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 الفصل االول

 طبيعة العلم:

من اللغة اليونانية وتعني المعرفة. وتباينت االتجاهات   scienceاشتقت كلمة العلم 
في تعريفيها فمنها ما عرفته على انه )هيكل منظم من المعرفة المتضمن للحقائق 

) طريقة  والمفاهيم والتعميمات والمبادئ والنظريات( . ومنها ما عرف العلم على انه 
والمبادئ العلمية يكونها  منظمة في البحث و االكتشاف والمعرفة نسيج من المفاهيم

الباحث في ضوء مالحظاته المنظمة وتجاربه العلمية لفهم الظواهر , الكتشافها 
والطريقة  -المعرفة العلمية –وتطويرها( ويعرف ايضا على انه )تكامل بين المادة 

 \والمنهج العلمي(.

 مكونات العلم:

ان مفهوم العلم كمصطلح علمي يتضمن كثير من التوصيات والتفسيرات التي تباين 
العلماء والتربويون في تفسيرها و لكنهم اتفقوا على تحديد مكوناته التي عبرت عن 

 ابرز مالمحه وهي:

 عمليات العلم )مهارات التفكير العلمي( -2نتاج العلم   -ا

 Science productاوال: نتاج العلم 

 Factsلحقائق ا-1

وهي)نتاج علمي مجزء ال يتضمن التعميم ثبت صحته في ظروف وازمنة معينة 
 متغيرة( ومن امثلتها 

 االوكسجين يساعد على االشتعال    النحاس جيد التوصيل للحرارة



او قياسها و بالتالي التاكد من صحتها عن والحقيقة نسبية يمكن تكرار مالحظتها 
او التجريب العلمي, وهي نتاج مالحظاتنا عن االشياء و  طريق المالحظة او القياس

االحداث التي ننظمها ونحاول تفسيرها سواء كانت مالحظة مباشرة ) باستخدام 
الحواس( او غير مباشرة ) باستخدام وسائل مساعدة للحواس للتغلب على قصور هذه 

 ويتحدد صدق الحقيقة في ضوء:  الحواس(

 تكرار المالحظة -
 من مالحظوجود اكثر  -
 استخدام ادوات دقيقة لدعم المالحظة وضمان الدقة والموضوعية . والحقائق  -

 نوعان هما:
كالعلوم الشرعية وما يتضمنه من حقائق مادية كتعاقب الليل  ثابتة: -1

 وغروبها الشمسوالنهار وشروق 
تتميز بالثبات النسبي في حدود ما متاح من وسائل  ثابتة نسبيا: -2

وما متاح من محدودية العقل البشري , كتمدد المالحظة و القياس 
 النحاس بالحرارة 

 معرفة الحقيقة ) حفظها( -
 القدرة على تطبيقها -

 Conceptsالمفاهيم -2

وهي عالقة منطقية بين معلومات ذات صلة ببعضها او تعرف )صياغة مجردة   
للخصائص المشتركة بين مجموعة من الحقائق( وعملية تكوين المفهوم تتطلب ادراك 
العالقات بين االشياء او الظواهر او المعلومات تربطها صالت لذا فتكوين المفهوم 

ميع حقائق وحدها النها ال تعطي هي من نتاج الفرد تنبع من فكرة وهو ليس تج
معنى بل ان عقل الشخص هو الذي يضفي معنى عن تلك الحقائق , وان تكوين 



او االستنتاج , والمفهوم باعتبار عملية المفهوم يتطلب التفكير او التاويل او التفسير 
تجريد مجموعة من الصفات والخصائص وتعميم عدد من عقلية يتم عن طريقها 

ذات العالقة واخيرا تنظيم معلومات حول صفات شيء او حدث او المالحظات 
 عملية , ومن امثلة المفاهيم كاسم الحرارة , الضوء, التكاثر.

 وتقسم المفاهيم من حيث:

 ادراكها الى: -أ
 مفاهيم محسوسة قائمة على المالحظات و التجريب كالحرارة , الحامض -1
تدرك عقليا لذا فهي ابداع  مجردة ال تدرك بالمالحظة او التجريب بل مفاهيم -2

 بشري مثل الفوتون, الذرة
 مستوياتها الى:  -ب

 اولية مثل الزمن, الكتلة -1
 ثانوية مشتقة من غيرها مثل )الكتلة=عدد البروتونات +عدد النيوتونات( -2

 الى: درجة تعقيدها -ج

تتضمن مدلوالتها عددا قليال من الكلمات مثل الخلية وحدة بناء  بسيطة : -
 الكائن الحي

هو  -وهي التي تتضمن مدلوالتها عددا اكثر من الكلمات مثل التكافؤ معقدة: -
عدد االلكترونات التي تفقدها او تكتسبها او تساهم بها الذرة اثناء التفاعالت 

 غيرها من الذرات.الكيميائية مع 
 
 
 



 Principleالتعميمات )المبادئ( -3

ينة ويتضمن عملية معوهي قاعدة او قانون تفسر ظاهرة معينة او يعبر عن 
عنصري الثبوت والشمول في حدود المعرفة المتوفرة وهو ارقى في المستوى 
من المفاهيم البسيطة من عدد المفاهيم ذات العالقة بينها مثل الحوامض 
المعدنية تحتوي على الهيدروجين . الشمس مصدر الطاقة . ولتدريس 

او اكثر من الطرائق المبادئ فانه يمكن لمدرس العلوم ان يتبع طريقة 
التفكير االستقرائي او التدريسية الشائعة في تدريس العلوم ومنها رصد اساليب 

االستنتاجي ولقياس تحصيل التعميمات فان ذلك يتم من خالل تطبيق عدة 
 اساليب كما في:

 معرفة المبدا العلمي من خالل اسئلة تقيس المستوى المعرفي للمبدا او تفسيره -
بيقه في حل المشكالت العلمية او تفسيره للظواهر كاسئلة على تط القدرة -

المستويات العقلية العليا, التطبيق التحليل التركيب, التقويم. او بعرض مشكلة 
  على الطلبة ويطلب منهم اقتراح حلها في ضوء معرفتهم للمبادئ العلمية.

 Theoriesالنظريات -4

وهي تفسير ظاهرة ما ,وتتسم بالشمول الواسع وغالبا ما تحتاج الى التجريب        
والثبات فهي اوسع من المبدا واقل ثباتا منه , فهي كثير ما ترفض او تعدل او تحور 
وتضم النظرية عادة عدد من المبادئ والمفاهيم والحقائق ومن امثلتها النظرية الذرية 

ة للغازات ومن خصائص النظرية الجيدة اعتبارها الحديثة , نظرية الحركة الجزيئي
مجموعة من المبادئ والمفاهيم وتفسيرها, وتتسم بالشمول الواسع الذي يحتاج الى 

و االثبات النها تتكون من فرضيات تؤديها بعض المشاهدات والتجارب التجربة 
 وتكمن صالحيتها في قدرتها على التفسير.



 Scienctial Lawsرئيسية( القوانين العلمية )االفكار ال-5

ومن امثلتها قانون بويل , قوانين نيوتن في الجاذبية قانون مندل في الوراثة ,   
نالحظ وجود متغيرات بينها ارتباط تندرج تحت قاعدة عامة او تخضع لقانون علمي 
معين يسمى القانون العلمي يصاغ بعبارات لفظية صحيحة تتضمن التعميم , هو 

بين مفهومين او اكثر )متغيرين( يعبر عنها رمزيا والقانون ثابت  عبارة عن عالقة
. ولتدريس القانون العلمي يمكن اعتماد االسلوب نسبيا ويمكن ان يعبر عنه كميا

االستقرائي او االستنباطي او كليهما واما قياس تحصيل القوانين العلمية وتعلمها فان 
 صيل تعلم القوانين العلمية منها:ذلك يتم وفق اساليب تقويمية مختلفة لقياس تح

 معرفة القانون العلمي من خالل اسئلة تقيس مدى معرفة القانون  -أ
تفسير القانون العلمي من خالل اسئلة تقيس االستيعاب )الفهم( كان  -ب

 يطلب من الطالب ان يفسر القانون بلغته الخاصة
القدرة على تطبيق القانون في حل المشكالت العلمية كما في حل  -ت

المسائل الرياضية على قانون ما او اسئلة تطبيقية تتضمن التحليل والتركيب 
واالستنتاج والتقويم او اقتراح حل مشكلة ما او اعطاء امثلة على بعض 

  التطبيقات العلمية.

 ثانيا: عمليات العلم ) مهارات التفكير العلمي( 

هم والتفكير العلمي وهي مجموعة العمليات العقلية الالزمة التي تسبق طرق الف  
 ويمكن تقسيمها الى:

 –االستقراء  -التصنيف –القياس  -العمليات االساسية وتشمل المالحظة -1
 االستدالل. –التجريب  –التفسير  –التواصل  –االستنباط 



عمليات العلم التكاملية وهي, التعريف االجرائي , ضبط المتغيرات , تفسير  -2
 البيانات, فرض الفروض, التجريب.

 رق العلم:ط

اعتمد االنسان انماط واساليب مختلفة من التفكير للوصول الى المعرفة او البحث 
عن تفسيرات للظواهر الطبيعية اليجاد حلول لها ويمكن تقسيم طرق التفكير االنساني 

 الى:

 الطريقة القديمة:-أ

الى ان من ابرز الطرق التي استخدمها االنسان للوصول يذكر االدب التربوي      
 المعرفة وهي:

 طريقة المحاولة والخطا -
 طريقة الحدس والخيال -
 طريقة التفكير بقول االخرين او اللجوء الى السلطة -

وان حققت نجاحا نسبيا في التقدم العلمي اال انها ال تعتمد في وهذه الطريقة 
الوقت الحاضر لعجزها عن كشف الحقائق وعدم تطابقها مع التفجر العلمي الذي 

 حققه االنسان بالتفكير العلمي 

 

 طرق متقدمة في التفكير العلمي-ب

 من الطرق المستخدمة والتي ال تزال تستخدم ضمن حدود وظروف معينة هي:      

 طريقة التفكير االستنباطي )االستنتاجي( -



تتضمن هذه التفكير من العام الى الخاص أي من الكليات الى الجزئيات او من      
نسان اعدة الى االمثلة . ورغم اهميتها فقد يخطي االالمقدمات الى النتائج ومن الق

 مما يدفعه الى استخدام التفكير االستقرائي

 طريقة التفكير االستقرائي -
وهي عكس الطريقة السابقة حيث يتم التفكير من الخاص الى العام أي 
جزئية الوصول الى النتيجة )التعميم( عن طريق مالحظات خاصة و امثلة 

اال ان هذه الطريقة الى بعض اشكال المعرفة او تعلمها ورغم ما توصلنا 
او )التعميم( يعتمد على مدى  صحتها قد تحتمل الخطا والصواب الن الكل

 تجانس الكل من هنا استخدم االنسان الطريقة العلمية.
 
 الطريقة العلمية-ج
تعتبر مساعدة الطالب في اكتساب الطريقة العلمية وهدفا اساسيا في تدريس   

العلوم انطالقا من مبدا العلم. ان طرية معرفة منهجية في التفكير والبحث 
العلمي والكتساب االسلوب العلمي في تفكيره ال بد من ممارسة خطوات 

 امدة( وهي:الطريقة العلمية والتدريب عليها ) ليس بالحفظ او خطوات ج
 الشعور بالمشكلة -1
 تحديد المشكلة وصياغتها تقريريا او بصورة سؤال )مشكلة( -2
 جمع البيانات والمعلومات حولها -3
 وضع احسن الفروض ) التفسيرات( لحل المشكلة -4
 باية وسيلة علمية اختيار الفرضية ) الفرضيات( -5
 الوصول الى حل المشكلة -6
 اخرى مشابهةاستخدام الفرضية كاساس للتعميم في مواقف  -7



 اهداف العلم:

 يهدف العلم الى تحقيق االغراض التالية:

 الوصف والتفسير -1

يهدف العلم الى وصف الظواهر الطبيعية او البيولوجية المحيطة باالنسان وهذا      
الوصف مهما تطور فانه ال يؤدي الى فهم او معرفة اسباب حدوثها او كيفية حدوثها 

والعوامل المؤثرة وانما يقوم بالتفسير لالسباب المؤدية الى حدوث الظواهر وتحليل 
 العالقات والمتغيرات بينها.

 التنبؤ -2

يعد التنبؤ ) التوقع( احد اهداف العلم االساسية الذي يعتمد على الوصف والتفسير    
فالعالقة بين الحرارة وتمدد المعادن تساعدنا في التنبؤ بان قضبان السكك الحديدية 
سوف تتمدد وتتقوس اذا سار عليها القطار ولم تكن هناك فراغات بين اجزاء السكك 

 الحديدية.

 لتحكمالضبط وا -3
التنبؤ والتفسير يخدمان الهدف النهائي للعلم وهو الضبط والتحكم ,هل تعرف 
االن لماذا تترك فراغات بين اجزاء السكك الحديدية . ان قدرة االنسان على 
 ضبط الظاهرة والتحكم بها يزداد كلما زادت قدرته على تفسيره والتنبؤ بها.

 
 
 
 
 



 الفصل الثاني

 مفهوم المنهج ونشأته

 مفهوم المنهج لغة واصطالحا :

 0المنهج لغة: الطريق الواضح ويسمى المنهج ايضا

( إن كلمة منهاج الواردة في اآلية 48قال تعالى)لكل جعلنا شرعة ومنهاجًا()المائدة 
 الكريمة تعني الطريق الواضح ونقول طريقة ناهجة أي واضحة .

(وهنننني كلمننننة مشننننتقة مننننن جننننذر التيننننني  curriculumوالمنننننهج فنننني اللغننننة االنكليزيننننة)
ومعناه)مضننننمار السننننباق(وهناك كلمننننة مرادفننننة لكلمننننة منننننهج أحيانننننا وتسننننتعمل بمعنننننى 

(ويقصنننننننننند بهننننننننننا فنننننننننني اللغننننننننننة العربيننننننننننة أو syllabusخنننننننننناص وهنننننننننني كلمننننننننننة مقننننننننننرر)
االنكليزية.المعرفنننة التننني يطلنننب منننن المتعلمنننين تعلمهنننا فننني كنننل موضنننوع خنننالل فصنننل 

ج والمقننرر إن المقننرر تعننني كننم المعرفننة وهنني جننزء مننن دراسنني .إذًا فننالفرق بننين المنننه
 المنهاج أما كلمة المنهج فأنها تعني المحتوى. 

 ما هو المنهج

 نننننننننننننننننننننننننن

 يمكن حصر تعريف المنهج في اتجاهين رئيسيين هما

 التقليدي  -القديم  -أواًل:المنهج الضيق 

 الى المتعلمين خالل العام الدراسي . هو مجموعة المقررات الدراسية التي تقدم -

هنننو عملينننة نقنننل المعلنننم للمعلومنننات التننني يحتويهنننا المننننهج النننى المتعلمنننين ملخصنننا  -
 لغرض أعدادهم لالمتحانات وليحكم المعلم بالتالي على مدى نجاحه في التعليم . 



هننو كننم مننن معننارف منتقنناة يننتم أعننداد الفننرد مننن خننالل اسننتيعابها لمواجهننة الظننروف  -
 لمستقبلية . ا

المفهننوم القننديم للمنننهج مسننتمد مكوناتننه ومقوماتننه مننن مفنناهيم العصننور الوسننطى وال  -
تننزال أثنناره سننائدة فنني كثيننر مننن النننظم التربويننة فنني الوقننت الحاضننر وأكنند المنننهج علننى 
لنننزام المنننتعلم بضنننرورة تعلمهنننا وحفظهنننا مهمنننا  المنفعنننة الذاتينننة للمعنننارف والمعلومنننات وام

وال يخفى ما في ذلك من إغفال للمتعلم واسنتعداداته الفطرينة لنذا  بلغت درجة صعوبتها
 ساد االعتقاد ان المنهج هو الكتاب المدرسي.

فقننند انصنننب اهتمنننام المننننهج بمفهنننوم المنننننهج القنننديم علنننى المنننادة الدراسنننية منننن ناحيننننة 
طبيعتهننننا وحجمهننننا ووظيفتهننننا دون اهتمننننام بننننالمتعلم إال مننننن حيننننث اعتبنننناره أداة للحفننننظ 

مننات ممننا يتنننافى مننع حاجننات المننتعلم وطبيعننة الننتعلم وهكننذا كننان المتعلمننين فنني المعلو 
معظننننم الحنننناالت يقومننننون بحفننننظ المننننواد دون رغبننننة ويعننننانون مننننن صننننعوبة اسننننتيعاب 
المعنننرف التننني سنننكبت فيهنننا وبعننندها عنننن خبنننراتهم واهتمامننناتهم ومشنننكالتهم وصنننياغتها 

ذلننك عنندم الننربط بننين المننواد بصننورة ال تراعنني الفننروق الفرديننة فيمننا بينننهم يضنناف الننى 
فيمننا بينهننا وبننين المنننواد والبيئننة والحينناة ممننا زاد فننني صننعوبة اسننتيعاب المننواد وخفنننض 
 أمكانية استفادة المتعلمين مما يرهقهم بتعليمه وحفظه خالل مراحل حياتهم المختلفة.

ولقد انعكس اثر المنهج على المدرس من حينث وظيفتنه وأهدافنه وطريقتنه ونظرتنه النى 
له وعالقاته بتالمينذه فقند اقتصنرت وظيفنة المندرس علنى نقنل المعلومنات للمتعلمنين عم

 0دون تغيير في مضمون المادة الدراسية وبغض النظر عن فائدتها

وقنند توجننه المنننهج القننديم الننى ذاكننرة المننتعلم يحشننوها بالمعلومننات التنني تتننراكم فنني ذهننن 
لعقلينة كنالتفكير واالبتكنار كمنا ركننز المتعلمنين تراكمينا كمينا دون النظنر النى العملينات ا

المنننهج علننى المعلومننات النظريننة مهمننال النشنناط العملنني للمننتعلم منطلقننا فنني ذلننك مننن 



نظننرة ادقنندمين الننى المهننن والسننيما عننند اجغريننق الننذين جعلننوا الحننس فنني مرتبننة أدنننى 
 واعتبروا العقل غير مادي. .

 ما يتطلب أعداد المنهج القديم /

 بمفهومه القديم يتطلب القيام بسلسلة من الخطوات وهي: ان أعداد المنهج

تحديد المعلومنات الالزمنة لكنل منادة وفقنا لمنا ينراه المتخصصنون فني هنذه المعرفنة  -1
 لتشكيل محتوى المادة .

 أعداد الكتب الدراسية لكل مادة وفقا للموضوعات التي تم تحديدها . -3

 العام الدراسي . توزيع موضوعات المادة الدراسية على أشهر -4

تحديند الطننرق والوسننائل التعليمينة التنني يراهننا الخبنراء والمختصننون مناسننبة لتنندريس  -5
 موضوعات المادة الدراسية .

تحديد أنواع ادسنئلة واالختبنارات واالمتحاننات المناسنبة لقيناس تحصنيل المتعلمنين  -6
 في كل مادة دراسية. .

 

 مميزات المنهج القديم /

القننديم قنند تننم تجريبننه واختبننار محتننواه منننذ وقننت طويننل وأصننبح مألوفننا ان المنننهج  -1
 للعاملين فيه .

 سهولة انتقاء المعلومات وتضمينها في المقررات الدراسية . -2

 سهولة أعداد االختبارات تحصيلية لتقييم الجانب المعرفي .  -3



ظنننة علنننى ممكنننن إضنننافة المتغينننرات المسنننتجدة فننني المقنننررات الدراسنننية منننع المحاف -4
 البنية ادساسية للمادة المعرفية . 

 االنتقادات للمنهج القديم /

علننى الننرغم مننن تلننك المميننزات التنني قنند تبنندو منطقيننة بمقنناييس عصننرها أال أن التطننور 
العلمي والتكنولوجي الهائل فرض تغيرات أساسية في الرؤى وقد أدى هذا التركينز النى 

 إهمال معظم جوانب العملية التربوية 

 نتيجة ذلك فقد وجهت أليه االنتقادات التالية:و 

التركينننز فنننني االهتمننننام علننننى الناحيننننة العقليننننة وأغفلننننت نننننواحي النمننننو ادخننننرى مننننن  -1
الن  وهنذا منا يتعنارض منع التصنور السنليم لشخصنية 000جسمية واجتماعينة وانفعالينة 

 المتعلم التي يراد لها النمو المتكامل .

 الخبرات التي يحتاجها المتعلم للمجتمع . الدور السلبي للمعلم لتنظيم -2

 إهمال ادنشطة والبرامج التطبيقية التي أصبحت سمة العصر . -3

 دور المتعلم تلقين يقتصر على الشرح والتلقين . -4

ألننننزام المننننتعلم بضننننرورة تعلننننم المعننننارف والمعلومننننات وحفظهننننا مهمننننا بلغننننت درجننننة  -5
 صعوبتها .

 

 

 

 



 اسع/الو  -ثانيا/المنهج الحديث 

 ما هو المنهج الحديث :

هننننو جميننننع الخبننننرات )النشنننناطات او الممارسننننات(المخططة التنننني توفرهننننا المدرسننننة  -
لمسننناعدة الطلبنننة علنننى تحقينننق النتاجنننات التعليمينننة المنشنننودة النننى أفضنننل منننا تسنننتطيع 

 قدراتهم .

هو كل دراسة او نشاط او خبرة يكتسبها او يقوم بها المنتعلم تحنت إشنراف المدرسنة  -
 وجيهها سواء داخل الصف او خارجه . وت

وبهذا المعنى لم يعد المنهج مرادفنا للمنادة الدراسنية التني أصنبحت جنزء مننه فهنو يمثنل 
مختلنننف أننننواع النشننناط النننذي يقنننوم بنننه المتعلمنننين ومختلنننف الخبنننرات التعليمينننة الصنننفية 

قبننل  والالصننفية , والتنني تتننولى المدرسننة التخطننيط لهننا واجشننراف عليهننا وتقويمهننا مننن
المعلمننين وبهننذا المعنننى لننم تعنند دراسننة المنننهج المدرسنني تقتصننر علننى دراسننات ضننيقة 
المحتنننوى أنهنننا أصنننبحت تتنننناول العملينننة التربوينننة بتبعادهنننا المختلفنننة فتشنننمل ادهنننداف 
والمحتوى وطرق التعلم والتعلنيم وأسناليب تنظنيم النشناط المدرسني والتقنويم وبكنالم أخنر 

المنناهج الدراسننية يجنب ان تعمنل علننى تشنكيل مسنتوى مننن  فنان الوسنائل الجدينندة لبنناء
التفكيننر عننند المتعلمننين أعلننى مننن الننذي يعمننل علننى تشننكيلة التعلننيم القننديم ان محتننوى 
التعلننننيم القننننديم ووسننننائله تجعننننل جننننل همهننننا تسننننليح المتعلمننننين بأسننننس وقواعنننند التفكيننننر 

الصننيغة الفعالننة  التجريبنني وهننو أمننر هننام للغايننة اال انننه فنني الوقننت الحاضننر ال يعتبننر
للمعرفننننة العلميننننة واالهننننم فنننني نظرنننننا هننننو أيجنننناد حننننل لرفننننع المسننننتوى التفكيننننر العلمنننني 
والنظننري العصننري وال يتحقننق هننذا اال مننن خننالل فهننم جدينند لنسننس المنطقيننة والنفسننية 
التنني يقننوم عليهننا المنننهج المدرسنني بجميننع مكوناتننه التنني يشننملها دنننه هننو المعننني أواًل 

 فكير الفرد وقدراته ومهاراته  .وأخيرًا بتشكيل ت



 مزايا المنهج الحديث/

يساعد المنهج الحديث الطلبة على تقبل التغيرات التي تحندث فني المجتمنع وعلنى  -1
 تكييف أنفسهم مع متطلباتها .

ينوع المعلم في طرق التدريس ويختار أكثرها مالئمة لطبيعنة المتعلمنين ومنا بيننهم  -2
 من فروق فردية . 

ء المعلم مرونة كافية في إحداث التغيرات العامنة فني أنشنطته التعليمينة منثال أعطا -3
يسنننتخدم المعلنننم الوسنننائل التعليمينننة المتنوعنننة والمناسنننبة الن منننن شنننأن ذلنننك ان يجعنننل 

 التعليم محسوسا والتعلم أكثر ثباتا .

تمثننل المننادة الدراسننية جننزء مننن المنننهج وينظننر إليهننا علننى أنهننا وسننائل وعمليننات  -4
 عديل سلوك المتعلم وتقويمه من خالل الخبرات التي تتضمنها . لت

يقنوم دور المعلنم فنني المننهج الحننديث علنى تنظنيم تعلننم الطلبنة ولننيس علنى التلقننين  -5
 او التعلم المباشر. 

تغيننننر دور المدرسننننة وعالقتهننننا بننننالمجتمع فقنننند أصننننبحت مراكننننز متبادلننننة ولننننم تعنننند  -6
المدرسة هي المسئولة عن التربية بنل هني حلقنة منن حلقنات التعلنيم إضنافة النى البينت 

 والمكتبات والمؤسسات البحثية ادخرى . 

م يهننتم المنننهج الحننديث بتتاحننة فننرص اختيننار الخبننرات وادنشننطة التعليميننة للمننتعل -7
 على اعتبار انه كائن ايجابي نشط .

يهننننتم المنننننهج الحننننديث بتنميننننة شخصننننية المننننتعلم بجميننننع إبعادهننننا لمواجهننننة  -8
التحديات التي تواجهه وتنمي قدراته علنى النتعلم النذاتي وتوظينف منا تعلمنه 

 .في شؤونه الحياتية. 



 عناصر المنهج
 كون المنهج المدرسي من مجموعة من المكونات هي:

يتكون المنهج الحديث من أربعة عناصر رئيسية ترتبط ببعضها ارتباطنا عضنويا وهنذه 
 كما يلي:zaes العناصر ادربعة يحددها زايس 

 ادهداف التربوية -1

 محتوى المنهج -2

 أنشطة التعلم -3

 التقويم -4

 األهداف التربوية -1

 :يعرف الهدف بأنه
نتيجة لمرورهم وتفاعلهم مع الخبرات التغير المتوقع حدوثه في سلوك المتعلمين 

التعليمية التي تؤدي إلى تحقيق النمو في شخصياتهم وتعديل سلوكهم في االتجاه 
 المرغوب.

 محتوى المنهج/-2

المحتننوى : ذلننك الجننزء مننن المعرفننة الننذي اختيننر للمسنناعدة فنني تحقيننق أهننداف تربويننة 
قصننند بننننه اجطنننار العننننام ,وقننند شننناع بننننين كثينننر مننننن التربنننويين ان المحتنننوى الدراسنننني ي

للموضنننوعات الدراسنننية المقنننررة علنننى تالمينننذ صنننف دراسننني معنننين فهنننو ينحصنننر فننني 
مجمننوع الكننم المعرفنني المتننراكم وترتيبننه ترتيبننا منطقيننا او تاريخيننا ولعننل هننذه النظريننات 
أتنننت منننن اهتمنننام المنننربين بالمعرفنننة باعتبارهنننا وسنننيلة أساسنننية لتكنننوين العقنننل اجنسننناني 

فنني اجنسننان وكمننا اتضننح مننن قبننل فننان اجنسننان لننيس عقنناًل فقننط بننل  باعتبنناره أثمننن مننا
عقننل وروح وجسننم ومننن هنننا تغيننرت النظننرة الننى المحتننوى فأصننبح ينظننر اليننه علننى انننه 



كننل مننا يصنننعه المخطننط مننن خبننرات سننواء كانننت هننذه الخبننرات معرفيننة او انفعاليننة او 
 حركية بهدف تحقيق النمو الشامل المتكامل للمتعلم .

 ة التعلم/أنشط-3

ادنشننطة هننني مجموعنننة اججننراءات التننني يقنننوم بهننا كنننل منننن المعلننم والمنننتعلم منننن اجنننل 
تحقينننق ادهنننداف النننى درجنننة اجتقنننان وهننني العنصنننر الثالنننث منننن عناصنننر المننننهج وقننند 
تكون تعليمية إذا قدمت من قبل المعلم وقد تكون تعليمية إذا مورست منن قبنل المنتعلم 

منننا يسنننمى طننرق التعلنننيم وهننني عامنننة لكنننل فنننرد ولكنننل وتنننظم ادنشنننطة بنوعيهنننا فتشنننكل 
المسننننتويات ومننننن أمثلتهننننا :طريقننننة المحاضننننرة ,وطريقننننة الحننننوار ,وطريقننننة االستقصنننناء 

تقننوم طننرق التعلننيم علننى مبننادئ نفسننية 0,وطريقننة المناقشننة ,وطريقننة االسننتنتاج,وهكذا 
ق وتربوينة يعتقند بصنحتها مننن وجهنة نظنر مسنتخدمها والتخطننيط غينر محكنم وغينر دقينن

في طرق التعليم ويمكن القول ان طرق التعليم تتنوع بتننوع المواقنف التعليمينة المختلفنة  
. 

 التقويم/-4

فننني مجنننال التربينننة يعنننرف التقنننويم: العملينننة التننني يحكنننم بهنننا علنننى مننندى نجننناح العملينننة 
التربوية في تحقيق ادهداف المنشودة والتقويم هو العنصر الرابنع منن عناصنر المننهج 

تتكنننون منننن عننندد منننن العملينننات مثنننل التقينننيم بمعننننى التثمنننين والتشنننخيص  وهنننو عملينننة
بمعنننننى تحدينننند نقنننناط القننننوة ومننننواطن الضننننعف والتقيننننيم ,والمتابعننننة ,والتغذيننننة الراجعننننة 
,وادخيرة تتم من خالل إرجاع المخرجات الى المدخالت لتندخل النظنام منن جديند منرة 

اكميننا ختاميننا وهنناك عنندة أسنناليب يكننون التقنويم مرحليننا ناميننا بعند كننل خطنوة وتر 0اخنرى 
للتقننويم مثننل االختبننارات المقاليننة واالختبننارات الموضننوعية والمالحظننة وادداء او القيننام 



باجعمننال والسننلوك وقنند يكننون التقننويم مننن الخننارج او ان يقننوم بننه المننتعلم نفسننه يسننمى 
 0في هذه الحالة التقويم الذاتي 

 أنواع المناهج:

تلفنننة تنننوحي بوجنننود فنننروق جوهرينننة بنننين المننننهج المخطنننط لنننه ان تعريفنننات المننننهج المخ
والننذي يطلننق عليننه عننادة المنننهج الرسننمي والمنننهج الننذي يننتم تحقيقننه بالفعننل هننو الننذي 
يطلننق عليننه أحيانننًا المنننهج الننواقعي وهننناك المنهنناج المخفنني )الخفي(وهننو الننذي يتحقننق 

 ناهجفي سلوك الطلبة شئنا أم أبينا , وفيما يأتي توضيح أنواع الم

 المنهج الرسمي :-1

ان المفهوم السائد للمنهناج علنى الصنعيد الرسنمي يعنني وثيقنة المننهج الرسنمية المقنررة 
منننننن وزارة التربينننننة هنننننذه الوثيقنننننة التننننني تتضنننننمن ادهنننننداف العامنننننة والمحتنننننوى المعرفننننني 
وادساليب وادنشطة التعليمية وأساليب التقويم وتسنمى أحياننًا وثيقنة المقنررات الدراسنية 
عنند بعنض البلندان ولكنم إذا أمعننا النظنر فني النظنام التعليمني نكتشنف ان هنذه الوثيقننة 
 ليست اال واحدة من عدد من الوثائق او اددوات الرسمية التي تشكل المنهج ومنها :

 فلسفة التربية والتعليم في ذلك المجتمع . -

 . السياسات التربوية والهيكل التنظيمي واجداري للنظام التربوي  -

الخطنننط الدراسنننية والتقنننويم السننننوي المدرسننني النننذي يحننندد سننناعات الننندوام فننني الينننوم  -
 الدراسي وعدد أيام الدراسة .

نوعية ادنشنطة اجضنافية والنرحالت المدرسنية والمناسنبات االجتماعينة واالحتفناالت  -
 المدرسية .

 



 المنهج الخفي: -2

والمهنارات  والخبنرات واالتجاهنات والقنيمكل ما يكتسبه ويمارسنه المنتعلم منن المعنارف  
خارج المنهج الرسمي طواعية دون إشراف المعلنم منن خنالل النتعلم بالقندوة والمالحظنة 
مننن اجقنننران والمعلمنننين والمجتمنننع , مثنننل الميننول والقنننيم وأسننناليب التفاعنننل والمعنننامالت 
اليوميننة مننع بعضننهم الننبعض , او بواسننطة ادنشننطة الالمنهجيننة كادلعنناب والمسننابقات 

ذا المنهج الخفي يتضنمن كنل منا فني المدرسنة وعملياتهنا المتعنددة والرحالت ....ال , أ
 .ما عدا التعليم ادكاديمي للمتعلم 

 

 تنظيمات المناهج/        

 منهج المواد الدراسية المنفصلة-1

 منهج المواد الدراسية المترابطة-2

 منهج المواد الدراسية المندمجة-3

 منهج المجاالت الواسعة-4

 متكاملةمنهج المواد ال-5

 اواًل: منهج المواد الدراسية المنفصلة

يطلق منهج المواد الدراسية المنفصلة على تلك الخبرات التي تأخذ شكل المواد 
الدراسية المعروفة مثل التاري  والجغرافيا والعلوم والرياضيات واللغات وعلم النفس 

فهوم التقليدي وغيرهاويرتبط منهج المواد الدراسية المنفصلة بالم000واالقتصاد 
للمنهج الدراسي والذي يهدف الى إكساب المتعلمين مجموعة من المعلومات 
والمعارف بهدف إعدادهم للحياة وتنمية قدراتهم عن طريق اجلمام بخبرات اآلخرين 



واالستفادة منها حيث رأي بعض المربين وخاصة أصحاب المدارس التقليدية ان إلمام 
ية التي تمثل تراث البشرية هو أفضل طريق جعدادهم المتعلم بهذه المواد الدراس

للحياة ولذلك نظم المنهج على أساس اختيار المجموعة مناسبة من المواد الدراسية 
تقدم للمتعلم في كل مرحلة وفي كل صف وتتناول الدراسة في كل مادة عددا محددا 

لمنفصلة وكما هو من الموضاعات فهذا النوع من المناهج هو منهج المواد الدراسية ا
واضح يركز هذا المنهج على المادة الدراسية كغاية في حد ذاتها ويعتبر منهج المواد 
الدراسية المنفصلة من أقدم أنواع المناهج وأكثرها انتشارا وشيوعا في مصر والدول 
العربية ادخرى وكذلك في أكثر بلدان العالم ويرجع ذلك الى انه أسهل المناهج في 

 0التنفيذ والتدريس وأكثر مالئمة جمكانات المدارس في الدول الناميةالتخطيط و 

 ثانيا:منهج المواد الدراسية المترابطة

ويقصد بمنهج المواد الدراسية المترابطة العناية بتظهار العالقات والروابط 
المتبادلة بين المواد الدراسية او بين موضوعاتها  وقد يكون هذا الرابط بين مادتين او 

كثر او بين موضوع في مادة وموضوع في مادة أخرى فقد يتفق مدرس الفيزياء أ
ومدرس الكيمياء على ان يكون موضوع الماء مجاال للربط بين المادتين حيث يمكن 
تناول الخواص الطبيعية للماء في الفيزياء وتركيبه الكيميائي في الكيمياء ويتضح من 

دراسية ليس معناه بناء المنهج الدراسي على المثال السابق ان الربط بين المواد ال
أسس مترابطة ولكن المقصود به توجيه عناية المدرسين الى العالقات التي بين أجزاء 
منهج المواد الدراسية المنفصلة وادمر في النهاية متروك لحساسية المدرسين 

 0للعالقات الممكنة بين المواد الدراسية 

 لمندمجةثالثا:منهج المواد الدراسية ا

ظهر منهج المواد الدراسية المندمجة كخطوة نحو تحقيق تكامل المعرفة وجزالة 
الحواجز بين المواد الدراسية المنفصلة ويقصد بمنهج المواد الدراسية المندمجة مزج 



وصهر المواد الدراسية مزجا تاما بتدماجها في بعضها بحيث تزول الحواجز التي 
بين المواد الدراسية المندمجة ما يحدث عند اتحاد  بينها ويشبه المزج والتفاعل

 0عناصر في التفاعالت الكيميائية 

 رابعا:منهج المجاالت الواسعة 

ظهر منهج المجاالت الواسعة كمحاولة من المحاوالت المبذولة للتغلب عل 
التميز والفصل الحاد بين المواد الدراسية المنفصلة وكخطوة مكملة التجاه الربط 

بين المواد الدراسية ويقصد بمنهج المجاالت الواسعة تجميع المواد الدراسية  والدمج
المتشابهة في مجاالت واسعة تضمها بحيث تزول الحواجز بينهما تماما وبذلك يمثل 
هذا المنهج محاولة لتكامل المواد الدراسية ولقد استخدم منهج المجاالت الواسعة على 

واجعدادية حيث تم تجميع المواد الدراسية كالقراءة  نطاق واسع في المدارس االبتدائية
والكتابة والنحو في دروس اللغة وجمعت مواد الجغرافيا والتاري  والتربية الوطنية في 
مقرر المواد االجتماعية وذلك الن هاتين المرحلتين ال تتطلبان تعمق في المواد 

نوية في صورة مشكالت الدراسية بينما منهج المجاالت الواسعة في المرحلة الثا
مرتبطة بحياة المتعلمين والمجتمع الذي يعيشون فيه مثل مشكلة التغذية ومشكلة تزايد 
السكان ومشكلة المواصالت ومشكلة التلوث البيئي ومشكلة الزواج والمشكالت 
الصحية وغيرها وترتب على هذا تنظيم الوحدات الدراسية التي لعب منهج المجاالت 

 0بيرا فيها الواسعة دورا ك

 خامسا:منهج المواد المتكاملة 

فيما سبق بعض مجاالت التي بذلت لتحسين منهج المواد الدراسية المنفصلة  
وذلك للتغلب على تفتت المعرفة وتجزئتها وتمثلت هذه المحاوالت في الربط بين 
د المواد الدراسية كما في منهج المواد الدراسية المترابطة او دمج ومزج بعض الموا

الدراسية مع بعضها كما في منهج المواد الدراسية المندمجة او تجميع المواد الدراسية 



المتشابهة وضمها في مجال واسع كما في منهج المجاالت الواسعة وأخيرا التكامل 
بين المواد الدراسية كما في منهج التكامل ولقد ظهر منهج التكامل في بدايته كخطوة 

المنفصلة والمواد الدراسية المندمجة إدماجا تاما أي انه كان  وسط بين المواد الدراسية
محاولة للتوفيق بين االنفصال الكلي والدمج التام دنه يعترف بالمواد المنفصلة 
ويستخدمها ولكنه مع اعترافه بها واستخدمه إياها لكي فانه يتجاهل الحدود والفواصل 

لكي يربط بين هذه المواد ببعضها التي بينها إذا لزم ادمر وذلك إثناء التدريس 
 البعض دون ان يدمجها . 
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 ثالثالفصل ال
 االهداف التربوية في تدريس العلوم

التربية هي تغيرات سلوكية مخططة و مقصودة تهدف الى احداث تغيرات ايجابية 
مرغوب فيها في سلوك المتعلمين . وما االهداف اال تلك التغيرات المراد احداثها في 

التعلمية منظمة وناجحة ال بد ان  –سلوك المتعلم, الج الن تكون العملية التعليمية 
يات محددة, ويعتبر وضوح االهداف ودقتها تكون موجهة نحو تحقيق اهداف وغا
بشكل منظم , وبالتالي تحقيق االهداف ضمانة لتوجيه عملية التعلم والتعليم 

 المنشودة.

قصد يصف تغيير مقترحا في سلوك الطالب وقد يكون الهدف قصيرا او  \الهدف
 بعيد المدى 

فكره او وجدانه, وهو وهو تغير مراد استحداثه في سلوك المتعلم او  \الهدف التربوي 
 السلوك المراد تعلمه باعتباره نتاج تعليمي مراد بلوغه .

 

 اوال: اهداف عامة

وهي غايات كبرى اوسع شموال و اصعب قياسا من االهداف الخاصة تاتي على   
 شكل عبارات وجمل غير محددة بفترة زمنية ويفترض انها تغطي جوانب التعلم

 ية لذا فهي:المعرفية و الوجدانية والمهار 

انها اهداف )استراتيجية( لتدريس العلوم مرتبطة بفلسفة تربوية علمية  -1
 شاملة لتدريس العلوم



انها اهداف )طويلة المدى(يحتاج تحقيقها فترة زمنية غير محددة )فصل  -2
 او سنة او نهاية مرحلة تعليمية(

 ثانيا: االهداف الخاصة

وهي اهداف خاصة )انية( اقل شموال واسهل قياسا  من االهداف العامة يعبر عنها   
بجملة قصيرة محددة وبشكل اداء سلوكي الذي يظهر الطالب كدليل لتعلمه لذا فهي 

 توصف بانها:

ومية اهداف تدريسية مخططة ومنفذة لتدريس العلوم على مستوى الدروس الي -1
 التعليمية المقررة او الوحد

اهداف محددة )قصيرة المدة ( يحتاج تحقيقها الى فترة زمنية نسبيا )حصة  -2
 دراسية مثال(

اهداف اولية )اساسية ( لتحقيق االهداف الكبرى وبالتالي فان مجموع   -3
االهداف الخاصة بموضوع معين )وحدة دراسية ( يمكن ان تترابط معا لكي 

 يتحقق في النهاية هدفا عاما.

 

 لوكيةثالثا: االهداف الس

الهدف السلوكي )االدائي( : هو عبارة او صيغة تصف التغير المطلوب احداثه في  
 سلوك الطالب نتيجة الخبرة التعليمية يمكن مالحظته وقياسه.

ان هذا التعريف يعبر عن ان الهدف السلوكي يمكن مالحظته وقياسه النه يشير الى 
نتاج التعلم وليس الى عملية  ما يستطيع الطالب اداء نتيجة تعلمه وانه يشير الى

 التعلم.



 صياغة االهداف السلوكية

 ان صياغة االهداف السلوكية تتضمن: 

 أن+ فعل مضارع + المحتوى المرجعي + معيار االداء المقبول

 مثال: ان يشرح الطالب قانون مندل

 

 \تصنيف االهداف التربوية:

 المعرفية )العقلية( -1
 النفس حركية )المهارية( -2
 الوجدانية ) االنفعال , او العاطفة( -3

 اوال: المجال المعرفي

ويشمل االهداف التي تعبر عن جوانب المعرفة التي تتعلق باكتساب المتعلم    
المعرفة العلمية والمعلومات وتنمية القدرات والمهارات في استخدام هذه المعرفة 

 ة وهي.ضمن مستويات من االهداف التربويواشتمال التصنيف المعرفي 

 المعرفة )تذكر(-1
تعتبر ادنى المستويات المعرفية وهي تتضمن عملية تذكر المعلومات 

 –يسمي  –يعرف  -والمعارف التي سبق تعلمها ومن امثلة افعالها. يذكر
 يتذكر . –يرتب  –يعنون  –يعدد 
 مثال:

 ان يذكر قانون مندل
 



 الفهم )االستيعاب او االدراك(-2

يقصد به القدرة على استيعاب معنى االشياء وبالتالي امتالك معنى المادة العلمية 
أي تفسير لمبادئ والمفاهيم بحيث يتمكن من شرح ما يالحظ في بيئته او تحويل 
المواد من هيئة الى اخرى كلمات الى ارقام او تفسيرها )الشرح او التلخيص( ومن 

 –يوضح   -يعلل  –يترجم   –يصنف  – يميز –يستنتج  –امثلة افعالها. يفسر 
 يعيد كتابة . ومن االمثلة  –يختصر 

 ان يصنف الطالب الحشرات االرضية
 التطبيق-3

وهو القدرة على تطبيق المعرفة العلمية المتعلمة في مواقف جديدة او حل مسائل 
جديدة في اوضاع جديدة ويتضمن تطبيق المفاهيم والمبادئ و التعليمات العلمية 

على مشكالت علمية واقعية كذلك حل مسائل رياضية في العلوم ومن امثلة 
يجري  –يستخدم  –يحضر  –يرسم  –يمثل بيانا  –يحل مسالة  –افعالها. يطبق 

 عملية. ومن االمثلة 

 ان يرسم الخلية
 التحليل-4

وهو القدرة على تفكيك المادة العلمية الى عناصرها المختلفة وادراك العالقات 
تحليل المركبات  -على فهم بنيتها وتركيبها ويتضمن التحليل بينها مما يساعد 

يقارن  –يجزئ  –عالها, يحلل الى عناصرها , التميز بين مكونات الذرة. ومن اف
 يستخلص. االمثلة –يعزل  –يربط  –يفرق  –يفصل  –

 RNAو ال   DNAان يقارن بين ال
 



 التركيب-5

وهو القدرة على جمع او دمج العناصر مع بعضها لتكوين مركب جديد وهو 
عكس التحليل ويركز النتاج التعليمي في هذا المستوى على السلوك االبداعي 

استنتاج عالقات جديدة في مجموع من  –خطة عمل )مشروع( جديدة مثل كتابة 
 القضايا والعالقات ومن امثلة افعالها.

 ومن االمثلة. –ينشئ  –يرتب  –ينظم  –يصمم  –يركب  -يخطط -يؤلف

 ان يصمم تجربة لقياس اثر المبيدات الحشرية على تلوث التربة.

 التقويم-6

ى قيمة المادة المتعلمة بموجب معايير وهو القدرة على اعطاء حكم ) قرار ( عل
محددة وواضحة ويعتبر التقويم اعلى المستويات المعرفية في المجال المعرفي 
الحتوائه على جميع عناصر المستويات السابقة , ويتضمن التقويم الحكم على 
الترابط المنطقي للمادة العلمية او الحكم على صحة االستنتاجات العلمية ومن 

يقارن  –ينتقد  –يدعم  –يناقش  –يجادل  –يبرز  –الها. يقوم _ يحكم امثلة افع
 . ومن االمثلة

 تخصيب اليورانيوم لالغراض السلمية ان يبين رايه في

 

 ثانيا: المجال الوجداني

تتعلق االهداف التربوية في هذا المجال بالسلوك الوجداني للمتعلم والمتمثلة في تنمية 
مشاعره وتنمية عقائده واساليب تكيفه كالفرح والحزن والمحافظة على العادات والتقاليد 

المجال المعرفي والتعاون وتكمن صياغة تلك االهداف والذي اعطى مبررا للتركيز 



بعض االهداف السلوكية الوجدانية من خالل مالحظة سلوك في انه ال يمكن ادراك 
المتعلم اما البعض االخر فتكون متمثلة داخل المتعلم مما يصعب مالحظتها و 

 قياسها وصنفت االهداف الوجدانية الى:

 االستقبال-1

رغبة الطالب لالنتباه الى الظواهر او الحوافز ويكون االهتمام منصبا على 
 افظة عليه ويتضمن االستقبال االفعال التالية:اثارة االنتباه والمح

 يبدى اهتماما –يستمع  –يختار  –يسال 
 االستجابة-2

وهي مشاركة المتعلم ومحاولته اتخاذ مواقف حيال ذلك بطريقة اخرى 
 وتتضمن االهداف العامة في تدريس العلوم ما ياتي:

 انجاز الواجبات البيتية-
 المشاركة في الدروس العلمية-
 ة مواد العلوممناقش-

 القيم-3

وهي اعطاء القيمة لشيء معين او سلوك محدد وتتعلق بنواتج التعلم في هذا 
المستوى بذلك السلوك الثابت الدرجة التي يمكن التعرف على القيمة بوضوح 

 –التقديرات  –المعتقدات  –ويتضمن هذا المستوى من االهداف, االتجاهات 
 جهود العلماء  مثال يقدر دور الخالق )عز وجل(في خلق المخلوقات, وتقدير

 ان يفضل –ان يدرس  –ان يبادر  –. اما افعالها السلوكية فهي ان يقبل 

 



 التنظيم-4

وهو عملية جمع قيم مع بعضها وحل التناقضات الموجودة بينها لغرض 
الوصول الى بناء نظام متماسك وتهتم نواتج التعلم قي هذا المستوى بتشكل 

ان  –ا السلوكية فهي  ان ينظم مفاهيم خاصة بالقيم . ومن امثلة افعاله
 ان يلخص –ان يجمع  -يناقش

 تمثيل القيم وتجسيدها-5

سلوكه وهو اعلى المستويات الوجدانية وفيه يتم تمييز الطالب من خالل 
الثابت المميز السلوب حياته ويكون لدى الطالب نظام قيمي يحكم سلوكه 

ج االفكار والمعتقدات لفترة كافية الن يطور نمط الحياة التي يعيشها اذ تندم
 معا لتشكيل اسلوب حياته , أي تشكيل فلسفة عامة في الحياة

 ان يقترح –ان يدحض  –ان يعتمد  –ان ينجز  –ومن امثلة افعالها     

 

 المجال المهاري : ثالثا

يرتبط هذا المجال بالعمل او المهارة اليدوية )التعليمية( التي تتطلب استخدام 
عضالت الجسم في العمل والبناء والتداول وتنسيقها ويقع تحت هذا المجال 

االجراءات الخاصة بتناول االدوات واالجهزة العلمية وكيفية اعتمادها ومن امثلة 
 ومن امثلة افعالها يستخدم .ان  –ان يؤدي  –افعالها. ان يفرق 

 ان يستخدم الطالب المجهر في فحص الشرائح -
 ان يركب جهاز التقطير -

 ويقسم هذا المجال الى المهارات التالية:



 مهارات عملية )يدوية(-1

تتمثل في استخدام االجهزة واالدوات العلمية والتعامل معها ) صيانتها والمحافظة 
موازين واجهزة التقطير والتفاعالت . عليها( كاستخدام المجهر وادوات التشريح وال

 ومن االمثلة

 اجراء التجارب والنشاطات العلمية والمختبرية -
 المهارات االساسية في عمل التحضيرات الكيميائية -

 
 مهارات اكاديمية-2
 اختيار المراجع والمصادر العلمية وتحديد المادة العلمية -
 والنقد والتحليلالقراءة الفاعلة المبينة على الفهم واالستيعاب  -
 مهارات اجتماعية-3

تتضمن اكتساب الطالب مهارات االتصال والتواصل العلمي مع الزمالء كما في 
في مجموعات صغيرة واالشتراك في الجمعيات مهارات العمل )التعاون( 

 والمعارض العلمية

 
 
 
 
 
 

 



 انموذج لخطة درس نموذجية

 الصف والشعبة:        اليوم والتاريخ:                              

 المادة: علم األحياء                                       الموضوع:النقل في الفقريات)القلب(

 أوال:الهدف الخاص:

 إكساب الطالب المفاهيم ادساسية عن النقل في الفقريات وعمل القلب.

 ثانيا:األغراض السلوكية

 :المجال المعرفي-أ

 أن: جعل الطالب قادرا على

 يعرف القلب. -1
 يصف عضلة القلب. -2
 يقارن بين العضلة القلبية والعضلة الهيكلية. -3
 يعرف الصمامات القلبية. -4
 يسمي الصمامات القلبية. -5
 يوضح فوائد الصمامات القلبية. -6
 يفسر أسباب زيادة معدل ضربات القلب -7

 المجال المهاري:-ب

 .يرسم عضلة القلب-1
 
 المجال الوجداني: -ج

 سبحانه وتعالى في تنوع النقل في الكائنات الحية.تعظيم الخالق  -1
 إكساب ميول الطلبة نحو المادة -2



 ثالثا: الوسائل التعليمية

 سبورة مع ادقالم الملونة 1

 مصورات لعضلة القلب-2

 رابعا: سير الدرس

 دقائق( 5)                 المقدمة                                        -أ
تحتنناج عملينننة نقنننل االحتياجننات ادولينننة داخنننل الجسنننم أجهننزة دورينننة فننني الحيواننننات    

المتقدمننننة وهننننذه ادجهننننزة فضننننال عننننن كونهننننا تقننننوم بنقننننل احتياجننننات ادوليننننة نجنننند إنهننننا 
اكتسننبت وظننائف إضننافية , حيننث يقننوم جهنناز النندوران بتوزيننع المنناء وااليونننات والكثيننر 

بحانه وتعننننالى فنننني إتقننننان خلقننننه وتنننننوع مننننن مكونننننات الجسننننم.و تتجلننننى عظمننننة اللننننه سنننن
مخلوقاته وخلق لها أجهزة تعمل بدقة عالية ومنن ادمثلنة علنى هنذه ادجهنزة هنو جهناز 
النندوران ومننن معجزاتننه فنني هننذا الجهنناز سننبحانه وتعننالى هننو القلننب الننذي يعتبننر دليننل 
علننى قدرتننه سننبحانه وتعالى.وسننوف نتعننرف اليننوم .النقننل فنني الفقريننات حيننث سنننتعرف  

ونننات جهنناز النندوران وأنمنناط ادجهننزة الدمويننة فنني الفقريننات ونتعننرف  عمننل عضننلة مك
 القلب ومما يتكون والية عمله.

 دقيقة( 33عرض الدرس                                            ) -ب
 المدرس:عرف القلب ؟

الطالننب:هو عبننارة عننن عضننو عضننليا يقننع فنني الجننوف الصنندري وهننو محنناط بمحفظننة 
ف تعرف بغشاء التامور )الغشاء المحنيط بالقلنب( ويتكنون منن أربعنة ردهنات من ادليا

 هي أذينان رقيقة الجدران وبطينين سميكا الجدران.

 المدرس: صف عضلة القلب ؟



الطالننب: العضننالت القلبيننة تعنند نوعننا فرينندا مننن العضننالت ال يوجنند مثيننل لهننا فنني أي 
 مكان آخر من جسم اجنسان .

 المدرس: و كيف ذلك؟

لطالنننب: بسنننبب كونهنننا تشنننبه العضنننالت المخططنننة )الهيكلينننة( باسنننتثناء كنننون أليافهنننا ا
 متفرعة ونهاياتها سميكة و التي تعرف بادقراص البينية.

 المدرس: ما هي الصمامات القلبية ؟

الطالننب: هننني موجموعتنننان منننن الصنننمامات ادذينينننة البطينينننة تتموضنننع بنننين ادذينننن و 
 البطين في كل نصف من القلب.

 دقائق( 5)            امسا :التقويم                                     خ

 عرف القلب \1س

 قارن بين العضلة القلبية والهيكلية\2س

 عدد العوامل المؤثرة في زيادة معدل ضربات القلب \3س

 سادسا: الواجب ألبيتي

 الدورة الدموية الشعرية

 سابعا : المصادر

 الكتاب المنهجي

 

 



 رابعالالفصل 
 طرائق تدريس العلوم

وتمثل المكون الثالث لمنظومة المنهج الدراسي لذا ينبغي معرفة بعض المبادئ 
الرئيسة ذات العالقة والتي من شانها ان تعين المعلم على تحقيق تدريس افضل , 
علما انه ال توجد طريقة تدريسية نموذجية تصلح لكل المواد والدروس ولكن يتم 

مجموعة من العوامل , وان تدريس العلوم ليس مجرد نقاط المعرفة االعتماد على 
العلمية للطالب بل هو عملية تعنى بنمو الطالب وتكامل شخصيته في مختلف 

المجاالت العقلية والمهارية و الوجدانية فمهمة التعليم االساسية هي جعل الطالب 
ئيس لتحقيق ذلك النمو كيف يفكر ال كيف يحفظ , ولعل معلم العلوم هو المفتاح الر 

اربعة اصناف من   Sharma,1982قيق االهداف التربوية, وقد وصف وبالتالي تح
 المعلمين بوجه عام:

 المعلم الضعيف يلقن -1
 المعلم المتوسط يفسر -2
 المعلم الجيد يعرض -3
 المعلم الممتاز ملهم -4

؟وحدودها اذن ما الطريقة التي يتعلم فيها الطالب من تدريس العلوم ؟ وما مميزاتها 
ومحدداتها؟ واساس اختيار ومدى تحقيقها لالهداف المنشودة في التربية العلمية 

 وتدريس العلوم.

 معايير اختيار طريقة التدريس

تعلمي فما يالءم –لكل مرحلة تعليمية مستوى تعليمي  المرحلة التعليمية: -1
 مرحلة ال يالءم اخرى 



لتدريس الفروق الفردية يجب ان تراعي طريقة ا مستوى الطلبة ونوعيتهم : -2
بين الطلبة من حيث سرعة التعلم, الجنس , العمر والتجانس في المستويات 

 والخلفيات االجتماعية
هل هو ايصال المعلومات , ام اكساب الطلبة  :الهدف )النتيجة المتوخاة(  -3

المعرفة العلمية؟ ام تنمية التفكير وتعليمه ؟ ام اكساب مهارات عقلية ويدوية 
 ين اتجاهات وميول ؟ وهل االهداف هامة ام قصير المدىام تكو 

ما طبيعتها ؟ ما مستوى المعرفة العلمية  طبيعة المادة)المحتوى ( الدراسية: -4
فيها؟ صعبة ام سهلة؟ مستوى العمليات العقلية التي يتطلبها فهم المادة 

 واستيعابها.
ما نظرة معلم العلوم في  التعلمية : -نظرة )فلسفة( المعلم للعملية التعليمية -5

التدريس وحماسته وارتباطه بعملية التعليم؟ ووفقا لذلك على معلم العلوم ان 
 يتذكر امرين:

ان عملية التعليم هو مجهوده الشخصي بمساعدة االخرين على التعلم. اما  -أ
 التعلم فهو نشاط ذاتي يصدر عن التعلم بمساعدة المعلم.

 االتية:ان التعلم الجيد يتميز بالصفات  -ب
 بقاء التعلم او االحتفاظ به -1
 قدرة المتعلم على استخدامه في مواقف جديدة -2
 ال ياخذ وقتا او جهدا كبيرا من الطالب في سبيل تعلمه. -3

 استراتيجيات طرائق تدريس العلوم

ال بد من معرفة المفاهيم التالية قبل الخوض في استراتيجيات طرائق التدريس  
 لتسهيل عملية استيعابها:



وهي ترتيب وتنظيم الظروف الخارجية للتعلم وباستخدام الوسائل التعليمية  الطريقة:
 لها بحيث تؤدي الى تمكين المتعلمين من احراز تعلم شيء ما. 

او هي عملية يقوم بها المعلم نحو المتعلم لتغير سلوكه لالفضل وتوصيل محتوى 
 المنهج اثناء العملية التعليمية.

التي يتمثل بها الفرد ويستوعب ما يعرض عليه من خبرات : هو الطريقة االسلوب 
تعليمية وهي الطريقة المفضلة التي يستخدمها الفرد في تنظيم ومعالجة المعلومات 

والخبرة , أي هي الجزء االجرائي من طريقة التدريس اليصال مادته او خبرات 
 الخاصة بالمعلم التي يفضلهاالمنهج للطلبة . او هي مجموعة االنماط التدريسية 

: تشير الى اداء المعلم وسلوكه اثناء التدريس كتحديد المادة , الزمن  االستراتيجية
الالزم لعرضها واسلوب عرضها وتقديمها او هي مجموعة تحركات المعلم داخل 

. او هي الصف بشكل منظم ومتسلسل بهدف تحقيق االهداف المعدة مسبقا 
االجراءات التدريسية أي استراتيجيات التدريس تكون مرادفة مجموعة التحركات او 

 الجراءات التدريس.

 لذلك نجد ان الطرائق واالساليب و الوسائل في تدريس العلوم ترتكز في ثالث
 استراتيجيات:

 

 االولى : ترتكز على المتعلم )الطالب(

 الثانية : ترتكز على المعلم

 بين الطالب والمعلمالثالثة : تركز على التفاعل المشترك 

 



 تصنيف طرائق التدريس

 يمكن تصنيف طرائق تدريس العلوم استنادا الى:

 طبيعة النشاط : لفظي او عملي -1
 بيئة. –وسيلة  –مصدر النشاط : معلم متعلم  -2

 كذلك تصنف الى مجموعتين من الطرائق

 طرائق تدريس لفظية كالمحاضرة والقصة والمناقشة والحوار -1
وتشمل التجريب ) العروض العملية( العمل التطبيقي  طرائق تدريس عملية -2

 والعمل الميداني

 الخصائص العامة لطريقة التدريس الجيدة

 تسهل التعلم وتنظمه -1
 توظف كل مصادر التعلم المتوفرة في البيئة  -2
تظهر على شكل خطوات وكل خطوة تتضمن انشطة تعليمية واجراءات  -3

 كل خطوةوتقويم وتغذية راجعة ووقت الزم لتنفيذ 
 تحقيق االهداف باقل وقت وجهد و بفعالية كبيرة -4
 تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين وخصائصهم -5
 تثير الدافعية نحو التعلم -6
 ينمي القدرة على التفكير والمهارات واالتجاهات  -7
 تتصف بالمرونة من حيث استيعاب كل العوامل المؤثرة في البيئة التعليمية -8

 

 



 اسس التدريس الجيد

 لتدريس الجيد مواصفات او خصائص يمكن اجمالها كاالتي :ل

لتحقيق واشباع حاجاته مما معرفة جيدة لخلفية الطالب و قدراته واهتماماته  -1
 يزيد من دافعيته للتعلم

 تحديد الهدف من الدرس لضمان التعلم التعلم باقل وقت وجهد ممكنين -2
الجهزة و المواد( استخدام مختلف وسائل االتصال المختلفة )الحواس او ا -3

 لتحقيق اهداف الدرس
 ان يتحدى الدرس قدرات الطالب ويشبعها ويلبي حاجاته -4
 المحافظة على المناخ العام للدرس واشاعة الطمانينة والمثابرة للمتعلم -5
ان تتضمن المادة الدراسية الحاجات التعليمية للطالب ولها ارتباط بالمواقف  -6

 الحياتية له
ان تكون بيئة التعلم مالئمة مع مجمل متغيرات الموقف التعليمي وهي تشمل  -7

وتفاعلهم المعلم والكتاب والوسائل التعليمية وغرف التعلم ومناخه واالقران 
 داخل الصف

 ولتحقيق التدريس الجيد فاننا نحتاج المدرس الذي يكون 

 ذو شخصية جيدة -1
 بالمعلومات االساسية المتعلقة بهامتمكن من المادة الدراسية والمامه  -2
 ان يتعرف على مبادئ التعلم وفهم شخصية الطالب وخصائص نموه -3
المرونة في اعتماد طرائق التدريس المتنوعة لتنشيط االتصال بين الطالب  -4

 والمعلم



اعتماد تقنيات تربوية )اجهزة ومعدات ومواد مختلفة ( كجزء هام من طريقة  -5
 التدريس

 خطط السنوية واليومية والعمل بضوئهاالتمكن من وضع ال -6
 التمكن من المهارات االساسية مثل ضبط الصف وطرح االسئلة -7

 

 صفات المعلم النجاح :

 اوال: الصفات الشخصية:

 الصفات الجسمية-1

تتعدد الصفات الجسمية المطلوب توافرها في المعلم ويمكن ايجاز هذه الصفات بما 
 يلي:

الصحة الجيدة : ينبغي ان يتمتع المعلم بصحة جيدة, أي ان يخلو من  -
االمراض المزمنة, اذ ان مهنة التدريس تتطلب جهدا بدنيا يرفقها عمل شاق 

 بهذه المهنة معلم مريض.ومتعب مما يعني انه اليستطيع ان يقوم 
الخلو من العاهات والعيوب : ينبغي ان يخلو جسم المعلم من العاهات بما  -

فيها العاهات التي تؤثر على حالته الصحية العامة. ومن امثلة هذه العيوب 
عيوب اللسان والفم التي تؤثر بالنطق, والعيوب الخاصة بحاستي السمع 
والبصر . ذلك ان مهنة التدريس تعتمد بشكل اساسي على التفاعل بين 

 المعلم وطالبه وهو ما يتطلب سالمة هذه الحواس.
غي ان يهتم المعلم بمظهره الخارجي , فينبغي ان يكون حسن المظهر : ينب -

ملبسه نظيفا مرتبا ومنسجما العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الذي يعمل 



فيه , وكذلك الحال بالنسبة لشعره واظافره, لكونه قدوة حيث يتخذه الكثير من 
 طالبه مثال لهم فيقلدونه في مظهره وتصرفاته.

 النفسية:الصفات العقلية و -2

ينبغي ان يتمتع المعلم بقدر من الذكاء والفطنة التي تمكنه  الذكاء والفطنة : -
من التصرف بطريقة لبقة مناسبة في المواقف المختلفة, فتنوع االحداث 

وتباينها في غرفة الصف يتطلب من المعلم قدرا من الحكمة كرد فعل على 
من يفتقر الى قدر معقول  هذه االحداث , وهو ما ال يمكن ان يقوم به بنجاح

 من الذكاء والفطنة.
فهم الذات والرضا عنها : ينبغي على المعلم ان يتمتع بقدر عال من فهم  -

الذات والرضا عنها, وان يكون متفهما لظروف حياته بكافة جوانبها ومتفهما 
 ايضا لطبيعة وظروف عمله, اذ ان رضا المعلم عن نفسه يؤدي الى:

 
 النفسيالوصول الى السواء  -أ
 العمل على مساعدة االخرين وخاصة طالبه والتعاون معهم -ب
 وجود شخصية متفائلة ومرحة مستبشرة مفتوحة الفكر -ت

 الصفات الوجدانية:-3

ية: ال بد للمعلم ان يؤمن بعقيدته االسالمية االيمان الراس  بالعقيدة االسالم -
دون قصد, ايمانا راسخا, اذ ان ايمانه هذا ينعكس على سلوكياته بقصد او 

التي يقتدي بها طالبه ويعملون على تقليدها . فعقيدة المعلم المسلم توجه 
افكاره وتصرفاته وتجعله يقوم بمهامه في ضوء هذه العقيدة مما يعمل على 

 غرسها في نفوس طالبه.



االيمان بعادات وتقاليد المجتمع : ينبغي على المعلم ان يؤمن بقيم مجتمعه  -
اة والعدل والتعاون والحرية وغيرها, وان يعمل على ومثله العليا كالمساو 
 ترسيخها لدى طالبه.

 

 ثانيا: الصفات المهنية:

 المعرفة التخصصية:-1

على المعلم ان يمتلك قدرا غزيرا من المعرفة باشكالها المختلفة في مجال تخصصه  
. كما انه من الضروري ان يلم المعلم بالفروع االخرى في مجال تخصصه والعالقة 
بينها. ومن جهة اخرى ينبغي على المعلم ان يتقن اساليب البحث الالزمة لمتابعة ما 

من هذه االساليب يساعده على ان تمكنه  يستجد من معرفة في مجال تخصصه اذ
تعليمها لطالبه, فالمعرفة وحدها لم تعد كافية لمتطلبات العصر الحاضر بل ال بد 

 ان تقترن باساليب البحث عنها لتجديدها باستمرار.

 الثقافة العامة:-2

على الرغم من التزايد المعرفي في شتى مجاالت العلوم والتخصصات في الوقت  
ال انه من الضروري المام المعلم ببعض المعلومات العامة من خارج نطاق الراهن, ا

تخصصه االكاديمي. فالمعلم الناجح ال يهتم فقط بمعارف تخصصه بل عليه ان 
ينهل من مناهل العلوم كافة, فالعلوم والمعارف متداخلة و متكاملة مع بعضها 

ه الثقافية . من اجل ذلك البعض, اذ ان المعلم اكثر من غيره مطالب بتنمية ذخيرت
 يجب ان يكون المعلم بمثابة الباحث عن المعرفة في شتى مجاالته.

 المعارف والمهارات المهنية:-3



ينبغي على المعلم ان فهم االسس النفسية للتعلم وتطبيقها في عملية التدريس:  -
يكون فاهما لالسس النفسية للتعلم, وهذه االسس تشمل: اسس التعلم الجيد, 

ونظريات التعلم المختلفة وتطبيقها في مجال التدريس , والخصائص الجسمية 
وخاصة طالب المرحلة التي يدرس فيها ثم االستفادة من  والعقلية للطالب,

 المامه بهذه الجوانب وتطبيقها في عملية التدريس
المامه بمهارات )كفايات( التدريس وتمكنه من تطبيقها: ينبغي على المعلم ان  -

ملما بمهارات الالزمة الداء مهنته بشكل فاعل ومتمكنا من تطبيقها  يكون 
على ارض الواقع . ومن هذه المهارات مهارة تخطيط الدرس ومهارة تنفيذ 

 الدرس ومهارة تقويم الدرس.

 ثالثا: الصفات االخالقية:

 التاني والروية في معالجة المواقف -
 االخالص في العمل -
 معهالعطف على المتعلم والتجاوب  -
 االمانة والصدق -
 العدالة في التعامل مع المتعلمين -
 عدم السخرية من اخطاء المتعلم -
 عدم التحيز مع متعلم ضد اخر -
 الصبر والتحمل وحسن التصرف -
 التواضع وعدم التكبر -

 

 



 :رابعا: الصفات االجتماعية

اثار تعتبر عملية التعليم اساسا عملية اجتماعية, ويؤدي النظام المدرسي فيها الى 
اجتماعية تنعكس على الطلبة , لذلك ال بد للمعلم ان يطلع على ثقافة مجتمعه وقيمه 

وعاداته وتقاليده, ليمتلك ماهو مرغوب فيه ويعمل على ترسيخه لدى طالبه . 
ويستطيع المعلم الناجح ان يعمق عادات وتقاليد وقيم مجتمعه لدى طالبه من خالل 

ثال لهم, وتوظيف الموضوعات الدراسية لتدعيم ما سلوكه سلوكيات يكون فيها قدوة وم
هو مرغوب فيه من القيم والعادات والتقاليد لديهم. ويمكن للمعلم تحقيق ذلك اذا كان 

 على وعي كافي بمسؤولياته.

 

 انواع طرائق التدريس

 اوال: طريقة المحاضرة

وفي هذه الطريقة يقدم المعلم المعلومات والمعرفة بصورة مباشرة للطلبة, فهو الذي   
يمتلك المعلومات, وهو الذي يختار ما هو نافع وضروري للطلبة . واما الطلبة فهم 
الفريق الذي يستقبل ما يقدم من معلومات وشروح وتوضيحات فيسجلون ما يمليه 

بانها نشاط تعليمي يقوم فيه المعلم بتقديم  عليهم المعلم. وينظر الى المحاضرة
المعلومات بصورة شفهية الى الطلبة, وقد يتخلل هذا النشاط التعليمي الشروح 

والتوضيحات الالزمة للمادة التعليمية مستخدما السبورة والطباشير او الشفافيات , 
لبا من ويتركز دور الطلبة على االصغاء وتسجيل المالحظات . ويهدف المعلمون غا

تقديم التوضيحات والشروح للطلبة خالل المحاضرة الى تحسين مشاعرهم وميولهم 
وتعزيز المهارات الدراسية من خالل تزويدهم بالمراجع والمصادر التي نحو التعليم,

 تعمق فهمهم للمادة التعليمية الجديدة.



لحاضر وتعتبر طريقة المحاضرة من اكثر طرق التدريس قدما وشيوعا وفي وقتنا ا
 تستخدم بصورة واسعة في المعاهد العليا والجامعات .

 ومن مزايا طريقة المحاضرة هي:

يمكن للمدرس تغطية مادة تعليمية مناسبة من المنهج المقرر باستخدام  -1
 المحاضرة والشرح .

يمكن استخدام المحاضرة في الصفوف التي تزدحم بالطلبة , ويكون الجهد االكبر 
المعلم, ولكنه يتيح امام الطلبة فرصة التعلم حسبما يتمكنون وكل فيها واقعا على 

 حسب جهده وطاقته

ان المحاضرة طريقة تدريس اقتصادية حيث انها ال تتطلب توفر مواد ووسائل  -2
 , وفي مادة العلوم توفر انشاء المختبرات واستهالك مواد مختلفة.التعليمية 

فانه يوفر جوا ومناخا تعليميا اذا احسن المدرس عرض المادة التعليمية  -3
 يساعد الطلبة على التواصل الفكري مع مادة المحاضرة

 ان مجاالت استخدامها واسعة ومن ابرزها ما يلي: -4
تقديم مادة تعليمية جديدة حين ال يتوفر ما يحتاج اليه المدرس من وسائل  -أ

 وادوات
 مراجعة ما سبق دراسته من قبل الطلبة وتلخيصه -ب
 راتالندوات والمؤتم -ت

 اما عيوب طريقة المحاضرة فهي:

ال توفر طريقة المحاضرة الجانب المهم في عملية التدريس وهو عنصر  -1
المشاهدة وغالبا يقدم المدرس الشرح والتوضيحات بصورة لفظية. وهذا لغياب 



عنصر المشاهدة يؤثر سلبا في تدريس العلوم لما يتضمنه من غياب للخبرات 
 الطلبة. المباشرة التي يحتاج اليها

سلبية دور الطالب, ان التفاعل اللفظي بين المعلم والطالب مهم لتطوير  -2
االفكار وبنائها ولكنه وحده دون استخدام الخبرة المناسبة يفقد المعرفة العلمية 

 المتعددة عنصر المعنى,وبالتالي ال يحدث تعلم ذو معنى.باشكالها 
مبدا الفروقات بين الطلبة في الفروقات الفردية, ال تراعي طريقة المحاضرة  -3

اختالف قدراتهم في تعلم الموضوع الواحد, وهي في الوقت نفسه تهمل عملية 
 تشخيص بناء االفكار ومتابعتها عند الطلبة اول بأول

اذا استغرق وقت المحاضرة زمنا طويال دون ان يقطعها المدرس بسؤال او  -4
ن الطلبة, وبالذات مناقشة فانها تقود الى احداث ملل عند بعض فئات م

الطلبة الذين هم من فئة التحصيل المتدني او تسبب لهم فترت من الشرود 
 الذهني عن مادة المحاضرة

بعض المعلمين يميلون الى استخدام طريقة المحاضرة بصورة مستمرة فهم  -5
بذلك يركزون على المعلومات حفظها وصمها, ولذا تتميز اساليب التقويم 

 ركيزها على استرجاع هذه المعلومات.وخاصة االختبارات بت

 ويصنف بعض المربين انماط المحاضرة الجامعية الى اشكال وانماط هي:

المحاضرة المباشرة: وفيها يسود دور المعلم ناقال ومالكا للمعلومات والمادة  -1
التعليمية, ويكون ذلك على حساب اختفاء دور الطالب فيتميز هذا الدور 

ال يسمح للطالب بطرح االسئلة والمناقشة خالل  بالسلبية حتى ان المدرس
 وقت المحاضرة

المحاضرة مع طرح االسئلة: يتخلل عرض المحاضرة وتقديمها طرح عدد من  -2
 االسئلة من الطلبة, ويقوم المدرس باجابتها امام الطلبة ايضا



المحاضرة مع استخدام الطباشير: وفيها يعرض المدرس المعلومات بصورة  -3
السبورة والطباشير لشرح النقاط الغامضة وتوضيحها, ومن  لفظية ويستخدم

االنماط الشائعة منها استخدام السبورة لرسم بعض الرسوم التوضيحية 
 باستخدام الطباشير الملونة ومنها ايضا حل المسائل العلمية

المحاضرة واشراكها بالنقاش: وفيها يقدم المدرس المعلومات بطريقة لفظية  -4
 ة للمناقشة وابداء الرايويتيح للطلبة فرص

ويستعمل المدرس هنا الرسوم والمجسمات المحاضرة وتقديم عرض توضيحي:  -5
وتجارب العرض بحيث تصبح محورا للمادة التعليمية التي تتضمنها 

 المحاضرة وتزيد من وضوحه
المحاضرة مع استخدام الوسائل السمعية البصرية: وفيها يعرض المدرس  -6

  فافيات او الرسوم او االفالم لتدعيم المادة النظريةالمعلومات باستخدام الش

  

 :)الحوار( ثانيا: طريقة المناقشة

تعلمي محورا او معدال لحد كبير عن طريقة التدريس  –وهي اسلوب تعليمي   
بالمحاضرة وذلك النها تعتمد من حيث المبدا على الوان الحوار الشفوي بين معلم 
العلوم وطلبته. وتعتبر طريقة المناقشة بوجه عام من الطرق واالساليب الجيدة التي 

العملية التعليمية في تدريس العلوم.والمبدا تضمن اشراك الطلبة اشتراكا ايجابية في 
الذي تقوم عليه هو: ان يشترك معلم العلوم في طرح المادة التعليمية لمناقشتها و 
بالتالي فهمها وتفسيرها. وقد تتضمن المناقشة مادة علمية معينا او موضوع علمي 

لوم وتعلمها في تعليم العجديد. ولهذا ينظر الى المناقشة كاسلوب تدريسي شائع في 
وخاصة اذا ما احسن اعدادها وتنظيمها من قبل المعلم والطلبة. وهذا يتطلب من 



كبيرة من الخبرة والثقافة والمرونة في طرح المادة العلمية  المعلم ان يكون على درجة 
 والمواقف التعليمية المختلفة ومناقشتها

 

 مميزات طريقة المناقشة:

وطرح االفكار واالمثلة تجعله اكثر استمتاعا  مشاركة المتعلم االيجابية فيها -1
 بالدرس

تعطي هذه الطريقة الفرصة للطالب لكي يفكر بعمق ويزاول العمليات العقلية  -2
 المختلفة مثل التحليل واالفتراض

 تساعد المدرس ان يفهم مدى ادراك وفهم طالبه لما يدرسونه -3
 تفيد المناقشة في عمل مراجعة لما درسه الطالب -4

 :قة المناقشةعيوب طري

لكون تلك الطريقة عبارة عن حوار شفوي فانه يصعب تحقيق اهداف اخرى  -1
 كتنمية المهارات اليدوية التي تتطلب استخدام االجهزة

االكثار من طرح االسئلة قد يؤدي الى تشتت افكار الطلبة او خروجهم عن  -2
 الموضوع المراد مناقشته او تعليمه

 الى تشجيع التخمين غير العلمي االعداد غير الجيد لالسئلة يؤدي -3
اعتماد المدرس التاثير المباشر او استخدام سلطته فانه قد يعطل عملية  -4

 التفاعل والحوار و االتصال بين الطلبة والمعلم
قد يشجع على التعود على الكالم غير السكوت عن االجابات الجماعية  -5

 االفكار المنظم وبالتالي الخروج عن نظام الحوار الشفوي مما يشتت



تحتاج المناقشة الى وقت طويل وخاصة في الصفوف المزدحمة بالطلبة مما  -6
 يترتب عليه بعض الفوضى وتشتت انتباه الطلبة وعصبية المعلم

يصعب تقييم الطلبة جميعهم عن طريق معيار واحد الختالف مستوى ونوع  -7
 االسئلة

 ولجعل طريقة المناقشة ناجحة ال بد من مراعاة ما ياتي:

 اعداد وتخطيط المناقشة وهذا يتطلب -1
 تحديد الهدف التعليمي من المناقشة -أ
جيدا بحيث تحث تفكير الطلبة وتحفزهم على اعداد االسئلة اعدادا  -ب

 المشاركة الفاعلة.
 اسلوب الحوار والمناقشة ويتطلب:  -2

ان تبدا المناقشة بشيء يلفت االنتباه فان يكون سؤال غامضا او عرض  -أ
 على كافة الطلبة بغرض شد انتباههم للدرسنموذجا او جهازا 

ان يثير السؤال تفكير الطلبة ويستخدم عمليات عقلية وبالتالي  -ب
 يساعدهم على توليد االفكار

 تشجيع االسئلة التي لها عالقة بحياة الطالب او البيئة التي يعيش فيها -ت
 دور المدرس في المناقشة ينبغي مراعاة ما يلي: -3

 فزهم على البحث والتفكيراثارة اهتمام الطلبة وح -أ
 اثراء المناقشة بما لديه من معرفة علمية وخبرات تعليمة -ب
اعطاء وقتا كافيا لالنتظار قبل تلقي االجابة العطاء فرصة للتفكير  -ت

 والتخيل وتوليد االفكار

 



 ثالثا: طريقة االستجواب

وبة وان تعد الطريقة بانها )استجواب( اذا كان الدرس كله يتالف من االسئلة واالج 
المدرس الذي يريد ان يستثير دافعية الطالب ال بد ان يستخدم االساليب التي تضمن 
تلك االستثارة منها صياغة االسئلة التحفيزية التي تسبر غور الدماغ للطالب بشكل 
يدعوهم الى التفكير المتواصل. ان كفاءة المدرس في استخدام هذه الطريقة تظهر 

فية جيدة الصياغة وحسن توجيهها وفي كيفية اثارة من خالل استخدام اسئلة ص
الطالب لتلقيها وفهمهها و االجابة عنها . وقد قيل ) من ال يحسن االستجواب ال 
يحسن التدريس( لذا نجد الدور الذي تقوم به االسئلة الصفية. اذ عن طريقها يتنبه 

ة ويتحاور معهم الطالب ويتحفز لالجابة عن اسئلة المدرس او احد زمالئه من الطلب
الى ان يتم تغطية جميع عناصر الدرس و اجزائه بصورة كاملة في صحة االجابة 

وعند استخدام هذه الطريقة على المدرس بجزيء المادة التي ينوي تدريسها ووضع 
اسئلة تعليمية لكل جزء منها على وفق المستوى االدراكي للطلبة مع مراعاة البدء 

 سيطة ثم التدرج الى االكثر صعوبة مع ضبط التوقيتاتباالسئلة ذات االجابة الب

 

 من اهداف االسئلة الجيدة ما ياتي:

 تنمية قدرة الطالب على التعريف و التجديد -1
 حث الطالب على توظيف معلوماته وخبراته وتطبيقها -2
 تعويد الطالب على تفسير وتنظيم البيانات والمواد -3
 حث الطالب على عقد المقارنة بين االفكار -4
 تنمية جهات سليمة نحو الحياة لديهم -5
 الكشف عن ميول الطالب ومستوى نضجهم -6



 خصائص االسئلة الجيدة )القواعد التي على المدرس اتباعها عند التدريس(مايلي:

ان يكون السؤال واضحا بعيدا عن الغموض والتاويل بما يناسب مستويات  -1
 الطالب العقلية والفكرية

 السؤال واحدة ان تكون احتمالية االجابة عن -2
طرح السؤال من قبل المدرس على نفسه قبل طرحه على الطالب لتحديد  -3

 االجابات المحتملة
 التتابع المنطقي لالسئلة لضمان استمرارية الدرس -4
ضمان مشاركة جميع الطالب في االجابة عن االسئلة وعدم االستخفاف بها  -5

 مهما كانت
صف استعادة المطلوب او التوقيت واالنتضار قليال حتى يتسنى لطلبة ال -6

 تطوير االجابة
 اختر احد الطلبة عشوائيا لالجابة على السؤال -7
 تشجيع الطالب على الحذف او االضافة بتلميحات غير مباشرة -8

 موقف المدرس من اجابات الطلبة

على اظهار االستحسان لجواب الطلبة وتشجيعهم وزرع الثقة فيهم وحملهم  -1
 االجابة في المرات القادمة

 تقبل اجابات الطالب حتى لو كان فيها نقص او خطا -2
 السماح للطلبة لمناقشة زمالئهم بعناية واحترام -3
 ان تتضمن االجابات افكار كاملة وعبارات صحيحة وواضحة -4

 

 



 رابعا:المختبر في تدريس العلوم

تعتمد طرائق التدريس الحديثة على اساس اشراك الطالب بالعمل وعدم اعتماده   
على المدرس بشكل اساس وبذلك يكون التعلم عن طريق العمل لذا فان تدريس 

 العلوم ال يمكن ان ينفصل باي شكل من االشكال عن المختبر. 

والمختبر هو المكان الذي يتم فيه النشاط العلمي في المواد العلمية ولذلك فهو يلعب 
ولذلك قيل: ان العلم ليس علما ما لم دورا هاما للغاية في تعلم الطالب لهذه المواد 

يصطحب بالتجريب العلمي والعمل ألمختبري. لذا يجب توافر المختبر المجهز بكل 
تحقيق جميع االنشطة العلمية , وتوفير المستلزمات االجهزة والمواد التي تكفل 

الضرورية. والعمل في المخت بر قد يكون فرديا او جماعيا ويتوقف ذلك على عدد 
 الطلبة وعلى االجهزة المختبرية المتوفرة.

 اهم االغراض والفوائد التي يحققها المختبر في تدريس العلوم:

وبالتالي اكتساب المعرفة العلمية يتيح المختبر فرصة التعلم عن طريق العمل  -1
 التي تتميز بالواقعية والعلمية بدال من الخبرات المنقولة بطرق اخرى 

 اكتساب المهارات العلمية)العملية( المناسبة لدى الطلبة -2
العلم االساسية والمتكاملة كالمالحظة اكتساب وممارسة مهارات وعمليات  -3

 ال —والقياس والتصنيف والتنبؤ
 اهات والميول العلمية وتنميتها وتقدير جهود العلماءتشكيل االتج -4
يتيح المختبر للطالب فرص التعلم الذاتي وبالتالي تطبيق طرق العلم والطريقة  -5

 العلمية في استقصاء المعرفة وحل المشكالت

 

 المحددات المترتبة على استخدام المختبر فهي:



 كثرة نفقات المختبر وتكاليفه -1
وبخاصة التجارب العملية التي فيها بعض الخطورة نشوء بعض المخاطر  -2

ومن هنا ال بد من تدريب الطلبة على مراعاة الدقة احتياطيات االمان 
 والسالمة في العمل المختبري 

 زيادة في الوقت والجهد عند اعداد وتحضير نشاطات العمل المختبري  -3
ة احتمال لجوء بعض الطلبة الى اسلوب الغش عند عرض النتائج وكتاب -4

واحتمال تشجيع الفوضى في عمل التقارير المختبرية مما قد يضعف حماسهم 
 الطلبة.

 انواع التجارب المختبرية

 التجارب التوكيدية:-1

وهنا تجري التجارب للتاكد من معلومة سبق وان اطلع عليها وقد يكون الطالب     
 فر عنهاعلى معرفة تامة بخطوات التجربة بالتفصيل وكذلك النتائج التي ستس

 التجارب االستكشافية:-2

وهنا يقوم الطالب بتجربة اليجاد عالقة معينة او قانون ما ال يعرف عنه شيئا وقد    
يضطر ال تصميم التجربة واختيار االدوات المناسبة لها بنفسه, والطريقة 

االستكشافية افضل من الطريقة التوكيدية النها تعطي للطالب الحرية في التصميم 
 ريب كما انها تنمي التفكير العلميوالتج

 التجارب التوضيحية-3

وهذه التجارب تستخدم عندما تتوفر امكانية اجراء كل طالب التجربة بنفسه لقلة   
او االجهزة مثال او لخطورة التجربة فيضطر المدرس الى القيام بالتجربة بنفسه 



واالنتباه اليه.ولو مشاركة شخص اخر امام الطلبة وعلى الطلبة مالحظة ما يجري 
ان هذه الطريقة ال ترتقي في فوائدها الى مستوى الطريقتين السابقتين لكنها تفي 

 ببعض اغراض استخدام المختبر.

   

 خامسا: طريقة حل المشكالت

تعتبر طريقة حل المشكالت من الطرائق التي يتم التركيز عليها في عملية    
التدريس, اذ ان هذه الطريقة تشجع الطلبة على البحث واكتشاف المعرفة بانفسهم من 

خالل حلهم للمشكالت المطروحة عليهم ومن جهة اخرى فان نجاح الطلبة في 
القضايا والمشكالت التي  عليهم يعدهم لمعالجةمعالجة المشكالت المطروحة 

مما يسهم في النهاية من اعداد جيل قادر على حل مشكالت تواجههم في حياتهم,
المجتمع .وعرف العالم ديوي المشكلة بانها:موقف محير يثير الشك وعدم اليقين لدى 

 الفرد )المتعلم(.

 خطوات حل المشكلة:

الشك والرغبة في : يعرض المعلم مواقف تثير في المتعلم الشعور بالمشكلة -1
 التساؤل

: يصوغ المعلم المشكلة من خالل تساؤالت الطلبة  تحديد المشكلة -2
 واستفساراتهم في عبارة واضحة تبين عناصر المشكلة

: يوفر المعلم بعض المراجع للطلبة  جمع المعلومات ذات الصلة بالمشكلة -3
 المتعلقة بالمشكلة المراد حلهالمراجعتها وجمع المعلومات 



يقدم الطلبة تفسيرات للموقف المشكل  لفروض كحلول للمشكلة :وضع ا -4
بهدف اختبارها كما يساعد المعلم الطلبة في اختبار الفروض ذات العالقة 

 بالمشكلة والتي تقود الى حلها من خالل المناقشة والتجريب
: يوجه المعلم الطلبة الختيار الفرضيات تجريبيا للتحقق  اختبار الفرضيات -5

 من صحتها
بين  يوفر المعلم فرصا للمناقشة والحوار الوصول الى حل المشكلة وتعميمه: -6

الطلبة للتعرف على ما توصلوا اليه من استنتاجات للوصول الى حل للموقف 
 المشكل من اجل تعميمه على مواقف في حياتهم اليومية.

 مميزات طريقة حل المشكالت

التعليمية نقلة نوعية من  تنقل طريقة حل المشكالت دور المتعلم في العملية -1
 الدور السلبي الى الدور االيجابي الذي يصبح بدوره محور العملية التعليمة

تتفق طريقة حل المشكالت مع طبيعة عملية التعلم التي تتطلب وجود هدف  -2
 يسعى المعلم الى تحقيقه

تحقق طريقة حل المشكالت وظيفية اوجه التعلم المختلفة سواء تلك المتعلقة  -3
عرفة العلمية او المهارات العملية مما يزيد من درجة التشويق الداخلي بالم

 للتعلم الصفي لدى الطالب
العلمي التي تستخدم تتفق طريقة حل المشكالت وتتشابه مع مواقف البحث  -4

فيها الطريقة العلمية في البحث والتفكير او ما تسمى بالمنهجية العلمية في 
 البحث والتفكير

طرق العلم وعملياته االساسية والمتكاملة التي تتضمنها ممارسة الطلبة ل -5
 المنهجية العلمية



تتضمن طريقة حل المشكالت اعتماد الطالب على نشاطه الذاتي لتقديم حلول  -6
 مناسبة للمشكالت المطروحة

  

 عيوب طريقة حل المشكالت

 تكون المشكالت التي يحس بها الطالب غير ذات قيمة -1
 الطالب الى حل المشكالت بنفسهمن المحتمل ان ال يصل  -2
وقت الدراسة ال يكفي لدراسة جميع اجزاء المحتوى الدراسي باستخدام طريقة  -3

 حل المشكالت حيث ان هذه الطريقة تحتاج الى وقت وجهد كبيرين

 طريقة حل المشكالتتحسين 

يكون دور المعلم توجيه الطالب عند اللزوم الختبار المشكالت وبحث وسائل  -1
 حلها

تدريب الطلبة على بعض المشكالت بالطريقة العلمية في التفكير على  يمكن -2
ان يتضمن المنهج محورا يدرسه كل الطلبة ويتضمن المعرفة الضرورية لكل 

 الطلبة
 

 سادسا: طريقة االستكشاف الموجه

يعرف االستكشاف بانه )العمليات العقلية القائمة على تمثيل المفاهيم والمبادئ     
العلمية في العقل( والتي تمثل عمليات العلم والمصدر الرئيس لالستكشاف هو 

المالحظة والتجريب للوصول الى حقائق جديدة او هو اكتساب الطلبة للمعلومات 
ي. ويعد من الطرق الحديثة التي تسعى الى بانفسهم باستخدام مهارات التفكير العلم



تنمية العمليات العقلية وتساعدهم على اكتساب المفاهيم العلمية,وفي هذه الطريقة 
 تتاح الفرصة للطالب لالستكشاف أي يتكشف بنفسه المعلومات او يعيد اكتشافها
ا وهناك اختالف في مدى الحرية التي تعطى للطالب اثناء عملية التعلم فمنها م

يدعو الى اشراف المدرس وتوجيهه توجيها محددا وهذا ما يسمى باالكتشاف الموجه 
, ومنها ما يدعو الى عدم تدخل المدرس في نشاط الطالب وتركه يعمل لوحده دون 

 أي توجيه وهذا ما يسمى باالكتشاف الحر.

 اهمية التدريس باالكتشاف الموجه

 لى توسيع المدى االدراكي لهماكساب الطلبة معلومات جديدة بطريقة تؤدي ا -1
نقد المعلومات وفيها يقوم الطلبة بمعالجة المعلومات من اجل مواجهة مهمات  -2

 جديدة 
تقييم المعلومات وفيها يختبر الطلبة مدى دقة معالجة المعلومات التي  -3

 يتعاملون معها

 خطوات التدريس بالطريقة االستكشافية

تحقيقها من خالل عرض موقف تعليمي تحديد االهداف السلوكية المطلوب  -1
 يتضمن مشكلة مثيرة لالهتمام

محاولة استدعاء المعلومات السابقة عند الطلبة والتي يمكن االستفادة منها في  -2
تحقيق اهداف الدرس عن طريق طرح بعض االسئلة واقتراح الحلول المختلفة 

 بشكل فرضيات
ماتهم السابقة يقوم بطرح بعد ان يحاور المدرس طلبته ويستكمل استدعاء معلو  -3

االسئلة االستنتاجية او افتراضية تشجعهم على اكتشاف معلومات جديدة 
 وصياغتها



 مراحل التعليم باالستكشاف الموجه

 المالحظة -1
وفيه يستقبل الطلبة معلومات جديدة غير متوفرة من قبل وتكون المالحظة 

الكساب المتعلم القدرة دقيقة وموضوعية مما يقتضي التدريب عليها باستمرار 
على دقة المالحظة مما يسمح له بمالحظة جميع العوامل والظروف ذات 

 العالقة
 التصنيف -2

وهي عملية عقلية تمكن المتعلم من تصنيف المواد واالشياء وفقا لخصائص 
 التشابه واالختالف بينها

 القياس -3
 وفيها يتم تقرير ما هية االشياء قياسا على شيء معلوم به

 التنبؤ -4
وهنا تهيأ معلومات جديدة في ذهن الطلبة بناء على الخطوات السابقة لتوقع 

 ما ستؤول عليه العملية
 الوصف -5

وهو وصف ظاهرة او المادة وصفا يميزها عن غيرها وبين الخصائص 
 االساسية لها

 االستنتاج -6
 وهو وصول الطلبة الى تعميم يشمل جميع العمليات العقلية السابقة 

 
 
 



 االستكشاف الموجهمزايا 

 تجعل الطالب مشاركا في العملية التعليمية -1
تكسب الطالب مهارات عملية اذ انه يستخدم االدوات واالجهزة للحصول على  -2

 المعلومات بنفسه
 يكون الطالب في موقع المكتشف الستخدامه اسلوب البحث العلمي -3
 يستخدم الطالب مهارات تفكيرية للتوصل الى المعرفة -4
 االبتكار واالبداعتساعد على  -5
 تساعد على تثبيت وترسي  المعلومات في ذهنه -6

 سلبيات طريقة االستكشاف الموجه

 قد ال يحسن الطلبة التعامل مع المواد االجهزة -1
 التفاوت في سرع انجاز الطلبة لالنتقال الى النشاط الالحق -2
 قد تتسبب هذه الطريقة فوضى داخل الصف -3
 مما يحرم البقية من المتابعةقد يسيطر احد الطلبة على النشاط   -4

 

 الشروط الواجب مراعاتها عند استخدام الطريقة االستكشافية

 اثارة المشكالت التي تكون مناسبة لقدراتهم العقلية -1
العلمية  اعطاء الحرية للطالب في القاء االسئلة والتعبير والمناقشة -2

 للموضوعات
 جوابها في اكثر من صورةطرح االسئلة التي تشجع على التفكير والتي يكون  -3
 تهيئة االجهزة واالدوات المختبرية ووضعها في متناول الطلبة اثناء التعلم -4
  ان يكون الطالب راغبا في التعلم -5


