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 )امللخص(   

تباين محتوى المادة التعميمية من موضوع آلخر، وفق ما تشكمه طبيعة ومفرردات كر  ي
موضرروعل لررذا بررات تحميرر  المحترروى التعميمررا ضرررورة م منرراي منمررا لممعمرر ل كررا يررتمكن مررن 

ومعمومررات، ويختررار لرره صرريا ة أهرردار إجراييررة يؤديمررا المررتعم  وفررق مررا يمتمكرره مررن ممررارات 
المداخ  أو الطرايق أو األساليب أو امستراتيجيات التدريسية التا تتناسب مر  طبيعتره وطبيعرة 

والبيية الصرفيةل لرذا برات نجراح المعمر  فرا إصرداد وصريا ة سريناريو  اك  من المحتوى التعميم
التعميمرا لمادتره الدراسريةل ونًررًا ألن  تحمير  المحتروى مدى تمكنه مرن ممرارةبالتخطيط مرهونًا 

، تمرردر إلررد تحديررد مكونررات ذلرر  ومقصررودة صمميررة منًمررة تحميرر  المحترروى التعميمررا صمميررة
، بطريقرة ، أو خبرات تعميميرة تتضرمن بعرن مرن ذلر المحتوى من معارر وممارات ووجدانيات

، وفقررًا الررتعم وضرروع ل فقررد تعررين صمررد المعمرر  معرفررة إجراحاترره الصررحيحة لتحميرر  مكميررة وكيفيررة
فررا أو تشخيصررا مترردريس أو بنرراح اختبررار تحصرريما لمغرررن الررذي يسررعد لتحقيقرره، إن كرران ل

لبنراح خررايط مفاهيميرة أو  وحدة دراسية أو مستخراج المفاهي  المتضمنة بالوحردة أو الموضروع
، والترا تر  خرايط لمتفكير، أو  ير ذل ، وينبغا أن يعتاد المعم  صمد تباد  الخبررات مر  زمر ؤ 

التأكيد صميما فا خطوة صدق التحمي ل حيث مقارنرة تحمير  المحتروى بعردد مرن المحممرين، ولنرا 
أن نرردر  بررأن هنررا  تحررديات ومعوهررات تواجرره تنفيررذ الممررارة، يجررب صمينررا مواجمتمررا ووضرر  

 التصورات الع جية لمتغمب صميما.
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 مقدمة:

طرار العرا  الرذي سرور يعمر  فرا يتطمب من المعم  وض  خطة درسره، والترا تم ر  اإ
ضرروح  أ نرراح الحصررة الدراسررية فررا فترررة زمنيررة محررددة، وتم رر  دليرر  لرره مررن بدايررة الحصررة إلررد 
نمايتما، وينبغا أن تتس  بالمرونة صند صريا ة أهردافما وأنشرطتما واختيرار الوسراي  والتقنيرات 

ز، والتغذيرة الراجعرة المقدمرة، المعينة، وامستراتيجيات التنفيذية لما، وأسراليب تقويممرا، والتعزير
وهذا يؤكد إمكانيرة التغييرر فرا كر  مرا سربق صنرد الضررورةل لرذا يقر  صمرد صراتق المعمر  مممرة 
التخطيط المسبق، وتوه  ما هد يحدث فا ضوح ما يقدمه من محتوى صمما فا صرورة أنشرطة 

 ومما  يؤديما المتعم ، فا ضوح خصايصه وطبيعته، واإمكانات المتاحة له.
لتخطرريط التررا يتطمررب توافرهررا لرردى ا الرييسررة لسرريناريوالمعررايير وهنررا  مجموصررة مررن 

 تتمخي فا: اسية فا التدريس،بما امت كه أولد الممارات األس ونضمن ،المعم 

 تضررمنه مررن حقررايق، تومررا  محتواهررا العممررا،تمكنرره مررن تحميرر  ، و بمررادة تخصصرره هإلمامرر
 .وتحديد أهدافما ،ومفاهي ، ومبادئ، وممارات، واتجاهات

 بشررك  خرراي، ومعرفترره بكيفيررة  تررهوأهرردار ترردريس ماد ،لألهرردار العامررة لممررنمجترره معرف
كا يتمكن من تحديد وتصمي  األنشرطة المناسربة  لصيا تما وأنواصما، ومستويات ك  نوع

 التا تسم  فا تحقيقما.
 وهرذا يسراصد  ، خصايي المتعممين واحتياجاتم  واسرتعداداتم  وهردراتم  وميرولم ب تهمعرف

 اهتمامرراتم و  مررن تمبيررة احتياجرراتم  ويمكنرره، لمرر فررا اختيررار الخبرررات التعميميررة المناسرربة 
 هدراتم  والفروق الفردية بينم . ويساصد  فا مراصاةالتعميمية، 

  التررا تتناسررب مرر  طبيعررة كرر   ،وأسرراليب واسررتراتيجيات الترردريس المختمفررة بطرايررقمعرفترره
 .التعميميةمين والمرحمة من المادة الدراسية والمتعم

  يفمرا فرا تحقيرق أهرردار  ، وتمكنره مرنالتعميميرة المختمفرة والتقنيرات معرفتره بالوسراي تًو
 بدرجة صالية من الكفاحة. موضوع التعم 

 وأدوات  آليررات التقرروي صمررد اختيررار ، ومقدرترره معرفترره بأسرراليب التقرروي  والقيرراس المتنوصررة
 .التعم لمعرفة ما تحقق من أهدار فا موضوع  لالقياس المناسبة
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مقدرتره صمرد مرن  ومن الم حً أن نقطة امنط ق فرا سريناريو التخطريط لممعمر  بردحً 
يكسربه ال قرة فرا الرنفس، ويحفرز  صمرد  ،ممارسة ممارة تحمي  المحتروىل فنجاحره فرا إجراحاتره

ة المرتعم  يضرمن مقردر بمرا  ،اإجراييرة بصرورة إحترافيرة موضوع التعم التأنا فا صيا ة أهدار 
ن خر   ممرا  أنشرطة تعميميرة نوصيرة، تتناسرب مر  مرا يمتمكونره مر صمد تحقيق هرذ  األهردار،

 .من خبرات

ومررا يمكررن طرحرره مررن تسرراؤ : هرر  يتوهررر نجرراح المعمرر  فررا إصررداد وصرريا ة 
 التعميما لمادته الدراسية؟...!!! تحمي  المحتوى صمد ممارته فاسيناريو التخطيط 

 حتليل احملتوى التعليمي:مايية 

ممررارة ينبغرررا أن يتقنمرررا المعمرر  لتسررراصد  فرررا تخطررريط  تحميرر  المحتررروى التعميمرررا إن
وتنفيررذ وتقرروي  أدايرره التدريسررا بصررورة صررحيحة، هررذا وهررد تباينررت وجمررات النًررر حررو  ماهيررة 

طريقررة صمميررة منًمررة تمرردر إلررد وصررر وتحديررد ، فقررد وصررر بأنرره تحميرر  المحترروى التعميمررا
صناصررر أو مكونررات شرراح مررا، بطريقررة كميررة وكيفيررة، وتصررنيفما، مرر  التركيررز صمررد الشررك  
الًاهري لما، سواح كانت لغوية مكتوبة أو  ير لغوية مريية أو مسموصة، بمدر التعررر صمرد 

 أو خبرات تتضمن ك  ذل . ،ما تتضمنه من معارر وممارات ووجدانيات

ة منًمرة، تمردر إلرد تحديرد مكونرات ذلر  طريقرة صممير ويعد تحمي  المحتوى التعميما
المحتوى من معارر وممارات ووجدانيات، بطريقة كميرة وكيفيرة، وتصرنيفما، مر  التركيرز صمرد 
الشك  الًاهري لما، سواح كانت تم  المكونرات فرا صرورة لغويرة م ر  الجمر  والمصرطمحات أو 

 .فا صورة  ير لغوية م   الصور والرسومات واألف   التعميمية

إرجررراع ًررراهرة مركبرررة إلرررد أبسرررط بأنررره  تحميررر  المحتررروى التعميمررراوسررر   وهنرررا  مرررن 
صناصرها أو أجزايما أو تجزية الشراح أو الًراهرة إلرد صردد مرن المكونرات والعناصرر األساسرية 

مبحررث صرن المعمومررات الموجرودة داخرر  وصراح مررا، طريقرة لبأنرره  كمررا وصرر، الترا يتكررون منمرا
المفراهي  الترا جراحت فرا الرني أو الحرديث أو الصرورة، والتعبيرر والتفسير الدهيق لممفمو  أو 

أحررد أسرراليب ل لررذا يشررك  تحميرر  المحترروى التعميمررا صنمررا بوضرروح وموضرروصية وشررمولية ودهررة
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 الررذي يمرردر إلررد الوصررر الموضرروصا والمررنً  والكمررا لممضررمون الًرراهري ،البحررث العممررا
   لممادة التعميمية.

صمميرة يقرو  بمرا بأنمرا ل فقرد حرددت ممرارة إجراييرة مراتحمير  المحتروى التعميوباصتبار 
لتعرررر صمررد مررا يتضررمنه مررن معررارر  لهررراحة متأنيررة ،الفرررد تمرردر إلررد هررراحة محترروى معررين

صممية الوصرر والتصرنير الكمرا لمضرمون المحتروى، وذلر  فرا ، أو أنما وممارات ووجدانيات
تحميرر  المحترروى كررن وصررر ل ولمررذا يمضرروح فيررات معينررة تعطررد بيانررات مناسرربة صررن المحترروى

الًراهرة  ،و يرر المغويرة ،تستعم  فا تحمير  الرمروز المغويرة ،تقنية بحث منمجية بأنه التعميما
دون الباطنررة، السرراكنة منمررا والمتحركررة، شرركمما ومضررمونما، والتررا تشررك  فررا مجمممررا بنرراح 

 .مضمون صريح وهادر

هررراحة المحترروى الررذى يريررد  ،صمميررة تحميرر  المحترروى مررن القرراي  بمررا تتطمررب وبالتررالا
مسرررتخراج المعمومرررات واألفكرررار وامتجاهرررات والقررري  والميرررو  والممرررارات  لتحميمررره بدهرررة كبيررررة

ويؤكررد صمررد أن  أو الخبرررات والممارسررات اإجراييررة التررا تشررير إلررد مررا سرربق، المتضررمنة بمررا،
بطريقرة صمميرة تحمي  المحتوى يشير إلرد تجزيرة ًراهرة أو موضروع مرا إلرد صناصرر  ومكوناتره 

مستخراج ما بمرا مرن معمومرات ومفراهي  وحقرايق وأفكرارل حيرث إن المردر مرن تحمير   لمنًمة
أو ذلر  الموضروع بطريقرة كميرة وكيفيرة، يمكرن  ،المحتوى هو الوهور صمد جوانب تم  الًاهرة

 من خ له تحديد ك  المصطمحات أو الفيات الواردة بموضوع ما، وتحديد السرمات المميرزة لمرذ 
 الفيات صن  يرها، م  إمكانية وصر دهيق لتم  المصطمحات أو الفيات.

 أيمية حتليل احملتوى التعليمي:

 فيما يما: بصورة صامة تتم   أهمية تحمي  المحتوى التعميما

اتقررران المرررادة العمميرررة مرررن خررر   التحديرررد الررردهيق لمحقرررايق والمفررراهي  والنًريرررات  -
 المتضمنة بمذا المحتوى.والممارات واألنشطة والوجدانيات 

القدرة صمرد تحديرد الحقرايق والمفراهي  والمصرطمحات والمبرادئ والتعميمرات والنًريرات  -
 والممارات والوجدانيات المتضمنة بالمحتوى المراد تحميمه.

 .إجرايية بدهةصيا ة األهدار ا -
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 لتوجيمما نحو تحقيق أهدار سموكية محددة. لتجنب العشوايية فا التدريس -
نقطة البدح بالنسبة لك  متعم  وفقًا لقدراته، وهذا يسم  فا زيادة كفاحة المعمر  تحديد  -

 .المتعممينصند مواجمة الفروق الفردية بين 
 تبسيط الممارات المعقدة بتجزيتما إلد ممارات فرصية بسيطة. -
 تحديد استراتيجية التدريس المناسبة لمحتوى الموهر التعميما. -
وفقررًا لمررا يحتويرره مررن  ،معمومررات المتضررمنة بررالمحتوىتحديررد درجررة األهميررة بررين ال -

 معمومات وأنشطة وممارات ووجدانيات.
بردحًا مرن  المرتعم ،وترتيبما منطقياً فا ذهرن  ،بموضوع التعم تنًي  المعمومات الواردة  -

 الحقايق ومرورًا بالمفاهي  والمبادئ العممية    النًريات والتعميمات.
   .المساصدة فا تنفيذ المحتوى التعميمااختيار الوساي  التعميمية  -
 لررهوخاصرة إذا رأى المعمرر  أن المعمومرات المقدمررة  لممررتعم ،إ رراح المعمومررات المقدمرة  -

  ير كافية.
صداد اختبارات تحصيمية وتشخيصية مناسبة. -  بناح وا 
يسراصد المعمر  فرا  الرتعم ،ألن تحمي  محتوى  لاختيار طرق وأساليب التقوي  المناسبة -

ما يؤدي إلد اختيار طرق وأساليب التقروي  المناسربة م ،ألهدار اإجرايية بدهةتحديد ا
 تم  األهدار.ل

ومرا سرور يفعمره أ نراح تنفيرذ   ،حيرث تحديرد خطواتره بدهره لتقمي  وهرت وجمرد المعمر  -
 .التعم لموضوع 

مررن خر   تحديررد  ،إليره المررتعم تحديرد المسررتوى التعميمرا الررذي ير رب المعمرر  وصرو   -
 لسموكية بدهة.األهدار ا

 .مادته الدراسيةموضوصات إلما   ومقدرته صمدخبرة المعم   تنمية -
، بمرا يمكنره مرن تعضريد نقراط الكشر صن نقاط القوة والضعر فا المحتروى التعميمرا -

 .القوة، وت فا نقاط الضعر، من خ   مما  األنشطة التعميمية
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 أيداف حتليل احملتوى التعليمي:

 ل لتشم :المحتوى التعميماتحمي  تتنوع أهدار 

موضرروع المتضررمنة فررا أو اإجراييررة بأنواصمررا ومسررتوياتما، و تحديررد األهرردار السررموكية  -
 .التعم 

فررا تنفيررذ ممررا  األنشررطة التعميميررة بصررورة التعميميررة ال زمررة والتقنيررات تحديررد الوسرراي   -
يفية  .ًو

تررا تشررك  خبرررات موضرروصات الررتعم ، والتحديررد الممررارات التررا يتضررمنما كرر  موضرروع مررن  -
 .المتباينة التعم  بأنواصما

 .موضوع التعم ، والمما  الفرصية المنسدلة منماتحديد األنشطة والخبرات المتضمنة فا  -
 وأساليب واستراتيجيات التدريس المناسبة لتدريس الموضوصات. مداخ  وطرايقاختيار  -
 .لموضوع التعم تحديد أساليب التقوي  المناسبة  -
 بما يتضمنه من إصداد الخطط اليومية واألسبوصية والشمرية. ،سالتخطيط لمتدري -
 لتسمي  صممّية تنفيذ الموهر التعميما. لتحديد صناصر المحتوى -
األهرردار السررموكية لمموضرروصات داخرر  مررن  رر  و  ،اشررتقاق أهرردار المررنمج بصررفة صامررة -

 المنمج بصفة خاصة.
التررا تتسرر   ،تنميررة التفكيرررو يرهررا مررن مقرراييس  ،بنرراح اختبررارات تحصرريمية وتشخيصررية -

 بالدهة والشمو  والموضوصية.
تقررروي  المرررنمج، بمعنرررد معرفرررة نرررواحا القررروة والضرررعر فرررا مضرررمون أهررردار المرررنمج،  -

، وأسررراليب الرهميرررة والتقميديرررة وأسررراليب تدريسررره، وأنشرررطته ووسرررايمه وطرايرررقومحتررروا ، 
 تقويمه.

 :حتليل احملتوى التعليميخصائص 

بدراسرررة مضرررمون المرررادة ّ  يمرررتل حيرررث تحميررر  المحتررروى التعميمررراتتعررردد خصرررايي 
تخررتي بنقممررا إلررد  ،قصررد بالمضررمون مررا يررت  تناولرره مررن أفكررار ومعررانا وحقررايق، ونوشرركمما

يشرممه مرن معرانا لغويرة أو فكريرة  صمرامستقب  معين، بمدر تزويد  بتم  المعمومرات، ويعبرر 
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ه أو اجتماصية أو هيمية أو  يرر ذلر  مرن معرارر وأفكرار، والشرك  المرادي لره مرن حيرث إخراجر
نقراييرة النصروي بره، والصرور والرسرومات، إلرد  يرر ذلر   وطباصته وصدد صفحاته، وألوانه، وا 

 من أمور فنية ينبغا توافرها فا هذا المضمون.

تقيس أداة تحمي  المحتوى بكفاحة ما وضعت لقياسه، ويستطي  باح ون آخررون فرا و 
ينبغا لمرن يقرو   ،المحتوىنفس المجا  استخدامما مرة أخرى، ولضمان موضوصية أداة تحمي  

بالتحمي  أن يحدد فية معينرة يمترز  بمرا طروا  صمميرة تحمير  المحتروى، بتقردي  تعريفرات إجراييرة 
 ترردخ  الذاتيررة فررا محررددة بدهررة لمفيررات التررا سررور يمتررز  بمررا فررا صمميررة التحميرر ، وينبغررا أم

 .الموضوصية، وهذا ما يوصر بصممية التحمي 

ضرروح خطررة تتضررح فيمررا الخطرروات التررا مرررت بمررا صمميررة فررا تحميرر  المحترروى يررت  و 
التحمي ، وتتطمب خاصية التنًي  أمرين مممين: أولمما أن يسرتوفا المحمر  صناصرر الموضروع 
الررذي يقررو  بتحميمرره، وأن يضرر  كرر  صنصررر مررن صناصررر التحميرر  تحررت مررا يناسرربه مررن فيررات 

تحمير   ، ويشرير ذلر  إلرد أنيردهاحمي  م  المشكمة التا تر  تحدالتحمي ، و انيمما أن يتسق الت
ًّ  المحتوى يمرت  بوصرر المعمومرات  ل حيرثصممراّ  أسرموب تحمي  المحتروى، كما أن أسموب من

ق خطروات المرنمج العممرا فررا ويسرير وفر ،والمعرارر المتضرمنة بمرادة التحمير  والتنسريق بينمررا
 الكشر صن الع هات بين المكونات.، ويمت  بالبحث

إلررد تفسررير الًرراهرة كمررا تحرردث، وفررا ضرروح القرروانين التررا  تحميرر  المحترروى يمرردرو 
وضريح تحدث فا ضويما تم  الًاهرة، ويتضح ذلر  مرن خر   تصرنير المحتروى إلرد فيرات، وت

 .موصركأداة دهيقة ل تحمي  المحتوى يستخد ل لذا يمكن أن ما تتضّمنه كّ  فية من سمات

ميرر  المعررانا الواضررحة تح ل حيررث يقررر صنرردبًرراهر الررّني تحميرر  المحترروى يتعّمررقو 
لأللفرراً، أو الّرمرروز المسررتخدمة فررا المحترروى كمررا وردت برره، وبمعنررد آخررر دراسررة المضررمون 

ولريس التردخ  فرا  ،الًاهر لمفيات المتضمنة بالمحتوى وتحمي  المعرانا الواضرحة لتمر  الفيرات
بررين  أو تتبرر  مقاصررد ، كمررا أنرره لرريس مررن الضررروري اسررتقراح أو اسررتنباط مررا ،نوايررا المؤلررر

فذل  هد يؤدي إلد امجتمادات الفردية، والترأوي ت الخاصرة الترا  ،مستخراج الدممت لالسطور
 تضعر تحمي  المحتوى ويكون محمما دراسات أخرى.
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ل لرذا صممية التحمي  تعتمد فا األساس صمد التقدير الكما لممعارر الواردة برالمحتوىو 
، وبالتررالا و يررر المغويررة أي الصررور التعبيريررةيخررتي بررالمواد المغويررة ، كمررا أسررموب كمررافمرا 

الصررحافة واإصرر  ، وامجتمرراع واألدب، وفررا و يرهررا، ك سررتخد  فررا مجررا  العمررو  امجتماصيررةي
 .... الخمجا  العمو  اإنسانية والنفسية والطب والفيزياح والكيمياح والرياضيات 

برريسررت ل حيررثتحميرر  المحترروى جررامتتعرردد مو  ، راز خصايصررهخد  لوصررر المحترروى وا 
صررور والرسررومات يكشررر تحميرر  المحترروى صررن الخمفيررة الفكريررة الكامنررة وراح النصرروي والل

المتحركرة  النصوي المكتوبة أو النصوي :م   يتناو  الرموز الساكنة، و المتضمنة بالمحتوى
زية المحتروى يستخد  لتج، و ان شكممايختي بتحمي  الوسايط ممما ك، و م   األف   والموسيقد

يمررت  بدراسررة جميرر  مكونررات المحترروى م رر  الجمرر  والمصررطمحات أو ، و صناصررر  ومكوناترره إلررد
مميررة تصررنير يقررو  بع، و  يررر المكتوبررة م رر  الصررور والرسررومات واألفرر   والموسرريقد و يرهررا

فمر ً  يمكرن تصرنير مكونرات الجانرب المعرفرا تحرت فيرات الحقرايق،  ،وتبويب فا فيات محددة
 كذا.المفاهي ، القوانين، وه

 :احملتوى حتليل أنواع
 تتعدد أنواع تحمي  المحتوى بالنسبة لمشاح المراد تحميمه إلد: 

والمقصود بره تحمير  المعمومرات المتضرمنة بالكترب لتصرنيفما إلرد حتليل حمتوى اللتب .1 : 
فيررات مكونررة مررن ،حقررايق، ومفرراهي ، ومبررادئ وممررارات، واتجاهررات ، والمرردر الرررييس 

تب المدرسية هو تحسرين نوصمرا، مرن خر   التعررر صمرد نقراط من تحمي  مضمون الك
القوة والضعر فيما، والتركيز صمد نقراط القروة، وصر ج نقراط الضرعر، كمرا يمردر إلرد 
تقدي  المساصدة لممؤلفين والمحررين والناشرين فا إصداد كترب مدرسرية جديردة تسراصد 

إصررداد خطررة الرردرسل حيررث  صمررد إ ررراح العمميررة التعميميررة وتحسررينما وبالتأكيررد ممرر  فررا
 يمكن المعم  من تحديد أهدار ووسايمه واستراتيجياته وأنشطة وأساليب تقويمه.

يشم  تحمير  محتروى المنراهج كر  صناصررها مرن خبررات وأهردار حتليل حمتوى املهايج.2  : 
ووساي  تعميمية وأساليب تقروي  وطرايرق تردريس، واسرتراتيجيات واتسراهما مر  المعرايير 

 ج ألهدار العممية التعميمية.الموضوصة لما، وتحديد مدى تحقيق هذ  المناه
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لمعرفة مردى تماشريما مر  أهردار المرنمج، ومناسربتما لطبيعرة حتليل حمتوى التدريس .3 : 
 المادة، والمرحمة التعميمية، ولمط ب المقد  لم  المناهج.

ويقصد به فحي األسيمة الواردة باممتحانات بمدر التعررر حتليل حمتوى االمتحانات .4 : 
صمررد مرردى مناسرربتما لمطرر ب، والتعرررر صمررد سررمولتما وصررعوبتما ومرردى م حمتمررا 

قاط الضرعر فرا المنراهج أو الموضروصات لقياس نتايج التعم  لإلفادة فا التغمب صمد ن
 المتضمنة بما.

 :احملتوى إجراءات حتليل
ينبغا تحديد الموضروع أو الوحردة الدراسرية الترا اختيار الوحدة أو املوضوع املراد حتليله .1 : 

يررراد القيررا  بتحميممررا، وتصررنير الوحرردة إلررد صرردد مررن الموضرروصات الدراسررية بصررورة 
 دهيقة.

والمقصود هنا لماذا نقو  بتحمي  المحتروى؟ هر  بمردر حتديد اهلدف العام مو التحليل .2 : 
التدريس أو بناح اختبار تحصريما فرا وحردة دراسرية أو مسرتخراج المفراهي  المتضرمنة 

 بالوحدة أو الموضوع.
تشرم  ،مفراهي  أو التا يراد استخراجما مرن صمميرة التحمير  والترا حتديد فئة التحليل.3  : 

حقرررايق، أو ممرررارات، أو ميرررو ، أو هررري  ، ويمكرررن اختيرررار أك رررر مرررن فيرررة فرررا صمميرررة 
التحمي ، فقرد يرت  التحمير  مسرتخراج المفراهي ، وهرد يرت  مسرتخراج المفراهي  والحقرايق، 

 والقوانين.

 التعداد:  إصداد الجداو  المصممة لتفريغ نتايج تحمي  المحتوى )حتديد وحدة .4

أي تفريررغ الفيررات التررا ترر  اسررتخراجما مررن الموضرروصات فررا جرردو  تفريررغ نتررايج تحميرر  
 المحتوى.

  صمد النحو التالا:القيام بعملية التحليل لدرس .5
 لعا  من الدرس.هراحة الدرس هراحة صامة: لمتعرر صمد المدر ا -
 هراحة ك  فقرة من فقرات الدرس بدهة. -
 إلخ.تحديد ما تتضمنه ك  فقرة من مفاهي  أو ممارات أو هيمة ....... -
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وض  خط تحت الفية المراد استخراجما من صممية التحمي  فإذا كران المرراد اسرتخراج فيرة  -
 المفاهي  فمن الضروري وض  خط تحت ك  المفاهي  الواردة بك  فقرة.

 وض  الفيات المستخرجة من صممية التحمي  لمدرس فا جدو  كالتالا. -
 األهداف

 أوجه التعلم )خبرات التعلم(

 .... الخ قيم اتجاهات تعميمات مهارات مفاهيم حقائق

............... ......... 
......... ......... ......... ......... ......... ......... 

 ويمكن إضافة فيات لمجدو  السابق حسب ما تتطمبه صممية التحمي .
تصررنير الفيررات المسررتخرجة مررن صمميررة التحميرر : فعمررد سرربي  الم ررا  إذا كرران التحميرر   -

بمدر استخراج المفاهي  المتضمنة بردرس معرين فإنره ينبغرا مرن القراي  بعمميرة التحمير  
 فاهي  متوسطة ومفاهي  فرصية.تصنير وترتيب تم  المفاهي  إلد مفاهي  رييسة وم

وتعد ضرورية إذا كان المردر مرن صمميرة التحمير  بنراح اختبرارات حساب صدق التحليل .6 : 
بمرا مرن خر   مقارنرة تحمير  صردد  ويت  القيا  ،معينة فا تم  الوحدات أو الموضوصات

 من المحممين.
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 حتليل احملتوى إجراءات خمطط: 

ضرعر ، يتقردمما المعوهرات بعرنه مرتواجوبر   من ضرورة تحمير  المحتروى، إم أنره 
رات الفرصيرة حيث يحد ذل  من القدرة صمد تحديد أه  المما لالمتعممينبخصايي  معرفة المعم 

ل   فرا ضرويما صمميرة تحمير  المحتروىتوجرد طريقرة م اليرة ترتم ، وأنره المتضمنة فا المحتروى
م توجررد اسررتراتيجية واحرردة لتنًرري  ، كمررا سررمو  اإنسررانا صمميررة صررعبة ومعقرردةألن دراسررة ال

ك يررررر مررررن الطرررررق أو النمرررراذج المتعممررررين، وبالتررررالا فتناسررررب جميرررر  أو خبرررررات المحترررروى، 
 ...، أليس هذا يدصو لمتفكير؟بالمحتوى ل  تخض  لمبحث والتجري المستخدمة فا تحمي 

 

 تحديد ما تتضمنه كل فقرة من مكونات

 قراءة كل فقرة من فقرات الدرس بدقة

 قراءة الدرس بصورة عامة

 وضع خط تحت الفئة المراد استخراجها

 وضع الفئات المستخرجة في جدول

المراد  اختيار الوحدة أو الموضوع
 تحليله

أ برر
تبد

 

 إجراءات تحليل المحتوى

   

 تحديد الهدف العام من التحليل

 بعدها

 تحديد فئة التحليل

   

 تحديد وحدة التعداد

 ليت  فا ضويما

 القيام بعملية التحليل

والتا 

 حساب صدق التحليل

 

الا
 الت

حو
 الن

صمد
 

المستخرجة من عملية تصنيف الفئات 
 التحليل


