
1 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

                 

  كيفية تحليل المقررات الدراسية

 

  : المقدمة

قادرًا على عضو هيئة التدريس  يعد المحتوى الدراسي أهم مكونات المنهج ، لذا فإن تحليله يجعل    

 لها ، ألن العملية تنظيم مجموع المعارف والمهارات بشكل يساعده على تحقيق األهداف المخطوط

في تحضير  ويفيدهعضو هيئة التدريس  التدريسية تسير وفق خطوات منظمة والتحليل يوجه عمل

التحصيلية األمر الذي ييسر  أنشطة مختلفة تناسب عناصر المحتوى ، ويساعدنا في بناء االختبارات

 . في االختبار اختيار عينة ممثلة لجميع جوانب المادة لتضمينها لعضو هيئة التدريس

  :المادة التدريبيةأهداف 

المتدرب من تحليل محتوى المادة الدراسية من خالل تحقيق  تهدف المادة التدريبية إلى تمكن   

  : األهداف التالية

  .أن يحدد المتدرب مفهوم تحليل المحتوى الدراسي وعناصره *

  .أن يوضح المتدرب أغراض تحليل المحتوى الدراسي*

  .الدراسيأن يميز بين عناصر المحتوى *

  .أن يصنف المحتوى الدراسي إلى عناصره الرئيسية*

  .أن يعد نموذج تحليل محتوى درس أو وحدة دراسية*

  : مفهوم تحليل المحتوى

واصطالحاَ تجزئة الشيء إلى مكوناته األساسية وعناصره التي ( التجزئـة : ) التحليـل لغـة    

ذرتي أكسجين وذرة هيدروجين، فمعنى ذلك أن العنصرين فإذا قلنا أن الماء يتكون من .يتركب منها

المكونان للماء هما األكسجين والهيدروجين، وأن العناصر المكونة للبناء هي اإلسمنت والحديد 

  .الخ………والرمل واألبواب والشبابيك

   كل  فنقول أن الكتاب يتكون من وحدات دراسية محددة، الجامعي ما إذا انتقلنا إلى تحليل الكتابأ*

  .وحدة تتحدث عن موضوع معين  
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فنقول أنه يتكون من فكرة عامة وأفكار جزئية، وشواهد ( التعبيري)أما تحليل الموضوع اإلنشائي *

  .قرآنية وأحاديث نبوية، وأبيات شعرية وقيم واتجاهات ومقدمة وعرض وخاتمة  

أفكار وعاطفة وخيال وصور أما عند تحليل القصيدة الشعرية فنقول أنها تتكون من مفردات و*

  .بيانية وجمالية وقيم  

إذاَ فكل شيء إذا قمنا بتحليله لوحدنا بأنه يتكون من عناصر ومكونات وأجزاء تشكل بمجموعها 

  .وعند تآلفها وتناغمها ذلك الشيء

أما المحتوى الدراسي فهو ذلك الموضوع أو النص الذي يتكون من عناصر وأجزاء، والذي نحن *

  .من محاضرةواحدة أو في أكثر  محاضرةبصدد تدريسه واستعراضه مع الطلبة في 

 : تعريف المحتوى

  " التي يمكن أن تحقق األغراض التربوية واالتجاهاتمجموعة المعارف ، المهارات ، والقيم ،  "

لذا علينا عندما نتحدث عن محتوى المناهج ، أال نفهم هذا المحتوى على أنه مجموعة مواد للتعليم ، 

وإنما مجموعة أهداف تعبر عن قدرات ومهارات وكفاءات ، وكذلك قيم وآداب السلوك العامة التي 

بها المتعلم يجب أن يكتسبها المتعلم ويفيد تحديد المحتوى في معرفة الخبرات التي يريد أن يلم 

  . وطرائق تعلم المتعلمين لهذه الخبرات

يعتبر المحتوى من أهم مكونات المنهج الدراسي وفيه تنظم مجموعة المعارف والمهارات على    

  . نحو معين يساعد في تحقيق األهداف المخطط لها

ف مصطلح تحليل المحتوى بأنه      التي صممت مجموعة األساليب واإلجراءات الفنية ) وقد عرَّ

لتفسير وتصنيف المادة الدراسية بما فيها النصوص المكتوبة والرسومات والصور واألفكار 

 . (المتضمنة في الكتاب أو المنهاج

  : وتتصف مهارات تحليل المحتوى بعدة خصائص وسمات منها

مؤلف وما التركيز على تحليل ظاهرة النصوص وترابطها معا ، وال تتطرق إلى النوايا الخفيفة لل *

  . يقصده فهي تنحى في عملها المنحي الوصف وتبتعد عن المنحى التقويمي وإصدار األحكام   

ليل ، بحيث تصف المادة المحللة بموضوعية ، كما حاستخدام األسلوب العلمي المنظم في الت* 

  . جاءت في الكتاب ، وتفسر الظواهر فيها تقع في المحتوى   
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   :المحتوىالفائدة من تحليل 

  . القائم بعملية التحليل من خالله على كل جزئيات الموضوع عضو هيئة التدريسيتعرف *

يفتتح المجال أمام القائم بعملية التحليل ؛ إلبداء الرأي وتسجيل المالحظات والقبول والرفض ـ *

  . أحياناً ـ ألفكار الكاتب أو المؤلف  

  . بصورة دقيقة ومحددة لمحاضراتيسهل عملية صياغة أهداف ا *

  . يسهل عملية التقويم ، ويحقق شموليتها*

بكل ما تحتويه  عضو هيئة التدريستحليل جميع موضوعات المادة الدراسية ينمي الخبرة لدى *

  . المادة  

  لماذا نحلل المحتوى ؟

 إعداد الخطط التعليمية  -1

  .اشتقاق األهداف التعليمية -2

  .االستراتيجيات التعليمية المناسبةاختيار  -3

  . اختيار الوسائل التعليمية والتقنيات المناسبة-4 

  . بناء االختبارات التحصيلية وفق الخطوات العلمية- 5 

  . تبويب أو تصنيف عناصر المحتوى لتسهيل تنفيذ الخطة-  6 

  . الدراسيالمحتوى الكشف عن مواقف القوة والضعف في -7

  : توى الدراسيعناصر المح

  : يتكون المحتوى الدراسي من العناصر التالية

 وهي العناوين الرئيسة والفرعية الواردة في الوحدة الدراسية: المفردات - 1

صور ذهنية تشير إلى مجموعة من العاصر ) تعرف المفاهيم بأنها : المفاهيم والمصطلحات  2- 

المصطلحات فهي ما تم االتفاق على إطالقه على شيء أما ( المتقاربة ويعبر عنها بكلمة أو أكثر 

  . معين

تعرف الحقيقة بأنها عبارة عن بيانات أو أحداث أو ظواهر ثبتت صحتها ، : الحقائق واألفكار  - 3

  . واألفكار هي مجموعة حقائق عامة تفسر الظواهر أو العالقات
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  .عالقة بين مفهومين أو أكثرتعرف التعميم بأنه عبارة تربط أو توضح ال: التعميمات  -4

أما  القيم هي المعايير التي يتم في ضوءها الحكم على المواقف أو السلوك ،: القيم واالتجاهات  5- 

االتجاه فهو مفهوم فردي شخصي يحدد ميول اإلنسان نحو األشياء أو األشخاص أو المواقف فيؤثر 

  . اقف المختلفةفي سلوكه نحوها ويعمل على توجيه هذا السلوك في المو

وهي الممارسات العقلية والعلمية التي يقوم بها الطلبة وتكون تعرض الطلبة لخبرات : المهارات  6-

  . تربوية مقصودة ومخطط لها

  . الرسومات والصور واألشكال التوضيحية -7

  . األنشطة والتدريبات واألسئلة -8

 

   :طرق تحليل المحتوى   

المحتوى تعتبران األكثر شيوعا في االستخدام علما بأن لكل موضوع توجد طريقتان لتحليل 

  : دراسي طريقته الخاصة في تحليل محتواه تناسب مع طبيعته

الطريقة التي تقوم على تجميع العناصر المتماثلة في المادة الدراسية في مجموعة واحدة مثل  - أ

  . الخ .… ماتمجموعة المفاهيم ، مجموعة الرموز ، مجموعة التعلي    

الطريقة التي تقوم على تقسيم المادة الدراسية إلى موضوعات رئيسية ثم تجزئه هذه   -ب

 الموضوعات إلى موضوعات فرعية     

 

 : اآلتيةعلى هذا يكون تحليل المحتوى بالمفاهيم 

 :الخطط التعليمية اليومية - 1

  الجامعي وتعنى محتوى وحدات الكتاب    

 األهداف التدريسية -2

 :مجموعة المفاهيم  *

  ومنها المجرد يكونها الفرد تتمثل في كلمة واحدة منها الملموس   عبارة عن تصورات ذهنية   

  :المصطلحات *

 وال تقبل إدخال تعديالت عليها وهي مفاهيم محددة متفق عليها
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 (السلوكية ) األهداف التدريسية  -3

. عضو هيئة التدريسوتتحقق التنمية عن طريق الممارسة مع التوجيه المناسب الدائم من جانب 

 :ويمكن تعريف المهارة على النحو التالي

أن يؤدى الفرد العمل المطلوب منه في أقل وقت ممكن، وعلى أعلى مستوى من اإلتقان، وبأقل ”

  جهد، على أن يتحقق من صحة وسالمة العمل الذي قام به بعد إنجازه واالنتهاء منه 

 :القيم واالتجاهات -4

لدولة فى جهودهم وتعنى القيم التى يكتسبها الطالب من خالل الدرس مثل تقدير دور العلماء او ا   

 المبذولة من اجل العلم    

 وتعنى طرق التدريس المستخدمة: استراتيجيات التعليم المناسبة-5 

 :وتشمل الوسائل التعليمية والتقنيات المناسبة - 6 

 -والنشاط المصاحب ابحاث  زيارات ميدانية وغيرها  -االنترنت  -المكتبة  - مصادر المعرفة     

 .مجسمات –مقاالت    

 

 

 

 

 
 أعداد نواتج التعلم وتحليل المحتوى الدراسي                          

 محمد الكرش: األستاذ الدكتور                                     

  فرع دمنهور –جامعة األسكندرية  –كلية التربية                        

 

  : المقدمة

لذا فإن تحليله يجعل المدرس قادراً على  ات المنهج ،يعد المحتوى الدراسي أهم مكون

على تحقيق األهداف المخطوط لها  تنظيم مجموع المعارف والمهارات بشكل يساعده

والتحليل يوجه عمل المدرس  ، ألن العملية التدريسية تسير وفق خطوات منظمة

بناء ويساعدنا في  ويفيده في تحضير أنشطة مختلفة تناسب عناصر المحتوى ،

لجميع جوانب  االختباراتالتحصيلية األمر الذي ييسر للمدرس اختيار عينة ممثلة

 . المادة لتضمينهافي االختبار
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  :أهداف المادة التدريبية

 

الدراسية من  تهدف المادة التدريبية إلى تمكن المتدرب من تحليل محتوى المادة

  : خالل تحقيق األهداف التالية

 

  .تحليل المحتوى الدراسي وعناصره مفهومأن يحدد المتدرب  -1

  .تحليل المحتوى الدراسي أن يوضح المتدرب أغراض -2

 

  .المحتوى الدراسي أن يميز بين عناصر -3

 

  .الدراسي إلى عناصره الرئيسية أن يصنف المحتوى -4

 

  .محتوى درس أو وحدة دراسية أن يعد نموذج تحليل -5

 

  : مفهوم تحليل المحتوى
األساسية وعناصره التي  واصطالحاَ تجزئة الشيء إلى مكوناته( التجزئـة : ) يـل لغـةالتحل

هيدروجين، فمعنى ذلك أن  فإذا قلنا أن الماء يتكون من ذرتي أكسجين وذرة.يتركب منها

العناصر المكونة للبناء هي اإلسمنت  العنصرين المكونان للماء هما األكسجين والهيدروجين، وأن

  .الخ………لرمل واألبواب والشبابيكوالحديد وا

 

a يتكون من عناصر وأجزاء، والذي  أما المحتوى الدراسي فهو ذلك الموضوع أو النص الذي

  .في أكثر من حصة نحن بصدد تدريسه واستعراضه مع الطلبة في حصة واحدة أو

 : تعريف المحتوى

 " ن أن تحقق األغراض التربويةالمعارف ، المهارات ، والقيم ، واإلتجاهات التي يمك مجموعة "

 

 عندما نتحدث عن محتوى المناهج ، أال نفهم هذا المحتوى على أنه مجموعة مواد للتعليم لذا علينا

العامة  ، وإنما مجموعة أهداف تعبر عن قدرات ومهارات وكفاءات ، وكذلك قيم وآداب السلوك

يريد أن يلم بها  معرفة الخبرات التيالتي يجب أن يكتسبها المتعلم ويفيد تحديد المحتوى في 

  . المتعلم وطرائق تعلم المتعلمين لهذه الخبرات

 

 

المعارف والمهارات على  يعتبر المحتوى من أهم مكونات المنهج الدراسي وفيه تنظم مجموعة

  . نحو معين يساعد في تحقيق األهداف المخطط لها

 

الفنية التي صممت  األساليب واإلجراءاتمجموعة ) وقد عرَّف مصطلح تحليل المحتوى بأنه 

والرسومات والصور واألفكار  لتفسير وتصنيف المادة الدراسية بما فيها النصوص المكتوبة

  . ( المتضمنة في الكتاب أو المنهاج

 

  : وتتصف مهارات تحليل المحتوى بعدة خصائص وسمات منها

 

النوايا الخفيفة للمؤلف  وال تتطرق إلى التركيز على تحليل ظاهرة النصوص وترابطها معا ، -*أ

  . التقويمي وإصدار األحكام وما يقصده فهي تنحى في عملها المنحي الوصف وتبتعد عن المنحى
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العلمي المنظم في التخليل ، بحيث تصف المادة المحللة بموضوعية ، كما  استخدام األسلوب -*ب

  . حتوى، وتفسر الظواهر فيها تقع في الم جاءت في الكتاب

 

  : الفائدة من تحليل المحتوى
  . المعلم القائم بعملية التحليل من خالله على كل جزئيات الموضوع يتعرف.1

ـ  المجال أمام القائم بعملية التحليل ؛ إلبداء الرأي وتسجيل المالحظات والقبول والرفض يفتتح.2

  . أحياناً ـ ألفكار الكاتب أو المؤلف

  . دقيقة ومحددة أهداف الدرس بصورةيسهل عملية صياغة  .3

  . يسهل عملية التقويم ، ويحقق شموليتها .4

  . جميع موضوعات المادة الدراسية ينمي الخبرة لدى المعلم بكل ما تحتويه المادة تحليل.5

 

  لماذا نحلل المحتوى ؟

  . الفصلية واليومية إعداد الخطط التعليمية -1

  . التعلميةالتعليمية  اشتقاق األهداف -2

  .التعليمية التعلمية المناسبة اختيار االستراتيجيات -3

  . التعليمية والتقنيات المناسبة اختيار الوسائل -4

  . التحصيلية وفق الخطوات العلمية بناء االختبارات -5

  . المحتوى لتسهيل تنفيذ الخطة تبويب أو تصنيف عناصر -6

  . والضعف في الكتاب المدرسي الكشف عن مواقف القوة -7

   :عناصر المحتوى الدراسي

  : يتكون المحتوى الدراسي من العناصر التالية

   .وهي العناوين الرئيسة والفرعية الواردة في الوحدة الدراسية أو الدرس  :المفردات1- 

إلى مجموعة من  صور ذهنية تشير) تعرف المفاهيم بأنها   :والمصطلحاتالمفاهيم 2- 

تم االتفاق على إطالقه  أما المصطلحات فهي ما( العاصر المتقاربة ويعبر عنها بكلمة أو أكثر 

  . على شيء معين

الحقيقة بأنها عبارة عن بيانات أو أحداث أو ظواهر ثبتت  تعرف  :الحقائق واألفكار3- 

  . حقائق عامة تفسر الظواهر أو العالقات صحتها ، واألفكار هي مجموعة

  .عبارة تربط أو توضح العالقة بين مفهومين أو أكثر تعرف التعميم بأنه  :ميماتالتع4- 

 

السلوك  القيم هي المعايير التي يتم في ضوءها الحكم على المواقف أو  :القيم واالتجاهات5- 

األشخاص أو  ، أما االتجاه فهو مفهوم فردي شخصي يحدد ميول اإلنسان نحو األشياء أو

  . المختلفة سلوكه نحوها ويعمل على توجيه هذا السلوك في المواقف المواقف فيؤثر في

الطلبة وتكون تعرض الطلبة  وهي الممارسات العقلية والعلمية التي يقوم بها  :المهارات6- 

  . لخبرات تربوية مقصودة ومخطط لها

   .والصور واألشكال التوضيحية الرسومات7- 

  . األنشطة والتدريبات واألسئلة -8

   :طرق تحليل المحتوى

 
االستخدام علما بأن لكل موضوع  توجد طريقتان لتحليل المحتوى تعتبران األكثر شيوعا في
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  : دراسي طريقته الخاصة في تحليل محتواه تناسب مع طبيعته

 

المادة الدراسية في مجموعة واحدة مثل  الطريقة التي تقوم على تجميع العناصر المتماثلة في -*أ

  . الخ. …التعليمات  لمفاهيم ، مجموعة الرموز ، مجموعةمجموعة ا

 

على تقسيم المادة الدراسية إلى موضوعات رئيسية ثم تجزئه هذه  الطريقة التي تقوم -*ب

  فرعية الموضوعات إلى موضوعات

 

  بالمفاهيم االتية على هذا يكون تحليل المحتوى

  الفصلية واليومية الخطط التعليمية1- 

 المدرسى ى وحدات الكتابوتعنى محتو

 

  :- األهداف التدريسية وتشمل2-

 حقائق
 ، التواريخ -: مثل 

 أسماء ألشخاص ،) واألسماء 

  ( ... أو أشياء ، أو أماكن ،

 . واألسباب ، كالنكاح والنسب في التوارث

  . و الشروط ، كشروط الصالة

  .والمعارك ،  و األحداث ، كالغزوات ،

 والظروف

  المفاهيممجموعة  -ب
 عبارة عن تصورات ذهنية

  كلمة واحدة يكونها الفرد تتمثل في

 الخف شجرة ، دار ، سيارة ، -: منها الملموس مثل 

 ..... اآلنية ، الشمس ، القمر

 القانون ، الحرية ، األخالق ، -: ومنها المجرد مثل 

 الهداية والعدل ، واإليمان ، واإلسالم ، والتوحيد ،

  المصطلحات -ج
 عليها وهي مفاهيم محددة متفق

 عليها وال تقبل إدخال تعديالت

  المتر ، الكيلو ، اللتر، الصاع -: مثل 

  المد ، الفرسخ ، البريد ، األوقية

 

  السلوكية) األهداف التدريسية -د
ويمكن تعريف . المعلم وتتحقق التنمية عن طريق الممارسة مع التوجيه المناسب الدائم من جانب

 :التالي على النحو المهارة

 

أقل وقت ممكن، وعلى أعلى مستوى من اإلتقان، وبأقل  أن يؤدى الفرد العمل المطلوب منه في”

  < العمل الذي قام به بعد إنجازه واالنتهاء منه جهد، على أن يتحقق من صحة وسالمة
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  القيم واالتجاهات-و

تقدير دور العلماء او الدولة خالل الدرس مثل  وتعنى القيم التى يكتسبها الطالب من

  فى جهودهم المبذولة من اجل العلم

 

 استراتيجيات التعليم المناسبة3-

  وتعنى

  طرق التدريس المستخدمة

 

 المناسبة الوسائل التعليمية والتقنيات4-

  وتشمل

  زيارات ميدانية وغيرها - االنترنت -المكتبة  -الكتاب المدرسى  -مصادر المعرفة 

  مجسمات -مقاالت  - خريطة -لمصاحب ابحاث والنشاط ا

  اساليب التقويم6- 

 

  مكونات خريطة المنهج

 

 المعايير •

  المناهج الدراسية للمواد المختلفة نواتج التعلم كتب الهيئة لمعايير محتوى •

  موضوعات المنهج/ المحتوى  •

  الكتاب المدرسى من •

 النشط تعلماساليب ال)استراتيجيات التعليم والتعلم  •

  التعليم التعاونى

 المشكالت حل

  العصف الذهنى

  األنشطة التعليمية •

  يرتب

 يصمم

 يرسم

  أساليب التقييم االنشطة التحريرية على مستوى الوحدة

 اختبارات شفوية •

  كراسات الطالبات - األدلة والشواهد على حدوث التعلم •

  ملف انجاز الطالب  -التجضي كراسة •

  خرائط –ابحاث 

 

  فوائد خرائط المنهج

  أداة تواصلية بين المعلم والطالب •

  ( المحتوى للمادة الدراسية تحليل)يقوم بها المعلم ) أداة تخطيطية •



11 
 

  والمعلومات المهمة تساعد على التركيز على األهداف •

  تنمى المهنية واإلبداع فى التدريس •

 ( حديثة التعلم النشط بانواعهال باطالع المدرس واتباعها طرق التدريس) •

  تساعد على تعميق تدريس المفاهيم •

  خطوات المنهج رأسيا توضح •

 محتوى تحليل المنهج من) •

 الشهر •

 الوحدة محتوى

 جوانب التعلم

 ومهارات حقائق و مفاهيم •

 القيم واالتجاهات •

 استراتيجية التعلم •

 المناسبة الوسائل التعليمية والتقنيات

 النشاط المصاحب/ ر المعرفةمصاد •

 التقويم اساليب •

  القضايا المتضمنة

•  

  فوائد خرائط المنهج للمؤسسة

 

  :يمكن للمؤسسة أن تستخدم خريطة المنهج ل

 

  تحديد الفجوات فى اإلتساقات الرأسية واألفقية فى المنهج •

 

  ف والمهاراتتقييم ما أتقنه الطالب فى الصفوف السابقة للبناء عليه حيث المعار •

 

  اإلتساق األفقى يؤكد أن كل المعلمين يتبعون نفس الخط الزمنى •

 

تنظيم عناصر المنهج فى شكل مرئى يسهل ادراكه من قبل المعلمين مما ييسر  •

  اإللتزام به

 كل يوم ........ متى

  عملية مستمرة طوال اليوم

  :اإلجراءات اآلتية ويتم تصميم خريطة المنهج فى ضوء

 

الدراسية من المعايير األكاديمية للمادة  اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة للمادة .1

  الدراسية كتب الهيئة لمعايير المواد.الدراسية 

التعلم للهيئة  كتاب نواتج) تحديد وصياغة نواتج التعلم المتعلقة لكل مقرر دراسى  .1

 ( ومعايير المادة الدراسية
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  فى ضوء نواتج التعلم الخاصة به لكل مقرر دراسىتحديد المحتوى المالئم  .1

  . التعليمية التى تتفق وهذه النواتج تحديد استراتيجيات التدريس واألنشطة .1

 

 . المنهج التعليمى أو المقرر الحصول على تغذية راجعة لتطوير عناصر 

 

  :وسائل تعلم ذاتي 

 

على شكل  تعليمية قد تكونوسائل يعتمد عليها الطالب في تعليم نفسه، وهي مواد 

  .كتاب أو فيلم تعليمي، أو تسجيل صوتي وقد تكون كلها في حقيبة واحدة

 

  :التدريس المصغر 

المعلم فيها موضوع درس صغير في مدة تترواح ما بين  طريقة في التدريس يتناول

بحيث يحاول المعلم فيها تقريب المادة . طالب دقيقة لطالب واحد إلى عشرة( 5-02)

كافة أنواع الفروق الفردية، أيضاً هذه الطريقة  للمستويات المختلفة لطالبه، مراعياً 

استكشافية تمكنه من الوقوف على أخطائه ثم العودة مرة  تجعل المتعلم مزوداً بأساليب

والمتعلم نفسيهما ويعتمد هذا النوع من التدريس على  أخرى ليصحح كل من المعلم

  .الراجعة التصوير بالفديو والتغذية

 

  :التغذية الراجعة

 عملية استرجاع نفس معلومات الطالب التي سبق أن اكتسبوها وذلك عن طريق

وتقوم على أساس التعرف على الصعوبات التي تواجه المعلم . أسئلة تقود إلى ذلك

  .التغلب عليها والتعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وتالفيها ومحاولة

 

  :لفرديةالفروق ا 

االنحرافات  اختالف الطالب في مستوياتهم العقلية والمزاجية والبيئية وهي تمثل

  .الفردية عن المتوسط الجماعي في الصفات المختلفة

 

  :تقنيات التعليم -17

العملية التعليمية، مع التركيز على المتعلم وليس  تطبيق المبادئ العلمية في

للوسائل السمعية البصرية والمعامل والمختبرات  الموضوع، واالستخدام الواسع

  .واآلالت التعليمية

 

  :التقويم القبلي 

اتخاذ القرارات بطريقة علمية في أي من المجاالت المختلفة  التقويم الذي يساهم في

  .المستوى الذي يكون عليه المتعلم قبل قيامه بالدراسة بطريقة علمية ويحدد

 

  :التقويم التكويني 
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تكون المعلومة للطالب بهدف التحقق من فهم الطالب للمعلومة  الذي يتم في أثناءوهو 

  .التي مر بها

 

  :التقويم المستمر -

لعملية التدريس، ومستمراً باستمرارها، والهدف منه تعديل  التقويم الذي يتم مواكباً 

أو  الراجعة بناء على ما يتم اكتشافه من نواحي قصور المسار من خالل التغذية

نتائج التقويم في مختلف المراحل، إضافة إلى ما يتم  ويتم تجميع. ضعف لدى التالميذ

  .المستوى النهائي في نهاية العمل من أجل تحديد

 

  :األهداف السلوكية

التدريس،  الناتجطيب التعليمي المتوقع من التلميذ بعد عملية: الهدف السلوكي هو

  :ألهداف السلوكية ثالثة مجاالتول. ويمكن أن يالحظه المعلم ويقيسه

 

  المجال النفس الحركي( المجال الوجداني ج( المجال المعرفي ب( أ

عن اقرانهم  الطلبة المتعثرين دراسيا اي الضعاف في بنود اي مادة علمية والمتخلفين

  في الفصل في فهم المهارات

 

 -تحليل- التركيب التقويم

  مواقف جديدة  التطبيق

  أو اقتراح او منتج جديد ااألفكار إلنتاج خطة دمج وتكامل

  يركب –يخطط  – يبنى –يفترض  -يبتكر - يصمم

 

  ؟............ماذا تفعل لو •

  كيف تعدل تلك الخطة ؟ •

  ؟.....ل هل يمكن أن تجد طريقة جديدة •

 

  ؟......كيف تختبر  •

 

 

 التحليل

  والعالقات بينها والمدلوالتاألشياء واالفتراضات  وتمييز فروع ومكونات تصنيف

  يوزع –يقارن  –مجموعات  يكون - يفصل –يحلل 

 

  ؟....ما أجزاء أو خصائص  •

  ؟.....إلى ...كيف ينتمى •

  ماذا كان يهدف المؤلف؟ •
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 ؟......ل ما الدليل الذى يمكن أن تجده •

 

 التطبيق

 مشكلة ما بتوجيهات والمبادىء النجاز مهمة أو حل واستخدام البيانات اختيار ونقل

  بسيطة

 

  يكون –يطبق  –يعرض  – يحل –يحسب  – يستخدم

 

  ؟ المسألة كيف يمكنك أن تحل تلك •

  ..........احسب مساحة •

 

 .......... ماذا تعتقد أن يحدث لو •

 

 الفهم

  بناء على التعلم السابق أوتفسير المعلومات فهم وترجمة

  يبين –يوضح  – يصف – يلخص –يفسر 

  ...........ما أسباب •

  ......... صيغ بكلماتك •

  ؟........ما الفكرة الرئيسية فى  •

 ؟..........ما أوجه التشابه بين  •

  التذكر

  واسترجاع المعلومات تذكر

  يعرف

 ............... عرف

 

 

  : مالحظات هامة

  . معلمى المادة عند إجراء هذه الخطوة البد من اجتماع يشمل

 

 . درس/ التعلم الواحد فى المقرر يمكن أن يرتبط بأكثر من وحدة  ناتج •

 

  الوقت ، والجهد الضرورى ، واألهمية أهمية نواتج التعلم تختلف من حيث •

 

 

  نواتج التعلم
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 ت الممارسا_ المؤشرات  

 

 محتوى المنهج الحالى

 

  استراتيجيات التعليم والتعلم

 

  األنشطة التعليمية

 

 التقويم أساليب

 

  أدلة وشواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


