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محاور اللكاء 

تعريف محتوى المقرر الدراسي

أهداف تحليل محتوى المقرر الدراسي 

طرائق تحليل محتوى المقرر الدراسي 

مفكوم تحليل محتوى المقررالدراسي



تعريف المحتوى

مجموعة من المعلومات والمبادئ والمفاهٌم 

واألفكار، وما ٌصاحب ذلك من صور ورسومات 

  وأشكال توضٌحٌة وأسئلة وتطبٌقات



مفكوم تحليل محتوى المقرر الدراسي

إحصاءىالمطارفىوالمؼاراتىاألدادوظى
 المضمنظىفيىالدروسىوكتابتؼاى،ىووذتملىرلى

الحكائق 

الكواهين التعميماتالمفاهيم 

الوظريات



 مالحــــظات تصــف جمــلالحػائق

 ، موقـــف أو بمادة خاصة

 مجـزأ   علمــً نــتاج وهً

 غٌر ، التعمٌم ٌتضمن ال

 ، وقتها فً للنقاش قابل

 تعدٌل علٌها ٌحدث وقد

 العلمٌة البراهٌن حسب

  والجدٌدة الحدٌثة

والحقائق ٌمكن قٌاسها عن طرٌق 

المالحظة والتجرٌب وتصنف غالبا 

فً النواحً المعرفٌة التالٌة 

أسماء العلماء

توارٌخحوادث علمٌة 

أسباب



 لها مصطلحات أو كلماتالمغاهوم

 فهً وذهنٌة لفظٌة داللة

  من الفرد لدى ٌتكون ما

 ٌرتبط ( فهم ، معنى )

 أو عبارة أو بكلمة  
ىمعٌنة عملٌة

ومن خصائص المفاهٌم 

المفهوم ٌتكون من جزأٌن هما  أن

(اسم ، داللة لفظٌة ) 

أن لكل مفهوم مجموعة من الخصائص

الممٌزة والتً ٌشترك فٌها مع جمٌع

أفراد فئة المفهوم
 المفهوم ٌنمو بصورة متدرجة فً الصعوبة أن

أن المفهوم ٌتضمن التعمٌم



 مجموعة تصف جملالتطمومات

 أو متشابهة مالحظات

 متكررة عامة مواقف

  ومتشابهة

 صحٌحة علمٌة جمل

 عام موقف عن تعبر

  جزئً ولٌس وشمولً

 علمٌا ناتجا ٌكون وال

  مـجــــــــــّزأ



الػوانون
الطلموظ

 متغٌرات مجموعة

 أو عالقـــــة بٌنها

 تـــــندرج ارتبـــاط

 ٌمكن مفاهٌم مجموعة معٌنة قاعدة تحت

 بصورة عنها التعبٌر

  ( عالقة بٌنها ) رمزٌة

وقد ٌكون القانون ثابتا لمدة طوٌلة لكونه ٌمّر عبر دراسات وتجارب عٌنٌة ، 

وقد ٌوصف بالثبات النسبً



النظروات
الطلموظ

 توضح ذهنٌة تصورات

 بــــٌن العـــالقــة مــدى

 المبادئ مــــن مجموعة

 أو العلمٌة والتعمٌمات

 أو المتغٌٌرات أو العالقة

  الظواهــــــــــــــــــر
 غالبا وتحتاج الواسع بالشمول تتسم وقد

  صالحة وتكون واإلثبات التجربة إلى

 تفسٌر فً ناجحة أنها طالما للعمل

 ٌناقضها ما حصل إذا وتعـدل ، المشاهدات

  مالئمة تصبح حتى

.وتنظمها فً صورة لها معنى ( العمٌمات ) أنها تعمل على ربط الحقائق والمفاهٌم والمبادئ –1

.لها أسئلة تفسٌرٌة تنمً عملٌة التفكٌر –2

.تعمل على اكتشاف المعرفة العلمٌة وتطوٌرها –3



 إعداد الخطط التعلٌمٌة الٌومٌة والفصلٌة - 1 



 اشتقاق األهداف التدرٌسٌة و إعداد األنشطة المناسبة - 2 



اختبار االستراتٌجٌات وطرائق التدرٌس المناسبة  - 3 



اختٌار الوسائل التعلٌمٌة والتقنٌات المناسبة  - 4 



الكشف عن نقاط القوة والضعف فً الكتاب المدرسً  - 5 



تصنٌف عناصر المحتوى لتسهٌل عملٌة تنفٌذ الحصة  - 6 



تحقٌق الشمولٌة والتوازن فً االختبارات التحصٌلٌة  - 7 



طرائقىتحلولىمحتوىىالمػررىالدرادي

هناك طرٌقتان ٌمكن من خاللهما تحلٌل

محتوى المقرر المدرسً 

تحلٌل محتوى المقرر
تحلٌل

محتوى الموضوع

تقسٌم  المقرر الدراسً 

إلى موضوعات رئٌسة

ثم تجزئتها إلى 

 موضوعات فرعٌة

استقصاء وتجمٌع المحتوٌات 

الفكرٌة المتماثلة فً المادة

الدراسٌة فً مجموعة 

واحدة



 (تحلولىمحتوىىالمػررى)ىإوضاحىالطروػظىاألولىى

( الخامس االبتدائً ) للصف ( الرٌاضٌات ) تحلٌل مقرر 

هـ 1418طبعة عام ( األول ) الفصل الدراسً 

(الكسور االعتٌادٌة ) 

  الكسور وتكافؤها(  1)         

  الكسر االعتٌادي(  1–1)                 

المقام والبسط (  1–1–1)                             

الكسر الحقٌقً (  2–1–1) 

 الكسر غٌر الحقٌقً(  3–1–1) 

تحوٌل الكسر غٌر الحقٌقً إلى عدد كسر ي(  2–1)              

الكسور المتكافئة (  3–1) 

تمٌٌز الكسرٌن المتكافئٌن وغٌر المتكافئٌن  (  1–3–1)                         

موضوع رئٌسً

موضوع فرعً من الموضوع الرئٌسً

موضوع فرعً من الموضوع الفرعً من الرئٌسً

موضوع فرعً من 

الموضوع الفرعً من 

الفرعً من الرئٌسً 



استمارة تحليل 
المحتوى

الوحدةالموضوع الصفحةالصف

السؤالمستوى الهدفالسلوكً الهدفالخبرة



بلعناىاللهىوإواكمىلولظىالػدر
وكلىرامىوأنتمىبخور


