٟ حيدد اشبربا٤ َٔ املاد٠ ايع١ًُٝ َتضُٔ يف َٓٗر َا، فِٗ َٔ خالٍ خرباتِٗ ٜطتطٝعٕٛ : لتعسيفا

تعًُٝٞ حبٝح ال ٜهٕٛ ٖٓاى ْكص ٚتصٜد، ِٖٚ عٓدَا ٜتدرٕٚ  ذبدٜد َد٣ َا ٜكدّ يًُتعًُني يف نٌ َطت٣ٛ

. قسازات يف ٖرا ايػإٔ ٜهْٕٛٛ ع٢ً ٚعٞ تاّ باألٖداف احملدد٠ يًُٓٗر

 مصفوفة املدى التابع :General scope & sequence 

يتدطٝط ٚتعين صبُٛع١ َٔ املٛضٛعات اييت تكدّ يف نٌ َاد٠ دزاض١ٝ طٛاٍ ضٓٛات املسس١ً ايتع١ًُٝٝ، ٜٚتِ ا

هلا ٚأعداٖا بٛاضط١ خربا٤ َٚتدصصني يف صباٍ املٓاٖر، ٜساع٢ فٝٗا االيتصاّ خبط١ ايدزاض١ املكسز٠ ع٢ً املسس١ً 
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ايتع١ًُٝٝ ٚسداث١ احملت٣ٛ ٚايتدزز ٚتتابع ضبت٣ٛ املاد٠ عرب ايطٓٛات ايدزاض١ٝ ٚايتٛاشٕ بني َٛضٛعات احملت٣ٛ 

. ٣ٚ ٚقدزات املتعًُني يف نٌ صف دزاضٞٚايبطاط١ ٚايٛضٛح َٚٓاضب١ ضبت٣ٛ املاد٠ ملطت

 

  ( اهليكل البهائي)خمطط املهًجCurriculum chart 

غهٌ ٜبني ايصٛز٠ ايعا١َ ٚايه١ًٝ يًُٓٗر، ٖٚٛ ٜعرب عٔ ايسؤ١ٜ األٚي١ٝ أٚ املٝدا١ْٝ شبربا٤ املٓٗر، ٖٚٛ ٜعرب 

٠ ٚايعسض١ٝ بٝٓٗا ٚعالق١ نٌ عٓصس بٛضٛح قدز اإلَهإ عٔ املهْٛات األضاض١ٝ يًُٓٗر ٚناف١ ايتفاعالت ايطٛيٞ

. باألٖداف ايعا١َ يًُٓٗر

 

 

 

 

 

  مكىنات املنهج املدرسي: 

 ْٗرايعٓاصس األضاض١ٝ اييت متجٌ ؟؟؟ امل

 (1)منٛذز 
 (ملاذا ْعًِ؟)  األٖداف (1)

(2 )

 (َاذا ْعًِ؟)
 نٝف ْتشكل َٔ إٔ)ايتكِٜٛ ( 4)
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  ختطيط املناهج الدراسية

ٜعد ربطٝط املٓٗر املدزضٞ عٌُ دقٝل ٜعتُد ع٢ً صبُٛع١ َٔ اشبطٛات : خطٛات ربطٝط املٓٗر املدزضٞ

.. ٚاملعاٜري اييت تبعدْا عٔ ايعػٛا١ٝ٥

 ضٝتِ ايرتنٝص ع٢ً املتعًِ ٚاعتبازٙ اجملاٍ األٍٚ الٖتُاّ املٓٗر، )ٍ املٓٗر املدزضٞ ذبدٜد صبا :اخلطوة األوىل ٌٖ

. أّ املاد٠

 اختٝاز األٖداف املٓاضب١ يًُٓٗر ألٕ مجٝع اشبطٛات ايالسك١ يتدطٝط املٓٗر تعتُد عًٝٗا :اخلطوة الثانية .

متع َٔ سٝح طبٝعت٘ َٚػهالت٘ ٚطُٛسات٘ ـ املتعًِ َٔ سٝح منٛٙ ٚسادات٘ ٚقدزات٘ ـ املر)ٚتػتل َٔ عد٠ َصادز 

..(. املاد٠ ايدزاض١ٝ َٔ سٝح صباالتٗا ٚاختٝازٖا ٚتتابعٗا َٚهْٛاتٗا

 ٚتتطًب ٖرٙ ايع١ًُٝ صبُٛع١ َٔ املعاٜري امل١ُٗ ٜأتٞ َعٝاز ايصدم : اختٝاز احملت٣ٛ ٚتٓعُٝ٘ :اخلطوة الثالثة

ايص١ً باألٖداف املٛضٛع١ َٔ قبٌ ـ َٚعٝاز األ١ُٖٝ  ع٢ً زأضٗا سٝح ٜهٕٛ احملت٣ٛ صادقًا نًُا نإ ٚثٝل

. ٚايرتنٝص ع٢ً املفاِٖٝ ٚايتعًُٝات ٚاملبادئ أٚ ايٓعسٜات ـ َٚعٝاز اٖتُاَات املتعًُني ـ َعٝاز ايفا٥د٠ ٚاملٓفع١
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 اختباز اشبربات ايتع١ًُٝٝ ٚتٓعُٝٗا :اخلطوة السابعة :

يعسٚف اشبازد١ٝ يف ايب١٦ٝ ٚتعين مبا ٜفعً٘ ايتًُٝر نٞ ٜتعًِ ٜػري ٖرا املفّٗٛ إىل ايتفاعٌ بني املتعًِ ٚا

اشبربات ايتع١ًُٝٝ ـ اشبربات ايتطٜٛس١ٜ ـ خربات املٓاقػ١ ـ ايف١ٝٓ ـ . )ٚيٝظ َا ٜفعً٘ املعًِ يتعًِٝ ايتًُٝر

(. املتعًُني

 ضابك١ايتطبٝل املٝداْٞ زبُٝع اشبطٛات اٍ: اختٝاز طسا٥ل ايتدزٜظ ٚتٛضٝشٗا :اخلطوة اخلامشة .

 ذبدٜد إدسا٤ات ايتكِٜٛ ٚٚضا٥ً٘ :اخلطوة الشادسة :

. ايتشكل َٔ تٛضح ْكاط ايك٠ٛ ٚدٛاْب ايضعف يد٣ املتعًُني، ٚنريو يف املٓٗر ايدزاضٞ َٔ خالٍ عد٠ أْٛاع

 دبسٜب املٓٗر ايرٟ مت ربطٝط٘ :اخلطوة الشابعة: 
ٚذبًٌٝ ايبٝاْات اييت ضٝتِ اسبصٍٛ .. ٜكَٕٛٛ بتٓفٝرٖا ٚتطتًصّ ٖرٙ اشبط٠ٛ تدزٜب املعًُني ع٢ً املٗاّ اييت ع     

. ٚإدسا٤ ايتعدٜالت املطًٛب١ يف ض٤ٛ ايٓتا٥ر... عًٝٗا َٔ ايتذسٜب

 تعُِٝ املٓٗر باالعتُاد ع٢ً اشبط٠ٛ ايطابك١ :اخلطوة الثامهة. 
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 خريطة حمتىي املنهج املدرسي :
 

املواد العلمية اصة األيداف اخلاملًازات العامة املفاييم احملتوى 
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 أنىاع املناهج الدراسية :
: َٚٔ أبسش أْٛاعٗا َا ٜأتٞ. تكطِ املٓاٖر ايدزاض١ٝ تبعًا يٓٛع١ٝ ايتصُُٝات املٓٗذ١ٝ احملدد٠ ملهْٛاتٗا

املهًج املتعدد :
. ا٠ ايفسٚم بَِٝٓٗٓٗر خيتازٙ املتعًِ َٔ بني عدد َٔ املٓاٖر ٜٚعتُد ع٢ً سادات ايدازضني َٚساع

 ترتنص سٍٛ احملت٣ٛ ٖٚٞ َٓاٖر تكًٝدٟ ٚهلا عد٠ أْٛاع ـ تػذع ٖرٙ املٓاٖر ع٢ً ايدزاض١  :مهايج املادة الدزاسية

َٔ أُٖٗا َٓٗر املٛاد .. ايٓعس١ٜ ٚتٓعِ فٝ٘ اسبكا٥ل تٓعًُٝا َٓطكًٝا ٚتعتُد ع٢ً االَتشاْات ايتكًٝد١ٜ

. اض١ٝ املستبط١، ٚاملٓٗر املربَرايدزاض١ٝ املٓفص١ً، َٚٓٗر املٛاد ايدز

 املٓاٖر اييت تضع ٍَٝٛ املتعًُني ٚاستٝاداتِٗ يف املكاّ األٍٚ ـ ٜٚعتُد يف أضًٛب٘ ع٢ً سٌ  :مهايج الهشاط ٖٞٚ

. املػهالت َٚٔ أِٖ َٓاٖر ايٓػاط املطتدد١َ يف ايرتب١ٝ َٓٗر املػسٚع
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 ٖر ٚتٓفٝرٙ ـ ٚنريو ال ٜٛدد ضُاْات يرتابط املٓاٖر ٜتطًب َٔ املعًِ إٔ ٜتٛىل بٓفط٘ ربطٝط املٔ :الصعوبات

. ٚتهاًَٗا

 تسنص ع٢ً سادات املتعًُني بداًل َٔ َٝٛهلِ َع االٖتُاّ باملٍٝٛ ٚاالضتعدادات ٚايكدزات :املهايج احملوزية .

 إشاي١ اسبٛادص بني عدد َٔ املٛاد يف صباالت عد٠ إذ ميهٔ إدَاز فسٚع االدتُاعٝات يف : َٓٗر اجملاالت ايٛاضع١

. َاد٠ ٚاسد٠

 ايتع١ًُٝ اييت ٜطتعإ يف تصُُٝٗا ٚتٓفٝرٖا ٚتكِٜٛ أثسٖا / صبُٛع١ املٛاقف ايتع١ًُٝٝ :املهًج اإللكرتوني

عًُٝٞ ٚايهتب املربصب١ ٚاسبكا٥ل ايتع١ًُٝٝ ٚضا٥س أْٛاع ايتعًِ بتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ ممج١ً يف اسباضٛب ايت

ٜٚعتُد ٖرا املٓٗر ع٢ً االدباٙ ايطًٛنٞ يف صٝاغ١ األٖداف ـ ٜٚعتُد ايتفاعٌ فٝ٘ ع٢ً فهس٠ املجري .. ايراتٞ

. ٚاالضتذاب١ ـ ٜٚػرتط املػازن١ اإلجياب١ٝ َٔ داْب املتعًِ

 ْاٖر ٜتدر َٔ املفاِٖٝ ٚايتعُُٝات يًعًِ ضبٛزًا ي٘ ٖٚٛ ٜعتُد ع٢ً تٓعِٝ َٔ تٓعُٝات امل :املهًج احللزوني

يًُفاِٖٝ ٚايتصُُٝات ٚاختٝاز املٓاضب َٓٗا يهٌ َطت٣ٛ دزاضٞ حبٝح ٜهٕٛ ٖٓاى عالق١ ٚضع خسٜط١ غا١ًَ 

 .تتابع ٚتٛاصٌ ع٢ً طبتًف املطتٜٛات
 عالقات غبه١ٝ تبادي١ٝ تفاع١ًٝ تعٌُ َعًا  تٓعِٝ اشبربات ايتع١ًُٝٝ اييت تسبطٗا بعضٗا ببعض :املدخل املهظومي

. نهٌ حنٛ ذبكٝل أٖداف َع١ٓٝ ٚتتضح فٝٗا ناف١ ايعالقات بني أٟ َفّٗٛ ٚغريٙ َٔ املفاِٖٝ
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 تطىير املناهج الدراسية :
 األسص اليت يقوم عليًا تطويس املهايج :
 
 اضتٓاد ايتطٜٛس إىل فًطف١ تسب١ٜٛ ض١ًُٝ .

 ع١ًُٝ زبُٝع ظسٚف ٚإَهاْات اجملتُع اضتٓاد ايتطٜٛس إىل دزاض١ .

  (. ايتهٓٛيٛدٝا ـ االْفذاز ايجكايف ـ ايتدصص)اضتٓاد ايتطٜٛس إىل طبك١ ايجكاف١ ٚزٚح ايعصس

 اضتٓاد ايتطٜٛس إىل مجٝع دٛاْب ايب١٦ٝ َٚصادزٖا .

 ٘ٝايتطٜٛس ايػاٌَ زبُٝع صباالت َٚٝادٜٔ املٓٗر ٚايعٛاٌَ املؤثس٠ ف :

 اخلطوات :
 ٜح أ١ُٖٝ ايتطٜٛس ٚاسباد١ إيٝ٘تٛض .

 ذبدٜد األٖداف ايرتب١ٜٛ ٚتسمجتٗا إىل َعاٜري .

 ايتٓعِٝ املٓٗذٞ ـ ذبدٜد طسا٥ل ايتدزٜظ ـ ذبدٜد ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ـ )ز ْ٘ربطٝط ٚتٓطٝل مجٝع دٛاْب امل

(. بسْاَر ايتكِٜٛ
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شكل يوضح تطويس املهايج وطسق التدزيص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املسحلة األوىل 
. ـ تكِٝٝ ايربْاَر اسباي1ٞ

ب ايتػٝري ـ ـ ذبدٜد سادات املتعًُني ـ سادات اجملتُع ٚأضبا

تكِٝٝ األٖداف 
 

تطويس املهًج : املسحلة الثانية
: ايعٓاصس

. تكِٝٝ املٓٗر .1

األٖداف ٚاحملت٣ٛ  .2

 
 

: تهفير إجساءات التطويس: املسحلة الثالثة
: ايعٓاصس

احملت٣ٛ . 2.  ايطسم. 1
 

تقويم املخسجات : املسحلة السابعة
: ايعٓاصس

. ايفاع١ًٝ. 2ايتٛع١ٝ  . 1

ايضبط ٚايتشهِ . 3
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 يم املنهج املدرسيتقى :

ٖٛ ع١ًُٝ مجع يًُعًَٛات ٚايبٝاْات ٚاألدي١ ٚايػٛاٖد اييت تػري بعد سصسٖا ٚذبًًٝٗا ٚتفطريٖا إىل  :مفًوم تقويم املهًج

. ْٛاسٞ ايك٠ٛ ْٚٛاسٞ ايضعف يف املٓٗر ايكا٥ِ ٜٚػرتى فٝ٘ نٌ َٔ ي٘ عالق١ بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أيداف تقويم املهًج 
 

َكاز١ْ ع١ًُٝ يًُٓاٖر ذات 

ايطبٝع١ ايرتب١ٜٛ املتكازب١ 

 
 

ايتعسف ع٢ً ايٓاتر ايرتبٟٛ 

َٔ املٓٗر 
 

ايتعسف ع٢ً اآلثاز اإلجياب١ٝ 

ٚايطًب١ٝ ع٢ً منٛ املتعًُني 
 

تصٜٚد ايكا٥ُني بايع١ًُٝ 

ايرتب١ٜٛ مبعًَٛات ٚاقع١ٝ 

َفٝد٠ الرباذ ايكسازات اشباص١ 

١ٜ تطٜٛس املٓاٖر بعٌُ
 

أساليب تقويم املهًج املدزسي 
 

تكِٜٛ تطٜٛس املٓٗر 

تكِٜٛ ايصالس١ٝ ايتٓبؤ١ٜ يًُٓٗر 

ٚأْٛاع ايتعًِ ٚطسم ايتدزٜظ 

ٚايصالس١ٝ ايٓفط١ٝ ٚايف١ٝٓ 

. يًُٓٗر

َسادع١ املٛاصفات ٚذبًٌٝ : اإلداز٠

ايعٓاصس األضاض١ٝ يًُٓٗر 

 
 

تكِٜٛ تٓفٝر املٓٗر 

تدزٜب تكِٜٛ عًُٝات اٍ

ٚايتشصٌٝ ٚغريٖا 

املالسع١ : اإلداز٠

ايبٝاْات ٚاالضتطالعات 

اْات ٟٚاالضتب
 

تكِٜٛ آثاز املٓٗر 

تكِٜٛ اآلثاز املٓٗذ١ٝ ٚاآلثاز 

ايطًٛن١ٝ ازباْب١ٝ 

: األدٚات

أدٚات ايتكِٜٛ ْٚتا٥ر االختباز 
 

تكِٜٛ ربطٝط املٓٗر 

تكدٜس صالس١ٝ املٓٗر يًرتب١ٝ 

املدزض١ٝ ـ َٚد٣ َال١ُ٥ 

. ٖداف ـ ٚايهفاٜات ايرتب١ٜٛاأل

املالسع١ ـ َسادع١ : اإلداز٠

ايطذالت ـ املكابالت 
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 ا تقىيم املنهجالعناصر التي يشمله :
تقويم 

األيداف 
تقويم أساليب التدزيص تقويم الكتاب املدزسي تقويم احملتوى 

والوسائل والبيئة الرتبوية 
ايعا١َ 

املسس١ً 

اجملاٍ املكسز 

اخل .. 

: مساعاة ما يلي
. ـ ازتباط احملت٣ٛ باألٖداف

. ـ َساعا٠ أسدخ َا ٚصٌ إيٝ٘ ايتطٛز ايعًُٞ

. فاِٖٝـ ايرتابط ٚايتدزز يف امل

. ـ املال١ُ٥ ملطت٣ٛ ْضر املتعًُني

. ـ االتفام َع ثكاف١ اجملتُع ٚقُٝ٘

ـ ايتهاٌَ األفكٞ ضٛا٤ بني َٛضٛعات املكسز فُٝا 

. بٝٓٗا، أٚ بٝٓٗا ٚبني املٛاد األخس٣

ـ تٓعِٝ احملت٣ٛ بايصٛز٠ اييت تطاعد ع٢ً تطبٝل 

. ايطسا٥ل ٚاألضايٝب اسبدٜج١ يف ايتعًِٝ ٚايتعًِ

تػط١ٝ طبتًف دٛاْب )ايتٛاشٕ ٚايػٍُٛ ـ َساعا٠ 

املٛضٛع ـ ذبٍٛ األْػط١ يًدربات املعسف١ٝ ٚاملٗاز١ٜ 

. ٚايٛددا١ْٝ

،  1)باإلضاف١ إىل مجٝع َا ضبل زقِ 

2 )

ـ ضال١َ ايًػ١ َٚٓاضبتٗا يٓضر 

. املتعًُني

زضّٛ ـ صٛز ـ )ـ تٓٛع أضايٝب ايعسض 

(. اخل..دداٍٚ

ـ تٛفس أْػط١ ٚتطبٝكات داخٌ ايصف 

. زد٘ٚخا

. ـ َال١ُ٥ سذِ املاد٠ يًدط١ ايدزاض١ٝ

ـ تػذٝع املتعًُني ع٢ً ايتعًِ ايراتٞ 

(. ايسدٛع إىل َصادز َعاصس٠)

ـ َساعا٠ ايػسٚط ايف١ٝٓ يف إخساز 

. ايهتاب

اسبذِ ـ دٛد٠ ايطباع١ ـ داذب١ٝ )

( اخل..ايتصُِٝ

ـ تٓٛع أضايٝب ايتدزٜظ 

ناملٓاقػ١ ٚاالنتػاف 

. ٚاملػهالت

٥ٌ يًُٛضٛع ـ َٓاضب١ ايٛضا

. ٚتٓٛعٗا

ـ َال١ُ٥ ازباْب املادٟ يًب١٦ٝ 

 –املهإ  –ايفصٌ )ايرتب١ٜٛ 

اخل يًتعًِ ..ايتذٗٝصات 

. ٚازباْب االدتُاعٞ

اإلداز٠ ايصف١ٝ قٓٛات )

.( اخل..االتصاٍ ايفعاٍ 
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