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:مفهوم تحلٌل المحتوى   

ٌة التحلٌل من الناحٌة اللغوٌة تعنً التجزبة ، واصطالحاً تجزبة الشًء إلى مكوناته األساس

إذا قلنا أن الماء ٌتكون من ذرتً أوكسجٌن وذرة هٌدروجٌن فوعناصره التً ٌتركب منها ، 

. األوكسجٌن والهٌدروجٌن  ٌحتوي علىلماء افمعنى ذلك أن   

وأبواب فمعنى هذا أن البناء ٌحتوي  اسمنت وحدٌد وشبابٌكطابوق وولو قلنا أن البناء ٌتكون من 

   .على تلك العناصر 

 

وى الدراسً فهو الموضوع أو النص الذي نحن بصدد تدرٌسه وشرحه واستعراضه مع أما المحت

الحقابق ، المفاهٌم ، " المتعلم خالل حصة أو مجموعة حصص والذي ٌتكون من عناصر وأجزاء 

باإلضافة إلى المهارات والقٌم التً ٌمكن أن تحقق " الخ ...التعمٌمات ، النظرٌات ، القوانٌن 

.    ة بأنواعها األهداف التربوي  

 

اإلجراءات الفنٌة التً صممت لتفسٌر من ومن هنا فإنه ٌمكن اعتبار تحلٌل المحتوى أنه مجموعة 

  . المادة الدراسٌة بما فٌها النصوص المكتوبة والرسومات والصور واألفكار المتضمنة فً المنهج

 

سٌة ووضع الخطط الالزمة وبذلك فإن تحلٌل المحتوى ٌسهم بشكل كبٌر فً تطوٌر المناهج الدرا

لتدرٌسها ، كما أنها عملٌة عالجٌة تؤدي إلى تحسٌن تلك المناهج من خالل الحذف أو اإلضافة أو 

التعدٌل ، كما أنه ٌؤدي إلى زٌادة فهم محتوى الكتاب المدرسً ألنه ٌساعد على إدراك ما بٌن 

. مكوناته من عالقات   

 

:-رات تحلٌل المحتوى الخصائص والسمات التً تتصف بها مها ¤    

التركٌز على تحلٌل النصوص بشكل مباشر وعدم التطرق إلى نواٌا المؤلف وما ٌقصده حتى  -1

. والتفسٌر الخاطا للحقابق ال نبتعد عن التحلٌل الفعلً للمادة   

. تحلٌل الجداول والرسوم البٌانٌة والخرابط والصور وتحوٌلها إلى حقابق ومهارات تطبٌقٌة  -2  

ستخدام األسلوب العلمً المنظم فً التحلٌل ووصف المادة العلمٌة المراد تحلٌلها كما جاءت ا -3

. فً الكتاب المدرسً   
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:-الفوائد التً نجنٌها من تحلٌل المحتوى  ¤    

. ٌتعرف المعلم القابم بعملٌة التحلٌل من خالل تحلٌله للمادة على كل جزبٌات الموضوع  -1  

. اغة أهداف الدرس بصورة دقٌقة وعلمٌة ومحددة ومتنوعة ٌسهل عملٌة صً -2  

. ٌسهل عملٌة التقوٌم وٌحقق شمولٌته  -3  

تحلٌل جمٌع موضوعات الكتاب المدرسً ٌنمً للمعلم الخبرة بكل ما ٌحتوٌه ذلك الكتاب من  -4

. الخ ...معلومات ومفاهٌم ومهارات   

. صٌلٌة وتحدٌد مواطن األسبلة ٌساعد المعلم على وضع وصٌاغة االختبارات التح -5  

 

  :-وقد ٌتساءل العاملون فً المجال التربوي لماذا نقوم بعملٌة تحلٌل المحتوى  ¤

. إعداد الخطط التعلٌمٌة الفصلٌة والٌومٌة  -1  

( . معرفٌة ونفس حركٌة ووجدانٌة ) اشتقاق األهداف التعلٌمٌة بأنواعها الثالث  -2  

. المناسبة للدرس ( طرابق التدرٌس) تعلٌمٌة اختٌار االستراتٌجٌات ال -3  

خرٌطة ، حاسوب ، صور ، مجسم ، فٌلم ) اختٌار الوسابل التعلٌمٌة المناسبة للموضوع  -4

( . الخ .... تربوي   

. بناء االختبارات التحصٌلٌة وفق الخطوات العلمٌة  -5  

. تبوٌب وتصنٌف المحتوى لتسهٌل تنفٌذ الخطة الٌومٌة  -6  

.   شف عن مواقف القوة والضعف فً الكتاب المدرسً بعد القٌام بعملٌة التحلٌل الك -7  

 

   ( :-بالنسبة للمؤلف ) األمور التً ٌجب مراعاتها عند اختٌار المحتوى الدراسً  ¤

أن ٌتالءم المحتوى مع واقع الحٌاة ومشكالتها ومستجٌباً ألهداف المجتمع الذي نعٌش به  -1

فٌه من جهة ، ومواكباً آلخر التطورات العلمٌة واألدبٌة والثقافٌة لهذا  والتغٌرات التً تحصل

. المجتمع من جهة أخرى   

. حاجات المتعلمٌن ومٌولهم  عالمادة التعلٌمٌة مأن تتناسب  -2  

االهتمام بالمفاهٌم وأسالٌب التفكٌر أكثر من االهتمام بالمعارف المجزأة والمعلومات -3  

. التفصٌلٌة    

  ازنة بٌن الناحٌة النظرٌة والناحٌة التطبٌقٌةالمو -4
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  :-أهمٌة تحلٌل المادة العلمٌة إلعداد الخطة الٌومٌة  ¤

. ٌقدم دلٌالً واضحاً ومفصالً عن محتوى المادة  -1  

تؤدي عملٌة التحلٌل إلى توضٌح أهداف المحتوى ومصادر اشتقاقه ومكوناته المعرفٌة  -2

وتحدٌد ما فٌها من وسابل وأنشطة وتمارٌن " الوجدانٌة " واالنفعالٌة "  النفس حركٌة" واألدابٌة 

. وتقوٌم   

تحدٌد أنواع المعرفة التً ٌتضمنها المحتوى التعلٌمً سواء كانت معرفة افتراضٌة وتشمل -3  

أو معرفة " المفاهٌم والمصطلحات والمبادئ والتعمٌمات والنظرٌات والقٌم واالتجاهات "  

" . كٌف " المعرفة التً تتعلق باإلجابة عن السؤال الذي ٌبدأ ب إجرابٌة وهً   

تحدٌد األفكار الربٌسٌة فً المادة وتحدٌد أساسٌات المحتوى من حقابق ومفاهٌم ومصطلحات  -4

. الخ .... ونظرٌات ومشكالت   

 

     :-مكونات تحلٌل المحتوى  ¤

. لنظرٌات والمهارات والقوانٌن والقٌم وتشمل عدة مكونات هً الحقابق والمفاهٌم والتعمٌمات وا  

 

  :-الحقائق / أوالً    

عبارة عن جملة أو عبارة تم االتفاق على صحتها أو أنها ظاهرة ٌمكن مالحظتها ولكنها ال تمتلك 

.  وهً ثابتة ال تتغٌر خصابص تكهنٌة أو تنبؤٌة ٌمكن توقعها  

 

: انوٌة ما ٌلً ومن أمثلة الحقائق فً مناهج الجغرافٌا للمرحلة الث  

.  م1957عام  تعداد السكانً فً دولة الكوٌت أول إجراءتم  -1  

. تعاقب اللٌل والنهار من نتابج دورة األرض المحورٌة حول نفسها  -2  

. ٌستخدم الترمومتر البسٌط أو الجاف فً قٌاس درجة حرارة الهواء  -3  

  .  المحٌط الهادي أكبر المسطحات المابٌة فً العالم  -4

. م 1990/  8/  2احتل النظام العراقً دولة الكوٌت فً  -5   
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:-المفاهٌم / ثانٌاً    

.  المفهوم هو كل ما ٌثٌره اللفظ أو مجموعة األلفاظ فً الذهن من معان  

 

وهناك تعرٌف آخر للمفهوم وهو مجموعة األشٌاء أو الرموز التً تم تجمٌعها معاً على أساس من 

درجة الحرارة والضغط " مشتركة التً ٌمكن اإلشارة إلٌها باسم معٌن مثل المناخ الخصابص ال

" . والرٌاح والرطوبة والتكاثف   

 

وعلٌه فإنه ٌمكن التمٌز بٌن المفهوم والمصطلح ، حٌث أن األشمل واألعم منها ٌسمى المفهوم 

لمفهوم ودرجة الحرارة والجزبٌات هً المصطلحات وبالعودة إلى المثال السابق فإن المناخ هو ا

. والضغط الجوي والرٌاح والرطوبة والتكاثف هً المصطلحات   

 

: وٌمكن تقسٌم المفاهٌم إلى عدة أنواع منها   

وهً الملموسة والمالحظة والتً ٌمكن اإلشارة إلٌها مباشرة عن " : الحسٌة " المفاهٌم المادٌة  -1

. والرٌاح  رٌسالتضامثل " الخ ...العٌن واللمس " طرٌق الحواس   

وهً المفاهٌم الوجدانٌة النفسٌة مثل التعاون والمساعدة وٌتم استخدام هذا : المفاهٌم المعنوٌة  -2

. النوع من المفاهٌم فً مجال الجغرافٌا بشكل محدود جداً   

. ال ٌمكن اإلشارة إلٌه مباشرة عن طرٌق الحواس مثل الكثافة السكانٌة : المفاهٌم المجردة  -3  

 

: ضح أهمٌة المفاهٌم كمكون من مكونات المنهج الدراسً فً أنها وتت  

. تساعد على التقلٌل من إعادة التعلم  -1  

. تساعد المتعلم على تطبٌق المفاهٌم فً مواقف جدٌدة  -2  

تسهم فً بناء المناهج الدراسٌة بشكل مستمر ومتتابع ومتكامل ، فعند اختٌار موضوع المناخ  -3

ه كمفهوم وتطبٌق مثال فقط فً المرحلة االبتدابٌة ، وٌتم تناول عناصره فً فإنه ٌمكن تناول

المرحلة المتوسطة ، وتناول أنماطه ومؤثراته فً المرحلة الثانوٌة ، بمعنى التدرج فً اكتساب 

. المعرفة حسب المرحلة العمرٌة   
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:     نوٌة ما ٌلً فً مناهج الجغرافٌا للمرحلة الثا المستخدمة ومن أمثلة المفاهٌم   

( . الخ ..... علم الجغرافٌا ، الجغرافٌا الطبٌعٌة ، الجغرافٌا التارٌخٌة ، الجغرافٌا اإلقلٌمٌة)   

 

: ومن أمثلة المصطلحات المستخدمة فً مناهج الجغرافٌا للمرحلة الثانوٌة ما ٌلً   

، جغرافٌا الموارد المابٌة ،  الجٌومورفولوجٌا ، الجغرافٌا المناخٌة ، جغرافٌا البحار والمحٌطات) 

" ( . الجغرافٌا الطبٌعٌة " الجغرافٌا الحٌوٌة وجمٌعها تتبع المفهوم األعم   

 

: طرائق التدرٌس المستخدمة فً عرض المفاهٌم   

:سنتناول هنا ثالث طرابق تدرٌس تستخدم فً عرض المفاهٌم وهً   

 

. لةوهً التعرٌف متبوعاً باألمث :الطرٌقة االستنتاجٌة  -أ  

: وٌمكن تلخٌص هذه الطرٌقة بالخطوات التالٌة    

( .  حسً –مجرد ) تحدٌد نوع المفهوم  -1  

. صٌاغة تعرٌف المفهوم  -2  

. تحدٌد الصفات الممٌزة للمفهوم  -3  

( . شجرة المفاهٌم ) تحدٌد موقع المفهوم فً هرم المفاهٌم  -4  

 

:    ة الثانوٌة مثال على هذه الطرٌقة فً مناهج الجغرافٌا للمرحل  

الرٌاح التً تهب بصورة مؤقتة على مساحات محدودة من " الرٌاح المحلٌة  لتعرٌفعرض 

سطح األرض خالل فترات زمنٌة قصٌرة ومتقطعة وارتباطها بمراكز الضغط الجوي وتباٌن 

" . التوزٌع الجغرافً للٌابس والماء واالختالفات التضارٌسٌة   

 

: ٌتم طرح األمثلة وهً حسب المثال السابق  التعرٌفوبعد االنتهاء من عرض   

رٌاح الخماسٌن فً مصر ، ورٌاح السٌروكو فً تونس والجزابر والمغرب ، ورٌاح السوالنو فً 

.   الجزابر والمغرب ، وكذلك نسٌم الجبل والوادي باإلضافة لنسٌم البر والبحر   
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ستنتاجٌة بمعنى قٌام المعلم بذكر األمثلة ٌتبعها وهً عكس الطرٌقة اال: الطرٌقة االستقرائٌة  -ب

  . استنتاج المتعلمٌن التعرٌف وٌكون هذا التعرٌف من 

 

:وٌمكن تلخٌص هذه الطرٌقة بالخطوات التالٌة   

. صٌاغة الهدف المتوقع حدوثه فً سلوك المتعلم  -1  

. تزوٌد المتعلم باسم المفهوم  -2  

  .عرض األمثلة على هذا المفهوم  -3

. التحقق من صحة تعلم المتعلم للمفهوم  -4  

.  صٌاغة تعرٌف المفهوم من جانب المتعلم  -5  

 

:    مثال على هذه الطرٌقة فً مناهج الجغرافٌا للمرحلة الثانوٌة   

" ثم طرح أمثله التكاثف وهً الضباب ( التكاثف ) البدء بذكر اسم المفهوم وفً المثال التالً هو 

قطرات " و الندى " الوزن تتطاٌر بالهواء وٌزداد ثقلها من سطح األرض  ذرات مابٌة خفٌفة

بلورات " والصقٌع " مابٌة تتجمع على األسطح المعرضة للجو مباشرة مثل أوراق األشجار 

. مبوٌة  ˚ثلجٌة تتكون النخفاض درجة حرارة الهواء المالمس لألرض إلى أقل من صفر  

 

تحول بخار الماء الموجود فً الجو من الحالة " فاً للتكاثف ومن تلك األمثلة ٌكون الطالب تعري

" . الغازٌة إلى السابلة أو الصلبة عن طرٌق تبرٌدها وتكاثفها   

 

عبارة عن رسم تخطٌطً تترتب فٌه مفاهٌم المادة الدراسٌة فً تسلسل  :خرٌطة المفاهٌم  -ج

هٌم األقل عمومٌة وأكثر هرمً ، حٌث تتدرج المفاهٌم األكثر شمولٌة وعمومٌة إلى المفا

خصوصٌة وٌكون المفهوم األعم منها فً قمة الهرم ثم تقابلنا المفاهٌم األقل عمومٌة واألكثر 

.  المصطلحاتفرعٌة حتى نصل إلى قاعدة الهرم حٌث نجد   

 

وتلعب هذه الطرٌقة التدرٌسٌة دوراً هاماً فً تنظٌم عملٌة التعلم عن طرٌق تنظٌم محتوى المادة 

. ٌة مما ٌسهل على المتعلم استٌعابها وتحقٌق التعلم المثالً والفعال من خاللها الدراس  
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: كٌف نبنً خرٌطة المفاهٌم   

. " ارتباطات "  ٌقوم معلم الجغرافٌا بإعداد قابمة تضم مفاهٌم مترابطة  -1  

اهٌم األقل عمومٌة ثم ٌقوم المعلم بترتٌب هذه المفاهٌم بدءاً بالمفاهٌم األكثر عمومٌة إلى المف -2

. المفاهٌم األكثر خصوصٌة وٌمكن إضافة أمثلة إن ُوجدت   

 

: الفوائد المترتبة على استخدام خرٌطة المفاهٌم   

ٌستعٌن بها المعلم لتسهٌل عملٌة ( وسٌلة تعلٌمٌة ) تمثل خرٌطة المفاهٌم أداة تعلٌمٌة جٌدة  -1

. التعلٌم   

. ه تساعد المعلم على التخطٌط لدروس -2  

.   تعد خرٌطة المفاهٌم أداة تقوٌمٌة لمعرفة مدى تحصٌل المتعلمٌن لمفاهٌم المادة الدراسٌة  -3  

 

: وإلٌك رسم تخطٌطً لخرٌطة المفاهٌم   

 

القمة                                                                              

 

 

 

 

 

 

القاعدة                                         (المفاهيم الصغيرة ) ستوى الرابع ويتضمن الم  

 

خرابط المفاهٌم هً الخرابط البسٌطة التً تتكون من ثمانٌة إلى عشرة مفاهٌم وتربط بٌنها  وأفضل

  .العالقات المفاهٌمٌة ، وكلما كانت الخرٌطة من عمل الطالب كان التعاطف معها أكثر 
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(المفاهيم األكثر عمومية ) المستوى األول   

ألقل عمومية المفاهيم االمستوى الثاني 

 

الثالث  المستوى

تسلسل 
  المفاهيم 

  
  
  
  
  
   

   

 خصوصيةالمفاهيم األكثر 

 

 

 

   



:    مثال على هذه الطرٌقة فً مناهج الجغرافٌا للمرحلة الثانوٌة   

 
- 9-  



     :-التعمٌمات / ثالثاً 

هً جملة أو عبارة توضح العالقة بٌن مفهومٌن أو أكثر وتعمل على توضٌح وإبراز العالقات 

اص المدخنون المصابٌن نسبة األشخ" بٌن المفاهٌم ، وٌمكن توضٌح هذا المفهوم بالمثال التالً 

و " سرطان الربة " والمفهومٌن فً هذا المثال هما  "بسرطان الربة أعلى من الذٌن ال ٌدخنون   

. " ٌندختال"   

 

ٌُصدق تطبٌقها على جزبٌات المعمم علٌه   وٌمكن ، وٌمكن تعرٌف التعمٌم أٌضاً بأنه حقٌقة 

: توضٌح هذا المفهوم باألمثلة التالٌة   

الكوٌت ) بمعنى أن أي دولة تنتج النفط بالعالم "  ل المنتجة للنفط تكرر جزء منهكل الدو"  -1

. فإنها تكرر جزء منه ( مثالً   

السعودٌة "  ، بمعنى أن أي دولة عربٌة" كل الدول العربٌة تطل على مسطحات مابٌة "  -2  

. ٌجب أن تطل على مسطح مابً  "مثالً    

 

تساعد على الوصول الستنتاجات من بٌانات جدٌدة ، مثل أهمٌة التعمٌمات تتلخص فً أنها 

حدد أسماء " استنتاج ارتفاع درجة الحرارة فً الدول الواقعة على خط االستواء أو بالقرب منه 

" . بعض الدول   

 

: هناك عدة أنواع من التعمٌمات ومنها على سبٌل المثال ال الحصر   

: وعة من الحقابق الخاصة بعلم الجغرافٌا ومنها ٌتم فٌها تلخٌص مجم: التعمٌمات الوصفٌة  -1  

. ساعة تقرٌباً "  24" كل  كاملة تدور األرض حول نفسها دورة -أ  

   . النهر كل مجرى مابً له منبع وله مصب وله واد ٌجري فٌه  -ب

 

  منهاووهً التً توضح العالقة بٌن السبب والنتٌجة : التعمٌمات التً توضح السبب والنتٌجة  -2

. كلما زاد االرتفاع عن سطح األرض انخفض الضغط الجوي  -أ  

. كلما اقتربنا من خط االستواء ترتفع درجة الحرارة  -ب  
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     :-النظرٌات / رابعاً 

عبارة عن تصور ذهنً قابم على الربط بٌن الحقٌقة والمفهوم والتعمٌم وتنظٌمها فً صورة لها 

.  قابلة للنقد واالعتراض والتغٌٌر بتطور العلم والمعرفة معنى ، وعادة ما تكون النظرٌات   

 

: ومن أمثلة النظرٌات فً مناهج الجغرافٌا للمرحلة الثانوٌة ما ٌلً   

خالل العصر والتً تنص على أن قارات العالم " الفرٌد فاجنر " نظرٌة زحزحة القارات  -1

عرضت هذه الكتلة لالنكسار الكربونً كانت كتلة واحدة متماسكة ٌحٌط بها محٌط كبٌر ت

    واالنشطار ونتج عن ذلك تكون قارات جدٌدة ، واألدلة التً اعتمد علٌها تشابه األحافٌر   

بٌن الساحل الشرقً والغربً للمحٌط األطلسً وتكامل شكل الساحل الغربً ألفرٌقٌا والشرقً 

. عالم ألمرٌكا الجنوبٌة وتطابق الطبقات الجٌولوجٌة للٌابس فً قارات ال  

.    نظرٌة االنفجار العظٌم المتعلقة بنشأة الكون  -2  

 

    :-المهارات / خامساً 

ٌقصد بالمهارة أنها القدرة على القٌام بعملٌة معٌنة بدرجة من السرعة واإلتقان مع التقلٌل من الجهد 

.   الخ" ..... مهارات الخرابط " و" مهارة القراءة " المبذول ، ومن أمثلة المهارات 

 

:   يه أقسام ثالث وتنقسم المهارات إلى

مثل تنظٌم المفاهٌم بالدرس تنظٌماً هرمٌاً ، الربط بٌن األفكار الواردة بالدرس  :المهارات العقلٌة  -1

والمقارنة ( علل وفسر ) ، تنمٌة مهارات التفكٌر من خالل أسبلة " مشكلة الغذاء " والواقع الذي نعٌشه 

انخفاض الكثافة السكانٌة فً مناطق البراكٌن " ٌن الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة واالستنتاج ، الربط ب

" .  والزالزل النشطة 

 

ومنها مهارات الخرابط العدٌدة مثل التفسٌر والتحلٌل ، مهارات تحلٌل الصور  :المهارات الحركٌة  -2

إلى دوابر وأعمدة  واألشكال والرموز ، مهارات تحلٌل الفقرات والنصوص ، مهارات تحوٌل النسب

.  الخ ... ومنحنٌات بٌانٌة باختالف أشكالها ، مهارات تحوٌل األشكال الهندسٌة إلى جداول إحصابٌة 
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مثل مهارة حسن االستماع لآلخرين ، المشاركة في النقاش ، احترام : المهارات االجتماعية  -3

  . العمل في مجموعات الرأي اآلخر ، 

 

    :-نٌن القوا/ سادساً 

هً نتٌجة ٌتوصل إلٌها المتعلم من خالل معطٌات ، ومن الممكن توضٌح مفهوم القوانٌن بالمثال 
: التالً   

 
عدد السكان فً الدولة                              

   ²نسمة كم= .....                                     =الكثافة السكانٌة 

    ²مساحة الدولة كم                                   
 

القوانٌن ثابتة لمدة طوٌلة وقد تتعرض للتغٌر إذا تم تعدٌلها عبر الدراسات والتجارب  تظلوقد 

.   العلمٌة التً تظهر الحقاً حالها بذلك حال النظرٌات   

 

   :-القٌم / سابعاً 

اعل مع نفسه ومع أفراد المجتمع من تعرف القٌمة بأنها رغبة إنسانٌة إٌجابٌة ٌختارها الفرد بذاته للتف

.  حوله وٌتمسك بها 

 

وٌجب على المعلم أن ٌبرز وٌحدد القٌم التً جاء ذكرها فً الكتاب المدرسً وتسجٌلها فً تحلٌل 

المحتوى ومن أهم القٌم التً ٌجب إبرازها المواطنة ، نبذ العنف ، المحافظة على الممتلكات العامة ، 

.   الخ...احترام القوانٌن 

 

: ومن أمثلة الجانب القٌمً فً مناهج الجغرافٌا للمرحلة الثانوٌة ما ٌلً   

. الحفاظ على البٌبة من خالل إتباع إجراءات السالمة فً المصانع  -1  

. الحفاظ على القوانٌن ٌسهم فً استتاب األمن فً بلدك  -2  
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: المراجع   

 

وجهة األولى لالجتماعٌات فً منطقة الفروانٌة ، الم" مهارات تحلٌل المحتوى " مذكرة  -1

. فتحٌة حمد المهدي / التعلٌمٌة أ  

 

، الموجهة األولى لالجتماعٌات فً منطقة " خرٌطة المفاهٌم وتطبٌقاتها التربوٌة " مذكرة  -2

.  فتحٌة حمد المهدي / الفروانٌة التعلٌمٌة أ  

 

، الموجه الفنً صالح دشتً والموجهة الفنٌة " المفاهٌم الجغرافٌة وأسالٌب تدرٌسها " مذكرة  -3

. دالل األنصاري   

 

محمد إبراهٌم قطاوي ، سنة الطبع . ، د" الدراسات االجتماعٌة " كتاب طرق التدرٌس  -4

.م  2007  

 

نهاد المطلق مشرفاً وآخرون ، سنة / كتاب المعلم لالجتماعٌات لصفوف المرحلة المتوسطة ، أ -5

. م 1998//  1997الطبع   

 

. الموقع اإللكترونً للدكتور إبراهٌم عبدهللا المحٌسن ، تحلٌل المحتوى  -6  

 

   . الموقع اإللكترونً للدكتور إدرٌس سلطان صالح ، تعلٌم الدراسات االجتماعٌة  -7
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