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 قسم اللغة العربية

 المرحلة الثالثة

 محاضرة في مادة طرائق التدريس

 د. عذاب حميد ذيب

 مكونات وعناصر المنهج

 األهداف التربوية -1

 المحتوى. -2

  طريقة التدريس. -3

 األنشطة والوسائل التعليمية. -4

 التقويم. -5

أو جملة تحدد سلوكاً مرغوباً يأمل المجتمع ظهوره  ةعبار الهدف هو : التربويةأوالً األهداف   

 :، وتقسم األهداف الى ثالثة مستويات هيالتعلم(لدى المتعلم نتيجة مروره بخبرات 

أهداف عامة بعيدة المدى: تشتق من فلسفة التربية، وتحتاج الى عدة سنوات، مثال: مساعدة  -أ

 .المتكاملالمتعلم على النمو 

هي أقل عمومية وتشير الى مدى تقدم المتعلم خالل فصل دراسي أو  مرحلية:أهداف عامة  -ب

 .سنة دراسية، مثال: قراءة الكتاب المقرر قراءة سليمة

أهداف سلوكية: نتاج تعليمي ينتظر تحقيقه في نهاية الدرس، مثال: أن تعدد الطالبة  -ت

  .عناصر المنهج

الؤه إلى تصنيف األهداف التعليمية على افتراض توصيف المخرجات لقد توصل )بلوم( وزم

التعليمية في شكل عبارات محددة تتضمن أفعال سلوكية تعبر عن تغييرات تطرأ على سلوك 

 وهي:  المتعلم

 .تعلمهاوهو تذكر المعارف السابق  التذكر: -1

 .المـعانيهو القـدرة عـلى إدراك  الفهم: -2

أمثلة لألفعال  جديدة،رة على استخدام المعارف التـعليمية في مـواقف هو القد التطبيق: -3

 .السلوكية



 .وأجزائهاهو القدرة على تفكيك المادة إلى مكوناتها  التحليل: -4

 .متكاملهو القدرة على تجميع األجزاء لتكوين كل  التركيب: -5

هو القدرة على إصدار أحكام حول قيمة األفكار أو األعمال وفق معايير أو محكات  التقويم: -6

ً معينة وتعديل األخطاء ودعم ما هو       .ايجابيا

 :المحتوىثانياًــ 

يعرف المحتوى بأنه: نوعية المعارف التي يقع عليها االختيار والتي يتم تنظيمها على نحو 

 .م أو حقائق أو أفكار أساسيةمعين، سواء أكانت هذه المعارف مفاهي

  :عالقة المحتوى بعناصر المنهج 

ال يعمل المحتوى بمعزل عن بقية عناصر المنهج فالمحتوى وسيلة لبلوغ األهداف، وهذا 

المحتوى ينقل للتالميذ من خالل طريقة التدريس والنشطة والوسائل التعليمية، والتقويم يحكم 

 على مدى تحقيقنا لألهداف الموضوعة.

 :العوامل المؤثرة في المحتوى

 .الزيادة الكبيرة في كم المعرفة في ضل عصر التطور والسرعة -أ 

 .التغيرات االجتماعية التي تتطلب مراعاة حاجات الطلبة وأهدافهم -ب

 .تطرأ عليه بالمجتمع والمستجداتالتغيرات السريعة التي تحدث  -ت

 .اختيار المحتوى أو طريقة تنظيمهعدم وجود اتفاق تام على معايير أو محكات  -ث

 عناصر مكونات المحتوى:

 .الحقائق: وهي مجموعة البيانات أو المعلومات الخاصة بالظواهر أو األشخاص -أ 

المفاهيم: هي مجموعة الرموز أو األشياء التي تجتمع معا كونها تمتلك صفات مشتركة،  -ب

 .موضوع ما وهي صورة ذهنية مجردة يستطيع الفرد أن يتصورها عن

 .التعميمات: وهي عبارات تربط مفهومين أو أكثر بهدف توضيح العالقة بين المفاهيم -ت

النظريات أو المبادئ: هي تنظيمات من المفاهيم أو التعميمات التي تكون على عالقة مع  -ث

 بعضها البعض.

 

   



 

 

 

 

 

 


