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o املقدمة. 

o تعريف احملتوى 

o احملتوى حتليل تعريف 

o احلقائق واملعلومات  

o  املفاهيم واملصطلحات 

o  عد اوالقو) التعميمات ( املبادئ 

o القوانني 

o الفروض و النظريات العلمية  

o  املهارات  

o القيم واالجتاهات  

o  احملتوى طرق حتليل  

o أغراض حتليل احملتوى  
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o احملتوى ؟ بتحليل  ما املقصود 

o  ؟ املادة العلمية حمتوىما املقصود بتحليل 

o  بكتاب الصـف   ٣٤ماذا تفعل عندما تعرف أنك ستقوم بتدريس درس اخللية يف صفحة

  األول ثانوي ؟

  

  .إلحاطة باملادة املوجودة به لعل أول ما تفعله قراءة درس اخللية يف كتاب الطالب ل

  

نظرا ألن هذه املادة العلمية غالبا ما توجد يف شـكل  ادة العلمية املتضمنة يف الدرس ون احملتوى هو املإ

معلومات أخرى كتبت ـدف   سياق يتضمن معلومات أساسية مطلوب تعليمها للطالب باإلضافة إىل

علومات مل يسبق للطالب معرفتـها وهـي   وجد مقد تهي معلومات سبق للطالب معرفتها، و، والتمهيد

، و إحصـاء املعلومـات   التوضيح إال أا ليست املعلومات األساسية للدرسموجودة دف الشرح و

  .كتابتها منفصلة هو ما يعرف بتحليل مادة الدرس األساسية و

  .هو املادة العلمية املتضمنة يف الدرس املوجود يف كتاب الطالب:  ���� ا����
ى

هو حتليل املادة العلمية للدرس أي معلومات الدرس؛ لتحديد أوجه التعلم :  ���� ����� ا�����
ى 

  .املطلوبة اليت يتم وضع األهداف السلوكية للدرس يف ضوئها

إحصاء املعارف واملهارات األساسية املتضمنة يف الدروس وكتابتها فق ويتم إجراء عملية حتليل احملتوى و

  :ويشتمل على

  .ائق واملعلومات احلق .١

  .املفاهيم واملصطلحات .٢

 .املبادئ والقواعد .٣

 .الفروض والنظريات .٤

 .املهارات .٥

  .االجتاهات .٦

  

  

  

  

  

 احلقائق واملعلومات

 املفاهيم و املصطلحات

 املبادئ و القواعد

 القوانني

 النظريات



لذلك اقرأ معنا املعلومـات  .. لعلك تتساءل ما املقصود بكل واحدة مما سبق... عزيزي الطالب املعلم 

  التالية

  

�א����
ق�وא����و��� �

نات املنهج، فهـي العمـود   احلقائق واملعلومات من أبرز مكو

الفقري للمنهج، حيث يعترب أي منهج وعاء يضم معلومـات  

معينة ، وتأيت أمهية احلقائق من كوا إجنازات توصلت إليهـا  

  :البشرية عرب تطورها، وهناك أنواع من احلقائق 

  

 : احلقائق العلمية  .١
. وهي ما وصلتنا عن طريق احلواس والتجربة واحملاولة واخلطأ 

  : مثل

 .الشمس أكرب من األرض  �

  .اسم، فعل، حرف: تقسم الكلمة إىل ثالثة أنواع  �

  .قلب اإلنسان مكون من أربعة حجرات �

  

 :احلقائق الدينية  .٢
  :وهي ما حصلنا عليه من خالل الوحي ، من مثل 

 .أركان اإلسالم مخس  �

 .حممد صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا  �

  

  

  :حقائق رياضية  .٣
ة تتعلق بنظام األرقام والعمليات املتصلة ا كما وهي حقائق حتليلي

  :ومن هذه احلقائق. ة عن اتصاهلا تتعلق باخلطوط واألشكال الناجت

� ٨=  ٢ ���� ٤ 

� ٨=  ٦+  ٢ 

  ١٨٠جمموع زوايا املثلث يساوي  �

  

  قائقأنواع احل

 .علمية حسية �

 .دينية  �

 .رياضية  �

سهل احلقائق الرياضية ي

إثباــا ألــا حقــائق 

 .حتليلية

احلقائق هامة كوسـائل  

لكن . لنمو الشخصية 

إذا صارت هي اهلدف ، 

حتول التعليم إىل جمـرد  

حفظ وتلقـني حقـائق   

 .ومعلومات 

تعلم احلقـائق يرهـق   

الدماغ ويعيق عملـه ،  

فينمي أما تعلّم املفاهيم 

الـدماغ مـن خـالل    

الشبكات والصـالت  

اليت يقيمها مع مفاهيم 

 .أخرى 



 إن احلقائق مبختلف أشكاهلا تعترب القاعدة األساسية اليت يستخدمها الطالب يف بناء خربام ومهارام ،

لكن املشكلة أن بعض املعلمني يعتربون احلقائق أهدافا ائية للتعلّم وليس وسيلة لتنمية مهارات الطالب 

  .وشخصيته 

  

  :اخلصائص املميزة للحقائق 
  .يتوصل إليها اإلنسان عن طريق املالحظة املباشرة  �

  .أا نتاج علمي جمزأ يتضمن التعميم  �

  .يم و املبادئ العلمية تعترب الوحدات التركيبية لبناء املفاه �

 .ميكن تكرار مالحظتها و التأكد من صحتها  �
  

فهي نوع من احلقائق العلمية اليت تتصف بكوا حقائق كميـة أي أـا    Dataالبيانات  

 ختتص بوصف الظواهر أو األحداث وصفا كميا 

  

 א������מ�وא���ط�����

جتريد للعناصر املشتركة بني عدة "يعرف بأنه  أو مصطلح له داللة لفظية كما" كلمة:"يعرف املفهوم بأنه 

وألي مفهـوم  . ، أي أن املفهوم مصطلح له داللة بالنسبة ملواقف متعددة يف جمال العلم"مواقف أو حقائق

  .اسم وتعريف

  .اخل...املادة، األيون، احلمض، االنصهار، التمدد، :ومن أمثلة املفاهيم العلمية ما يلي 

  .يم وتصنيف وترتيب احلقائق واختصارهاوتساعد املفاهيم على تنظ

إن تدريس املفاهيم أكثر خصبا وعمقا من تدريس احلقائق، ففي تدريس احلقائق حنـن نقـدم معلومـات    

  . حمددة، لكنا يف تدريس املفهوم فإننا نقدم املفهوم بكل ما يتصل به من روابط وعالقات متعددة

ل احلواس، وتوقف بنا األمر عند حدود هذه احلقـائق،  فإذا كانت احلقائق معلومات توصلنا إليها من خال

  .فإن تدريس املفاهيم ميتتد إىل آفاق واسعة جديدة ميكن أن تغين عمل الدماغ وحتفزه للبحث والنمو

  

إننا حني نقول أن القاهرة عاصمة مجهورية مصر العربية هذه حقيقة يتم تعلّمها، وحفظها مث قد تنسى بعد 

  .فترة

  ...أما إذا 

  :فإن هلذا املفهوم إمدادات وعالقات عديدة مثل " . عاصمة"كّز على املفهوم مثل ر

 ما املقصود بالعاصمة؟ أمهية العاصمة؟خصائصها؟ �

 ملاذا تتخذ كل دولة عاصمة ؟ �



 ما لفرق بني العاصمة واملدينة العادية ؟ �

 .اخل .......... هل ميكن استبدال العاصمة ؟  �
  

  :فاهيم معرفة أساسية المتداد التعلم وربطه مبوضوعات أخرى مثل ولذلك تبدو معرفة املعلم بامل

 .جو العاصمة  �

 .سكان العاصمة  �

 .إحصائيات وأرقام عن العاصمة  �

 .احلياة يف العاصمة  �

 .اخل . ..... إجيابيات العيش يف العاصمة  �

ـ    يم إن الطالب وهو يناقش هذه املوضوعات سوف مير على العديد من احلقائق ويكتسـب بعـض الق

  . واالجتاهات واملهارات، ورمبا عرف عواصم عشرات الدول

  

  :أهمية تدريس املفاهيم 
  .أكثر ثباتا واستقرارا من احلقائق العلمية اجلزئية �

  .تسهل دراسة البيئة �

  .الزمة لتكوين املبادئ والقواعد والقوانني والنظريات العلمية �

  .ية املتناثرةهلا عالقة كبرية حبياة الطالب أكثر من احلقائق العلم �

 .تعترب أحد مداخل بناء املناهج الدراسية �

  

 ��دوא��و)�א���������(�א����د��

) التعميمـات (هي أساسيات مرتبطة باملفاهيم وكل من املبادئ 

  :تعبر عن عالقات بني مفاهيم مثل  عدوالقوا

 .العلم يؤدي إىل بناء األمة  

 .يزداد طول املعادن بارتفاع درجة احلرارة  

 .خالق تقود إىل اخلري والفضيلة األ 

كل جسم مغمور يف سائل يفقد من وزنه مبقـدار وزن   

 . لحجمه من السائ

زيادة عدد الثغور يف ورقة النبات تؤدي إىل زيادة معدل  

 .النتح

  

التعميمات غالبا ما تكون عالقـات  

أو الثبـات   هلا صفة االسـتمرارية 

 النسيب

عبـارة لفظيـة   ) التعمـيم  ( املبدأ 

صحيحة علميا تتضـمن احلقيقـة   

العلمية ، لـه صـفة الشـمولية و    

إمكانية التطبيق ، و يتضمن مفهوما 

 .علميا واحد أو أكثر

والقوانني أكثر ) التعميمات(املبادئ 

 .أمهية من جمرد حفظ احلقائق



فالتعليم اجليد هـو  .... طول املعادن وارتفاع احلرارة  العلم وبناء األمة،. الحظ العالقات بني املفاهيم 

  .مفاهيم وعالقات ال جمرد حقائق ومعلومات 

  

  :ويركز املعلمون على التعميمات ألا ميكن استخدامها دائما ويف مواقف متجددة فحني تقول 

يصلح أيضا هذا التعميم يصلح يف أزمان خمتلفة، كما " �� ا����� ا���ا���، و��� ا������ ا������    "

  :يف جمال العمل، واحلياة الشخصية، واختيار أي سلعة، أو اختاذ أي قرار ولذلك جيب االهتمام مبا يلي

 .تعليم التعميمات إىل الطالب والتركيز عليها أكثر من احلقائق املستقلة أو اجلامدة  �

 .تدريب الطالب على إجياد تعميمات أو استنتاج تعميمات  �
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 ��� ����     �������� �������� �������� ��������::::        

 .تعليم التفكري حيسن من شخصية الطالب  �

 .الرياضة مفيدة لبناء اجلسم  �

 .ترفع األمساء اخلمسة بالواو  �

 .خرب كان دائما منصوب أو حمل نصب  �

 .تتكاثر األمساك عن طريق البيض  �

 .املعادن تتمدد باحلرارة وتنكمش بالربودة �

 .ءمناخ البحر املتوسط حار جاف صيفا دافئ ممطر شتا �

        

        

�א��وא��ن �

������� ���� ���	
 ��� ����������� ���� ���	
 ��� ����������� ���� ���	
 ��� ����������� ���� ���	
 ��� ���� 

 .قانون أوم �

 .قوانني الزهرة �

 .قوانني الوراثة �

  

  

  

  

  

القانون عبارة لفظية صحيحة علميا 

تتضمن التعميم تعرب عن عالقة بني 

مفهومني أو أكثر ، و ميتاز القانون 

و ميكن . بأنه ثابت ملدة طويلة نسبيا 

حتديد وظيفة القانون يف التفسـري و  

 . التنبؤ



������א�������א���وض�و�א�� �

الفرض هو حماولة لتفسري جمموعة مـن احلقـائق،   

النظرية عبارة عن جمموعة من التصورات الذهنية و

تتكامل يف نظام معني توضح العالقـة  ) الفرضيات(

موعة من املبادئ والتعميمات العلمية حبيـث  بني جم

تفسر ظاهرة ما أو ظواهر، وتتسم بالشمول الواسع 

وحتتاج غالبا إىل التجربة واإلثبات، حيـث أن ـا   

جوانب هلا ما يدلل على صحتها بينمـا جوانـب   

) مثل نظرية اخلليـة . (أخرى منها ال تزال غري مثبتة

ـ  ري والتنبـؤ  والنظرية مثل القانون هلا دور يف التفس

  .ولكن بصورة أكرب من القانون

  

�:א�� ��א�� �

. إن تنمية املهارات من األهداف الرئيسة للتدريس 

فنحن نـتعلم حقـائق ومعلومـات، ونـدرس أو     

نستوعب املصطلحات واملفاهيم من أجل استخدامها 

  .كوسائل لتنمية املهارات وحتسني األداء

  :واملهارات أنواع 
الـركض،  : جلسد والقدرة على ممارسة مترينات وسلوكيات دقيقة مثـل  مهارات حركية تتعلق با .١

 .التوازن، استخدام األشغال اليدوية والفنية املختلفة كالرسم

 . مهارات عقلية وتتعلق مبهارات التفكري ومستويات هذه املهارات مثل التحليل والتركيب والتقومي .٢

احترام مشاعر اآلخرين، وإدارة العواطـف   مهارات عاطفية تتعلق باالتزان العاطفي والقدرة على .٣

 .الذاتية

 .مهارات اتصال تتعلق بالقدرة على إقامة تفاعالت مع اآلخرين .٤

فال نكتفي باحلقـائق  . كأهداف تدريسية يضعوا يف خططهم. إن املعلمني مطالبون بتنمية هذه املهارات

  .واملعلومات أو بالتعميمات

  

  

  

املهارة هي إتقـان أداء سـلوك أو   

حركة بشكل تلقائي ودون جهـد  

 .معقد 

جمموعة من التصورات "النظرية هي 

الذهنية الفرضية الـيت تتكامـل يف   

نظام معني يوضح العالقة بني جمموعة 

كبرية من املفاهيم واملبادئ والقوانني 

 "والقواعد العامة



 :�א���מ�وא#�"�����

القيم وامليول وأوجه التقدير املختلفة اليت ميكن تنميتها من خالل املناهج أو الوحدات الدراسية ونعين ا 

أو الدروس، وهي ال ينص عليها حمتوى الكتاب املدرسي ولكن يسـتطيع املعلـم أن حيـددها طبقـا     

  :للموضوع الذي يدرسه الطالب؛ فمثال 

رغوبة اليت ميكن تنميتها لدى الطالب هو ترشيد إذا كان موضوع الدرس عن املياه فمن االجتاهات امل �

 .استهالك املياه

وإذا كان موضوع الدرس عن اجلهاز العصيب لإلنسان، فيكون من االجتاهات املرغوبة الـيت ميكـن    �

 .تنميتها جتنب استخدام املخدرات وإدماا

  
 

  :و�' أ�,�� ه+* ا���# . ���' ��ّ�# �' أ%� ����� $�# وا��!ه!ت
 .مساعدة اآلخرينالتعاون و �

 .العمل مع اآلخرين �

 .احترام اآلخر �

 .اإلميان بالبحث العلمي �

 .التعلّم املستمر �

 .احترام احلقوق والواجبات �

إن اهلدف األكرب للتعليم هو بناء الشخصية، وهذا يتطلب أن يركز املعلمون يف أثناء التخطيط الدراسي 

  :على كل ما يبين الشخصية من 

 .معلومات وحقائق �

 .م ومصطلحاتمفاهي �

 .وقوانني ونظريات) تعميمات(مبادئ  �

 .مهارات �

 .قيم واجتاهات �

فاملعلم حيلل مادة الدرس، ويتعرف على هذه العناصر األساسية وخيطط إلحداثها يف سـلوك املـتعلمني   

  .كأهداف خلطته التدريسية
  :/�ق ����� ا����
ى 

  .حدة مثل جمموعة احلقائق جتميع العناصر املتماثلة يف املادة الدراسية يف جمموعة وا .١

 .تقسيم املادة الدراسية إىل موضوعات رئيسية مث جتزئة هذه املوضوعات إىل موضوعات فرعية  .٢
  :أ�1اض ����� ا����
ى 

  .إعداد اخلطط التعليمية اليومية و الفصلية  .١



  .اشتقاق األهداف التدريسية و إعداد األنشطة املناسبة  .٢

  .ريس املناسبة احتيار االستراتيجيات و طرق التد .٣

  .اختيار الوسائل التعليمية املناسبة  .٤

  .الكشف عن نقاط القوة و الضعف يف الكتاب املدرسي  .٥

  . حتقيق الشمولية و التوازن يف االختبارات التحصيلية  .٦

  

  ....عزيزي الطالب املعلم 

وجه نود أن نوضح لك أنه ليس من الضروري أن يتضمن كل درس تقوم بالتخطيط له وتدريسه كل أ

، فقد يتضمن درس ما بعض هذه )اخل... حقائق، مفاهيم، تعميمات، مهارات، اجتاهات (التعلم السابقة 

  .األوجه، بينما يتضمن درس آخر مجيع هذه األوجه


