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ٌهخبر كؿام التربُت مً أَم اللؿاناث الخؿاؾت التي حهخمض نليها مسخلف الضٌو 

في الخسؿُـ آلي جلضم وعقي خػاعي،بانخباع أن كؿام التربُت ًمـ مسخلف ميىهاث 

والاكخطاصًت ألهه ًؼوصٍ بمسخلف ؤلاؾاعاث  اإلاجخمو بشتى أؾُافه الثلافُت والؿُاؾُت،

ؿُحر مسخلف اإلاؤؾؿاث الفانلت في اإلاجخمو،فلؿام التربُت في والىفاءاث التي حهمل نلى ح

،ً مً زالٌ انخماص محزاهُاث ضخمت  بلضان الهالم اإلاخلضم ًدض ى باَخمام وجغهحز هبحًر

ت  جفىق بىثحر نلى جلً التي جطغف نلى شتى اللؿاناث الاكخطاصًت والؿُاؾُت والهؿىٍغ

ا، بئصزاٌ الهضًض مً الخًُحراث وؤلاضالخاث ت في   ويحَر التي حهغفها مسخلف ألاهكمت التربٍى

ت حضًضة لخدؿحن اإلاغصوص التربىي،ما ًخؿلب جبني  الهالم، مً أَمها انخماص مىاهج جغبٍى

ت  ملاعباث خضًثت جغهؼ نلى نملُت الخهلم أهثر مً نملُت الخهلُم، خُث عهؼث اإلاىاهج التربٍى

اإلانهاج التربىي الخللُضي والتي الخضًثت نلى نضًض الىلاؽ الخؿاؾت التي واهذ مًُبت في 

الترهُب،  الىلض، حهلذ مً اإلاخهلم مجغص مخللي للمهلىمت ًفخلض إلالىت الخدلُل،الفهم،

م الظاحي الظي ٌهخبر اخض مغهباث الىفاءة في اإلاىاهج الجضًضة،،هما جم الترهحز نلى  والخلٍى

، التره حز نلى الاؾتراجُجُاث الخهلم الخهاووي وعبـ الهملُت الخهلُمُت بالىاكو وقىاٍَغ

والؿغابم اإلاهُيلت للماصة ،قف إلى طلً الترهحز نلى الجاهب اللُمي في نملُت ؤلاضالح مً 

زالٌ مدىلت جفهُل مسخلف اللُم اإلاؿخمضة مً ناصاث وجلالُض اإلاجخمو الجؼابغي هلُم 

ت الثالر.  الخهاون والخػامً،اللُم اإلاغجبؿت بالهمل والجهض ومغهباث الهٍى

 اإلانهاج الخضًث. ؛الاضالح التربىي  ؛اإلانهاج الخللُضي ث املفتاحيت:الكلما
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The education sector is considered one of the most important sensitive 

sectors that different countries depend on in planning for any civilized progress 

in paper, considering that the education sector affects the various components 

of society in all its cultural, political, and economic spectrum, because it 

provides it with various frameworks and competencies that work to run the 

various actors in society, the education sector In the countries of the developed 

world, a great interest and focus is required, through the adoption of huge 

budgets that far outweigh those spent on various economic, political, military, 

and other sectors, by introducing many changes and reforms that are defined 

by the various educational systems. In the world, one of the most important of 

which is the adoption of new educational curricula to improve educational 

outcomes, which requires adopting modern approaches that focus on the 

learning process more than the teaching process. Where the modern 

educational curricula focused on many sensitive points that were absent in the 

traditional educational curriculum and that made the learner merely a recipient 

of information that lacks the faculty of analysis, understanding, criticism, 

composition, and self-evaluation, which is one of the components of 

competence in the new curricula, as was the focus on learning The cooperative 

and linking the educational process with reality and its phenomena, focusing 

on strategies and structuring methods of the subject, adding to that focus on 

the values aspect of the reform process by transforming the activation of the 

various values derived from the customs and traditions of Algerian society such 

as the values of cooperation and solidarity, financial values Linked to work, 

effort and three identity vehicles 

Key words : The traditional curriculum ;The modern curriculum;-Educational 

reform. 
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 مقدمت:

ًغهؼ اإلانهاج الخضًث نلى إهؿاب الخلمُظ إلاسخلف اإلاهاعف و الىفاءاث و         

ا نلى  اإلاهاعاث التي ًدخاحها الخلمُظ في خُاجه الُىمُت و الاحخمانُت و التي ججهل مىه كاصع 

ت جدبنى اإلاىاهج الخضًث  مىاحهت مسخلف اإلاشاول الخُاجُت ، و َى حهل اإلاضعؾت الجؼابٍغ

إال أن جؿبُم َظا  ،2002الظي ًلىم نلى اإلالاعبت بالىفاءاث التي جم جؿبُلها مىظ نام 

اإلانهاج حاء نلى زلفُت الىخابج الؿلبُت التي ألذ إليها هخابج اإلاخضهُت للخلمُظ، و هظلً 

ت، خُث عهؼث إضالح  مسخلف ا  الخالمُظ في اإلاضعؾت الجؼابٍغ مكاَغ الالمباالة التي أقهَغ

الجُل الثاوي ألازحرة نلى إهؿاب الخلمُظ اللضعة نلى الفهم و الاؾدُهاب، و اللضعة نلى 

جىقُف اإلاىاعص اإلاهغفُت و الىفاءاث الهغغُت، وفي ألازحر البض أن ًبضي اللضعة نلى 

إلاهغفُت،و جػمً أًػا نلى زلم الاوسجام بحن اللُم اإلاضعؾُت و الخدىم في اإلاىاعص ا

 اإلاجخمو ختى ٌؿخؿُو الخلمُظ مماعؾت مسخلف اللُم ووحىص خاغً لها.

 ، اإلانهاج الخضًث، ؤلاضالح التربىي.اإلانهاج الخللُضي املفاهيم:

 أهميت و أهداف الدزاست:-2

خللُضي في اإلاضعؾت جمثلذ أَضاف الضعاؾت في الىشف نً ؾلبُاث اإلاىاهج ال 

ت وبالخالي صواعي جبني اإلانهاج الخضًث، أما فُما ًسظ إضالخاث الجُل الثاوي  الجؼابٍغ

ت للمىاهج الخضًث الظي عهؼ نلى اإلالاعبت بالىفاءاث ، و  فهي جمثل جبني اإلاضعؾت الجؼابٍغ

ت اإلاهغفت الاحخمانُت. ت اإلاهغفُت و الىكٍغ  جبني الىكٍغ

 مقدمت: , 3

خػمً ٌهخبر  اإلانه اج التربىي وؾُلت اإلاضعؾت في جدلُم أَضاف اإلاجخمو ٍو

اتها اإلاسخلفت، اث،هما ًخػمً مسخلف الؿغابم  ألاَضاف بمؿخٍى ًخػمً اإلادخٍى

ت و زاضت  ت مياهت مغمىكت في مسخلف ألاهكمت التربٍى البُضايىحُت،وجدخل اإلاىاهج التربٍى

 ىع الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت،الخضًثت منها و التي اَخمذ هثحرا باإلاخهلم و حهلخه مد

 مخسلُت بظلً نً اإلانهاج الخللُضي الظي حهل مً اإلاخهلم مجغص مخللي للمهلىمت فلـ،

إن الهضف مً الخهلم  صون الترهحز نلى إهؿابه مسخلف اإلاهاعاث و الىفاءاث و اإلاهاعف،
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مسخلف  َى حهل اإلاخهلم ًخفانل اًجابُا مو مدُؿه الاحخماعي،مً زالٌ كضعجه نلى خل

اإلاشاول الُىمُت التي جىاحهه و ؾيؿلـ الػىء غمً وعكاث َظا البدث نلى اإلاضعؾت 

ت بحن اإلانهاج الخللُضي والخضًث  لىجهل مً أؾـ بىاء اإلاىاهج وألاؾباب  الجؼابٍغ

ت للخمىً مً مهغفت أَم ؤلاضالخاث  الضانُت إلى ؤلاضالح التربىي في اإلاضعؾت الجؼابٍغ

 حخماعي الهام.التي مؿذ َظا اليؿم الا 

  املفاهيم: -4

 للض حاء مفهىم اإلانهاج الخللُضي هدُجت ؾبُهُت لىكغة املنهاج التقليدي:

اإلاضعؾت الخللُضًت إلى وقُفت اإلاضعؾت،إط واهذ جغي أن َظٍ الىقُفت جىدطغ في 

جلضًم ألىان مً اإلاهغفت للمخهلمحن،زم الخأهض نً ؾٍغم الازخباعاث،والؾُما 

دُهابهم لها ولهل الؿبب الغبِـ في حشىُل جلً الىكغة الدؿمُو ،مً خؿً اؾ

ا خطُلت الترار الثلافي  الػُلت لىقُفت اإلاضعؾت ٌهىص إلى جلضٌـ اإلاهغفت بانخباَع

والظي ال ًجىػ إَماله أو  الثمحن الظي وعزه الجُل الخاغغ نً ألاحُاٌ الؿابلت،

، 2002ؿىي، )ً إَماله أو الخللُل مً أَمُخه وكُمخه بأي خاٌ مً ألاخىاٌ

، فهظا الخهٍغف ٌشحر إلى الؿغق الخللُضًت في نملُت جللحن اإلاهغفت والتي (51ص

 ًطب مدىعَا خٌى إن الخلمُظ ما َى إلى ؾغف مؿخمو فلـ 

  :ت أو نملُت إلصزاٌ جدؿِىاث نلى الىغو إلاصالح التربىي أهه أي مداولت فىٍغ

ت اإلاضعؾُت أو الخىكُم أو الغاًَ للىكام الخهلُمي ،ؾىاء وان طلً مخهللا بالبيُ

ؤلاصاعة  أو البرهامج الخهلُمي أو ؾغابم الخضَعـ أو الىخب الضعاؾُت،و كض ًخسظ 

ل  ؤلاضالح وؿبا مهُىت فلض ًيىن:ناما أو زاضا ،شامال أو حؼبُا ،صابما أو مؤكخا،ؾٍى

، مً زالٌ ما ؾغخه الخهٍغف هجضٍ (51، ص 2002)لىدل،  ألاحل أو كطحر ألاحل

جؿغق الى الاضالح التربىي بانخباٍع نملُت ملطىصة تهضف الى جدؿحن  شامال خُث

مها إلاىاهبت الخًحراث  ىا هظهغ الاعجباؽ بِىه وبحن نملُه جلُُم اإلاىاهج وجلٍى اإلاىاهج َو

اث الاحخمانُت اإلاخهضصة زم مغاناة جلً الخًحراث الخاضلت نلى  الخاضلت نلى اإلاؿخٍى

ب الفىغي الظي بضوعٍ أضبذ زاغو للهضًض مً مؿخىي ألاحُاٌ أي الخًُحر في الجاه

ٍغ  الهىامل التي ؾاَمذ في حًُحٍر وجؿٍى
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وإن حهضصث أؾباب ؤلاضالح الضازلُت أو الخاعحُت فان الهضف مىه َى إضالح 

حظعي إلاػمىن البرامج في الخهلُم .ومً اإلاهام وألاَضاف التي جم مً زالله إخضازه 

ً ؤلاؾاعاث ألاهثر هفاءة في َى ما مً شاهه اإلاؿاَمت في عفو اإلاؿخ ىي وجيٍى

ت و  اإلاؿخلبل فان الهملُت في هثحر مً حىاهبها أن جدؿً خالت اإلاضعؾت الجؼابٍغ

 (86، ص2052)مؿهىصة، حىان  ًمىً لها مً جىفحر مىار حضًض في جغكُت اإلاهاعف

ومو طلً فان نملُت ؤلاضالح هي مهالجت نلمُت مخأهُت إلاسخلف اإلاشاول 

ى بهظا ال ًىخفي باإلاهالجت الؿاعبت واليام ىت واإلاؤزغة نلى ضحروعة الىكام التربىي،َو

ت،وماًيبغي مغاناجه في نملُت ؤلاضالح َى مضي اؾخجابت  الؿؿدُت للمشاول التربٍى

ا وجؿلهاث مؿخلبله مً زالٌ  أي مشغوم جغبىي إلالىماث ألامت ومخؿلباث خاغَغ

له ف بىاء الىؾً في ؾُاق جمىحن اإلاىاؾً وإهؿابه الىفاءاث و اللضعاث التي ج َؤ

ت بترؾُش عوح الاهخماء للىؾً   الخىحهاث الىؾىُت و مؿخلؼماث الهطغ ،جىؾُض الهٍى

الضفام نً وخضجه و ؾالمخه ،والاَم مً طلً الهلُضة ؤلاؾالمُت الؿمداء،وجىمُت 

ش الىؾني ؼ التربُت الىؾىُت و الخاٍع )لىجل،  التربُت مً احل الىؾً واإلاىاؾىت،بخهٍؼ

 (86، ضفدت 2001

 :مً زطابظ اإلانهاج الخضًث َى مؿانضة اإلاخهلمحن نلى بلىى  املنهاج الحدًث

ا مو ألازظ بهحن الانخباع ما  ت اإلاغاص جدلُلها مهغفُا ووحضاهُا ومهاٍع ألاَضاف التربٍى

بُنهم مً ازخالفاث و فغوق فغصًت،مو مغاناة جىفحر الفغص أمام اإلاخهلمحن الزخُاع 

لخهلُمُت التي حهلمهم جىمُت الشهىع باإلاؿؤولُت والثلت بلضعاتهم الخبراث وألاوشؿت ا

نلى اإلاشاعهت والازخُاع والاَم مً طلً تهُئت اإلاىاهج الصواع حهلُمُت للمخهلمحن نً 

م جىمُت كضعاتهم نلى الخهلم الظاحي و الخهلم باإلاشاعهت و الخهلم اإلاؿخمغ و الخهلم  ؾٍغ

)الفخالوي،  ف ما حهلمه في اإلاىاكف الخُاجُتالالىترووي و الخهلم اإلافخىح و جىقُ

، فاإلانهاج الخضًث ياًخه ألاولى وألزحرة هي الىضٌى للىُفُت التي مً (15، ص 2008

زاللها ًطبذ اإلاخهلم ًماعؽ نملُت الخهلم وحضاهُا وهفؿُا واحخمانُا مً زالٌ 

 .نملُاث بىاء اإلاىهج مً جدلُل جغهُب اؾخيباؽ واؾخلغاء
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 ًقىم عليها بىاء املنهاج:  ألاسس التي -5

ٌهض اإلانهاج التربىي هكاما ًخػمً نىاضغ أؾاؾُت وهي:ألاَضاف واإلادخىي   

م وحشيل وخضة مخماؾىت،بحن َظٍ الهىاضغ نالكاث شبىُت  وأؾالُب الخضَعـ والخلٍى

وإن جطمُم اإلانهاج  مخباصلت جدىايم في ؾبُل جدلُم ألاَضاف اإلالطىصة مً اإلانهاج،

ملضمت  للهمل الظي هخدمل مؿؤولُخه لخدلُم مجمىنت مً الؿلىواث  التربىي ًمثل

اإلاديىمت بخلضًغ هخابجها،بهىـ الخسؿُـ الظي ٌشيل مىكفا خُاصًا مً الىاخُت 

مىً جؿبُله نلى أَضاف طا كُمت أو جافهت  ومو َظا فان يُاب الخسؿُـ  ألازالكُت،ٍو

مىً نالج الخسؿُـ  ال بالطضفت،ال ًؤصي إلى جدلُم الًاًاث الىبُلت أو طاث اللُمت إ ٍو

وختى (52-56  ص ص)الخىالضة، ص ؽ،  الغصيء بالخسؿُـ ألافػل هدُجت هاجخت

ت  ًدلم اإلانهاج ياًاجه فال بض أن جيىن َىان مؿئىلت لضيها الخبراث وؤلامياهاث البشٍغ

ت نامت.  واإلااصًت وحؿخؿُو أن جسؿـ لهظا اإلانهاج وجىفظٍ وفم زؿت نلمُت جغبٍى

اإلانهاج ًدخاج إلى الهضًض مً الخبراء في مجاالث:اإلاىاهج ونلم الىفـ  فخسؿُـ

والتربُت والاحخمام وؤلاصاعة واإلاىاص الهلمُت اإلاسخلفت،هما ًدخاج لخىفُظٍ إلى مهلمحن 

ت مضعبت فهظٍ مؿئىلُت  ضخمت أمام هللا نؼ وحل ًيخج ننها وخضة  ُئاث إصاٍع أهفاء َو

للهالم بما ًدلم شغم هللا ولِؿذ الشغنُت الضولُت ألامت وجماؾىها وكىتها وعٍاصتها 

ضون فغغها نلُىا   .(21، ص 2001)مىس ى، اإلاؼنىمت مً أولُاء الشُؿان التي ًٍغ

بالىكغ إلى ألاصب التربىي هجض أن اإلاىاهج الخهلُمُت جلىم نلى مجمىنت مً 

طمُمه ألاؾـ، التي جدضص حىاهب اإلانهاج اإلاسخلفت، و جخم نملُت جسؿُـ اإلانهاج وج

ظٍ ألاؾـ هي:ألاؾـ الفلؿفُت وألاؾـ الىفؿُت وألاؾـ اإلاهغفُت  وبىابه في غىئها، َو

 وألاؾـ الاحخمانُت.

 . ألاسس الىفسيت .1 -5

إن ألاؾـ الىفؿُت جخطل بظاث اإلاخهلم اإلاؿتهضف وزطابطه 

وممحزاجه،وحشيل َظٍ ألاؾـ مطضعا مً مطاصع اشخلاق أَضاف اإلانهاج،واهخلاء  

اجه و  ازخُاع ؾغابله وأوشؿخه،فُفػل أن ًغاعي اإلانهاج كضعاث ألاؾفاٌ ومُىلهم مدخٍى
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م،وان ًغاعي نملُت الخهلم  واؾخهضاصاتهم وخاحاتهم الىفؿُت والجؿمُت ومغاخل همَى

ا . َغ ت،فالؿفل َى مدىع الهملُت الخهلُمُت وحَى  والخهلُم وأؾالُبها التربٍى

 . ألاسس املعسفيت.2 -5

م بابؿخىمىلىحُا اإلاهغفت وبيُتها اإلافاَُمُت وؾبُهت وحهني ألاؾـ التي جخهل

ت بحن اإلاهغفت واللُم  الخفىحر والبدث فيها، ومً الػغوعي جأهُض الهالكت الهػٍى

 والاججاَاث واإلاهاعاث اإلاسخلفت .

 ألاسس الاحتماعيت. - 5-3

ت ألاؾـ الاحخمانُت هي اللىي اإلاؤزغة في اإلاجخمو واإلالىماث أو الغوابؼ طاث الهالك

باإلاجخمو و اإلاؤزغة في وغو اإلانهاج وجىفُظٍ، وجخمثل في اللُم واإلاباصا الؿابضة في 

 اإلاجخمو، وجغازه الثلافي، واإلاشىالث التي يهضف إلى خلها.

 . ألاسس الفلسفيت. 5-4

ًلهب ألاؾاؽ الفلؿفي صوعا هبحرا في جسؿُـ اإلانهاج  وجدضًض أَضافه و ازخُاع 

مه وخؿب جاًلىع : في هخابه أؾاؾُاث مدخىاٍ و أوشؿخه الخهلُمُت  و أؾالُب جلٍى

اإلاىاهج : ألاؾـ الفلؿفُت هي اإلادً ألاٌو الظي ًفترع أن ًخم ازخُاع أَضاف اإلانهاج في 

غىئها، و َظا ًخؿلب أن جيىن َظٍ ألاؾـ واضخت و مدضوصة بشيل ٌؿانض في ازخُاع 

م أَضاف اإلانهاج والتي ًترجب نليها ازخُاع اإلادخىي و ألاوش ، 2052)الهضوان، ؿت والخلٍى

 (20-12الطفداث 

 . املنهاج وعالقته ببعض الجىاهب:6

لطض به همى الفغص همىا شامال في حمُو .  املنهاج و خصائص همى التالمير:1. 6 ٍو

 الضًيُت(. –الثلافُت –الاحخمانُت –الاهفهالُت –الهللُت –حىاهب الصخطُت)الجؿمُت

خأزغ ببلُت الج  ىاهب ألازغي.وول حاهب ًؤزغ ٍو
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حهخبر جىمُت اإلاٌُى مً ألاَضاف  املنهاج وميىل وحاحاث ومشكالث التالمير: . 2. 6

اث، هما لها صوع  ً الهٍى ت الهامت، فهي حؿانض نلى اهدؿاب الهاصاث و جيٍى التربٍى

 أؾاس ي في الخىحُه الضعاس ي واإلانهي .

طابظ أؾاؾُت منها للخهلم ز. املنهاج و الخصائص ألاساسيت لتعلم التالمير :3. 6

 ماًلي :

 اًجابُت الخلمُظ ووشاؾه. -5

 اعجباؽ الخهلم بالضوافو والخاحاث. -2

 تهُئت وجىفحر الكغوف اإلاىاؾبت)بِئت الخهلم(. -2

 الاَخمام بسبراث الفغص الؿابلت. -1

 الخهلُم نملُت ولُت.  -1

 (22-26ٌ، الطفداث 5122)الؿهضي، الخهلم ًخىكف نلى الاؾخهضاصاث الفغصًت  -8

املساعدة على الاهتقال مً املفهىم التقليدي للمنهاج إلى املفهىم  .  العىامل7

 الحدًث.

َىان نضة نىامل ؾانضث نلى الاهخلاٌ مً اإلافهىم الخللُضي للمنهاج إلى اإلافهىم      

 الخضًث له ووؿخؿُو إًجاػ جلً الهىامل في ألاحي:

 . العىامل الخاصت بالجاهب املعسفي والثقافي1. 7

 الىاش ئ نً الخؿىع الهلمي والخىىىلىجي،والخًحر الظي ؾغأ نلى  الخًحر الثلافي

أَضاف التربُت ونلى الىكغة إلى وقُفت اإلاضعؾت،بؿبب الخًحراث التي ؾغأث نلى 

صون أن هيس ى الضعاؾاث الشاملت التي  اخخُاحاث اإلاجخمو في الهطغ الخضًث،

ؾابضا نً  حغث في مُاصًً التربُت ونلم الىفـ والتي يحرث الىثحر مما وان

 ؾبُهت اإلاخهلم وؾُيىلىحُخه ....الخ 

  إن اإلانهاج الخضًث لِـ مجغص ملغعاث صعاؾُت فلـ، وإهما َى حمُو

اليشاؾاث التي ًلىم بها اإلاخهلم،أو حمُو الخبراث التي ًمغ بها جدذ إشغاف 

م اإلاسخلفت. اإلاضعؾت وبخىحُه منها،  إغافت إلى ألاَضاف واإلادخىي ووؾابل الخلٍى



 ط د/ ليلى لعىز   ط د/ الصالح ميسىل 
 

266 

 

  هلُم الجُض ًلىم نلى مؿانضة اإلاخهلم نلى الخهلم مً زالٌ جىفحر إن الخ

 الشغوؽ والكغوف اإلاالبمت لظلً،ولِـ مً زالٌ الخهلُم أو الخللحن اإلاباشغ.

  أن الخهلُم الجُض ًيبغي أن يهضف إلى مؿانضة اإلاخهلمحن نلى بلىى ألاَضاف

ت اإلاغاص جدلُلها، و أن ًغجفو إلى ياًت كضعاتهم و اؾ خهضاصاتهم، والى التربٍى

مؿخىي جىكهاتهم، مو ألازظ بهحن الانخباع ما بُنهم مً ازخالفاث و فغوق 

 (20، ص 2002)ًؿىي،  فغصًت

س  املفهىم الىاسع للمنهاج:2. 7   . العىامل مىضىعيت املساهمت في جعٍى

  ًالاهخلاصاث التي وحهذ إلى اإلاىهج الخللُضي  بمفهىمه الػُم بؿبب ما جغهه م

ت . –في نىاضغ الهملُت الخهلُمُت أزاع ؾلبُت  التربٍى

  ت، فلم ٌهض اإلاخهلم وؾُلت لخفل حًحر الىكغ إلى اإلاخهلم والى الؿبُهت البشٍغ

اإلااصة هما وان في الؿابم بل أضبذ مدىع الهملُت الخهلُمُت، و لم ٌهض ًىكغ 

إلى ؤلاوؿان نلى اهه ميىن مً عوح فلـ أو حؿم فلـ ، بل َى وابً حي ًىمى 

ُو الجىاهب و َظٍ الجىاهب ًؤزغ بهػها في البهؼ ألازغ مما ًخؿلب مً حم

 مىاحهت َظا الىمى بتربُت شاملت .

  حًُحر الفلؿفاث الاحخمانُت و هكغتها إلى مياهت الفغص في اإلاجخمو مً حهت و

م.  اَتزاػ وغو الؿبلاث التي واهذ ؾابضة في ػمً ؤلايٍغ

س ا3. 7  ملنهاج. العىامل الراجيت املساهمت في جعٍى

جخمثل َظٍ الهىامل بالخًحراث التي خطلذ صازل بيُت الهملُت الخهلُمُت، إط لم      

َظٍ الهملُت جلخطغ نلى هلل الهلىم مً هخب مدضصة بلطض خفكها واؾترحانها، بل 

 (52-56 ص ص، 2055)الؿهُض،  أضبدذ نملُت طاث أبهاص ونىاضغ مدضصة

 بين ألاصالت واملعاصسة  . معاًير اختياز محتىي املنهاج ًجمع4. 7

َىان الهضًض مً اإلاهاًحر التي  حؿانض نلى ازخُاع مىهج جىفُلي ًجمو بحن       

ىاهب  الخؿىعاث والخًحراث الخاضلت ومً بحن َاجه  ألاضالت واإلاهاضغة شىال ومػمىها ٍو

 اإلاهُحر هجض:
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 :البض مً  فهىان الىثحر مما ٌهض أضُال ال ًؼاٌ مهما عيم كضمه وبالخالي ألاَمُت

 جأضُله والخغص نلى بلابه.

  فغع الاؾخمغاع:إن الىثحر مما ًيخمي إلى ألاضالت اؾخمغ نبر نطىع نضًضة بل ٍو

هفؿه نلى الىاكو اإلاهاضغ و مهنى طلً اهه ال ًيبغي ملاومت ما ًيخمي إلى 

 الجظوع بدىم اهه كضًم نلى الغيم مً اؾخمغاع ًخه ؾىاٌ نلىص مػذ.

 إلاُت: فالىثحر مً اإلاهغفت وأشياٌ الخىىىلىحُا أضبدذ مؿاًغة الاججاَاث الها

الؿبُل الىخُض إلاالخلت الخلضم، وبظلً فان عفؼ ول ما َى مهاضغ نلى 

 ؤلاؾالق ٌهني الخسلف.

  لطض بظلً الخدغن بحن اللضًم والخضًث والىكغ والخأمل في الهالكت اإلاغوهت ٍو

 لضًم زىبا حضًضا.بحن َظا وطان وهُف أن اإلاهاضغة كض ألبؿذ الهضًض مً ال

  اإلاالبمت: إن الىثحر مما ؾاص خُاجىا في نطىع ؾابلت لم ٌهض ضالخا الُىم هكغا

لخًحر الكغوف و الهالكاث واإلاهً، و لظلً فهىان ما ال ًيبغي الخغص نلُه 

ٍغ لُالءم الهطغ الخاغغ فال جفغع  ونلى بلابه ، فان لم ًىً بملضوعها جؿٍى

. ة ميان ول ما ًالءم الخُاة اإلاهاضغة إحغاء نملُت إخالٌ ألمىع مهاضغ 

 (252 ص ، ص2005)الللاوي، 

 .   مشاكل و مميزاث املنهاج التقليدي واهم إفساشاجه:8

 ما منها اإلاشىالث هظهغ َظٍ أبغػ  الضعاس ي،ومً باإلاىهج جغجبـ هظلً هثحرة مشىالث َىان

 :ًلي

 . مشاكل املنهاج:1, 8

 اإلالغعة. الؼمىُت للفترة ًغتهامؿا ونضم اإلالغعاث الضعاؾُت  هثافت-  

 .الخؿبُلي الجاهب وإَماٌ الىكغي  الجاهب ؾًُان  - 

 .الخضًثت الخهلُمُت الىؾابل جىفغ نضم  -

 بهحن الانخباع أزظها إطا زاضت بالخلمُظ اإلادُؿت الضعاس ي بالبِئت اإلاىاهج اعجباؽ نضم  -

لت نليها جلىم التي اإلاباصا أَم مً بأن  اجطاٌ نلى وغو اإلاخهلم ءاث،بالىفا الخضَعـ ؾٍغ
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بُت فئّن الضوعاث لظلً مهه، ًخهامل و ٌهِشه الظي بالىاكو مباشغ اعاث   الخضٍع  الٍؼ

ت الىؾابل مً ٌهخبر طلً واإلاؼاعم ول واإلاطاوو والىعشاث للمؤؾؿاث اإلاُضاهُت   الػغوٍع

 الخهلُمي. في الىاكو مهضوما ًيىن  ًياص ألاؾف مو لىىه

 . مشاكل العالب:2. 8

 الضعاس ي. بالخدطُل الاَخمام نضم -

 .اإلاجزلُت الىاحباث إَماٌ -

 .الضعوؽ جدػحر نضم -

 .الطف في الاهػباؽ وكلت الالتزام  نضم -

 إلى ألاخُان ًػاف بهؼ في غضٍ الهىف ومماعؾت نلُه والانخضاء اإلاضعؽ اخترام  نضم -

 جلمُظا 40 ألاخُان ؼفي به الخالمُظ نضص ًخجاوػ  خُث ألاكؿام في ؤلاهخػاف قاَغة طلً

لت أن الانخباع أزظها بهحن إطا زاضت اإلاضعؽ، مهمت مً ًطهب الظي ألامغ  الخضَعـ ؾٍغ

  جخؿلب خالُا، بالىفاءاث
ّ
 إلى جخهضاٍ بل للخالمُظ اإلاهاعف جللحن نلى صوع اإلاضعؽ ًلخطغ أال

غ ت كضعاتهم جؿٍى  بىاء مً جمىُنهم أحل مً الخىاضلُت و اإلاىهجُت و ومهاعاتهم الفىٍغ

م الخهلم نً مهاعفهم ما صكُلت مخابهت هظلً ًخؿلب هما الظاحي، ؾٍغ  ع   ا مؿخم وجلٍى

ظا ووغهه، خالخه ول خؿب الخالمُظ لجمُو  َظٍ قل في ًخأحى ال الخاٌ بؿبُهت َو

 . الىغهُت

ت و جبني للملاعباث البُضايىحُت الخضًثت حاءث لخهالج نضًض  ول َظٍ ؤلاضالخاث التربٍى

ت الؿالفت الظهغالىلاؽ الؿل -111)لخػغ، ص ؽ، الطفداث  بُت في اإلاضعؾت الجؼابٍغ

118) 

فدطٌى الفغص بطفت شبه صابمت نلى مهلىماث وجىحيهاث و :عدم الثقت بالىفس -

 ،ً أوامغ، ومً ألانلى إلى ألاؾفل، جغسخ لضًه فىغة جىكو َظٍ اإلاماعؾت مً أفغاص آزٍغ

ن الىماٌ لضًه. َىظا ًىمىا شهىع الفغص مهخبرا إًاَم مطضع للخبرة واإلاهغفت، ًمثلى 

ً لإلعشاص و إبضاء  بالػهف ونضم الثلت بالىفـ ،والخاحت الضابمت إلى أفغاص آزٍغ

 الىطُدت،وهي ؾمت جالػم الخلمُظ والؿالب إلى ما بهض الجامهت . 
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ض الؿلبت نلى الخلبل  السلبيت: - ت بالضٌو الىامُت نمىما، بخهٍى جخمحز اإلاىكىماث التربٍى

ؾخياهت والؿلبُت والبدث نً ألاحهؼة والىؾابل والخلٌى إلاسخلف اإلاشاول مً والا 

 الخاعج، والانخماص نلى الاؾخحراص واإلاؿانضة الخلىُت ألاحىبُت.

ت في إًجاص أفغاص مدافكحن، ًغجاخىن إلى :السكىن إلى املألىف - حؿاَم اإلاماعؾاث التربٍى

حر، الن طلً ًخؿلب حهضا وكضعاث ول ما َى كضًم، وال ٌؿهىن إلى الخجضًض والخًُ

 .(52، ص 2008)يُار،  إبضانُت، ناصة ما جيىن يحر مخىفغة لضيهم

 :ومً سماث وعيىب املنهاج التقليدي حسب الباحث محسً علي ععيت

 * ًؤزظ اإلاىهج الخللُضي أن له أزاعا ؾلبُت هثحرة جخمثل واألحي:

ؿها بالىاكو الظًً ٌهِشىن فُه ًضفو الؿلبت إلى خفل اإلاىاص الضعاؾُت مً صون عب -5

 الن اإلااصة بمىحبه هي الًاًت.

ت واليشاؽ. -2  الؿالب فُه ؾلبي ألهه مجغص مخلم يحر مشاعن ًفخلغ إلى الخٍُى

 يهمل خاحاث الؿالب، واَخماماتهم ومُىلهم، وال ًلُم وػها لها. -2

 ًفخلغ إلى حصجُو الؿلبت نلى البدث والاؾالم.  -1

الؿالب فُه ٌهخمض نلى اإلاهلم والىخاب اإلاضعس ي في نملُت الخهلم، و ال ٌهخمض نلى  -1

 هفؿه.

 ٌشضص نلى الؿغابم التي جؤصي إلى الخفل. -8

ال ًؤصي إلى بىاء شخطُت اإلاخهلم بشيل مخىاػن ألهه يهخم بالجاهب الهللي، و يهمل  -2

ت.  الجىاهب الىحضاهُت و اإلاهاٍع

فابضة لهضم اعجباؾه بالىاكو و لىحىص فطل بحن اإلاىاص الخهلُمُت الخهلم فُه كلُل ال -6

 التي ًلضمها َظا اإلاىهج ومخؿلباث الخُاة .
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ًفخلغ إلى جمىحن الؿلبت مً مىاحهت اإلاشىالث التي جىاحههم في الخُاة ال جيبني في  -2

، 2002)نؿُت،  ألاؾاؽ نلى مهؿُاث اإلااصة الضعاؾُت ال نلى أؾاؽ مخؿلباث الخُاة.

 (28-21 ص ص

 . مميزاث املنهاج الحدًث وشسوظه:9

ثم بلضعجه نلى اإلاشاعهت اليشؿت الاًجابُت. -  يهخم اإلاىهج الخضًث باإلاخهلم،ٍو

صجو  - ًؤهض نلى الاَخمام بجمُو حىاهب شخطُت اإلاخهلم،وكضعجه نلى الخهلم الظاحي َو

 الخالمُظ نلى الخهاون في ازخُاع ألاوشؿت وؾغق مماعؾتها.

ت لها صوع مخهاون مو اإلاؤؾؿاث ألازغي لخضمت البِئت الاحخمانُت، وال ًلخطغ اإلاضعؾ -

صوعَا نلى جللحن اإلاىاص الضعاؾُت للؿلبت بمهٌؼ نً بِئتها واإلاؤؾؿاث ألازغي، مثل 

ا.  اإلاؤؾؿاث الضًيُت والىىاصي ويحَر

ٍ الهالكت بحن اإلاضعؾت والبِذ في مفهىم اإلاىهج الخضًث نالكت وؾُضة، ولليل صوع  -

اعاث اإلاخباصلت  الخىمُلي لألزغ،وطلً مً زالٌ جىكُم مجالـ آلاباء واإلاهلمحن والٍؼ

 (22، ص 2001)ؾالمت،  وإشغان أولُاء ألامىع في بهؼ اليشاؾاث

 فهىاك شسوط ًيبغي أن جتىفس في املنهاج ليكىن مىهجا صالحا وهره الشسوط هي :

فُت ًجب أن أن ًيىن اإلاىهج مىاؾبا للبِئت التي جسضمها اإلاض -أ عؾت:فخالمُظ البِئت الٍغ

فُت، وجالمُظ البِئت اإلاضًىت ًجب أن ًضعؾىا  ٌهمل لهم مىهج ٌهالج مشىالث البِئت الٍغ

 مىهجا مخطال بدُاة اإلاضًىت.

ًجب أن ًيىن اإلاىهج مغها :ختى ًدؿنى للمهلم أن ًيىهه خؿب قغوف البِئت  -ب

ؤزغ في أبىاب اإلاىاهج وان  وخؿب خاحاث جالمُظٍ وكضعاتهم،فمً خم اإلاهلم أن  ًلضم ٍو

جمل بهػها ومً خله أًػا أن ًخؿغق إلى أشُاء ال ٌشمل نليها  ًفطل بهؼ ألابىاب ٍو

 .اإلاىهج متى عأي أن خاحاث البِئت جخؿلبها
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ت:"إصالحاث الجيل الثاوي واهم ما حاءث 11 ت في املدزست الجصائٍس . إلاصالحاث التربٍى

 به":

ؿمذ بئصعاج "جدؿِىاث "في اإلاىاهج الخالُت صون إن مىاهج الجُل الثاوي ح

اث وؾغق  ظٍ الخدؿِىاث جمـ مدخٍى اإلاؿاؽ ببيُت اإلاىاص وحجمها الؿاعي،َو

ت واإلاماعؾت في اللؿم وفهم الضعوؽ بضٌ  الخهلُم،بدُث ًخم الترهحز نلى اللُم الجؼابٍغ

"جغجِب  خفكها واهدؿاب اإلاهاعاث نىع الخىغاع.وؾُمىً الخلمُظ مً اهدؿاب مهاعاث

لت جسضمه في خُاجه  ألافياع والخدلُل والاؾخيخاج في اإلاىاص الخهلُمُت بؿٍغ

اإلاؿخلبلُت،وحهض مىاهج الجُل الثاوي "كفؼة هىنُت"ملاعهت بالجُل ألاٌو التي لم جىً فيها 

اإلاهاعف واإلاهاعاث مدضصة مؿبلا،إن اإلاىاهج الجضًضة جدضص بالخضكُم اإلاطؿلخاث 

اث اإلاؿلىب بلىيها باليؿبت للخلمُظ هما جلدم َظا ألازحر في وجىخض اإلاهاعف واإلاهاع 

م  ت لُيىن نىطغا فانال فيها،أما ألاؾخاط فُيىن له صوع الخىحُه والخلٍى الهملُت التربٍى

باؾخهماٌ الؿغق الخضًثت في الخضَعـ مً زالٌ إشغان الخالمُظ في إًجاص خلٌى 

لهغبُت الؿىت الثالثت مً الخهلُم )صلُل اؾخسضام هخاب اللًت ا للمشىالث اإلاؿغوخت.)

خُث جبني إضالخاث الجُل الثاوي للمنهاج الخضًث واإلالاعبت بالىفاءاث (2052الابخضاةي، 

ت َظٍ  ت البىابُت والبىابُت الاحخمانُت،خُث جبيذ اإلاضعؾت الجؼابٍغ التي جلىم نلى الىكٍغ

الجُل ألاٌو عهؼث ،إال أن إضالخاث الجُل الثاوي نلى زالف 2006اإلالاعبت في الهام 

 نلى:

 :.  التكفل بالبعد القيمي وألاخالقي1. 11

ًُتٍكُم الهى  - لها الثالزُت: ؤلاؾالم،الهغوبت، وألاماَػ
ّ
ت الجؼابغي(. ت التي جمث  )حؼابٍغ

 .اللُم اإلاضهُت التي حهؿي مهنى مؿئىال للمىاؾىت -

 .لخهيييييييييييييياون الليييييييييييييُم ألازالكُييييييييييييييت اإلاىبثلييييييييييييييت نييييييييييييييً جلالُيييييييييييييض مجخمهىييييييييييييييا، هلييييييييييييييُم الخػييييييييييييييامً وا -

 .وبسلييييييييييييييييييييييم اإلاثييييييييييييييييييييييابغة وأزالكُيييييييييييييييييييييياث الهمييييييييييييييييييييييل اللييييييييييييييييييييييُم اإلاغجبؿييييييييييييييييييييييت بالهمييييييييييييييييييييييل والجهييييييييييييييييييييييض، -

  .)خلىق ؤلاوؿان( اللُم الهاإلاُت بما ًخالءم وكُمىا -
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 :.  الجاهب إلابستمىلىجي )جكىًٍ املفاهيم و جحىلها(2. 11

 .للماّصة  اإلافاَُم واإلاباصا والؿغابم اإلاهُيلت الترهحز نلى -

 .فاَُم واإلاباصا والؿغابم همىاعص في زضمت الىفاءةانخباع َظٍ اإلا -

م، مو ألازظ في  الظيالاوسجام الخاّص باإلااّصة  -
ّ
م بحن مغاخل الىمّى الىفس ي للمخهل

ّ
ًىف

  الخؿبان جطّىعاجه.

ًّ نؼلت  - وحهلها في زضمت مشغوم جغبىّي واخض،  ،بهػها نً بهؼ صّ اإلاىامىاهج ف

غان، ّص. ف اإلاىامسخلمىاهج حشاعن وجلاؾو بحن وصنم   (2051)َو

 حيث حققت املىاهج الدزاسيت هقلت هىعيت مع إلاصالح:

ت و  -5 نلى اإلاؿخىي الخطىعي مً خُث وحاَتها مو ياًاث و مهام اإلاضعؾت الجؼابٍغ

 جؿلهاث اإلاجخمو.

نلى اإلاؿخىي ؤلانضاص أًً قهغ الخىفل باإلاؿخجضاث الخاضلت في اإلاجاٌ البُضايىجي   -5

 الضًضاهخُيي.

 املستىي التصىزي: على 

 جطىع شامل و جىاػلي للمىاهج ًػمً الاوسجام الهمىصي وألافلي. جصىز املنهاج: -

يهضف إلى جدلُم ياًت شاملت)ملمذ الخسغج مً اإلاغخلت(، مشترهت بحن  ملمح التخسج: -

ول اإلاىاص مغؾاة في الىاكو الاحخماعي جخػمً كُم طاث نالكت بالخُاة الاحخمانُت 

 واإلاهىُت.

ت الاحخمانُت في ضضاعة ول الاؾتراجُجُاث ىمىذج التربىي:لا بىاةي احخماعي بىغو البيٍُى

 اإلاىخهجت .
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 على املستىي إعداد املىاهج:

 الجاهب البيداغىجي : -

اإلالاعبت بالىفاءاث التي حهغف باللضعة نلى خل وغهُاث املقازبت البيداغىحيت :  -

 مشيلت طاث صاللت .

 لت للخهلم طاث ؾابو احخماعي مؿخيبؿت مً اؾغ الخُاة.وغهُاث مشي املخل: -

م: - م ٌشيل أصاة فهلُت مً أصواث الخهلم و يهخم بالىقُفخحن الخهضًلُت  التقٍى الخلٍى

م اإلاؿاعاث والىفاءاث . م جلٍى ت نً ؾٍغ  الاكغاٍع

 على مستىي إلاعداد

 الجاهب الدًداكتيكي:  -

مىخلاة خؿب كضعتها ؤلاصماحُت تهُيلذ اإلااصة نلى أؾاؽ مفاَُم هيكلت املادة: -

 ومىكمت في مُاصًً.

اث اإلافاَُم نلى أؾاؽ الطهىباث التي مستىي جىاول املفاهيم: - خضصث مؿخٍى

 جؿغح نىض مماعؾتها في الخهلُم والخهلم.

اث نلى شيل مىاعص مهغفُت لخضمت الىفاءةاملضامين املعسفيت: -  هكمذ اإلادخٍى

 (2051)نُاص، 

 فك عصلت مىاهج  املىاد: .مىاهج الجيل الثاوي و 4.11

هما حاءث إضالخاث الجُل الثاوي لفً نؼلت اإلاضعؾت نً اإلاجخمو وزلم               

وطلً باؾخيباؽ وغهُاث حهلمُت مً اعع الىاكو، و مً فً نؼلت  الاوسجام بُنهما

واهذ اإلاضعؾت كضًما مهؼولت نً  مىاهج اإلاىاص نً زلافت اإلاجخمو الجؼابغي،خُث

حهِش فُه ال جغبؿها بالبِئاث التي خىلها اي عابـ ماصي أو احخماعي الىؾـ الظي 

وجلخطغ مهمتها غمً خضوص الىخاب اإلاضعس ي،وال حهنى بما ًجغي في البِئت مً أوحه 

وال يهمها صعاؾت أؾباب جطغفاث جالمُظَا،وؾلىههم وقغوف بِئاتهم وما  وشاؽ،

ت ال ًىاحهىن مً مشىالث ًىمُت ،ووان آلاباء ًىكغون إلى ا إلاضعؾت وهأنها صابغة إصاٍع

زم أضبدذ اإلاضعؾت في قل الخؿىعاث الهاإلاُت مىاعة إشهام  ًجىػ الخضزل في شؤونها،
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م،وجىحهه إلى مهغفت ؾبُهت البِئت اإلادُؿت  م اللٍى زلافي وعوحي ًبحن للمجخمو الؿٍغ

باليىاصع به،فياهذ الهالكت بُنهما جباصلُت ول منهما ًسضم آلازغ،فاإلاضعؾت جمض اإلاجخمو 

اإلاخهلمت التي حؿعى لالعجلاء باإلاجخمو في حمُو اإلاجاالث،واإلاجخمو بِذ زلافخه وكُمه 

 وناصجه للمضعؾت ختى جسغج حُال ًيخمي إلاجخمهه صًيُا وزلافُا وأزالكُا واحخمانُا

 .(55، ص 2055)شلضان، 

 هما ال هيس ى زلم الاوسجام والاعجباؽ بحن اإلاضعؾت والبِذ،خُث البض أن جضنم

ألاؾغة مسخلف اللُم والؿلىهُاث التي حهمل اإلاضعؾت نلى يغؾها مً زالٌ 

حصجُهها،فالبض أن َىان نالكت جياملُت جباصلُت ،فالبِذ َى مىعص اللبىاث للمضعؾت" أي 

الخالمُظ "واإلاضعؾت هي التي جدىاٌو َؤالء الخالمُظ بالتربُت والخهلُم بالشيل الظي ًخالءم 

ألاؾغة مؿئىلت أًػا إلى خض هبحر  الشيل الظي ًخؿلبه اإلاجخمو،مو كضعاتهم ومهاعاتهم وب

نً الجاهب الخدطُلي للؿفل،ألنها هي التي جثري خُاة الؿفل الثلافُت في البِذ مً 

زالٌ وؾابل اإلاهغفت،واإلاىخبت مثال والتي حؿهم في إهماء طواء الؿفل،هما أن ألاؾغة 

ي هفؿه ألاماوي والؿمأهِىت وبالخالي اإلاؿخلغة التي جمىذ الؿفل الخىان والخب جبهث ف

جدلُم الاؾخلغاع والثباث الاهفهالي،وألاؾغة التي جدترم كُمت الخهلُم وحصجو نلُه ججهل 

الؿفل ًلُل نلى الخهلُم بضافهُت نالُت،وليي جيهئ ألاؾغة الكغوف اإلاالبمت ألبىائها نليها 

ت مً خُاة الؿفل،وجىفحر ا إلاىار اإلاىاؾب للخهلُم أن جغاعي مخؿلباث ول مغخلت نمٍغ

والاؾخظواع،ونلى ألاؾغة أن جغاكب ؾلىهُاث ألابىاء بطفت مخمحزة ومالخكت ما ًؿغأ 

 نليها مً حًحراث .

  : ومً أهداف التعاون بين البيت و املدزست 

ت مىخضة للخهامل مو  *الخيامل بحن البِذ واإلاضعؾت والهمل نلى عؾم ؾُاؾت جغبٍى

حهاعع أو جػاعب بِىما جلىم به اإلاضعؾت وما ًلىم به الؿالب، بدُث ال ًيىن َىان 

 البِذ.

 *الخهاون في نالج مشىالث الؿالب ،و بساضت التي جؤزغ في ميىهاث شخطِخه.

ت )نضهان، الهالكت بحن اإلاضعؾت والاؾغة  *عفو مؿخىي ألاصاء وجدلُم الهملُت التربٍى

 .ومشاول الؿلبت(
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 ر :و في ظل هره الىقاط  السابقت الركس ٌعتب

الخهلمُت،بدُث / الخهلُمُت الهملُت ضحروعة في ووشؿا فانال نىطغا الخلمُظ

 نلى لضًه اللضعة جىمُت كطض والخبراث اإلاهاعف بىاء في الخلمُظ إشغان اإلاهلم نلى ًخىحب

 والهمل ومضعواجه مهلىماجه لخىؾُو البدث نلى الخلمُظ وطلً بدث ومجخمهه خُاجه بىاء

 صوما. ججضًضَا نلى

ل َظٍ ألابهاص الؿالفت الظهغ اإلاخمثلت في زلم الاوسجام بحن اإلاضعؾت وفي ق

واإلاجخمو وبحن اإلاضعؾت وألاؾغة ،ًبلى الخلمُظ مدىع َظٍ ألابهاص خُث ٌهخبر مدىع 

الهملُت الخهلمُت،خُث حؿهل نملُت اؾخيباؽ وغهُاث حهلمُت مً الىاكو الاحخماعي 

،خُث حؿهل نلُه نملُت الفهم والابخهاص للخلمُظ نلى جفهُل الخدطُل الضعاس ي للخلمُظ

ت،هم  نً ول ما َى هكغي،وججهله أهثر اهضماحا في مجخمهه و مشاوله وأَضافه الخىمٍى

م  ٌؿاَم الخهلم الخهاووي نلى جفهُل الخدطُل الضعاس ي مً زالٌ حهلم الىلض، الخلٍى

لىجي للمنهاج الظاحي،الخدلُل،جلبل الغأي والغأي ألازغ َظا فُما ًسظ الجاهب الابؿخمى 

 الدشاوع، الخػامً والخهاون، أما في حاهب اللُم فُخهلم الخلمُظ الاخترام،جباصٌ ألاصواع،

ت نلى جبني  إلاىافؿت الهلمُت، فئضالخاث الجُل الثاوي حهىـ مضي ؾعي اإلاضعؾت الجؼابٍغ

ت الهاإلاُت الخضًثت، التي جبيذ اإلالاعبت بالىفاءاث التي تهضف بضوعَ ا الى اإلاىاهج التروبٍى

ؼ ملىت الابضام لضي جالمُظَا و مً زالٌ حهله اهثر اهضماحا في اإلاجخمو.  حهٍؼ

 . الخاجمت:9

ت مً فجغ الاؾخلالٌ إلى  ت بالهضًض مً ؤلاضالخاث التربٍى مغث اإلاضعؾت الجؼابٍغ

ت هما وهىنا، ًىمىا َظا، إال أن َظٍ  بًُت جدؿحن اإلاغصوص التربىي للمضعؾت الجؼابٍغ

ت إلى  والدؿغم، هىم مً الاعججالُت، ؤلاضالخاث شابها ومو طلً ماػالذ اإلاضعؾت الجؼابٍغ

 2058ألافػل بئصزاٌ حهضًالث وإضالخاث حضًضة،منها إضالخاث الجُل الثاوي لهام 

ت الثالر للمجخمو الجؼابغي هما وعهؼث نلى الخىفل بالبهض  التي عهؼث نلى كُم الهٍى

ت الابؿخمىلىجي للمنهاج، ت الهاإلاُت، هئؾتراجُجُت جغبٍى إال أن َظا  إلاىاهبت الىكم التربٍى

ٌشترؽ الهمل الجماعي وحهاون ول ألاؾغاف واللؿاناث للؿحر كضما باإلاجاٌ التربىي في 

ت .    اإلاضعؾت الجؼابٍغ
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  قائمت املساحع : 

ت و جصميم الكتاب  .(ص ؽ)مدمىص مدمض  ،الخىالضة .5 أسس بىاء املىاهج التربٍى

  .ؿحرةصاع اإلا  :الهغاق .املدزس ي

 .كتاب اللغت العسبيت السىت الثالثت مً التعليم الابتدائي صلُل اؾخسضام .2

(2017). 

اع  .املىاهج والاججاهاث العامليت( .5122) .هجاح نغفاث الؿهضي .2 مىخبت  :الٍغ

 .الشلغي 

، اإلاىييييياهج علـــــم التربيـــــت التعبيقـــــي ،(2055)اليييييب مدميييييض.ؽ ابيييييى  ,الؿيييييهُض .1

مها ؿها وجلٍى  .صاع النهػت الهغبُت :وث بحر .وجىخىىلىحُا جضَع

  .صاع الفىغ، : الاعصن .الىؾابل الخهلُمُت واإلاىاهج ، (2001)ؾالمت نبض الخافل .1

ت واإلاجخمو اإلادلي في  .(30-3 ,.فاًؼ شلضان .8 واكو الخىاضل بحن اإلاضعؾت الثاهٍى

الخىاضل والخىاع التربىي  :اإلاؤجمغ التربىي الغابو .مدافكاث يؼة وؾبل جدؿِىه

 2011) .أهخىبغ 

 .الهالكت بحن اإلاضعؾت والاؾغة ومشاول الؿلبت نضهان أصَم .2

اإلاىخبت  Récupéré sur .الهالكت بحن اإلاضعؾت والاؾغة ومشاول الؿلبت ..ا ,نضهان .6

 www.gufkids.com :الالىتروهُت

ض  ,الهضوان .2 اع الاؾفاٌ ..ؾلُمان ٍػ  (2012) .صاع الخامض :نمان  .مىاهج ٍع

صاع اإلاىاهج وؾغابم  :نمان .لخضًثت وؾغابم الخضَعـاإلاىاهج ا .نلي نؿي مدؿً  .50

 (2009) . الخضَعـ 

ملخلى حهىي خٌى مىاهج الجُل الثاوي الؿىع الاٌو مخىؾـ  نُاص ملُىت  .55
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