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 منهج المواد المنفصلة: 

يُعد منهج المواد الدراسية المنفصلة أقدم تنظيمات المناهج وأكثرها شيوعا، حتى أن بعضهم    

يرجعه الـى مدارس اإلغريق القدماء بينما ينسبه البعض الـى العصور الوسطى  ومنهج المواد 

الدراسية المنفصلة يشمل الخبرات التي تأخذ شكل المواد الدراسية المعروفة مثل التاريخ 

جغرافية والعلوم وغيرها ، وهذا المنهج  أنتشر استخدامه انتشاراً كبيراً فـي المدارس وال

 االبتدائية والثانويـة

 خصائص منهج المواد الدراسية المنفصلة

المنهج مكون من عدد كبير من المواد الدراسية المنفصلة عن بعضها، فالتاريخ يدرس  .1

تصاد ، بل يقع الفصل بين فروع المادة الواحدة منفصال عن الجغرافية وعن االجتماع واالق

 فاألدب والقواعـد والتعبير يُدرس كل منها منفصالً 

الحقائق داخل كل مادة تنظم تنظيماً منطقياً كما يراه المتخصصون فحقائق التاريخ تتبع  .2

 . التسلسل الزمني للحوادث

ة موضوع واحد في أكثر من دراسة الموضوعات تتم بصورة جزئية ومفككة فقد تتم معالج .3

  . مادة مما يفقد معه الموضوع وحدته وتكامله

  .دور المدرس قاصر على شرح وتبسيط وتلخيص المعلومات .4

 . التقويم يركز على قياس الجانب المعرفي "حفظ المادة " دون غيره من الجوانب األخرى .5

 ة ضعيفةالمواد النظرية مركز اهتمام المنهج واألنشطة المختلف .6

 طريقة التدريس تقوم على اإللقاء .7

 .الكتاب المدرسي هو المصدر األساس للمعرفة .8

 ))منهج المواد المترابطة((

 

المواد المترابطة هي التي توجد بينها صلة متبادلة ، وتتركز الجهود في هذا التنظيم في محاولة 

الذي تبقى فيه الحواجز قائمة بين  إليجاد عالقات بين مادتين دراستين أو أكثر في الوقت نفسه

هذه المواد ، وبمعنى آخر إن محاولة إيجاد الترابط بين بعض المواد تمثل جهوداً معينة للقضاء 

 . على عزلة المواد الدراسية عن بعضها



والربط بين بعض المواد قد يتم من خالل مدرس واحد يفهم أن هناك فرصة للربط بين         

ا ومادة أخرى أو أكثر ، وهذا يعني أن عملية الربط متروكة لحساسية مادته التي يدرسه

المدرس للعالقات الممكنة بين مادتين أو أكثر أو بين موضوع فـي مادة وموضوع فـي مادة 

أخرى  والربط مـن أكثر المحاوالت شيوعاً فـي تعديل منهج المواد الدراسيـة المنفصلـة,  

 ويوجد نوعان مـن الربط:

 

العرضي: يتم هذا الربط بصورة عرضية وغير مقصودة في أثناء عملية  الربط -1

التدريس كلما كان ذلك ممكناً من دون سابق تنظيم أو ترتيب ، فيستطيع مدرس المواد 

االجتماعية أن يربط بين جغرافية العراق من ناحية السطح والمناخ وأن يوضح أثر 

راتها عبر العصور، وال يقتصر الربط البيئة العراقية في تاريخها القديم وتطور حضا

على مواد المجال الواحد إذ يمكن ربـط التاريخ باألدب أو الشعر بدرس الجغرافية التي 

تتحدث عن الطبيعة على أن تبقى الحواجز القائمة بين المواد التي يحاول المدرس أن 

مدرس بمستوى يجد بينها شيئاً من الترابط ، وتتوقف عملية الربط علـى مدى إلمام ال

الطلبة وخبراتهم السابقة وقدرته على إدراك مواطن الصالت مـع المواد األخرى حتى 

تتم عملية الربط بصورة طبيعية ، ومن هنا فإنه قد يصعب على المدرس المبتدئ أن 

يقوم به بل أن هناك شكا في دقة الربط الذي يقوم به المدرسون من أنفسهم كما إن 

 ؤدي الى الخلط بين كثير من الحقائق .عشوائية هذا الربط ت

 

 

الربط المنظم: ويقصد به وضع خطة تنفذ عملية التدريس علـى أساسها وهـذه الخطة  -2

توضع بصورة تعاونية بين القائمين على تخطيط المنهج، ويُعد الربط المنظم أكثر 

لبة في تطوراً من الربط العرضي إذ يتطلب تنظيماً وإعداداً مسبقاً قبل مواجهة الط

مواقف تعليمية أي إنه  يعتمد على خطة يتم إعدادها يشارك في وضعها المدرسون 

والمتخصصون، المهم فـي هذا النوع من الربط أن تكون هناك خطة محكمة يتم 

وضعها مسبقاً وأن يتفقوا فيما بينهم على تحديد الموضوعات التي سوف يجري الربط 

 ختلفة التـي توجد فيها هذه الموضوعات .بينها مـن خالل المواد الدراسية الم

 ))منهج النشاط((

يعد منهج النشاط إحدى المحاوالت الناجمة عن االنتقادات الموجهة لمنهج المواد الدراسية 

المنفصلة. وقد صمم خصيصا للتغلب على السلبية في الموقف التعليمي من جانب ومراعاة 

 خر.حاجات وميول التالميذ في المنهج  من جانب أ



وينطلق هذا المنهج من عدة تبريرات مؤداها: أن التالميذ يتعلمون فقط ما يختبرونه أو ما 

يكتسبونه من الخبرة ولكي يتحقق التعلم النشط يحتاج المتعلم للقيام بأنشطة حيوية بالنسبة له 

 يستطيع من خاللها تحقيق أهداف وإشباع احتياجات شخصية كما أن التعلم يحدث أثناء البحث

 عن حلول أو الوصول إلى أهداف أو التفكير في الوصول إلى أهداف معينة.

 

 مفهوم منهج النشاط

هو منهج يوجه عنايته الكبرى إلى نشاط التالميذ الذاتي وما يتضمنه هذا النشاط من مرور 

التالميذ في خبرات تربوية متنوعة تؤدي إلى تعلمهم تعلما سليما مرغوبا فيه والى نموهم نموا 

 تكامال في كافة جوانب النمو.م

 

 

 

 خصائص منهج النشاط

 .يتم تحديد محتوى المنهج في ضوء ميول التالميذ وحاجاتهم -1

ال يخطط منهج النشاط مسبقا: يعتمد منهج النشاط في تحديد محتواه وتنظيم هذا المحتوى  -2

وتتعدد بتعدد التالميذ على ميول التالميذ وحاجاتهم وما دامت هذه الميول تتغير بتغير الظروف 

 .وتختلف من وقت الى آخر فانه يصبح من المتعذر التنبؤ بهذه الميول وتحديدها

العمل الجماعي والتخطيط المشترك: يتم العمل في أطار منهج النشاط من بدايته حتى نهايته  -3

طرق بصورة جماعية فما يقوم به المعلم والتالميذ من تحديد لمجاالت النشاط وأهدافها و

 .الحصول على المعارف وتوزيع العمل

ارتباط طريقة حل المشكالت بهذا المنهج: يقوم هذا المنهج في معظمه على مشكالت حقيقة  -4

تواجه التالميذ ويشعرون بالرغبة في دراستها وحلها، والتالميذ يتدربون على كيفية تحديد 

 .المختلفة لحلهاالمشكلة وجمع البيانات وفرض الفروض والبحث عن البدائل 

الحرص على وحدة المعرفة وتكاملها: من أهم ما يميز هذا المنهج أن محتواه ليس مواد  -5 

دراسية منفصلة بل مواقف نشاط يمارسها التلميذ ليحل من خاللها مشكلة أو يشبع ميال أو 

 يحقق غرضا من أغراضه .

 



 عيوب منهج النشاط

  

 المشكالت الحقيقية للتالميذ.من الصعب تحديد الميول والحاجات و -1

 يقلل من المسؤولية االجتماعية للمدرسة. -2

 قد يهمل كل من الماضي والمستقبل نتيجة تركيزه المفرد على الحاضر. -3

 قد يترك هذا المنهج ثغرات خطيرة في الخبرات التعليمية للمتعلم. -4

مين غير المعدين اإلعداد يصعب تنفيذ هذا المنهج في المدارس بشكلها الراهن وبالمعل -5

 الكافي والمناسب لهذا النوع من المناهج.

 


