
 (  لمادة التاريخ )تنظيم منطقي :  أوال•

 من القديم للحديث   -1:السائد في مناهجنا  •

 (اللغات )من العام للخاص -2                           •

 (  الجغرافيا)من الكل للجزء -3                           •

 (كيمياء–فيزياء –رياضيات )من البسيط للمركب -4                                 •

إتجاهات /ميول )في ضوء : تنظيم سيكولوجي :   ثانيا•

 (إستعدادات الطالب/



مشكالت إستخدام التنظيم 
 :السيكولوجي في مناهجنا 

التكلفة المادية العالية لطباعة الكتب المدرسية حيث تتحمل وزارة  -1•

التعليم هذه التكلفة في ضوء عدد الطالب الراغبين في دراسة مواد 

أديان –موسيقي –فنون –أحياء -كيمياء–الرياضيات ) إختيارية مثل 

 (.لغة ثانية –وأخالق 

 تذبذب ميول الطالب بين مره وأخري وبخاصة في مرحلة المراهقة -2•

 عدم إمكانية توفير وتأهيل بعض المعلمين في التخصصات النادرة -3•

زيادة البطالة للمعلمين في التخصصات التي اليقبل عليها الطالب -4•

 .في ضوء ميولهم 

الفروق الفردية بين الطالب داخل حجرة ( 82ص)ويبين الشكل •

 .الدراسة 



عيوب منهج الدراسات اإلجتماعية المصمم 

في ضوء منهج المواد الدراسية المنفصلة  

يمكنك تلخيص هذه النقاط الثمانية مابين )

 (.85-84ص

وفي ضوء هذه العيوب السابقة ظهرت محاوالت •

 :  تحسين  منهج المواد اإلجتماعية وهي 
 correlation curriculum: منهج الربط -1

 :وينقسم إلي •

 الربط المنظم 

 والعشوائئالربط الطارئ 



 incidentalالربط العشوائ 
correlation 

يتم من خالل ربط معلم التاريخ بين موضوعي  تاريخ •

معركة حطين والظروف المناخية )وأخر جغرافيا مثل 

لبالد الشام  حينما وقت المعركة وهي متروكة لحرية 

 .المعلم 

الربط المنظم يتم من بداية العام في تنظيم خطة •

الدراسة بين موضوعات  منهج التاريخ وموضوعات 

واألدب –العصر العباسي )مناهج دراسية إخري  مثل 

التاريخ األموي في بالد األندلس ),  ( العباسي 

تاريخ بابل وأشور وجغرافية ) ,( والفنون األندلسية 

 ...وهكذا( بالد العراق



ويؤخذ علي الربط المنظم  
 :أنه 

 يتعلق بمدي إهتمام معلم التاريخ بعملية الربط أو عدم

 .قناعته بها 

 ظلت الفواصل قائمة بين فروع المواد اإلجتماعية

 .فلكل مادة معلم خاص بها وكتاب مستقل خاص بها ,



 منهج الدمج  
وهو يدور حول دمج التاريخ والجغرافيا والتربية •

الوطنية في كتاب واحد هو الدراسات اإلجتماعية 

 ويقوم معلم التاريخ أو الجغرافيا بتدريس هذا الكتاب 

النقد (  88ص) أنظر الكتاب :  ما يؤخذ عليه هو •

 .الموجهه لمنهج الدمج

 



هو منهج معاصر حاول التغلب علي الفواصل بين فروع •

بحيث يحقق كل ,المواد اإلجتماعية بتحقيق التكامل بينهما 

موضوع تكامل مع المادة الثانية والمادة الثالثة بشكل أفقي 

 كما يوضح الشكل التالي 
 

 Integrationمنهج التكامل
Curriculum   

 عصر  الدولة القديمة 
جغرافية مصر في 

 عصر الفراعنة 

نظام الحكم في مصر 

 القديمة 

 1م 1م 1م 

فتح عمرو بن العاص 

 مصر 

النشاط البشري للمصريين 

أثناء فتح عمروبن العاص 

 مصر 

أهم المؤسسات 

المجتمع المصري بعد 

 الفتح اإلسالمي

 2م



وهكذا تظل مادة التاريخ لها كتاب •
مستقل ومعلم مستقل وكذلك مادة 
 .الجغرافيا ومادة التربية الوطنية 

وعملية الربط والتكامل هنا الطالب هم •
 من يالحظونها بدون تدخل من المعلم 

 
 



مميزات إستخدام منهج 
 التكامل

يساعد علي إدراك الطالب للعالقات بين فروع المواد -أ•

 اإلجتماعية 

يحقق هذا المنهج مفهوم وظيفية المواد اإلجتماعية -ب•

حيث يربط  بين المعرفة التاريخية والجغرافية 

 .والمشكالت الحياتية 



 ؟؟؟ 1تكليف 
في ضوء مفهوم الربط المنظم أعرض لثالثة موضوعات  -1•

 .يمكن الربط بينهما في مادة التاريخ وبين مواد دراسية إخري 

 موضوع في التاريخ                  موضوع في الجغرافيا  •

 موضوع  في التاريخ                موضوع في الرياضيات •

 موضوع في التاريخ                موضوع في األدب والفنون •
 

 



 ؟؟؟  2تكليف 

يعرف منهج الدمج بمنهج المجاالت  الواسعة أذكر •

أربعة أسباب لعدم إستمرار ونجاح هذا التنظيم 

 المنهجي في مادة المواد اإلجتماعية ؟

 

 


