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اسم المادة

المنهج والكتاب المدرسي

مقرر الفصل

سنوي /المنهج والكتاب المدرسي

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

المنهج والكتاب المدرسي على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس
حركية
التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة
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التاريخ

المادة النظرية

معنى المنهج :المفهوم التقليدي للمنهج
المفهوم الحديث للمنهج
العوامل المؤثرة في تطوير المنهج
األهداف التربوية :أهمية األهداف التربوية وماهيتها
المصادر الرئيسة الشتقاق األهداف التربوية
من يضع األهداف التربوية
مستويات األهداف التربوية1
مستويات األهداف التربوية2
تصنيف األهداف التربوية
أسس بناء المنهج المدرسي  :األسس االجتماعية
األسس االجتماعية
المنهج وفلسفة المجتمع
تنظيم المنهج  :تصميم المنهج
أنواع المناهج
منهج المواد المنفصلة
منهج المجاالت الواسعة :أسس تنظيم منهج المجاالت
الواسعة
مزايا منهج المجاالت الواسعة وعيوبه
امتحان الفصل الدراسي األول
منهج النشاط  :النشأة -الخصائص-
النقد
مدارسنا ومنهج النشاط
المنهج المحوري
المعنى -عالقته بالتعليم العام -خصائصه -تطوره
نقده -بعض العوامل المساعدة على نجاحه
مدارسنا الثانوية والمنهج المحوري
الكتاب المدرسي
تعريفه و أهميته و وظائفه  -أسس إعداد خصائص الكتاب
الجيد -واقع استخدام الكتاب المدرسي
أهداف استخدام الكتاب المدرسي  -شروط استخدام الكتاب
المدرسي
جوانب القصور في الكتاب المدرسي  -معايير الحكم على
الكتاب المدرسي
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المالحظات
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توقيع األستاذ :

تقويم المنهج و تطويره
 -1مفهوم التقويم و أهميته
 -2وظيفة التقويم وخطواته
 -3تأثير نتائج التقويم على المنهج
 -4خصائص التقويم
 -5أساليب التقويم
 -6أدوات التقويم
 -7إستراتيجية تطوير المناهج
امتحان الفصل الدراسي الثاني
توقيع العميد :

