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 اإلهداء
 

 ؟؟؟ومن غير األحبة أجدر باإلهداء
 الجنة  جعلنفها اإلسالم بأنص، وأ لهيبتها القاصي والدانيىست الحبايب التي انحن

 … إلى أمي الحبيبة....هاتحت أقدام
 

 ...  العلم حتى بلغت ما بلغت من،ن تعبه وكده ترعرعت ومازلت في كنفهن ِملى مإو
 ألكون في الموقع الذي تمناه ، ألنهل من مناهل العلم ما استطعت؛ومن حبه تشجعت

 إلى أبي... لي
 

 ...اننحبالعطف والي دوما ندانق طارق ووليد اللذين يتفينإلى األخو
 

 ...إلى األخت فاتن في كندا التي ال تنفك تسأل عني
 

 تقضيه معيو الّإ نونة ميرفت التي ال يطيب لها يومإلى الح
 إلى زميالتي وزمالئي الذين لن أنسى تشجيعهم 

 
 ... األوفياءإلى األصدقاء واألحباء

  
 وفقنا اهللا جميعا أقدم هذا اإلهداء

 
                                                                                                    

 سرين دحدولن

 



 

 شكر وتقدير
 
 

ــة    ــل بالغ ــت ك ــي أوتي ــو أنن  ول

  

وأفنيت بحر النطـق فـي الـنظم والنثـرِ         

   

ــراً  ــول إال مقص ــد الق ــت بع ــا كن  لم

  

ــكرِ  ــب الش ــن واج ــالعجز ع ــاً ب معترف

   

ع لتحرر وترف... ريق المعرفة لألجيال القادمةط تلك الشموع التي تحترق لتنير إلى
 ...الها طويل ومستمر إلى يوم الدينالتي طريق نض.. .بيبةراية العلم في فلسطين الح

 
 واخص بالذكر أستاذي ومرشدي ،الوفاء. إلى كل هؤالء الذين من أسمى مبادئهم

 ، والدكتور محسن محمود عدس، والدكتور  زيدان حافظالدكتور عفيف

 ، في دراستينيوالى كل من ساهم وساعد وشجع... .محمد عبد الفتاح شاهين
وأطال ... اجازاهم اهللا خير... أتقدم بجزيل الشكر والعرفان بالجميل....  جميعاإليهم

 في عمرهم جميعاً
 
 

 واهللا ولي التوفيق
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 لملخصا

 

 العلمي في فلسطين من حيث       إلى تحليل كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي       ة    هدفت هذه الدراس  
ـ       : عناصر المنهاج األربعة   . ةاألهداف التعليمية، والمحتوى، واألنشطة التعليمية، واألسئلة التقويمي

 .وقد طرحت هذه الدراسة أربعة أسئلة بحثية تحليلية
ن مجتمع الدراسة من جميع صفحات كتاب األحياء للصف الثاني الثـانوي العلمـي للعـام                    تكو
وقد أخضعت أدوات الدراسة إلى آليات الصدق والثبات، حيث         .  في فلسطين  2008/2009 الدراسي

 تخصص التربية، كما عبـر عـن الثبـات           في عبر عن الصدق بالتحكيم من قبل أساتذة جامعيين       
 .بمعامل االتفاق

مادة     وقد تم رصد األهداف التعليمية لكل وحدة، واشتقاق األهداف السلوكية، ثم تحليل محتوى ال             
كذلك تـم رصـد     . ات والتعميمات، والنظري  نالحقائق، والمفاهيم، والقواني  : التعليمية إلى عناصرها  

 . وذلك بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة،ليات التقويمة وآاألنشطة التعليم
 

 :أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي

هدفا، موزعة بشكل غير متوازن      ) 85( لكتاب الدراسية   عدد األهداف الخاصة لوحدات ا     -1
 .وبين الوحدات. ين الدراسيينبين الفصل

وجدانية، وال  ) 5(  معرفية،   ) 109( هدفا، منها    ) 114 ( ةعدد األهداف السلوكية المشتق    -2
 .يوجد أهداف نفس حركية

 .لوحدات موزعة بشكل غير متوازن بين الفصليين وا،)92( عدد الحقائق العلمية  -3

 .ن والوحداتوزعة بشكل غير متوازن بين الفصليم،  )61( عدد المفاهيم  -4

 .ين والوحدات، موزعة بشكل غير متوازن بين الفصل )208( ات العلمية عدد التعميم -5

 . يرد أية نظريات في الكتابلم -6
موزعة بشكل غير متوازن بـين      أنشطة،  ) 10(عدد األنشطة التعليمية الصفية والالصفية       -7

 .ين والوحداتفصلال
وفي ضوء نتائج الدراسة اوصت الباحثة باعادة صياغة المحتوى، مع مراعاة التـوازن بـين               

وضرورة إخضاع الكتب إلى عملية     . ين الدراسيين ، وبين الفصل  عناصره في الوحدات الدراسية   
 .حليل قبل إقرارهاتال



ج  

Abstract 
 
This study aimed to analyze the biology textbook for Second 

Secondary Class (Scientific Stream) in Palestine in terms of the four elements 
of the curriculum: the educational objectives, content, educational activities, 
and evaluated questions. This study has raised four questions of analytical 
research: 

 
The Study population consists of all pages of the Biology textbook for 

the Second Secondary Class, Scientific Stream for the academic year 
2008/2009 in Palestine. Study instruments have been subjected of validity 
was achieved by presenting then to a group of university persons in the 
College of Education and reliability, procedures are allocated. As for the 
reliability, it is achieved by the agreement factor. 

 
The educational objectives have been monitoring for each unit, and 

also the derivation of behavioral objectives, and then analyze the content of 
the educational material has been analyzed to the elements: facts, concepts, 
laws, generalizations, and theories. The educational activities and evaluation 
techniques have also been monitored in order to answer questions of the 
study. 
 
The results of the study pointed at the following:  

1 - Number of private goals of the units of the study book are (85) goals 
which are distributed in an unbalanced way between the two 
semesters and units. 

2 -The number of behavioral goals (114) goals, including (109) 
knowledge, (5) conscience, and there are no psychomotor goals. 

3 - The number of scientific facts (92) distributed in an unbalanced way  
between the two semesters and units. 

4 - The number of concepts (661) distributed in an unbalanced way 
between the two semesters and units. 

5 - Number of scientific generalizations (208) distributed in an 
unbalanced way between the two semesters and units. 

6 - Theories are not mentioned in the book. 



د  

7 - Number of educational class and non-class activities (10) activities, 
distributed in an unbalanced way between the two semesters and 
units. 

  
In the light of the results of the study, the researcher recommended that 

the content should be re-formulate; taking into account the balance between 
the elements in the units of study and the two semesters; and books should be 
subject to the process of analysis before approval. 

 
 



 

 

 

  اهللا الرمحن الرحيمبسم

 

 : تعاىلقال

﴿قُلْ وي رِني ِزباً ِعدلْم ﴾ 
 )114سورة طه، آية (

 

  اهللا العظيمصدق
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 الفصل األول

 

 .هميتهاأخلفية الدراسة و

 

 . المقدمة1.1
 
 .سئلتهاأمشكلة الدراسة و2.1  

 
 .أهمية الدراسة3.1  

 

 .أهداف الدراسة 4.1
 

 .محددات الدراسة 5.1

 

 . مصطلحات الدراسة6.1
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 الفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تهاهميأخلفية الدراسة و  
 

 :المقدمة1.1 

 ،لوجية عارمة في شتى مناحي الحياةيشهد المجتمع المعاصر ثورة علمية وتكنو
مام تحديات هائلة، أفرزها التقدم العلمي والتكنولوجي جعلت العملية التعليمية أوالتغيرات التي 

 ). 2006السعيد والنمر، (  إلى إعادة النظر في كل عناصرها ومكوناتها وتدع

حصين الحقيقي في مواجة التفق االعالمي والمعرفي الوافد هو وعي الف و ولكن الت
المجتمع ، وقدرتهما على الفرز النقدي واالختيار االمثل من بين ما يساقط عليه من معلومات  

ولهذه االعتبا ات ، سعت جميع دول العالم المتحضر والنامية الى مراجعة . ومعارف واخبار
لتربوية مراجعة شاملة وجذرية العداد مواطنيها اعدادا يناسب هذا القرن انظمتتها التعليمية  وا

 جانب كبير من ى علأمرن تطوير الكتب المدرسية لذلك فإ).  2004جمال الدين واسماعيل ،(
بل هو  نه ليس وسيلة معينة على التعليم،أ إلى الكتاب المدرسي على ةسيما النظر االهمية، وال

ويحدد للطلبة ما سيدرسونه من  الذي يبقي عملية التعلم مستمرة، وهصلب التعليم وجوهره، و
 ).1998سرحان، (معلومات 
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ن أهداف أل ؛ التعليم والتعلمساسية في عمليتيويعد الكتاب العلمي المقرر البنية أال
 الى ةضمنة، إضاف المةوالبصري السمعية ل والوسائالوحدات ومحتوى الكتاب العلمي،

لتقويم في الكتاب العلمي، تعد من األركان األساسية في عناصر بناء النشاطات وطرق ا
 ،فوضوح األهداف وإرتباطها بالمحتوى،  من قبل المعلمالتعليميةالمنهاج وبناء الخطط 

 تؤدي إلى تعلم فعال، وبالتالي الى تحقيق األهداف ،ووضوحها بالنسبة للمعلم والطالب
 .)1994محمود،  وعبدا هللا(س العلوم يالمرجوة من تدر

 
 ويقابلها كلمة ، يعنى الطريق الواضح،المنهاج لغةالى ان ) 1999(وقد اشار الطحان 

curriculum والتي تعني حرفياً مضمار السباق، وبعض التربويين يستخدم كلمة المقرر 
Syllabus لتدل على مقدار المعرفة التي يطلب من الطلبة تعلمها في كل موضوع دراسي 
 . والحصول على المعرفة، الدراسية، كما تستخدم كلمة منهج لتعني منهجية التفكيرخالل السنة

 

 ألنها تتطلب إقامة توازن بين الفترة الزمنية المخصصة ؛عداد المنهاج مهمة شاقة إنإ
 والنفسي والجسدي، ي وما يحتاج اليه الطالب من معلومات تالئم تطوره العقل،للتربية والتعليم

قتصادية، في  وحاجات الحياة االجتماعية والسوق اال،وميوله وقابليته الخاصة حاجاته يوتراع
 . الحاضر والمستقبل

 
 لذلك تحاول اختيار ،ان، فال يمكنها تعليم كل شيءإن وقت المدرسة وطاقتها محدود

المناهج معلومات محددة ، وتتماشى بوضع عدد ممكن من الطالباكبر فيد منها ستمعلومات ي
،  المناهج يسترشد وعند . في المراحل األولى من التعليم المناهج، على األقل فيالفائدة

 :المربون وعلماء النفس بثالثة مقاييس

 .قيمة كل مادة من مواد التدريس في تكوين الفرد وإعداده . أ
 . وقابليته وميوله،متوسط قدرات الطالب في مرحلة معينة من العمر . ب

ج معين ارجى الحصول عليها من إتباع منهالمنفعة الفردية واالجتماعية التي ي . ت
 ).1981ديب،(
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 ، تحقيقاً لرسالتها وأهدافها؛ج أصالً هو جميع ما تقدمه المدرسة الى تالميذهااوالمنه
ويعد هذا التعريف سليماً ومقبوالً منذ نشأة المدارس . ووفق خطتها في تحقيق هذه األهداف

فقد اختلفت هذه األهداف تبعاً لما . ة ذاتهاولكن الذي اختلف هو أهداف التربي. حتى اليومو
ج اطرأ على التربية وفلسفتها وأهدافها وطرقها ووسائلها من تطور، وبذلك اختلف مفهوم المنه

 ،محدودو ضيق أحدهما: هر مفهومان متباينان للمنهجومحتواه من القديم الى الحديث، فظ
ركز على جانب  ت، قاصرةمحددةكانت أهداف التربية فيه يرجع تاريخه الى الوقت الذي 

 ، بسبب اتساع دائرة األهداف التربوية،خر أوسع في األفق التربويالمعلومات والمعرفة، واآل
 ).1988سرحان،(  باإلضافة إلى الجانب المعرفي،وشمولها للجوانب اإلنفعالية واألدائية

 
رادف للمنهاج، إذ أن ويوصف الكتاب المدرسي في المدارس العربية بشكل عام بأنه الم      

المدرسة العربية في واقعها التعليمي تستخدم الكتاب المدرسي باعتباره مصدراً أساسياً ووحيداً 
 الوسائل التعليمية الموجودة في محيط المتعلم، وهو أحدكما يعد الكتاب المدرسي . للتعلم

اليه في المذاكرة  حيث يرجع ،مرجعه األساسي الذي يعتمد عليه في إثراء معارفه وخبراته
 .)1997المعايطة، ( وليس قوالً مسموعا ، باعتباره سجالً مطبوعاً،واالختبار

 
 أن عملية إختبار الكتاب العلمي تقع على عاتق Finely )،1979(وأوضح فينيلي   

لديهم القدرة على تحديد محتوى الكتاب هؤالء  وأعضاء هيئة التدريس ف،الموظفين اإلداريين
 المحتوى، وصعوبة : مثل،وقد عرض عدة نقاط لألخذ بها في إختبار الكتاب. ذهوسهولة تنفي

 . وسهولته بالنسبة للمدرس نفسه،تعلمه من قبل الطلبة، وطريقة عرضه
 

 ونقل الثقافة العلمية، ،ويعتبر كتاب العلوم بشكل خاص وسيلة هامة من وسائل التعلم  
 ويحدد المهارات العلمية واالتجاهات ،تلفةلطالب أشكال المعرفة العلمية المخث يقدم لحي

 يوسف  أشارتوكما. )1990زيتون، (  التي يؤمل من الطالب اكتسابها،والميول العلمية
 12000(من % 94-%90أن  ستيك وباسيلي إلى  الدراسة المسحية التي قام بهاالى) 2000(

 .من الوقت % 90معلم علوم أمريكي يستخدمون كتب العلوم ) 
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أن كتب العلوم يجب أن تساعد  ) Chiapptta et al, 1991(شيابيتا وزمالؤه ويرى   
 دون التأثير على المادة العلمية ، وجعلها مناسبة لفهم الطلبة،على تسهيل دراسة مادة العلوم

هتمام باكتشاف إل وأن تعرض العلم على شكل يبين ا،المطروحة، ودون أن تفقد المادة معناها
كثر من معرفة عن العالم عية، ويجب أن يتم عرض العلم على أنه أالطبيووصف الظواهر 

 .نسانية في المجتمعهتمام بعرض المظاهر التاريخية واإلالذي نعيش فيه، وكذلك اال

 
 يسلم وتؤلف فيه الكتب و، حتى بعد ان يكتمل بناؤه،ج وعملياتهاوال تنتهي أنشطة المنه      

عرفة نتائج هذا  لم؛من مراجعته بعد فترة من تطبيقه بد البل . قهيإلى المدرسين للعمل به وتطب
 النقاط التي  هل حقق األهداف؟ هل ظهرت فيه بعض:التطبيق، وما الذي تحرص على تنفيذه

 يشافعال(؟ علومات التي ينبغي ان يتضمنها  جدت بعض الحقائق والمتحتاج الى تعديل؟ هل
 .)1996يري وعلي، ثوالك

 
طينيين ببناء المنهاج االولي بعد قدوف السلطة الفلسطينية الى الضفة      ان اهتمام الفلس

 مرجعه ان المناهج القديمة كانت ال تعكس الوجود 1994الغربية وقطاع غزةفي ايليو عام 
الثقافي والحضاري والوطني والقومي واالنساني والمعرفي الذي يطمح اليه الفلسطينيون، وال 

لعلوم والمهارات والمعارف، اضافة الى عدم ترابطها، تتماشى مع تطورات العصر في ا
 .واعتمادها على التلقين والحفظ مما ال يشجع الطلبة على التفكير المنطقي التحليلي

 
، وتطورت بشكل متسلسل ، ففي العام 1997      وقد بأت عملية تطوير المناهج في عام 

ين االول والسادس ، وفي العام  تم تطبيق المناهج الجديدة في الصف2000/2001الدراسي 
 تم تطبيقها في الصفين الثاني والسابع، وفي اعلعام الدراسي 2001/2002الدراسي 

 تم 2003/2004 تم تطبيقها في الصفين الثالث والثامن، وفي العام الدراسي 2002/2003
 الصفين  تم تطبيقها في2004/2005تطبيقها في الصفين الرابع والتاسع، وفي العام الدراسي 

 تم تطبيق المناهج الفلسطينية في الصفين الحادي 2006/2007وفي العام . الخامس والعاشر
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ابو (وبالتالي اكتملت عملية تطبيق مناهج السلطة الفلسطينية في المدراس . عش والثاني عشر
 ).2004دقة ،

 
ناهج الفلسطينية في أما بالنسبة لتعليم العلوم من ناحية خاصة، فقد حدد مركز تطوير الم       

الخطوط العريضة لالستراتيجية المستقبلية لتعليم العلوم في ) 1996 ( عامخطته الشاملة
وقد وضع شروطاً وصفات للمنهاج . ع الدراسيةيفلسطين، كما حددها بالنسبة لباقي المواض

 :ة، وكانت للعلوم كما يلييالفلسطيني لجميع المواضيع الدراس
 طبقاً ، المفاهيم العلمية الحديثة،يجب أن تتضمن المناهج الفلسطينية في العلوم .1

 .للتطورات العلمية المتسارعة

 .وان ال يفترقاننربط المعرفة العلمية بتطبيقاتها العملية، فالعلم والتكنولوجيا ص .2

العلمي  إنما هي وسيلة الكتساب مهارات التفكير ،ذاتهابحد المعرفة العلمية ليست هدفاً  .3
 .اختالفها على

 .ربط المنهاج بحاجات وظروف الشعب الفلسطيني الحالية والمستقبلية .4

 . وتنمية االتجاهات اإليجابية نحوها،التأكيد على التربية البيئية .5

 .ستقصاء والتعلم الذاتي، كاإل حديثة في التعليم والتعلم)أساليب ( قاستخدام طر .6

 تعبر عن الموروث الثقافي والديني ،ية فلسطينيةستند المنهاج إلى فلسفة تربويجب أن ي .7
سالمية، وتساير تطلعاته في واإل من األمة العربية  باعتباره جزءاً،للشعب الفلسطيني
 . في جميع الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية،النمو والتطور

إلسالمية اعتبار العلم والتفكير العلمي أحد المداخل الهامة في تنمية المفاهيم ا .8
 وإدراك ما يترتب عليه من ، وتعزيز اإليمان باهللا،ووضوحها في أذهان المتعلمين

 .مفاهيم إيمانية

 وهو الكون، لذا يجب ،ن مصدرها واحد، ألإن المعرفة العلمية موحدة في أصلها .9
 .التكامل في مناهج العلوم
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 هامة من المعرفة  فروعاًضي الفلسطينية لم تتناولالمناهج المطبقة حالياً في األرا .10
ن تتضمن المناهج الواعدة مثل ، لذا يجب أ والجيولوجيا، والفلك،العلمية كعلم الفضاء
 . الهامةو هذه الفروع الحديثة

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1 

 حياء المقرر للصف الثاني الثـانوي العلمـي،        تمحورت مشكلة الدراسة حول تحليل كتاب األ      
 س الحكومية والخاصة والمدارس التابعة لوكالة الغوث في فلسـطين         المقرر تدريسه في المدار   

إذ أن الكتاب معـدل     . واألسئلة التقويمية ، واألنشطة،    و المحتوى  ،من حيث االهداف التعليمية   
صـداره  إعن المنهاج االردني السابق من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، وتـم              

ال يوجد دليل معلم     أنه    كما ،ولم يسبق تحليله من قبل    . حاتصف) 206( يقع في    و،  2006سنة  
 :جابة عن األسئلة التالية وقد حاولت هذه الدراسة اإل.له

 المتضمنة في كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي فـي           األهداف التعليمية  مجاالت  ما   .1
  ، وما مستوياتها؟فلسطين

  ؟ني الثانوي العلمي صف الثا كتاب األحياء للمجاالت المعرفة المتضمنة في ما  .2

نشـطة  يات التوجيه التي يوفرها كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي ضمن األ          ما مستو  .3
 التعليمية الواردة في متن الكتاب ؟

هـداف  لألحياء للصف الثـاني الثـانوي        التقويمية في كتاب األ     األسئلة تغطيةما مدى    .4
 ؟)النفس حركيوفعالي، نواالمعرفي، ال(: ةالتربوية بمجاالتها الثالث

 
 

 : أهمية الدراسة3.1

 

حياء المقرر تدريسه للصف الثاني الثـانوي        هذه الدراسة في واقع كتاب األ      تقع أهمية 
 في الضفة الغربية، وهو منهاج جديد عـدل عـن           ، والمطبق في المدارس الفلسطينية    ،العلمي

تربوية، ويطبق في جميع مـدارس      المنهاج السابق من قبل السلطة الفلسطينية ليبلور فلسفتها ال        
 .الضفة الغربية
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حياء للصف الثاني الثانوي     لكتاب األ  -في حدود علم الباحثة   –وهذه الدراسة هي األولى   

تفادة من نتائج التحليل، خصوصا     العلمي وقد جاءت هذه الدراسة ليتسنى لمصممي المناهج االس        
نامج إعـادة صـياغة كتـب العلـوم          تعمل حاليا في بر    ،جن دائرة التخطيط وتطوير المنها    وأ

لذا تضع هذه الدراسة بين أيدي صانعي القرار في قسم المناهج الفلسطينية، صورة             . وتحسينها
هداف السـلوكية،   األ: ، من حيث عناصر المنهاج    واضحة عن نقاط القوة والضعف في الكتاب      

للصف الثاني  ب المقرر   نشطة التعليمية، واألسئلة التقويمية الموضوعة في الكتا       واأل والمحتوى،
 على ضوء المعايير التي سوف تحددها الباحثة ضـمن آليـات            ،حياءالثانوي في موضوع األ   

 .الثباتوالصدق 
 

 :أهداف الدراسة 4.1

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي من حيث ما يلي
 . األهداف التعليمية، و مستوياتهامجاالت -ا

 .صف الثاني الثانوي العلمي  كتاب األحياء للمجاالت المعرفة  -2

 ضـمن األنشـطة     ، مستويات التوجيه التي يوفرها كتاب األحياء للصف الثاني الثـانوي          -3
 .التعليمية الواردة في متن الكتاب

ألهـداف  األحياء للصف الثـاني الثـانوي مـع ل         األسئلة التقويمية في كتاب       مدى تغطية  -4
 ).النفس حركيواالنفعالي، ومعرفي، ال(: ةالتها الثالثالتربوية بمجا

 

  محددات الدراسة 5.1

 مـن   ،حياء للصف الثاني الثـانوي    ب األ جراء عملية تحليلية لكتا   إاقتصرت هذه الدراسة على     
نشطة التعليمية، واألسـئلة التقويميـة الـواردة فـي          هداف التعليمية، والمحتوى، واأل   حيث األ 

 لذا ال يمكن تعميم نتـائج       .م2008/2009سه في فلسطين للعام الدراسي       المعتمد تدري  ،كتابال
 .هذه الدراسة لكتب أخرى أو فترة زمنية أخرى
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 :مصطلحات الدراسة 6.1

العـالي   وزارة التربيـة والتعلـيم       هو الكتاب الذي أقرت   :كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي    
تعـديالت  ال بعد إجراء    ،م2006نة   س السلطة الفلسطينية الفلسطينية تدريسه في مناطق     

 . ليبلور الفلسفة التربوية الفلسطينية،عليه
 

 لتصف بدقة ما يمكنهم القيام به خالل الحصة         ؛هي عبارات تكتب للتالميذ    و :االهداف التعليمية 
 تحقيقها مع التالميذ داخل الغرفة الصـفية        ويحاول المعلم جاهداً  . او بعد االنتهاء منها   

 وتعرف ايضا على انها نوع من الصـياغة اللغويـة التـي             ).2001، وابراهيم سعادة(
تصف سلوكا معينا يمكن مالحظته وقياسه، ويتوقع ان يكون المتعلم قادرا على ادائـه              

وممـا سـبق    ). 2005جامعة القدس المفتوحة،    (في نهاية نشاط تعليمي تعلمي محدد       
ا المعلم تصف مـا علـى       تخلص الباحثة الى ان االهداف التعليمية هي عبارات يكتبه        

 .            الطلبة اتقانه في الفترة الزمنية للحصة
 

تم تعريفه قديما على انه عبارة عن المعرفة التي يراد تحصيلها والتي تأخذ شـكل     : المحتـوى 
اال ان تعريف المحتوى وسع ليشمل الحقائق       . المعلومات والمفاهيم والمبادىء واالفكار   

 والمدركات والمشاعر واالحاسيس والتصميمات والحلول التـي        والمالحظات والبيانات 
يتم استخالصها او استنتاجاتها مما فهمه عقل االنسان وبناه واعاد تنظيمـه وترتيبـه              
لنتاجات الخبرة الحياتية التي مر بها وعمل على تحويلها الى خطط وافكار ونظريـات              

). 2001ادة وابـراهيم ،     سع(وحلول ومعارف ومفاهيم وتعميمات ومبادىء ونظريات       
كما يعرف على انه جميع الحقائق والمعلومات واالحداث والشخصـيات والمبـادىء            

جامعة القـدس المفتوحـة،     (والقوانين التي تشكل في محموعها ثقافة المجتمع المعين         
دراكية واألدائية والقيمية   وتخلُص الباحثة لتعرف المحتوى على انه المعرفة اإل       ) 2006
حياء للصف الثاني الثانوي العلمي فـي فلسـطين   ، التي يشتمل عليها كتاب اال    والعلمية

 .2008/2009للعام الدراسي 
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 كل نشاط علمي تعليمي يقوم به الطالب او المعلم او كالهما، بغرض             هيو :األنشطة التعليمية 

يـتم  تعلم العلوم او تعليمها سواء كان هذا النشاط داخل المدرسة ام خارجها طالما انه               
وايضـا عرفـه الحيلـة      ). 1993زيتون ،   (تحت اشراف المعلم وبتوجيه من المعلم         

 المعلم مـن أجـل       الجهد العقلي أو البدني الذي يبذله المتعلم أو        انه  ) 2000(ومرعي  
 الطالب مـن     المعلم او    جميع ما يقوم به   بلوغ هدف ما وترى الباحثة ان االنشطة هي         

 لتحقيق  ؛المختلفةالتعلمية  ية في المواقف التعليمية     عمليات عقلية وممارسات نفس حرك    
 .األهداف المرجوة

 
 هو التفحص المستمر لكل المعلومات المتوافرة الخاصة بالطالب والمعلـم والبرنـامج             :التقويم

اتعلمية، وذلك للوقوف على درجة التغير الحاصل عنـد         / المدرسي والعملية التعليمية    
( نهم، وعن غاعلية البرامج المدرسية التي تقـدم لهـم           الطلبة وتكوين احكام صادقة ع    

ومن تعاريفه التربوية ايضا انه عملية منهجية منظمة        ). 2000جامعة القدس المفتوحة،    
 او الواقـع    –) او الفكر او الوجـدان    (مخططة، تتضمن اصدار االحكام على السلوك       

نة امواصفات والحقائق   ، وذلك بعد مقار   )اي الحكم على نتائج القياس التربوي     (المقيس  
التي تم التوصل اليها عن طريق القياس مع معيـار جـرى            ) او الواقع (لذلك السلوك   

اما الباحثة فترى التقويم بانه عملية مسـتمرة        ). 1993زيتون ، (تحديده بدقة ووضوح    
 .ومنظمة تهدف للحكم مدى تحقق االهداف التعليمية المرجو تحقيقها
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 الفصل الثاني
 

 . اإلطار النظري-1:1:2 
 

 .راسات السابقةالد -2:2
 

 . الدراسات العربية-1:2:2
 

 .جنبيةاسات األالدر -2:2:2
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 الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

  اإلطار النظري1:1:2

 

 التعليم بوجود اإلنسان، كما أن تطور التعليم يرتبط بتطور الحضارة تقترن نشأة
االنسانية، ولعل أكبر تطور في تاريخ التعليم هو تحول التعليم غير المقصود الى التعليم 

 .)1993لبيب ومراد ، (المقصود 
 

 ومن هنا كانت المدرسة مؤسسة أوجدها ،فالتربية عملية هادفة ومقصودة لبناء البشر
جتمع للتربية، ومن هنا أيضاً كان المنهج أداة المدرسة في التربية، ألن المنهج هو الترجمة الم

العملية ألهداف التربية وخططها واتجاهاتها في المجتمع، والمنهج بهذا االعتبارهو الوليد 
ل المجتمع متطلبات واحتياجات البيئة، ومن آما، فهو ينبثق من الشرعي للمجتمع والبيئة

 ).1998شحاته، ( وثقافته، فالمنهج له موطن مثل الثقافة ه وتطلعاته وقيمهوأهداف
 

 محاولة لإلقدام على دراسة وتطوير مناهج التعليم في مجتمعنا ال بد وأن تستند ةإن أي
 والتأثيرات ، والمؤثرات فيها، والعالقات بينها،إلى مفهوم واضح ومحدد للمنهج وعناصره

  .)2000تمام، (الناتجة عنها 
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وال شك ان اكتساب الطالب للثقافة العلمية المعاصرة يعد مطلبا اساسيا في هذا  
كم ان تحقيق هذا ال بد وان يرتبط باكتساب قاعدة مفاهيمية متكاملة في اطار العلوم .العصر
ولتحيقيق ذلك يجب ان تبنى المناهج الدراسية في ضوء تحقيق مهارات التفكير، . الحياتية

حيث تعد مهارات التفكير العلمي، والمهارات الحياتية . ت، واالستقصاءوحل المشكال
 ).2007غانم، (المعاصرةنت اهم المبادىء التي يجب ان تنى عليها  مناهج المرحلة الثانوية 

    
 محدد لمعنى المنهج، وذلك لسعة لسهل إعطاء تعريف واحد جامع مانعولكن ليس من ا

 ولتضاربها أحياناً من جهة ثانية، ولكن، أعطيت ،ء أحياناًرااآلهذا الموضوع من جهة، ولعدد 
 .)2000، الشلبي(بعض األوصاف العامة للمنهج كمعادلة لتحديد معناه 

 

  المنهاج بمفهومه الحديث1:1:1:2

 ؛لتالميذ داخل المدرسة وخارجها المدرسة لهو مجموعة الخبرات المتنوعة التي تقدمها
 وخطة علمية ،مل في بناء البشر، وفق أهداف تربوية محددةلتحقيق النمو الشامل المتكا

  ).1998شحاتة، (مرسومة جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً ودينياً 

 

 :العوامل التي ساعدت على ظهور مفهوم حديث للمنهج

 :هناك العديد من العوامل التي ساعدت في ظهور المنهج بمفهومه الحديث منها
العملي،  إلى جانب التعليم علمي، حيث بدأت المدارسثة والمنهج الظهور العلوم الحدي_ 1

 .وبكأدوات كالميكروسباستخدام 

مة الجوانب لمتعلمين ومكوناتها، ومحاولة مالءتطور نظريات التعلم التي تناولت شخصية ا_ 2
 .المعرفية الهتمامات وميول واتجاهات وقيم المتعلمين

إذ ثبت أن النواحي العقلية والجسمية تؤثر في بعضها : سانيةتغير النظرة إلى الطبيعية اإلن_ 3
 حتى تحقق ، ويغيرها،تكيف معها متكامل يتفاعل مع بيئته، ويالبعض، وأن االنسان كُل

 . في ذلك إكتساب الخبرةتهله حاجاته، ووسيل
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 مجال التعليم أدى الى تغيير الطرقالت واألجهزة في إن دخول اآل: الثورة الصناعية_ 4
 إلى ظهور علم ما أدى التعليم،  حديثة في التقليدية، واستخدام أساليب وطرقواألساليب

 .تكنولوجيا التربيةمستقل بذاته يسمى 
إن تطور وسائل االتصال في مجال التعليم أدى إلى إعادة : ظهور وسائل االتصال الحديثة -2

عنصر فعال ووحيد لتعلم النظر في التنظيمات المنهجية التي تعتمد على المجال المعرفي، ك
 ).1996عفانة، ( التالميذ 

 
مة بين  للمعلمين عند تنفيذه فرصة المالء وإنما يتيح،فالمنهج يجب أال يكون جامداً

 ولم تعد التربية الحديثة تنظر الى .، وبين خصائص نمو تالميذهمأفضل أساليب التعليم
لبلوغ األهداف التي يرجى يلة ، ولكنها وسالمعلومات على أساس أنها غاية في حد ذاتها

طي لهذه النواحي المعرفية نفس ومع ذلك فإن المدرسة في وقتنا الحاضر ما زالت تع .تحقيقها
 المدرسة  إهتمامهمية التي كانت لها في المدارس قديماً، بل في بعض االحيان نجداأل

حميدة، (لي  الذي هو سمة العصر الحا، نتيجة االنفجار المعرفي؛المعاصرة أكبر وأشد
1998.( 

 
ن أسباب جوهرية، حيث أن التربية اآل اليس ثمة شك أن دراستنا للمنهج هنا، له

وال بد .  وأصبح المعلم صاحب مهنة،)مهنة( لتربية  فقد أصبحت ا،تختلف عنها في الماضي
هداف دراستنا نحننفيذ الصحيح الناتج عن ترجمتنا ألبالت) المناهج(س لنا كمعلمين أن ندر. 

 
 ،ة ترتبط فيما بينها إرتباطاُ عضوياً يتضمن عدداً من المكونات الرئيسونجد أن المنهج

 ).1991إبراهيم،  (:ويمكن االستدالل عليها منفصلة عن بعضها كما يلي
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 عناصر المنهاج

 

 : األهداف التعليمية1:2:1:1:2

تعليمية، ذلك أنها يعتبر تحديد األهداف التربوية حجر الزاوية في التخطيط للعملية ال
. للمالحظة والقياستستخدم لوضع العمليات التعليمية في عبارات واضحة وقابلة ) األهداف(

ويج والخطيب ح. (ومتفاعلة ومتكاملة فيما بينهاهداف التعليمية بأنها متداخلة وتتصف األ
  أو،وكيةاألهداف التعليمية، بأنها التغيرات السل) 1998( ويعرفَّ شحاتة  ).2002ومغلي، 

 .لوقت المخصص للتدريسا التعلم التي يسعى المعلم إلى إحداثها في تالميذه في نتائج
 

 :مصادر اشتقاق األهداف التعليمية

 : ومن هذه المصادرهدافاألهناك العديد من المصادر التي تشتق منها 
 حيث توضع االهداف اصال له، ويعمل على تحقيقها بإشراف معلمه، لذافإن: المتعلم -1

نمو هذا المتعلم وحاجاته واهتماماته وقدراته واستعداده وميوله وتعلمه، تمثل مصادر 
باالضافى الى االخذ بعين االعتبار النمو الجسمي والعقلي .مهمة الشتقاق االهداف

 .واالنفعالي

 

يتكون المجتمع من مجموعة من االفراد التي تحكمها مجموعة من القوانين :  المجتمع -2
خالل ما يعرف بالمؤسسات االجماعية ، وهنا يأتي دور مخططي واالنظمة من 

المنهاج في االخذ بعين االعتبار اهمية المجتمع ونظمه ، حيث ان  المجتمع يتعرض 
الى ظاهرة التغير باستمرار نتيجة عدة اسباب مثل الحروب، باالضافة الى المشكالت 

كما . ثل مشكلة تحديد النسلالموضوعية مثل مشكلة نقص الماء، والمشكالت الجدلية م
 .ان ثقافة اي مجتمع تلعب  دورا  مباشر في وضع االهداف
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نظرا لالنفجار المعرفي، فقد اصبح من الضروري تفسيم المادة : المادة الدراسية -3
يتمثل االول منها في المواد االجبارية التي تميز ابناء المجتمع : الدراسية الى نوعين

 اللغة القومية والتربية الدينية والتربية الوطنية والعلوم الواحد، مما يحتم وجود
اما النوع الثاني فيتمثل في المواد الدراسية . والرياضيات وتارخ المجتمع وجغرافيته

سعادة وابراهيم ، (االختيارية التي يتم من خاللها مراعاة اهتمامات الطلبة وميولهم 
2001.( 

 
 :الشروط الواجب توافرها في الهدف

 :للهدف السلوكي عدة شروط هي     
 .وضوح الهدف وسهولة فهمه -1

 .قابليته للمالحظة والقياس -2

 .صياغته من وجهة نظر المتعلم -3

 .فرديته ، اي ان ال يكون مركبا -4

 .شمولية مجموعة االهداف جميع مجاالت التعلم -5

 .قابلية االهداف للتطبيق -6

 .صياغة الهدف على هيئة نتاج سلوكي منتظر من المتعلم -7

 .لبية الهدف حاجات الطلبة العقلية واالجتماعية والنفس حركيةت -8

 .تضمين الهدف اشارة الى المحتوى -9

 .تضمين الهدف بعض الشرو الالزمة لبلوغ الهدف ، وتحقيقه من قبل المتعلمين-10

 .بيان مستوى االداة-11    

 ).1997ة، جامعة القدس المفتوح( مراعاة التنوع والتوازن في تحديد االهداف -12    
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 :أهمية االهداف السلوكية وعالقتها بالمنهاج

 :   تشير ادبيات البحث الى ان اهمية الهدف السلوكي تكمن في 
 .الهدف السلوكي المحدد يساعد على فهم المتغيرات التي تحدث في سلوك المتعلم -1

 .فمعرفة المتعلم بنتائج تعلمه المحددة تساعده على توجيه سلوكه في اتجاه اهد -2

الصياغة المحددة للهدف السلوكي تساعد المعلم على اختيار المحتوى الذي يحقق ذلك  -3
 .الهدف

 .طبيعة الهدف تقرر المواد والوسائل الالزمة لتحقيقه -4

 .تسهم في بناء االختبارات، وايجاد معيير تقويم حقيقية لقياس اداء الطلبة -5

جامعة (لتحقيق كل هدف الهدف السلوكي يزيد في عمليته تحديد الزمن المستغرق  -6
 .)2006القدس المفتوحة، 

 :عناصر الهدف التدريسي من وجهة نظر ميجر

 :      حدد ميجر ثالثة عناصر اساية لصياغة العبارة الهدفية هي
هو السلوك الذي يقوم به :  Terminal Behaviorناتج التعلم او السلوك النهائي -1

ظته او قياسه، ومن هنا كان من الطالب كنتيجة لحدوث التعلم بحيث يمكن مالح
يكتب، يفسر، يقارن ،وضرورة : الضروري التعبير عن ناتج التعلم بأفعال سلوكية مثل

ويعرف ناتج التعلم من خالل . يدرك، يعرف: تجنب التعبير عنه بأفعال مستترة مثل
ان يرسم الطالب الجهاز : الفعل السلوكي ، باالضافة الى المحتوى التعليمي مثل

 .لبوليا

 Criterion) المحك( المعيار -2

يقصد بالمعيار هنا المستوى المقبول لالداء او لناتج التعلم، اذ يمكن من خالله الحكم 
وليس من السهل تحديد المستوى المقبول لالداء ، . على مدى تحقيق الهدف التدريسي

وى فهو في كثير من االهداف موقفي، اي ال يوجد مبررات منطقية لتقييم المست
المقبول لهدف معينز ونظرا لعدم امكانية االتفاق على معيار او محك ثابت، نجد التعدد 

 .واالختالف واضحا بين المعلمين في صياغة االهداف
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  Conditionsالشروط  -3

ويقصد بها الظروف والتي يجب ان يتم تحقيق الهدف تحت تأثيرها او في حالة 
ودا او شيوعا بصورة صريحة في ويعتبر الشرط من اقل العناصر ور. توفرها

العبارات الهدفية التي يصوغها المعلمون، فقد يتم االتفاق عليها بين المعلم والطلبة 
 .الن الشرط نفسه قد يتكرر في عدة اهداف. شفويا

 

 :تصنيف األهداف السلوكية

شعر المهتمون بالقياس والتقويم   وعلى راسهم بلوم بضرورة تصنيف االهداف     
 في جامعة 1956يسية ، وذلك لتسهيل التعامل معها، فقد تمحض اجتماع لهم سنة التدر

 ، وهي Domainsشيكاغو عن اتفاق الى تصنيف االهداف الى ثالثة مجاالت 
وتاتي اهمية هذا التصنيف من صعوبة التعامل مع .المعرفي ، واالنفعالي، والحركي

 ).1993عودة، ( شخصية المتعلم  المعقدة بصورة اجمالية 

 

  Cognitive Domain) المعرفي(المجال اإلدراكي : المجال األول

 Blooms( في شكل هرمي وفقاً لتصنيف بلوم ة مستويات متدرجةويتضمن هذا المجال ست

(Taxonomy على النحو التالي: 
                                التقويم _ 6

Evaluation 

 Synthesis                            التركيب_ 5

  Analysis                        التحليل_ 4

              Application    التطبيق_ 3

     Comprehension  ) االستيعاب(الفهم _ 2

  Knowledge  )التذكر(المعرفة _ 1
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 )( Knowledgeمستوى التذكر او المعرفة : اوال

 هو تذكر المهلومات او المعارف او الحقائق        المطلوب من المتعلم في هذا المستوى،
ويشمل ذلك استرجاع معلومات كثيرة تتدرج من الحقائق الدقيقة والمفاهيم . التي تعلمها سابقا

وتتمثل اهم االفعال السلوكية المستخدمة في هذا . العديدة، الى التعميمات والنظريات الكاملة
 . يسميان يعدد ، ان يذكر ، ان يحدد ، ان: المستوى 

 .ان يذكر الطالب خصائص الفلزات، دون مساعدة احد، وفي دقيقتين على االكثر: مثال
 

 )(Comprehensionمستوى الفهم واالستيعاب   :ثانيا

     ان المطلوب في هذا المستوى هالقدرة على ادراك معاني المواد التعليمية او القدرة على 
والتعبير عنها بلغته الخاصة ، وتوظيفها او استرجاع المعلومات وفهم معناها الحقيقي، 

وتتمثل اهم االفعال السلوكية المستخدمة . استخدامها في الصف او في ميادين الحياة المختلفة
 .ان يفسر، ان يعلل، ان يلخص، ان يستنتج ، ان يترجم: في هذا المستوى

 لوضوع ان يفسر الطالب طفو قطعة الخشب على سطح الماء، في ضوء دراسته: مثال
 %.85الكثافة، وبنسبة صواب ال تقل عن 

 

 )Application(مستوى التطبيق :ثالثا

المطلوب من المتعلم في هذا المستوى ان يطبق الحقائق والمفاهيم والتعميمات والنظريات      
والطرق التي درسها وفهمهما في مواقف تعلمية جديدة، سواء داخل الصف او في الحياة 

ان يطبق، ان يحسب ، ان :  اهم االفعال السلوكية المستخدمة في هذا المستوى وتتمثل. العملية
 .بيرهن
ان يطبق الطالب المعلومات التي درسها عن االسعافات االولية، اذا وقع الحد اقاربه او : مثال

 .على االقل% 80اصدقائه حادثا بسيطا، وبدقة تصل الى 
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 )Analysis(مستوى التحليل : رابعا

 المطلوب من المتعلم في هذا المستوى هو القيام بتجزئة المادة النعليمية الى عناصرها ان    
ويشمل ذلك، قيام . الثانوية وادراك ما بينها من عالقات، مما يساعد على فهم بنيتها وتنظيمها

المتعلم بتجديد االجزاء، وتحليل العالقات بينها، وادراك االسس التنظيمية المتبعةز وتمثل 
تج التعلم هنا مستوى  ذهنيا اعلى مما هو عليه في مستوى الفهم او مستوى التطبيق، النها نوا

وتتمثل اهم االفعال . تتطلب ادراكا وفهما اعميق لكل من محتوى المواد التعليمية وبنيتها
 .ان يحلل، ان يقارن، ان يفرق، ان يوازن: السلوكية التي يمكن استخدامها ف هذا المستوى

 يفرق الطالب بين خصائص الفلزات وخصائص الالفلزات ، موضحا اوجه الشبه ان: مثال
 %.90ونقاط االختالف بينهما، في ضوء قراءاته عنهما، وبنسبة صواب ال تقل عن 

 

 )Synthesis(مستوى التركيب : خامسا

      ان المطلوب من المتعلم في هذا المستوى هو وضع اجزاء المادة التعليمية مع بعضها في
فبينما يعمل .  التحليلمنوهو على العكس تماما . كارهفقالب او مضمون جديد من بنات ا

الطالب في مستوى التحليل على تجزئة المادة التعليمية الى عناصرها وجزيئاتها الدقيقة، فان 
الطالب يعمل في مستوى التركيب على تجميعها في ثوب جديد من صنعه هو وليس تقليدا 

وتتمثل اهم االفعال . واتج التعلم في هذا المستوى على السلوك االبداعي للمتعلموتؤكد ن، لغيره
 .ان يركب، ان يربط، ان يقترح خطة، ان يخطط: السلوكية المستخدمة في مستوى التركيب

ان يركب الطالب دائرة كهربائية كاملة ، اذا ما اعطي اسالكا وبطارية، وبنسبة صواب : مثال
 %.100التقل عن 
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 )Evaluation(مستوى التقويم : سادسا

المطلوب من المتعلم في هذا المستوى، ان يحكم على قيمة المواد التعليمية في ضوء      
وقد يحدد المتعلم . معايير داخلية خاصة بالتنظيم واخرى خارجية تتعلق بالهدف من التقويم

ثل النتائج التعلمية في هذا وتم. بنفسه هذه المعايير، او قد تُعطى له جاهزة من االخرين
المستوى اعلى درجة في التنظيم الهيكلي المعرفي، النها تتضمن في الغالب عناصر من جميع 
المستويات الخمسة للمجال المعرفي،باالضافة الى احكام بالقيمة معتمدة على معايير واضحة 

 يحكم، ان يقرر، ان ان: وتتمثل اهم االفعال السلوكية المستخدمة في هذا المستوى. ومحددة
 .يعرب، ان يبدي رأيا، ان ينقد

ان يبدي الطالب رأيه في الدور الذي قام به المفكر العربي المسلم جابر بن حيان لخدمة :مثال
سعادة، (علم الكيمياء، اذا ما اطلع على طبيعة هذا الدور، وفي نصف صفحة على االقل 

 ).2001وابراهيم ، 

 
 :الهداف التربوية في المجال المعرفيبعض االتجاهات في تصنيف ا

لقد ظهرت ا اتجاهات اخرى متعددة، وقد تناولت قضايا مختلفة ولم يتم تفصيلها لعدم     
 :شهرتها 

 :سميث وتايلور )1

 .تنمية طرق التفكير الفاعلة - أ

 .التدريب على عادات العمل ومهارات الدراسة المفيدة - ب

 .غرس االتجاهات االجتماعية - ت

 .لميول المهمةاكتساب عدد من ا - ث

 .تذوق الخبرة الجمالية - ج

 .تمنية الحساسية االجتماعية - ح

 .اكتساب المعلومات المهمة - خ

 .تنمية الصحة الجسمية - د
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 :راثز )2

 .جوانب التفكير المختلفة - أ

 .مهارات الدراسة وعادات العمل - ب

 .االتجاهات - ت

 .الميول واالهداف واالغراضو التذوق - ث

 .التوافق االجتماعي والحساسية - ج

 .ظيفيةالمعلومات الو - ح

 .فلسفة اجتماعية وظيفية - خ

 :إبل )3

 .فهم المفرادات والمصطلحات: المصطلحات  - أ

 .فهم الحقائق او الوصف التفصيلي - ب

 .القدرة على الشرح واعطاء االمثلة - ت

 .القدرة على الحساب - ث

 .القدرة على التنبؤ تحت شروط معينة - ج

 . القدرة على اقتراح الخطط العلمية الالئمة - ح

 .يميالقدرة على اصدار حكم تقو - خ
 

 :وليسر )4

 .التعيين او التحديد - أ

 .التمييز - ب

 .الترتيب - ت

 .الوصف - ث

 .صياغة القواعد - ج

 .الثبات والبرهان والعرض التوضيحي - ح

 ).2005جامعة القدس المفتوحة، ( .التفسير - خ
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  Affective Domainالمجال الوجداني : المجال الثاني

 قد صنفالتقدير، وويتضمن هذا المجال الميول و االهتمامات واالتجاهات والقيم وأوجه 
درج هذه المستويات ت وت مستويات،في خمسةهذا المجال  ) Krathwal( كراثوال وزمالءه( 

 :من البساطة إلى التعقيد على النحو التالي
  Receiving   االستقبال  )1

 Responding   االستجابة  )2

  Valuing   الحكم القيمي )3

  Organization   التنظيم القيمي )4

 .)2000محمود والوكيل،( Characterization by a value  بنظام قيمياإلنصاف بقيمة أو )5
امثلة على افعال تستخدم في  المستوى في المجال الوجداني

 صوغ االهداف

المحتوى الذي ينطبق في هذا 

 المستوى

ويشمل الوعي : االستقبال-1
البسيط، دون التعبير عن الميل 

 والرغبة االولية

يميز، يلتفت، يصغي، يبدي 
اهتماما، بسيطا، يستقبل دون 
تركيز، يسأل ، يطلب معلومات 
حول، يجيب عن اسئلة حول، 

 يستخدم شيئا

المناظر، االصوات ، االحداث، 
االشخاص، العناصر المختلفة في 

 البيئة

يبدي اهتماما : االستجابة-2

بسيطا، ويستجيب استجابة اولية 
تعبر عن ميل ورغبة اولية تجاه 

 .الظواهر واالشياء

يبدي اهتماما، يوافق على، يبادر، 
يحيي، يناقش، يمضي وقتا في 
االمر، يهفو للشيء، يطيع، يساعد، 
يمارس، يتحدث عن، يكتب عن، 

 يتعاون

التوجيهات والتعليمات والسياسات، 
العروض التوضيحية، االلعاب، 

 التمثيليات

يظهر انماط : قبول القيمة-3

سلوك تتفق مع نزعة او قيمة 
ا اختياري دون ان يكون معينة بشك

 .ذلك مطلوبا منه

يدعم، يعزز، يزيد مساهمته، 
يساعد، يساند، ينكر، يمنع، يحتج، 
يدافع عن، يهاجم، يحاول، يبرر، 

 .يلتحق ب ، يشارك في، يقرأعن

المشروعات العضوية في جماعة 
 االنتاج، الصداقة، القيم، العادات
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تنظيم االتجاهات والقيم في -4

سق معين بحسب منظومة او ن
 .قيمها

يناقش، ينظر، يوازن، ينظم، 
ينسق، يحدد موقفا، يصدر احكاما 

 .يختار، يلتزم ب، يتمسك ب

القوانين، القواعد، االسس، 
المعايير، النظم، االهداف، 

 .الفلسفات

تمثل القيمة واشهارها -5

واالعتزاز بها والثبات عليها في 
 .ادائها وممارستها

طلب موقفا، يعيد النظر، يقاوم، ي
يؤمن، يتابع، يمارس، يلتزم، 
يشهر، يتمثل في السلوك، يقرر، 

 .يعبر

الخطط، انماط السلوك والجهد، 
الخلق، العادات والتقاليد، الدين، 

 المبادىء الوطنية، انماط السلوك

 )2005، المفتوحة جامعة القدس(
 

 Psychomotor Domain) المهاري(المجال النفس حركي : المجال الثالث

السلوكات التي ينسب القيام بها بصورة اساسية الى الجهاز ويتضمن هذا المجال 
العضلي مثل الحبو، والمشي، والركض، والكالم ، والكتابة، والطباعة، والعب بأنواعه، 

 . واجراء التجارب المخبرية، والرسم، وصنع النماذج واللوحات الفنية
 

ال الحركي، بعضها لم يسترع انتباه جرت عدة محاوالت لتصنيف االهداف في المج
، وتصنيف كبلر وزمالئه )Ragsdale, 1950(التربويين منذ بدايتها مثل تصنيف راجسديل 

)Kibler, et. al, 1970( وتصنيف ديف ،)Dave, 1970 . ( اال ان هناك تصنيفان حظيا
 ,Harrow(، وتصنيف هرو ) Simpson, 1966(تصنيف سمبسون : باهتمام التربويين وهما

ويشترك التصنيفان في انهما هرميان، ويفترضان ان اي سلوك حركي ال بد وان ). 1972
 . ينطوي على خصائص معرفية وانفعالية 
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 :تصنيف سمبسون

 :هناك سبعة مستويات لالهداف الحركية حسب هذا التصنيف وهي
س بعد وهو ادنى مستوى، حيث يتم فيه تشغيل اعضاء الح: )Preception(االدراك  -1

 .اثارتها بالمثيرات المحتملة 

يظهر المتعلم في هذا المستوى استعداد عقليا وانفعاليا للبدء في القيام : )Set(التهيؤ  -2
بالسلوك الحركي، كأن يستجيب او يبدي استعداده للذهاب الى المختبر للقيام بالتجربة 

 .المخبرية

ذا المستوى ان يكون اذ يتوقع في ه: )Guided Response(االستجابة الموجهة  -3
المتعلم قادرا على القيام بالسلوك الحركي المرغوب او قادرا على تقليده، كأن يعيد 

 .اجراء التجربة بعد ان يكون المعلم قد اتم عرضها عمليا

اذ يتوقع من المتعلم في هذا المستوى ان يكون : )Mechanism(اآللية او التعويد  -4
ية التي التتصف بالتعقيد، وكأنها شيء عادي بالنسبة قادرا على القيام بالمهارات الحرك

له، وذلك نتيجة لتكراره القيام بها، كأن يقوم بتهيئة جهاز عرض االفالم المدرسية 
 .عندما يطلب منه

يتوقع من المتعلم في هذا : )Complex Overt Response(االستجابة العلنية المعقدة  -5
ت المعقدة نسبيا بدرجة عالية من الضبط المستوى ان يكون قادرا على انجاز الحركا

والتحكم وبمستوى معين من الكفاءة،كأن يقوم بعمل نموذج او مجسم لمعرض الوسائل 
وهذا يعني ان المهارة الحركية بهذا المستوى تتمتع بسرعة . التعليمية المدرسية

 .االنجاز ودقة االدراء وبأقل الجهد والتكاليف

يتوقع من المتعلم في هذا المستوى ان يكون : )Adaptation(المواءمة او التكيف  -6
قادرا على اعادة تشكيل السلوم الحركي بما يتناسب مع االوضاع المستجدة او مع 

 .المواقف التي تتطلب دقة اعلى، كأن يعيد ترتيب ادوات تجربة مخبرية

 يتوقع من المتعلم  بهذا المستوى ان يظهر سلوكا حركيا: )Origination(االصالة  -7
يشير الى انه وصل الى درجة من االبداع، كأن يطور وسيلة تعليمية من خامات البيئة 

 .المحلية
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 :تصنيف هرو

ال يقل تصنيف هرو اهمية عن تصنيف سمبسون، بل اعتبر التصنيف االكثر شموال نظرا      
ما يلي وفي. لتعدد المستويات الفرعية ضمن المستويات الرئيسية الستة التش اشارت اليها هرو

 :ايجاز عن المستويات الرئيسية بهذا المجال
وهي حركات ال ارداية بطبيعتها، : Reflex Movements)  (الحركات االنعكاسية -1

وتظهر في مرحلة مبكرة من العمر، سواء كانت منعكسات الحاجات االساية او 
 .منعكسات حفظ التوازن والحركات االندفاعية

 

سواء كانت ): Basic – Fundamental Movements( الحركات االساسية  -2
حركات ميكانيكية انتقالية مثل المشي، والقفز، والتسلق، او حركات تنظيمية مثل 

ويعتبر دور النضج دورا . الحركات االساسية الالزمة للرسم، والطباعة، واللعب
 .رئيسيا للقيام بهذه الحركات

 

كات عضلية حسية توجهها وهي حر): Perceptual Abilities(القدرات االدراكية  -3
 .قدرات معرفية، مثل القدرة على التمييز بين اشياء متشابهة حسيا كقطع العملة 

 

وهي الحركات التي تتصف بالقوة ): Physical  Abilities( القدرات الجسمية  -4
والرشاقة والمرونة والتحمل، ولذلك فان االهداف بهذا المستوى تركز على النمو 

كما ان الخبرات التعليمية هي التي . يام بحركات في مستوى اعلىالجسمي السليم للق
 .تهذب القدرات االدراكية والجسمية

 

يتوقع في هذا المستوى من الطالب ان  Skilled Movements ): (الحركات الفنية  -5
يكون قادرا على القيام بمهارات حركية متفاوته في درجة تعقيدها، كأن يكون الطالب 

 كلمة في الدقيقة بما ال يزيد 30 من تدريبه الطباعة قادرا على طباعة بعد ثالثة اشهر
 .عن ثالثة اخطاء
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وهي ): Nondiscursive Communication Movements(الحركات االتصالية  -6
حركات موضعية او انتقالية يتم بواسطتها توصيل معلومات ومعاني لالخرين، 

. لتمثيل، لتوصيل رسالة معينة للمشاهدينكتعابيير الوجه، او الحركات االبتكارية في ا
 .ولذلك تعتبر الحركات بهذا المستوى حركات ماهرة

 

 :صياغة األهداف بصورة سلوكية

 :كي يصبح الهدف التعليمي بصورة سلوكية، يجب مراعاة الشروط التالية
 .أن يكون الهدف السلوكي محددا -1
 .في نتائجهويمكن مالحظة الهدف السلوكي في ذاته،  -2

 . الذي يتوقع حدوثه لدى الطالب بداللة الفعل،د عبارة الهدف السلوكي النهائيتحد -3

 .يمكن قياس الهدف السلوكي -4

 .أن تحتوي عبارة الهدف السلوكي على ما يسمى الحد األدنى لألداء -5

 .ة الهدف على فعل سلوكيأن تحتوي عبار -6

 
بطريقة سلوكية في ويمكن أن يتصور المعلم الخطوات التي يصاغ فيها الهدف التعليمي 

 :المعادلة التالية
حويج والخطيب ( الحد األدنى لألداء+ مصطلح من مادة معينة + التلميذ + فعل سلوكي + ان

 ).2002ومغلي، 
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 )Content( المحتوى2:2:1:1:2

تحليل المحتوى :  تأخذ بالعربية صيغتينContent Analysisان ترجمة المصطلح      
ويفضل المشتغلون في مجال االعالم ، وظيفو . الهما يعنيان الشيء نفسهوتحليل المضمون، وك

في ) تحليل المحتوى( وبحثا، استخدام مصطلح تحليل المضمون، بينما تشيع الترجمة االولى 
ويفضل بعض الباحثين استخدام تحليل المضمون عن تحليل . مجال الدراسات التربوية

 ).تحليل المحتوى( اد ابعاده الى الثاني المحتوى من منطلق شمولية االول وامتد
 

    ولقد اشترك عدد كبير من الباحثين والكّتاب في تقديم تعرف اجرائي لتحليل المحتوى ومن 
 :بعض هذه التعريفات

انه اي اسلوب بحثي يرمي للخروج باستدالالت عن : يعرف هولستي تحليل المحتوى -1
 .عيا منظماطريق تشخيص صفات محددة للرسائل تشخيصا موضو

انه اسلوب في البحث : وقد وضع كريندورف تعريفا دقيقا لتحليل المحتوى مؤاده -2
 .يهدف الى الخروج باستدالالت صحيحة وشرعية من البيانات الخاصة بالمضمون

انه اجراء يقوم به الفرد بواسطته بعمل استنتاجات : ويرى اوسجود تحليل المحتوى -3
ستقبلها في ضوء دالئل معينة تشمل عليها هذه معينة حول كل من مصدر الرسالة وم

 .الرسالة

هو اداة منهجية للدراسة الكمية واداة : وتقدم ناديا سالم تعريفا لتحليل المضمون -4
اتصال، واداة الختبار فروض معينة عن مادة االتصال واداة للتنبؤ، وتكمن اهمية 

 .في حالتها الديناميكيةتحليل المضمون في كونه منهجا لدراسة الظاهرة نحل التحليل 

انه احد المناهج : وتعرف دائرة المعارف الدولية للعلوم االجتماعية تحليل المحتوى  -5
 المستخدمة في دراسة مضموت وسائل االتصال المكتوبة او المسموعة بوضع خطة 

 . تبدأ باختيار عينة من المادة محل التحليل وتصنيفها وتحليلها كما وكيفيا– منظمة –
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       ومن احدث التعريفات التي قدمت لتحليل المحتوى تعريف باردين، نقال عن سام   
حمله من تقنيت تحليل االتصاالت ترمى عبر اساليب منهجية " عمار، وينص على انه 

تتيح تفسير ) كمية او غير كمية( وموضوعية لوصف محتوى الرسائل الى الحصول على ادلة 
طعيمة ، ( هذه الرسائل ) متحوالت مستنتجة ( اج وتلقي المعارف المتعلقة بشروح انت

2004.( 

 

 :اشكال المعرفة العلمية

 تعرف الحقيقة العلمية بأنها نتاج علمي مجزء وخاص ال يتضمن :الحقائق العلمية -1
التعميم؛ وغير قابلة للنقاش والجدل في وقتها؛ اال انها بالطبع قابلة للتعديل في ضوء 

لمية الجديدة، ويمكن تكرار مالحظتها او قياسها وبالتالي اتأكد من االدلة والبراهين الع
 .صحتها عن طريق المالحظة او القياس او التجريب العلمي

 يعرف المفهوم العلمي، على اختالف الباحثين فيه، على انه ما :المفاهيم العلمية -2
 .يتكون لدى الفرد من معنى وفهم يرتبط بكلمة او عبارة او عملية معينة

 عبارة  عن جملة صحيحة علميا له صفة الشمول :العلمية) التعميمات(المبادىء  -3
وامكانية التطبيق على مجتمع االشياء او االحداث او الظواهر التي ترتبط بها هذه 

 .العلمية) التعميمات(المبادىء 

تتكامل في نظام معين ) العقلية( مجموعة من التصورات الذهنية : النظريات العلمية -4
ح العالقة بين مجموعة من المبادىء والتعميمات العلمية او العالقات او يوض

 ).1993زيتون ، (المتغيرات او الظواهر 
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 :مجال محتوى المنهج المدرسي

     لقد كان ضيقا للغاية في الماضي، ولكن اختلف الوضع تماما منذ ظهور ميادين 
فقد اصبح من الضروري تقسيم . معرفية عديدة وحدوث ما يسمى باالنفجار المعرفي

المحتوى االجباري او العام، والمحتوى : مجال محتوى المنهج الى نزعين رئيسين هما
 :وفيما يلي توضيح لكل نوع منهما. االختياري او الخاص

يميل معظم مخططي المناهج الى اقتراح محتوى : المحتوى العام او االجباري -1
لمجتمع التي تلقي بثقلها المستمر، كي مرغوبا فيه من جانب مختلف قطاعات ا

. تميوه عن غيره من المجتماعات تحفظ له هويته الثقافية واالجتماعية الخاصة به
وهذا يحتم وجو اللغة القومية كإحدى المواد الدراسية االجارية من جهة، 
والموضوعات التي تركز على االتجاهات والقيم التي يؤمن بها المجتمع  الذي 

كما . الطالب كالتربية الدينية والدراسات االجتماعية من جهة ثانيةيعيش فيه 
ينبغي اضافة الموضوعات العلمية الضرورية لحياة التالميذ اليومية كالعلوم 

 .والرياضيات، واحدى اللغات االجنبية الحديثة

 

يقوم جزء من المتعلمين باختيار المحتوى الخاص : المحتوى الخاص او االختياري -2
ويتم . يحقق ذلك تدريجيا مهنيا معينا، او يراعي ميال تربويا حرا عندهمبهم كي 

تحديد المحتوى الخاص بالتدريب المهني، من جانب متخصصين في المجال 
 :المهني او الحرفي، الذين يتخذون قراراتهم في ضوء االسس اآلتية

 .السياسة التي تم تبنيها من قبل حول برنامج التدريب المهني ) أ

العامة والخاصة التي تم تحققيقها مسبقا والمطلوب تحقيقها بدقة من االهداف  ) ب
 ).2001سعادة وابراهيم، (وراء هذا البرنامج 
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 بكافة المراحل التعليمية في ضوء وقد انتشرت حديثا الدعوة الى تطوير مناهج العلوم        
. ة العالمية لتعليم العلومالمعايير العالمية المعاصرة التي تبنتها الهيئات والمنظمات العلمي

 :وهناك العديد من هذه المعايير من اهمها ما يلي
 National Science(NSES ) المعايير القومية للتربية العلمية  -1

Education والتي اقرتها االكاديمية القومية للعلوم)NAS ( بالواليات المتحدة
 .االمريكية

  العلوم بالواليات المتحدة االمريكية المعايير التي اقرتها الجمعية القومية لمعلمي -2

National Science Teachers Association  Standards (NSTAS) 

 California State Content Standardsمعايير المحتوى لوالية كاليفورنيا  -3

(CSCS)بالواليات المتحدة االمريكية . 

 Wisconsin Model Academicنموذج وسكنسون للمعايير الدراسية للعلوم  -4

Standards For Science (WMASS)بالواليات المتحدة . 

 

 :فئات معايير محتوى العلوم

 :هناك ثماني فئات لمعايير محتوى العلوم
 .توحيد المفاهيم والعمليات في مادة العلوم -1

 .العلوم كنوع من االستقصاء -2

 .العلوم الطبيعية -3

 .العلوم الحياتية -4

 .علوم االرض والفضا -5

 .جياالعلوم زالتكنولو -6

 .)2005النجدى والهادي، وراشد، (العلوم من منظورات شخصية واجتماعية  -7
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 :إلى معايير اختيار المحتوى وهي) 2000( وقد أشار محمود والوكيل 

 .أن يكون المحتوى مرتبطا باألهداف -1
 .أن يكون المحتوى صادقا وله داللته -2

 .أن يكون هناك توازن بين شمول وعمق المحتوى -3

 .حتوى ميول وحاجات وقدرات التالميذأن يراعي الم -4

 .أن يرتبط المحتوى بواقع المجتمع الذي يعيش فيه التلميذ -5

 
 

  األنشطة التعليمية3:2:1:1:2

لالنشطة التعليمية جذور تاريخية تمتد الى الرسالة المحميدية ،اذ كانت تعاليم الرسول 
لمين وكذلك مراعاة ميولهم واصحابه الكرام تؤكد على اهمية الفروق لدى المتع) ص(الكريم 

ويقصد  " ، من عناصر المنهاج رئيساًتمثل األنشطة عنصراًو). 2005الفراجي ، (ورغباتهم 
ويشير هذا . جل بلوغ هدف ما المعلم من أالجهد العقلي أو البدني الذي يبذله المتعلم أو" بها

ى لتحقيقه، وهو  وله هدف يسع، وله خطة يسير عليها،التعريف إلى أن النشاط له مضمون
 لمعرفة مدى نجاحه في تحقيق الهدف المراد بلوغه، وبذلك قد يكون النشاط ؛بحاجة إلى تقويم

ويراعى في ) . 2000الحيلة ومرعي، (  أو تعلميا اذا قام به المتعلم ، إذا قام به المعلم،تعليميا
ستوى  لماسباًن يكون من، وأن تكون له صلة وثيقة بالموضوع، وأالنشاط أن يكون متنوعا

(  على قدر المستطاع ببيئة المتعلم ن يكون مرتبطاًنضج التالميذ والظروف واإلمكانات، وأ
 ).1996شحاته، 

 
      إن االنشطة التعليمية ممارسات تعليمية مكملة لبرنامج التعلم التي تقوم المدرسة بمهمة 

ة في عملية التعليم والتعلم بما يجعل ايصالها للمتعلمين لذلك تأخذ االنشطة التعليمية ابعادا ممتد
العملية التعليمية مستمرة في حياة المتعلم سواء كان في اطار البرامج المدرسية المخصصة او 
فعاليات الحياة االخرى التي تستمد عملية تنشسطها من المدى الذي استطاع من خالله المتعلم 

 .)2005الفراجي ، ( اتقان االدوار التي انيطت به من خالل عملية التعلم
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 :أن لألنشطة التعليمية أهدافا تربوية تتمثل في) 2000( وقد بين محمود والوكيل 

 .إكساب التالميذ مجموعة من المهارات في مجاالت مختلفة -1
 .يجابيةعادات واالتجاهات اإلإكساب التالميذ مجموعة من ال -2

 . مرتبطة بحياتهمتنمية القدرة على التفكير عن طريق األنشطة التي تحل مشكالت -3

 .تنمية القدرة على العمل الجماعي والتعاوني -4

 .تنمية القدرة على التخطيط -5

 .تنمية القدرة على االبتكار -6

 
 

 :وهناك مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها اختيار األنشطة

 .وعي القائمين على تخطيط المنهاج بعالقة األنشطة بعناصر المنهاج األخرى -1
 .من حيث كمها ونوعهالألنشطة لمنهاج تصور فلسفة ا -2

 . أم مادية بشريةمكانات المتاحة سواء كانتاإل -3

 . وميوله وقدراتهه وارتباط األنشطة باحتياجات،طبيعة المتعلم -4

الحيلة ومرعي، (  وقدرته على التخطيط الناجح لألنشطة مع الطلبة ،ة المعلمكفاء -5
2000.( 

 

 :االنشطة او الخبرات العلميةانواع 

 :وتتمثل اهم انواع هذه االنشطة او الخبرات في اآلتي     
وتستخدم االنشطة او الخبرات االولية الثارة : االنشطة او الخبرات التعلمية االولية -1

اهتمامات التالميذ او لطرح االسئلة المفيدة ، او لفتح باب المناقشة للتخطيط التعاوني بين 
 .د من المواد التعلمية التعليميةالمعلم والتالميذ، والذي يحتاج الى العدي

 

يتم من خالل االنشطة او الخبرات التعلمية : االنشطة او الخبرات التعلمية التطويرية -2
 .التعليمية تحقيق اهداف الوحدة التدريسية في المعرفة والمهارات واالتجاهات والقيم
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ء الرئيس لمعظم يستحسن في الغالب، ان تشكل المناقشة الجز: انشطة او خبرات المناقشة -3
: انشطة الوحدة التدريسية، حيث تعمل المناقشة داخل الحجرة الدراسية على تحقيق هدفين

يتمثل االول في المساهمة بأخذ المعلومات واعطائها، واتاحة الفرصة للتالالميذ لتقويم ما 
 اما الهدف الثاني، فيتمثل في توفير الوقت  المناسب للمعلم لتقويم عمل. تم انجازه

 .المجموعات من جهة، وعمل الفرد من جهة اخرى

 

لفنيو او الحرفية هذه، صنع تشمل االنشطة ا: االنشطة او الخبرات الفنية او الحرفية -4
، او جموعة من الصور للظواهر الطبيعية، اعالنات للصف او المدرسة، وأخذ ملوحات

 .االجتماعية، او العلمية الستخدامها داخل الحجرة الدراسية 

 

تتمثل االنشطة الختامية في االنشطة االجمالية او التخليصية التي تثير : نشطة الختاميةاال -5
 ).2001 سعادة وابراهيم،(جموعة من االشئلة المهمة م

 

     ويعتبر المختبر والتجارب المخبرية جزءا اليتجزأ في النشاطات العلمية وفي تعليم 
القلب النابض في تدريس ) مخبرية المرافقة بنشاطاته ال–المختبر (وهو . العلوم وتعلمها

ان العلم ليس علما ما لم يصطحب : العلوم في مراحل التعليم المختلفة ؛ ولذلك قيل 
وفي هذا الصدد ، يميز المختصون بالتربية العلمية وتدريس . بالتجريب والعمل المخبري

 :العلوم بين نوعين من المختبر من حيث االداء والتنفيذ وهما
يؤكد على تنفيذ النشاطات العلمية والتجارب المخبرية بصورة : تبر التوضيحيالمخ -1

ويقوم الطالب فيها بتفيذ التعليمات التي .توضيحية لمعلومات سبق وان تعلمها الطالب
 .تُعطى له، ويتقيد بالنص الحرفي؛ وذلك للتأكد من حقائق ومفاهيم علمية تعلمها سابقا

ويؤكد على تنفيذ النشاطات العلمية والتجارب : لفي االستكش–المختبر االستقصائي  -2
 استكشافية، اي تعلم العلوم ودر استها بالتقصي –المخبرية بصورة استقصصائية 

وفي هذا االسلوب يذهب الطالب الى المختبر لكي يصمم، . واالكتشاف وحل المشكالت
ى نتائج ويبحث، ويتقصى، وبالتالي يمارس طرق العلم وعملياته، ويصل بنفسه ال

          ).1993زيتون، ( ن يعرفها من قبل علمية لم يك
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 ) Evaluation ( التقويم4:2:1:1:2 

 من عناصر المنهج، إال أنه يختلف عن هذه العناصر في قدرته البالغة اًيعتبر التقويم عنصر 
 ة مهمة تدخل في طبيعة عملفالتقويم عملي). 2000محمود والوكيل، (  على التأثير فيها

كما ) . 2002حويج والخطيب ومغلي، ( لطالبه المعلم ما زال وسوف يبقى مقوماًالمعلم، و
وتتسم عملية التقويم بأنها عملية مستمرة، وهذه االستمرارية البد أن تتسم بالتطورية، حيث أن 

جتمع، ومن إحساس الناس بهذه الحاجات،  من حاجات المهذه التطورية البد أن تكون نابعة
 ).1991إبراهيم، (ن تكون على أسس علمية وقوية والبد أ

 

 :مبادىء عامة في التقويم

 .ضرورة تحديد الغرض من التقويم او تعريف ما نريد ان نقومه -1

 .االهتمام باختيار وتطوير ادوات التقويم المناسبة للغرض من التقويم -2

 .التقويمضرورة وعي المقوم او فريق التقويم بمصادر االخطاء المحتملة في عملية  -3

الوعي بخصائص عملية التقويم واهم هذه الخصائص الشمولية، واالستمرارية،  -4
التاكد من اهمية البرنامج المقوم ووضوح خطة التقويم، وااللتزام باخالقيات .والتوازن

 .عملية التقويم

 

 :انواع التقويم

 :ا    وفيما يلي اهم انواع التقويم مصنفة حسب بعض االختالفات المشار اليه
تسير العملية التدريسية : تصنيف حسب التوقيت الزمني للتقويم في العملية التدريسية -1

وفق خطوات منظمة تبدأ بتحديد االهداف التي تبين نتواتج التعلم او ما نتوقعه من 
المتعلم في نهاية عملية التعلم، فهي توجه عمل المدرس وترتكز عليها عملية التقويم، 

 .اتخاذ قرارات تميهيدا لبداية جديدةوتنتهي هذه العملية ب
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 :تصنيف حسب نوع المعلومات التي يتم جمعها، حيث تصنف في فئتين هما -2

وهو التقويم الذي يعتمد على المعلومات الرقمية كالعالقات التي : التقويم الكمي ) أ
 .نحصل عليها من االختبارات

ها بالالحظة ، ووصف وهو التقويم الذي يعتمد معلومات يتم جمع: التقويم النوعي ) ب
 .السلوك وصفيا لفظيا

 

 :تصنيف حسب الشمولية ونوع  البرنامج المقوم -3

 :ويتضمن هذا التصنيف فئتين هما
تأتي هذه التسمية من النظرة الشاملة للعملية التربوية، : التقويم الشامل او المكبر ) أ

وقد تستغرق ، ةحيث ال يتم اغفال دور اي جهة المشاركة بالعملية التعلمية التعليميث
 .فترة زمنية طويلة، ويشترك فيه جميع المعنيين بالعملية التربوية بصورة فريق

التقويم كعملية ال يختلف من برنامج الى الخر، ولكن : التقويم الجزئي او المصغر ) ب
والتقويم الجزئي يتناول جانبا محددا من . الذي يختلف هو مقدار الجهد والتكاليف

 .ويةجوانب العملية الترب

 

 :تصنيف حسب الطرف المقوم ، حيث يمكن تصنيفها في ثالث فئات هي -4

 .اي تقويم الفرد والمؤسسات لالهداف بمبادرة ذاتية ):داخلي(التقويم الذاتي ) أ
ال يستطيع اي فرد او اي مؤسسة االدعاء بأنه ) : الخارجي( التقويم المستقل ) ب

في غرفة الصف ال يستطيع والطالب . يعرف كل ما يحتاج الى تصويب دائما
 .االستغناء عن تقويم المعلم لتحصيله الدراسي ونموه المتكامل

ان التوافق في نتائج التقويم يعتبر ): خارجي–داخلي ( التقويم المتعدد االطراف ) ج
داللة من دالالت الصدق المتبادل، فقد يبالغ التقويم الذاتي في التقدير ، وقد ال يتوفر 

رجي الكفايات الالزمة لعملية التقويم، ومن هنا تأتي اهمية التأكد من في المقوم الخا
 . صدق التقديرات في عملية التقويم
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اذ يمكن تصور ثالث مراحل في اي . تصنيف حسب المرحلة في البرنامج المقوم -5
 :برنامج تقويم هي

حيث تعتمد فعالية اي برنامج على ما تيوفر من امكانات مادية : المدخالت  ) أ
 .ريةوبش

 .اي التقويم الذي يتم اثناء تنفيذ البرنامج: العملية ) ب

حيث ينظر في هذا النوع من التقويم الى نواتج البرنامج، : النواتج او المخرجات ) ت
 .دون النظر الى الخطوات السابقة التي مر بها

 

تصنيف حسب نوع المحك في الحكم على فعالية برنامج، ويقصد بالمحك هنا المعايير  -6
م من خاللها على نجاح البرنامج وفعاليته، ويمكن تصنيف هذه المحكات في التي نحك

 :فئتين

 ).الداخلية(المحكات الجوهرية  ) أ

 ).الخارجية(امحكات الشكلية  ) ب

 

يقصد بنموذج التقويم االطار النظري او الخطة التي :  تصنيف حسب نموذج التقويم -7
ها، ونوع القرارات التي توجه عمل المقوم في جمع المعلومات، وكيفية الحصول علي

يتم اتخاذها، وقد امتزج هذا التصنيف مع طرق اتصنيف االخرى، وفيما يلي اهم هذه 
 :النماذج

 .نماذج بلوغ الهدف مثل نموذج تايلر ، ونموذج هاموند ) أ

 .نماذج احكام المحكات الداخلية مثل نموذج بترسون ) ب

 .جستييكماذج احكام المحكات الخارجية مثل نموذج سكرايفن، ونموذ ) ت

نماذج تسهيل القرارات مثل نموذج ستفلبيم، ونموذج الكن، ونموذج بروفس  ) ث
 ).1993عودة، (
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 :اساليب التقويم وادواته

 .المالحظة -1

 .قوائم التدقيق او المراجعة -2

 .سجالت الحوادث القصصية -3

 .المناقشة الجماعية -4

 .مقاييس التقدير -5

 .المقابالت -6

 .السجالت والمذكرات اليومية -7

 .ت او اللقاءات الفردية والجماعيةالمؤتمرا -8

 .عينات العمل -9

 .الرسم البياني للعالقات االجتماعية-10

 .االستبيانات او االستفتاءات-11    

 .لعب االدوار-12    

 )2001سعادة وابراهيم ، ( االختبارات بانواعها -13    
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 الدراسات السابقة 2:2

 

دراسات التي تتعلق بتحليل محتوى الكتب، بعد أن اطلعت الباحثة على العديد من ال
 .قامت بتصنيف هذه الدراسات إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية

 

 :  الدراسات العربية1:2:2

 

، دراسة سعت إلى تحليل محتوى كتب التربية االجتماعية )1986(أجرى أبو حلو 
ردن، بغرض الكشف عن  الرابع والخامس والسادس االبتدائية في األ:تالميذ الصفوفلالمقررة 

 وأهدافها العامة والخاصة، وتصميم محتواها وتتابعه، ،خصائصها العامة، وعملية تبريرها
وقبل القيام بعملية التحليل، تم تطوير مجموعة . ومدى وظيفة ما فيها من وسائل تعليمية وتقويم

مستخدمة في ليل ام نموذج للتحليل، جرى اشتقاقه من مجموعة من نماذج التحلضمن المعايير ت
 تم التأكد من صدق هذا ،وبمساعدة لجنة من المحكمين. بعض الدول العربية واألجنبية

 .تالميذ المدارس الحكومية في األردنل ومالءمته لكتب التربية االجتماعية المقررة ،النموذج
 :وقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية

 .د والمجتمع ومشكالتهماإن هذه الكتب لم تؤلف على أساس حاجات الفر -1
 . باستثناء كتاب الرابع االبتدائي،لم تبرر أهمية هذه الكتب -2

  الصفحين لم يتضمن كتاب عامة، تضمن كتابا الصفين الخامس والسادس أهدافاً -3
 .الرابع مثل هذه األهداف

 .لم تتم عملية ترجمة األهداف العامة الواردة في مقدمة الكتب إلى أهداف سلوكية -4

 .غير أن هذه الوحدات لم تبن بشكل اندماجي،لكتب على شكل وحدات  صممت ا -5

 .نه ال يتصف باالستمرارية والترابطومنطقيا، غير أجاء محتوى الكتب الثالثة متتابعا  -6

 .تنوعت الوسائل التعليمية -7

8- تقويم المحتوى على االختبارات الموضوعية والمقاليةركز . 
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 تحليل كتاب األحياء للصف العاشر ، إلى)1994( عبد اهللا وعنيزة الوقد هدفت دراسة 
م، واجراء عملية 1994/م 1993لعام الدراسي  في األردن الذي بدا التدريس به في ساسياأل

لعامة للكتاب، ا من الكتاب، حيث تناولت الدراسة الخصائص ة لجوانب هامتحليله تقويمية
ل و الرسومات، كما تناولت شكا للطالب من خالل عرض المادة واألهقراءته، ومدى إشراكو

ضافة إلى األخطاء العلمية والمطبعية الواردة في الموجودة في الكتاب إالدراسة تنوع االسئلة 
 .الكتاب

 
 لمعرفة ؛وقد استخدم الباحثان استبانة وزعت على المعلمين والموجهين التربويين       

) 40( بلغ عددهم ،ن الطلبةآرائهم حول الكتاب، كما وضعت عدة معايير طبقت على عينة م
 .طالبة وطالبا، اضافة الى تحليل محتوى الكتاب من قبل الباحثين

 
ن كتاب األحياء للصف العاشر االساسي يعد من الكتب وقد دلت نتائج الدراسة أ

  وقلة األخطاءقراءته واحتوائه على ما هو جديد، ومستوى ، من حيث محتواه وتسلسله،الجيدة
ما يتعلق فيال أن الكتاب يحتاج الى المزيد من االهتمام و التحسين، خاصة ة، إالعلمية والمطبعي

 ،هداف المعرفية أكثر من األهداف الوجدانية واالنفعاليةسئلة نهاية الفصل وتركيزه على األبأ
 حسب ،سئلة الفئة العليا أ ويحتاج إلى مزيد من التركيز على،حركية  األهداف النفسوأخيراً

 .التحليل، والتركيب، والتقويميس التي تق ،تصنيف بلوم
 

كتب قواعد اللغة العربية ، والتي هدفت الى تقويم )1998( جرار وفي دراسة 
ن والمعلمات في محافظة ، من وجهة نظر المعلمي في مرحلة التعليم األساسية العلياالمدرسية،

التقديرات التقويمية   علىالدراسة التعرفهذه ، حاولت 1997/1998جنين من العام الدراسي 
 التي تدرس في محافظة جنين في ،للمعلمين والمعلمات لكتب قواعد اللغة العربية الثالثة

التقويمية للمعلمين والمعلمات  التقديرات وكذلك التعرف على. حلة التعليم األساسية العليامر
ة التقويمية، األسئلوأسلوب العرض، والمحتوى،  وهداف،األ(لهذه الكتب : د الخمسةبعالأل
كذلك حاولت الدراسة معرفة درجة التقويم الكلية لكل مجال من المجاالت ). اإلخراج الفنيو
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، وذلك لمعرفة كل فقرة من فقرات اإلستبانة التي كانت أداة البحثالخمسة، ودرجة التقويم ل
 ،لتعلم باعتبارها أداة أساسية من أدوات ا،مدى مالءمة كتب قواعد اللغة العربية الثالثة

 للعمل على ، المناهجللمسؤولين عند تقييم وكشفها ،والكشف عن مواطن القوة والضعف فيها
 على اثر متغيرات الدراسة كذلك هدفت هذه الدراسة التعرف . عند إعداد كتب جديدةمراعاتها
 ، التدريسية، والخبرة والمؤهل العلمي، وقد تمثلت المتغيرات بالجنس، على النتائجالمستقلة

 .والصف الدراسي
 

      البالغ ،ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي اللغة العربية ومعلماتها في محافظة جنينتكو 
، وكانت عينة الدراسة مكونة من 97/98 ومعلمة في العام الدراسي معلماً) 409(عددهم 

ث ألغراض عدها الباحلبحث في هذه الدراسة من استبانة أنت أداة اتكو. ومعلمةمعلماً) 140(
المحتوى، واألهداف، : (قرة موزعة على خمسة مجاالت هيف) 66( مكونة من ،الدراسة

 ).األسئلة التقويمية، واإلخراج الفني للكتاب وأسلوب العرض، و
 

كتاب شكل ال(أظهرت نتائج الدراسة أن أفضل مجاالت الكتاب هو المجال الخامس 
 ويليه ،%)74.6(ونسبته ) أسلوب العرض ( المجال الثالث،ويليه% 75.8ونسبته ) واخراجه

 وتعتبر ،%70ونسبته ) األهداف(، يليه المجال األول %)73المحتوى ونسبته ( المجال الثاني 
ألسئلة ا(، أما المجال الرابع  كبيرة حسب المستويات المعتمده في الدراسةاألربعهذه النسب 

 كما أظهرت نتائج الدراسة انه ،%)69.6 (وبنسبةخيره فقد حصل على المرتبه األ) تقويميةال
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية للجنس في تقويم كتب قواعد اللغة العربية الثالثة على 

ذات داللة إحصائية بينما كانت الفروق ). شكل الكتاب وإخراجه واألسئلة التقويمية: (مجالي
 . المعلمينلصالح العرض، المحتوى، وأسلوبواألهداف،  (:تللجنس على مجاال
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 على ، إحصائية للمؤهل العلمي داللةوجد فروق ذات أنه ال توأظهرت الدراسة أيضا
وجد فروق ذات داللة  الدراسة أنه ال تكما أظهرت. التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات

غير أما بالنسبة لمت. عود لمتغير الصفت التقويمية للمعلمين والمعلمات تإحصائية في التقديرا
:  فقد أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمجاالت،الخبرة التدريسية

بينما كانت الفروق ذات داللة إحصائية ، شكل الكتاب وإخراجهوأسلوب العرض ، واألهداف، 
أكثر من (لصالح المعلمين أصحاب الخبرة الطويلة ) المحتوى واألسئلة التقويمية(في مجالي 

 ). سنوات10
 

دراسة، هدفت إلى تقويم كتاب التربية المهنية للصف ) 1999(وقد أجرى رواقة 
الخامس األساسي من وجهة نظر معلمي التربية المهنية في األردن، وذلك للوقوف على 

 استخدم الباحث استبانة  وقدمستوى إعداد هذا الكتاب وإبراز جوانب القوة والضعف في إعداده
 شمل وقد.مجاالت، وذلك بعد التأكد من صدقها وثباتها) 7(في فقرة وقعت ) 58(مكونة من 

  معلما199ًخذ عينة مكونة من وتم أ. علمي التربية المهنية في محافظة إربدمجتمع الدراسة م
 .ومعلمة

 
وقد أشارت النتائج إلى تدني تقديرات معلمي التربية المهنية التقويمية لكتاب التربية 

تعزى لمتغير الجنس وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية . المهنية في جميع مجاالته
ة إحصائية في تقديرات المعلمين لصص ولصالح وجود فروق ذات دالأو لمتغير التخ

 ، ولصالح العلوم المنزلية، كذلك لمتغير الخبرة التعليمية، تعزى لمتغير التخصص،التقويمية
 .ولصالح الخبرة الطويلة

 
 دراسة تحليلية تقويمية لمحتوى كتاب األحياء للصف التاسع )1999(وأجرى الطحان 

األهداف، والمحتوى، واألنشطة، والتقويم، إضافة : األساسي من حيث عناصر المنهاج األربعة
إلى مدى توازن عناصر المحتوى، ومدى التسلسل والتتابع في الخبرات، وواقع العمليات 

ناولت الدراسة وجهة نظر معلمي العلوم للصف الذهنية المتضمنة في آليات التقويم، كما ت
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 من حيث نفس عناصر التحليل، ثم مقارنة نتائج التحليل مع نتائج التقويم، ،التاسع األساسي
وقد طرحت . والحكم على مستوى الكتاب من حيث تمثله مواصفات الكتاب التربوي الجيد

ويم، وثالثة للحكم على مستوى أربعة للتحليل، وأربعة للتق: الدراسة احد عشر سؤاال بحثيا
 . الكتاب

 
في 98/99ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم للصف التاسع األساسي تكو 

 معلما من الجنسين، وقد 63 وعددهم ،المدارس التابعة لوكالة الغوث في منطقة الضفة الغربية
 .اعتبروا جميعهم عناصر مجتمع الدراسة

 
إذ ، بهدف رصد وجهة نظر المعلمين ات مقياس خماسيسبانة بحثية ذإوقد تم بناء 

وكانت النتيجة كما . عبارة موزعة على أربعة مجاالت هي عناصر التحليل) 50(تألفت من 
 :يلي 
 %.88مستوى االنسجام والتوافق بين نتائج التحليل والتقويم يعادل  - أ
 .تتمثل صفات الكتاب المدرسي الجيد في كتاب األحياء بمستوى جيد - ب

 
، والتي هدفت إلى تقويم كتاب الفيزياء المقرر للصف الثاني )2000( دراسة جبر في

 من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظات فلسطين للعام الدراسي ،الثانوي العلمي
 باعتباره أداة من أدوات التعلم، ،وذلك لمعرفة مدى مالءمة كتاب الفيزياء. م1998/1999

 .مواطن الضعف من خالل وجهة نظر المعلمين والمعلماتوللكشف عن مواطن القوة و
 

رام ون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الفيزياء في محافظات القدس، وتكو
علمة،  وماًمعلم) 68(أريحا والبالغ عددهم وجنوب الخليل، وشمال الخليل، وبيت لحم، واهللا، 

 .معلم ومعلمة) 63(عددهم كان انة الذين استجابوا لالستب، و98/99في العام الدراسي 
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 تم استخدامها لقياس ،فقرة) 70(أما أداة الدراسة فكانت عبارة عن استبانة تكونت من 
محتوى الكتاب، ومقدمة الكتاب، والمظهر العام للكتاب، : ( مجاالت الكتاب الستة التالية

 ).الكتاب التجاهات الطلبةتنمية ووسائل التقويم في الكتاب، واألنشطة، واألساليب والوسائل و
 

 :وقد أظهرت الدراسة من خالل التحليل النتائج التالية
أ ـ إن التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لكتاب الفيزياء كانت متوسطة، بمتوسط 

 ).3 (وهذا التقدير مقبول تربوياً) 3.01(حسابي 
 

ات لكتاب الفيزياء ضمن ب ـ كانت التقديرات التقويمية من قبل المعلمين والمعلم
 التقويم في لوسائوالمستوى المقبول تربويا في كل من المظهر العام للكتاب، 

دمة الكتاب، مق :في مجاليبينما كان التقدير التقويمي للمعلمين والمعلمات . الكتاب
األساليب والوسائل أما . لمستوى المقبول تربويامن اومحتوى الكتاب، قريبة 

 .قل من المستوى المقبول تربويا، فكانا أة الكتاب التجاهات الطلبةتنميوواألنشطة، 
 .ج ـ لم يكن اثر للجنس في تقويم الكتاب كوحدة واحدة

 .د ـ كان هناك اثر للمؤهل العلمي للمعلم أو المعلمة في تقويم كتاب الفيزياء
 .يزياءثر للخبرة التدريسية للمعلم أو المعلمة في تقويم كتاب الفهـ ـ كان هناك أ

 أما ،%)5.7(و ـ الفقرات التي توافرت بدرجات عالية في كتاب الفيزياء بلغت نسبتها 
 وإما الفقرات ،%)54.3(الفقرات التي توافرت بدرجات متوسطة فقد بلغت نسبتها 

 %).40(التي توافرت بدرجات منخفضة فقد بلغت نسبتها
 

اب الكيمياء للصف االول فقد أجرت دراسة تحليلية تقويمية لكت) 2000(أما يوسف 
 والمحتوى في ضوء ،األهداف التعليمية: الثانوي العلمي من حيث عناصر المنهاج األربعة

 نن مجتمع الدراسة موقد تكو . واألسئلة التقويمية، واألنشطة التعليمية،مفهوم الثقافة العلمية
التي استخدمت في تحليل كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي العلمي، وقد كانت عينة الدراسة 

 .من صفحات الكتاب% 15المحتوى 
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 :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية
 وزعت بشكل متوازن على ، هدفا تعليميا80كان عدد األهداف التعليمية الخاصة  - أ

مرتبطة بالجانب % 11.2في المجال المعرفي % 78.8منها . الفصلين الدراسيين
 .الجانب النفس حركيمنها مرتبطة ب% 10االنفعالي 

انفعالية، % 11.5معرفية، % 67.8: منها208كان عدد األهداف السلوكية المشتقة  - ب
 .نفس حركية% 27

، ومكون العلم %43.6اشتمل محتوى الكتاب على مكون المعرفة العلمية بنسبة  - ت
، وهي تتفق مع مقترحات التربويين العلميين، ومكون %16.1كطريقة للتفكير بنسبة 

، ومكون التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع %32يعة االستقصائية للعلم بنسبة الطب
 .، وهي ال تتفق مع مقترحات التربويين العلميين%8.3بنسبة 

 نشاطاً تعليمياً 35بلغ عدد األنشطة التي وردت في الكتاب تحت عنوان نشاط،  - ث
جد توازن بين األنشطة العملية موزعة بشكل غير متوازن على الفصلين الدراسيين وال يو

% 45.7من هذه األنشطة من مستوى التوجيه األول، و% 5.7:واألنشطة الكتابية وكان
وخلت من األنشطة . من مستوى التوجيه الثالث% 48.6من مستوى التوجيه الثاني، و
 .ذات مستوى التوجيه الرابع

 العملية للصف األول بلغ عدد التجارب العملية التي وردت في كتاب دليل التجارب - ج
من مستوى التوجيه % 30من مستوى التوجيه الثاني، و% 65: تجربة20الثانوي العلمي 

وخلت التجارب العملية من مستوى التوجيه . من مستوى التوجيه األول% 5و/ الثالث
 .الرابع

 أسئلة تقويم مرحلي،: أسئلة وكانت على ثالثة إشكال) 704(بلغ عدد األسئلة التقويمية  - ح
سؤاالً مرتبطة بالمجال المعرفي، ) 698(وكان . وأسئلة تقويم ختامي، وأسئلة تقويم نهائي

 أسئلة مرتبطة بالجانب النفس حركي، وخلت من األسئلة التي تقيس الجوانب 6و
:  االنفعالية، وكانت نسبة األسئلة في الجانب المعرفي التي تقيس مهارات التفكير الدنيا

في أسئلة التقويم المرحلي والختامي والنهائي على %) 71.4(، %)72.5(، %) 74.2(
، %)27.5(، %) 25.8: (التوالي، ونسبة األسئلة التي تقيس مهارات التفكير العليا
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في أسئلة التقويم المرحلي والختامي والنهائي على التوالي، ولم يكن هناك %) 28.6(
 .توازن بين األسئلة الموضوعية واألسئلة المقالية

 
دراسة تقويمية لكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي ) 2000(د أجرى بشاراتوق

 من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في محافظات شمال فلسطين، وقد حاولت هذه ،العلمي
ويمية للمشرفين والمعلمين لكتاب الكيمياء المقرر تدريسه قالدراسة التعرف الى التقديرات الت

 ي ، وكذلك التقديرات التقويمية للمشرفين والمعلمين للمجاالت الستةللصف األول الثانوي العلم
 ،االساليب والوسائلومحتوى الكتاب، و مقدمة الكتاب ، والمظهر العام للكتاب،: وهي

 . لكتاب الكيمياءوتنمية الكتاب التجاهات الطلبةوسائل تقويم الكتاب، وواالنشطة، 
 

والمعلمين في المدارس التابعة لمديريات ع المشرفين تكون مجتمع الدراسة من جمي
، وقد بلغ عدد )1999/2000(التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين للعام الدراسي 

 .، حيث تم توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة)61(المشرفين اربعة والمعلمين 
 

) 42(اسة، مكونة من تكونت أداة الدراسة من استبانة أعدها الباحث ألغراض الدر
مقدمة الكتاب ، والمظهر العام للكتاب ، : (على ستة مجاالت رئيسية هيفقرة موزعة 

وتنمية الكتاب وسائل تقويم الكتاب ، واألساليب والوسائل واألنشطة، و، ومحتوى الكتاب
 .)التجاهات الطلبة 

 
متوسطة بشكل وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقويم المشرفين والمعلمين للكتاب 

 عدا مجالي المظهر العام للكتاب، ووسائل تقويم الكتاب ، وكانت متوسطة لجميع المجاالت،عام
كانت درجة التقويم كبيرة، وقد أظهرت هذه الدراسة أن درجة التقويم الكلية كانت عند قد ف

نه ال ية، وأاً على التقديرات التقويمثر للجنس أما يدل على أنعند اإلناث،  هاالذكور أفضل من
ن درجة التقويم الكلية وأ.  متغير المؤهل العلميتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى
سنوات على جميع المجاالت، ) 10(قل من لخبرة أللكتاب كانت أفضل عند المعلمين أصحاب ا
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ل ما يد،  مقارنة بالمعلمين،ن درجة التقويم الكلية كانت افضل عند المشرفين بفارق قليلوأ
 . على التقديرات التقويميةاًثر للوظيفة أعلى أن

  
 إلى تحليل محتوى كتاب العلوم المقرر لطلبة هدفتفقد ) 2001 (شواحدأما دراسة 

الصف السادس األساسي، ومعرفة اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو واقع الكتاب، من حيث 
 .ويماألهداف التعليمية، والمحتوى، واألنشطة التعليمية، والتق

 
ن مجتمع الدراسة من مجتمعين منفصلين، كتاب العلوم بجزأيه األول والثاني، ثم تكو

في المدارس  جميع المعلمين والمعلمات الذين يدرسون العلوم للصف السادس األساسي
 .معلما ومعلمة) 88( والبالغ عددهم ،الحكومية في محافظة الخليل

 
ات نحو واقع الكتاب، فقد تم استخدام استبانة أما بالنسبة التجاهات المعلمين والمعلم

األهداف، : عبارة موزعة بالتساوي على أربعة مجاالت) 40(ذات مقياس خماسي، تألفت من 
والمحتوى، واألنشطة، والتقويم، وذلك تبعا لمتغيرات الجنس، ولعدد سنوات الخبرة، إضافة 

 . إلى المؤهل األكاديمي
 : التاليةوقد أشارت الدراسة إلى النتائج

 : نتائج عملية تحليل محتوى الكتاب-1
، تالها المفاهيم العلمية %) 40(ته ان الحقائق العلمية في الكتاب شكلت ما نسب - أ

ثم القوانين العلمية ما ، )%22(، تالها التعميمات العلمية وبنسبة%)37(وبنسبة
 .، وقد خال الكتاب من باقي أشكال المعرفة العلمية%)1(نسبته

ا يتعلق بمستويات التوجيه ، فقد احتلت األنشطة ذات مستوى التوجيه األول أما فيم - ب
، تالها في المركز الثاني األنشطة ذات مستوى التوجيه الثاني %)48(بنسبة 
 %).17( األنشطة ذات مستوى التوجيه الثالث بنسبة م، ث%)35(وبنسبة

من إجمالي %) 95( المعرفيأما فيما يتعلق بأسئلة الكتاب التقويمية ، فقد احتل المجال - ت
 %).5(األسئلة، في حين نال المجاالن االنفعالي والنفس حركي ما نسبته 
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، %)58(، فان نسبة مستوى التذكر "بلوم"أما بالنسبة لمستويات التفكير، حسب تقسيم  - ث
، في حين نالت المستويات %) 3.5(، ومستوى التطبيق )31.5(بينما مستوى الفهم
 .من مجمل األسئلة المعرفية) %7(األخرى ما نسبته

من مجمل أسئلة الكتاب، في حين نالت %) 55(نالت األسئلة الموضوعية ما نسبته - ج
 .من مجمل أسئلة الكتاب%) 45(األسئلة المقالية ما نسبته

 

 : نتائج رصد اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو واقع الكتاب-2
 ، وكان)%67  (أي بنسبة، )33.3 (بلغ المتوسط الحسابي الستجابة المعلمين .أ 

 ، ونحو عنصر المحتوى)3.9 (المتوسط الحسابي التجاهاتهم نحو عنصر األهداف
 ).2.4  (، ونحو عنصر التقويم)3.6 ( ونحو األنشطة،)3.8(

ال يوجد تأثير للجنس والمؤهل األكاديمي على اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو  .ب 
 .سابية للمعلمين والمعلمات متقاربةالعناصر األربعة، حيث كانت المتوسطات الح

يوجد تأثير لمتغير عدد سنوات الخبرة، نحو العناصر األربعة، وذلك لصالح  .ج 
 ).  سنوات5اقل من (الخبرة القصيرة

 
الجزء _ ، فقد هدفت دراسته الى تحليل وتقييم كتاب العلوم)2002(أما الزغارنة 

 من العام  في مدارس فلسطين ابتداء مرة والذي يدرس ألول،للصف السابع األساسي_ األول
 إشكال والمحتوى التعليمي من حيث من حيث األهداف التعليمية، 2001/2002الدراسي 

األنشطة و، بقته لمواصفات كتاب العلوم الجيد ومطا، ومفهوم الثقافة العلمية،المعرفة العلمية
 .سابع األساسياألسئلة التقويمية، ووجهة نظر معلمي العلوم للصف الوالتعليمية، 

 
ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم للصف السابع األساسي في العام وقد تكو

طقة الخليل وعددهم  في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في من2001/2001الدراسي 
أما ،– الجزء األول –لمة باإلضافة إلى كتاب العلوم للصف السابع األساسي معلما ومع) 32(
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 فقد تم اختيار عينة تكونت من ،ا يتعلق بتحليل المحتوى في ضوء مفهوم الثقافة العلميةفيم
 . من صفحات الكتاب بطريقة عشوائية منتظمة)20%(
 

 :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي
هدفا في المجال المعرفي  )38( هدفا تعليميا، منها )60(بلغ عدد األهداف التعليمية _ أ

 . أهداف في المجال االنفعالي)  7(في المجال المهاري و هدفا )15(و 
)  14(، وسؤاالً معرفيا) 252(منها ، سؤاالً)  269( بلغ عدد األسئلة التقويمية -ب

وبلغت نسبة أهداف المجال المعرفي التي تتضمن عمليات .انفعاليا سئلة أ) 3(، ومهاريا سؤاالً
 (ف المعرفية التي تتضمن عمليات عقلية عليا فيما بلغت نسبة األهدا،)%79.8(عقلية دنيا 

 .سؤاال)  213( وبلغ عدد األسئلة المقالية ).20.8%
 فقد بلغ عدد ، أما بالنسبة لمستويات التوجيه التي توفرها األنشطة التعليمية-ت

 ، نشاطا من التوجيه الثاني)48( و،نشاطا)  15 (األنشطة التعليمية من مستوى التوجيه األول
 . من التوجيه الثالثشاطاً ن)24(و

، )%47.1( بلغت  فقد بالنسبة لتحليل المحتوى من حيث أشكال المعرفة العلمية-ث
 والنظريات )%0.8(والقوانين والقواعد ) % 8( والتعميمات ،) %43.6 ( والمفاهيم

 ).%0.6(والفرضيات 
 امتثلد  أما فيما يتعلق بتحليل المحتوى حسب مواصفات كتاب العلوم الجيد، فق-ج

 .الكتاب ألغلب معايير ومواصفات الكتاب التربوي الجيد
عند تحليل المحتوى في ضوء مفهوم الثقافة العلمية أشارت النتائج إلى اشتمال -ح

50.2  (ن المعرفة العلمية بنسبةالكتاب على مكو%(،ن الطبيعة االستقصائية للعلم بنسبة ومكو 

)22.9%(،ر بنسبةن العلم كطريقة للتفكي ومكو) ومك)%21 ن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا و
 ).%5.9  (والمجتمع بنسبة
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 :أما بالنسبة آلراء المعلمين والمعلمات نحو واقع الكتاب فكانت كما يلي_ خ
 حيث كان المتوسط ،) 3.68 (بلغ المتوسط الحسابي الستجابة المعلمين -1

 )3.66  (نحو المحتوىو )3.65  (الحسابي الستجاباتهم نحو مجال األهداف
 .).3.44( ونحو التقويم )4(ونحو األنشطة 

هناك تأثير بسيط لسنوات الخبرة على متوسط آراء المعلمين نحو واقع  -2
 .الكتاب

هناك تأثير بسيط للمؤهل األكاديمي على متوسط آراء المعلمين نحو واقع  -3
 .الكتاب

 
تقويم محتوى كتاب علوم الصف والتي هدفت إلى ) 2002(الحافظ عبد وفي دراسة      

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف .  معلمي العلوم بمدينة أسيوطءاألول اإلعدادي في ضوء آرا
محتوى كتاب العلوم للصف األول اإلعدادي ي السلبية لالنواحي االيجابية والنواح) يددتح(على 

 :وذلك عن طريق آراء المعلمين فيما يلي
 .األول اإلعدادي ألهداف منهج العلوممدى تحقق كتاب علوم الصف  -1
مدى تحقيق كتاب علوم الصف األول اإلعدادي ألساليب عرض وتنظيم المحتوى في  -2

 .ضوء آراء معلمي العلوم
 

 :وكانت نتائج الدراسة كما يلي      
 :لإلجابة عن السؤال األول كانت النتائج: أوال
بعض العالقات،و :  التاليةيحقق محتوى كتاب علوم الصف األول اإلعدادي األهداف ) أ

يفسر عالقة بعض الظواهر بمسبباتها،و يميز بين بعض العمليات،و يحدد مشكلة علمية 
ويعرفها تعريفا دقيقا، كما يعرف بقدرة الخالق سبحانه وتعالى، وببعض ما يحيط بنا من 

 .ظواهر طبيعية، وبجهود الدولة في مواجهة بعض الكوارث الطبيعية
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ر استخدام بعض يفس:توى كتاب علوم الصف األول اإلعدادي األهداف التالية لم يحقق مح)ب
يكسب مهارات التمييز من خالل بعض التطبيقات العلمية، ويطبق استخدام بعض القوانين، و

 قانون من  تعميم أواستقراء قاعدة أو بدقة،وإجراء بعض العمليات األساسية العلمية،واألنشطة
تنظيف وترتيب بعض  ، استخدام بعض األجهزة واألدواتة ، و العمليخالل بعض األنشطة

يعرف بعض جهود العلماء الذين أسهموا في اكتشاف  بإجراء بعض التجارب، واألدوات
 .عالقات علمية

 

 :نتائج السؤال الثاني :ثانيا
توى تضمن المح: العبارات التاليةيحقق محتوى كتاب علوم الصف األول اإلعدادي ) أ

يزخر المحتوى بالمعلومات التي ال تتناسب ير المترابطة ،وبعض الموضوعات غ
يشجع المحتوى على استخدام  ، ومع الوقت المخصص له في جدول الدراسة

 .يحتاج المحتوى إلى استخدام أساليب تدريس متنوعة العرض الشفوي ، وأسلوب

 

يوضح :لم يحقق محتوى كتاب علوم الصف األول اإلعدادي العبارات التالية ) ب
العالقة بن العلوم األحياء،والصلة بين الفيزياء والكيمياء و ، حتوىالم

يتعمق في تناول ، و قائمة بالمراجع والكتب العلمية المبسطة، ووالرياضيات
جانب من سيرة ،ويتضمن عددا من األسئلة في نهاية كل درس، والمفاهيم العلمية
 .ور علماء العرب في تقديم العلوم،ود بعض العلماء

 
، فقد هدفت الدراسة الى الكشف عن مدى )2002(دراسة الناجي والروجفة اما 

تضمين محتوى كتاب العلوم العامة للصف الثامن االساسي في االردن للقيم الرئيسة المطلوبة، 
ولتحقيق اهداف الدراسة، قام الباحثان بتصميم واعداد اداة على شكل قائمة تحتوي على ثمانية 

الروحية،، القومية الوطنية،االجتماعية االنسانية، المعرفية : م هيمجاالت رئيسية من القي
 .الثقافية،تكامل الشخصية، العملية االقتصادية، الصحة الوقائية،والترويحية الجمالية
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قيمة فرعية، توزعت على )  308(وقد كشفت نتائج الدراسة ان الكتاب تضمن 
لقيم الفرعية كانت قيمة االيمان باهللا عقيدة حيث ان اعلى ا. مجاالت القيم الثمانية الرئيسية

 .وممارسة، بينما اقل القيم الفرعية كانت قيمة احترام الملكية الخاصة والعامة
  

، التي هدفت إلى تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف )2003( في دراسة عبد الجليل 
ع الباحث سبعة مجاالت  وض،السابع األساسي في المنهاج الفلسطيني من وجهة نظر المعلمين

كشافه وأسئلته شكله و وةاتجاهات الكتاب وأهدافه ومحتواه وتقنياته التربوي: للتقويم هي
الجنس، والخبرة، :  المتغيرات التاليةكما هدفت الدراسة أيضا إلى بيان اثر كل من .التقويمية

لتقديرات  وسنوات التدريس للمادة في ا، ومكان المدرسة، والتخصص،والمؤهل العلمي
 .ولكل مجال من المجاالت السبعة السابقةالكتاب ككل، التقويمية للمعلمين على 

 
لف مجتمع الدراسة من معلمي الصف السابع األساسي للتربية اإلسالمية في أوت

 ومعلمة، أما عينة الدراسة معلماً) 120( البالغ عددهم و/مدارس محافظة نابلس بفلسطين
أداة وقد قام الباحث بتطوير . معلمة) 15(معلما و ) 25(معلمة منهم  ومعلماً) 40(فتكونت من 

 وزعت على ،فقرة بصورتها النهائية) 116( مكونة من لدراسته، وهي عبارة عن استبانة
 .سبعة مجاالت تقويمية، قام الباحث بالتأكد من صدقها بعرضها على محكمين

 
 الذين يقومون بتدريس كتاب التربية دلت نتائج الدراسة على أن تقديرات المعلمين      

وبينت أيضا عدم وجود فروق ، ع مجاالت الدراسة كانت عاليةمياإلسالمية للصف السابع لج
في تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف ) α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ، والخبرة،إلى متغير الجنس تعزى ،السابع األساسي للتقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات
 . وسنوات تدريس المادةيرية، ومكان المد، والتخصص،والمؤهل العلمي
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، الى تقويم كتاب العلوم للصف السابع األساسـي         ) 2003( وقد هدفت دراسة  رمضان           
:  الكتاب وذلك لمتغيـرات    في فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات الذين قاموا بتدريس         

.  وعدد الدورات التدريبية التي شارك بها المعلـم          ، الخبرة التدريسية  ، المؤهل العلمي  ،الجنس
 . معلمة ) 27( معلما و  ) 24(  من لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة مكونة

 
 ، مقدمة الكتاب  ،المظهر العام للكتاب  : (استخدم الباحث استبانة مكونة من المجاالت التالية           

 مساهمة الكتاب في تنمية اتجاهـات       ،  الوسائل واألنشطة الموجودة في الكتاب      ،بمحتوى الكتا 
 ، مالءمة عدد الحصـص للمحتـوى      ،  وسائل التقويم المتضمنة في الكتاب      ،الطلبة نحو العلوم  

 ). مناسبة لغة الكتاب،توفر المختبرات والمواد الالزمة لتنفيذ األنشطة
 

لمعلمين لكتاب العلوم كان مرتفعا بشكل عام أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تقدير ا
كذلك أظهرت  %  ) . 71.1( حيث بلغت نسبة التقدير الكلية للكتاب وعلى المجاالت مجتمعة 

المظهر العـــام : النتائج أن مستوى تقدير المعلمين لمجاالت الكتاب المختلفة كانت 
 الوسائل ، %) 71.2( ب  محتوى الكتا،% )68.6( مقدمة الكتاب ،  %)75.8( للكتـاب 
 مساهمة الكتاب في تنمية اتجاهات الطلبة نحو ،) %74.5( الموجودة في الكتاب  واألنشطة

 مالءمة عـــدد ، )%76.1(  وسائل التقويم المتضمنة في الكتاب ، % )75.6( العلوم 
 مالءمة االنشطة والتجارب المكانات المدرسة والبيئة ،% )65( الحصص للمحتـوى 

 . %)70.2(  مناسبة لغة الكتاب ، % )59(حيطة الم
 

كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللـة احصائيــــة عنـد مسـتوى               
 والـدورات   ، سنوات الخبرة  ، المؤهل العلمي  ،تبعا لمتغيرات الجنس   ) α= 0.05(الداللــة  

 . الذي قاموا بتدريسهلكتاب العلومالتدريبية التي شارك بها المعلم على مستوى تقدير المعلمين 
 

، والتي هدفت الى التعرف على طبيعو نوعية االسئلة )2004(     اما دراسة ابو دقة 
الموجودة في الكتب المدرسية التي يتم تدريسها في الصف السابع االساسي في فلسطين، 

سؤاال في العلوم، ) 421(وقد تكونت عينة الدراسة من . وتحليلها حسب معايير محددة
سؤاال في اللغة ) 735(سؤاال في التكنولوجيا، و) 49(سؤاال في الرياضيات ، و) 332(و

 . وقد تمثلت اداة الرداسة في قائمة تحليل المحتوى. في التربية االسالمية) 206(العربية، و
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واظهرت النتائج ان اسئلة التي التي تم تحليليها غلب عليها المستويات المعرفية  مقارنة 
وان التركيز في االسئلة المعرفية كان على المستويات العقلية .لوجداني والمهاريبالمجالين ا

وقد طرحت . وكذلك بينت النتائج ان غلبة االسئلة المقالية عل االسئلة الموضوعية. الدنيا
 .بعض التوصيات العملية للتحسينفي هذا المجال في ضوء ادبيات الدراسة

 
 الكشف عن مكونات الثقافة العلمية األربعةالى ) 2006(وقد هدفت دراسة سهوان 

ين العلم التفكير العلمي، والتفاعل بوالطبيعة االستقصائية، و المعرفة العلمية، : وهي
 .في كتب علوم الحلقة األولى من التعليم االبتدائي بمملكة البحرينوالتكنولوجيا والمجتمع 

 
نة الدراسة من كتب علوم والذي يمثل في نفس الوقت عيوقد تألف مجتمع الدراسة 

 وعددها خمسة كتب، ويبلغ مجموع ،المرحلة االبتدائية بمملكة البحرين في قة األولىلالح
 .صفحة) 537(وحدة، ويبلغ عدد صفحاتها ) 19(الوحدات في هذه الكتب الخمسة 

 
واتبعت الباحث في دراستها المنهج الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى، وفق 

 الثقافةتعانت بها الباحثة، والتي كانت نموذجا لتحليل المحتوى في ضوء مكونات أداة اس
 حسب ،وتكون هذا النموذج من أربع مجموعات تصنيفية لمكونات الثقافة العلمية. العلمية

لتحليل كتب العلوم من ) Chiappetta(، والتي قدمها تشابيتا )Gracia( تصنيف جراسيا
 . الدراسات صدقها وثبات استخدامهالتي أكدت وا،منظور الثقافة العلمية

 
 :ة إلى النتائج التاليةوقد توصلت الباحث

ونات الثقافة العلمية في كتب علوم الحلقة األولى حيث كان لمكون  توزعت مك
المعرفة العلمية النسبة األكبر، يليه مكون الطبيعة االستقصائية، ثم مكون التفاعل بين العلم 

 التي ،جتمع، حيث اتفقت نسب اشتمالها وتوافرها مع نسب الدراسات السابقةوالتكنولوجيا والم
 كذلك تتفق  العلم جسم للمعرفة أنلمية في كتب العلوم، والتي تؤكد درست مكونات الثقافة الع
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مع النسب المحكية التي تؤكد على المعرفة العلمية، ولكنها تختلف مع النسب المحكية التي 
 .تي توازن بين المكونات الثالثة الطبيعةوضعها التربويون وال

 
 هدفت إلى تحليل منهجي االقتصاد للمرحلة ، فقد)2006( دراسة الحجيري وشهاب أما

وقد تألفت عينة . الثانوية التابعين لوزارة التربية والتعليم في ضوء معايير تدريس االقتصاد
 يبلغ  اللذينارة التربية والتعليم،الدراسة من كتابي االقتصاد للمرحلة الثانوية التابعين لوز

 .صفحة) 334(درسا، وعدد صفحاتهما ) 31(ا ممجموع الدروس فيه
 

وقد تم استخدام المنهج الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى، وقد تم اعتماد 
الجملة و لة في الكلمةوحدة التحليل المعتمدة على الكلمة والموضوع، ووحدة الترميز المتمث

 وهي عبارة عن قائمة بمعايير ،كما قامت الباحثة بإعداد قائمة التحليل. ة والموضوعوالفقر
محددة لمنهج االقتصاد، وقد استرشدت بالمعايير الواردة في الوثيقة الصادرة من قبل المجلس 

 .الوطني لتدريس االقتصاد
 :وقد توصل الباحثان الى النتائج التالية

 ن يتضمن محتوى المناهج المعايير األساسيةاهتمام مخططي مناهج االقتصاد بأ -1
 . وتطويرهالتدريس مادة االقتصاد

 وإعادة تنظيمه شرط تحقيق التسلسل، مع إضافة أو تعديل ،ضرورة مراجعة المحتوى -2
 .بعض الموضوعات

إضافة وتعديل بعض الصور والرسومات واألمثلة المحلية بمحتوى الكتاب المدرسي،  -3
 . المادةوالتي تحفز الطلبة لدراسة

 .تدريس االقتصاد في المراحل الدراسية األساسية، خاصة المرحلة اإلعدادية -4

 لمناقشة محتوى مناهج االقتصاد وطرق ، لمعلمي االقتصادتدريبيةعقد دورات  -5
 .تدريسه الفعالة

 .االهتمام باألنشطة العلمية وربط المناهج بالحياة المعاصرة -6

 .اً متنوعتضمين الكتاب تقويماً -7
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" منهاج العلوم الفلسطيني الجديد"، والتي هدفت إلى تقييم )2006 (اسة بخيتانفي درو
 من وجهة نظر ،للمرحلة األساسية الممتدة من الصف األول األساسي وحتى الصف العاشر

مشرفي ومعلمي مادة العلوم في المدارس الحكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في 
  .2006/ 2005ة ، للعام الدراسي محافظات شمال الضفة الغربي

 
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة أخذت عينة عشوائية من معلمي المدارس الحكومية في 

نابلس، وجنين، وقباطية، وطولكرم، : محافظات الشمال في الضفة الغربية في فلسطين
د وق. من المجتمع األصلي%) 24(وقد مثلت عينة الدراسة ما نسبته . وقلقيلية، وسلفيت

 وفق مقياس ليكرت ذي الخمسة ،فقرة) 73(وزعت على العينة المدروسة استبانة تكونت من 
ف، والمحتوى، األهدا: أوزان، قاست فاعلية منهاج العلوم الجديد في خمسة مجاالت هي 

 .، والعالقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا والمجتمعواألنشطة، والتقييم
 :تها الدراسة هيوكانت أهم النتائج التي أظهر

، إذ %)72.1(ن وجهة نظر عينة الدراسة أن فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد م -1
، الذي  تقييم المعلمين منكان أعلىو ،%)75.76( متوسط تقييم المشرفين الذي بلغ أن

 ).α = 0.038(وبداللة إحصائية %) 71.88 (بلغ 

 
 األنشطة: ن مجاالت المنهاج كما يليبلغ متوسط المعلمين والمشرفين على كل مجال م -2

، ثم العلوم %)72.7(وبنسبة ، يليها محتوى المنهاج %)73(التعليمية وبنسبتها 
، وآخرها %)71.65( وبنسبة ، ثم األهداف%)72.1 (وبنسبةلتكنولوجيا والمجتمع وا

وعند استخدام تحليل التباين األحادي للمقياس %). 70.8(وبنسبة الطرق التقيميية 
 تبين أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين مجاالت ، )ف( باستخدام اختبار ،معادال

) سيداك(وعند استخدام تحليل التباين البعدي اظهر اختبار ) α= 0.000(المنهاج 
 ،بين مجال األهداف واألنشطة التعليمية) α= 0.05( ذات داللة إحصائية افروق

ف ولمصلحة مجال المحتوى،  مجال األهداولمصلحة مجال األنشطة التعليمية، وبين
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 وبين مجال ، مجال األنشطة والطرق التقيميية ولمصلحة مجال األنشطةكذلك بين
 . ولمصلحة مجال المحتوى،المحتوى والطرق التقيميية

 
 فروقا ذات داللة إحصائية ،)ف(الحق باستخدام اختبار لظهر تحليل التباين األحادي اأ -3

ي تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد، تعزى  ف)α= 0.05(عند مستوى 
 ولمتغير المؤهل العلمي لمصلحة الذين ،)غير ذلك(لمتغير التخصص لمصلحة 

 كانت ،بكالوريوس، ولمتغير مستوى المرحلة التعليميةاليحملون شهادة اقل من 
المرحلة األساسية الدنياسونلمصلحة الذين يدر . 

 
في تقييم ) α= 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى روقاًف" ف"لم يظهر اختبار  -4

 تعزى لمتغير الخبرة التربوية في سلك بكافة مجاالته،فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني 
 .التربية والتعليم
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 : الدراسات األجنبية2:2:2

 هدفت لفحص) Levin & Lindbeck, 1976(هناك دراسة قام بها ليفن وليندبيك 
 وقام الباحثان بإعداد ، مناهج األحياء التي تدرس في المرحلة الثانوية من كتبةمحتوى خمس

 ومن ،إحدى عشرة قائمة تتعلق بما يجب أن تحتويه كتب األحياء من قضايا مثيرة للجدل
 ، من حيث الكم،وقد هدفت الدراسة لتحليل محتوى هذه الكتب. مشاكل اجتماعية بيولوجية

وقد أظهرت نتائج الدراسة ان كتب مناهج األحياء للمرحلة الثانوية قد . ونوعية المحتوى
 تتعلق بالقضايا والمشاكل التي تم ، مرتبة عالية من حيث ما تحتوية من كم ونوعيةيصنفت ف
 .تحديدها

 
ات ي هدفت لفحص محتوى مناهج االجتماعدراسةً)  Hass, 1988(هاسأجرت و

 وذلك بهدف التعرف على المفاهيم التي تعرضها هذه ،للصفوف األول وحتى الرابع األساسي
 :  وقد هدفت الدراسة للتحقق مما يلي،الكتب
  ؟ المفاهيم االجتماعية متمثلة في كتب مناهج الصفوف األساسيةهل .1
 لدراسات االجتماعية وكتب التاريخ؟ر تكراراً في اثما هي المفاهيم االجتماعية األك .2

ءات والنتائج التي توصلت إليها، حيث توصلت الدراسة تعرض الدراسة العينة واإلجراو
 :للنتائج التالية

ن، كما أن هناك مفاهيم التي يعرضها مختلف الناشريهناك اختالفات ما بين ال •
اختالفات ما بين المجاالت المتنوعة في الدراسات االجتماعية في كل صف من 

  .الصفوف

اهج الصفوف األربعة ر متوفرة في كتب من غي، المفاهيم االجتماعية األساسية والهادفة •
 . وحل المشكالتال تشجع الطالب على تطوير المباديءهذه الكتب و األساسية، 
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إلى دراسة هدفت ) Lumpe & Scharman, 1991( لومب وشارمانوقد أجرى 
 تحليل نشاطات المختبر الموجودة في اثنين من كتب األحياء التي تعلم في المدارس الثانوية،

 فئة من المهمات التي تبين المهارات أو السلوكيات )24 (وفق وقد تم تحليل هذه النشاطات 
 والتي تدل على تطوير قدراتهم في مجال ،التي يقوم بها الطالب خالل عملهم في المختبر

 . ومهارات المراقبة، ومهارات حل المشكالت، ومهارات المعالجة،البحث العلمي
 

 دراسة هدفت لدراسة )(Chiappetta et al, 1991ون كما أجرى شابيتا وآخر
 وذلك للتعرف ، مناهج في تدريس مادة الكيمياء في المدارس الثانوية في كتبةمحتوى سبع

العلوم :  ومدى تركيزها على عناصر قراءة وتعلم العلوم،على مدى التوازن في هذه الكتب
 لتفكير، ومدى التفاعل ما بين العلومالعلوم كطريقة لوالعلوم كطريقة للفحص، وكحكم معرفي، 

 تشتمل كما أجرى الباحث دراسة للوسائل التعليمية المساعدة التي ،التكنولوجيا والمجتمعو
 .عليها الكتب

 
 في كتب  نشاطين وجدابدراسة هدفت لفحص) Anderson, 1992 (اندرسونوقام 

 تكامل ىة المادة المكتوبة ومد لتحديد مدى جود،المناهج لطالب المرحلة االبتدائية والمتوسطة
جهات النظر، وقد  وعدة وتم تحليله من ،وقد نفذ كل نشاط. المادة التعليمية في هذين النشاطين

ستخدام النظام الذي استخدم فيها للمقارنة والتحليل كاداة مفيدة يمكن أوصت الدراسة با
 .لمصممي المناهج ولجان اختبار المناهج ومعلمي الصفوف استخدامها

 
هدفت ا للتعرف على التي  Staver & Lumpe, 1993 )( ستافر ولومبدراسة 

ج الكيمياء في الطرق التي يستخدمها مؤلفو المناهج لعرض وشرح مفهوم الكتل في كيف مناه
إلى أن عرض وتعريف وشرح الكتل في  كتاباً، وقد توصلت 29المرحلة الثانوية وعددها 

 . أو غير متوفرة،كتب المناهج إما نظرية بطبيعتها
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هدفت إلى تحليل فقد Eltinge& Roberts, 1993) (  التنج وروبرتس دراسة أما
 وكذلك ، وذلك لفحص المفردات المستخدمة،المحتوى اللغوي وأسلوب عرض المعلومات

 كون المادة العلمية ، وقد تم تطوير أداة التقييم درجة مدى،تحديد نوع العالقات بين المعلومات
 في سلسلة كتب مناهج األحياء في المرحلة ،دمة تفيد كعملية في البحث والتحقيق العلميالمستخ

الثانوية، وقد توصلت الدراسة إلى أن عملية االستقصاء العلمية قد ازدادت في الكتب 
 .1985 و1977ترة الواقعة ما بين تداداً في الفم ثم شهدت ا1965-1956خدمة ما بين المست

 
إلى تحليل ثمانية كتب مدرسية لمناهج )  ,1996Erduran( ارناردودراسة وهدفت 

كما هدفت لفحص مدى .  حول مدى تغطيتها للحامض والقاعدة والعناصر المحايدة،العلوم
 كتب المناهج وقد أشارت النتائج إلى انه على الرغم من أن. الوضوح والترابط ما بين المادة

ح العالقات ما بين المفاهيم الهامة الواردة في فقد فشلت هذه الكتب في إيضاكانت مقروءة، 
لطرق كما بينت النتائج أن ا. ل مفهوم التغير الكيميائي ومفهوم الخصائص الفيزيقية، مثالمنهاج

 هذه الكتب قد عجزت عن عرض المحتوى بصورة واضحة المستخدمة لعرض المفاهيم في
 .ومفهومة كما عجزت عن ربط المفاهيم معاً

 
إلى تحليل فقد هدفت ) Khoja& Ventura, 1997 ( وجا وفنتوراكأما دراسة 

-13األعمار (محتوى وأسئلة كتب مناهج الفيزياء المستخدمة لتعليم طلبة المرحلة األساسية 
 كانت كتب مناهج الفيزياء تساهم في تحقيق األهداف  إذا كما وهدفت لتحديد ما .في ليبيا) 15

 . كتساب الطالب للمعرفة الفيزيائية في ليبياإ المرسومة من تعليم الفيزياء او في
ستخدمة لتعليم طلبة الصفوف السابع وحتى م ال،وقد بينت نتائج الدراسة أن كتب الفيزياء

.  كما أنها ال تحقق األهداف التعليمية المرسومة، ال تساعد الطلبة على اكتساب المعرفة،التاسع
 . األهداف المرجوة في المراحل الثانويةوقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى تحقيق
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 فقد هدفت لتطوير وتصميم أسلوب لتحليل )Wange,1998(وانغ أما دراسة 
وتعرض الدراسة الطرق .  للتطبيق في الواقع العملي بحيث يكون أسلوباً قابالً،المحتوى

سة على كما تشتمل الدرا. المستخدمة في تحليل محتوى المنهاج في كتب التعليم العلمية
وقد توصلت .  وخصوصاً كتب المناهج،مراجعة لألدب التربوي حول دور المواد التعليمية

راء ؤوا باستطالع آن أن يبد، فإن على الباحثيالدراسة أنه لتصميم أسلوب لتحليل المحتوى
 .وحاجات المعلمين

 
هدفت لفحص محتوى فقد  )(Cheng et al ,1999وفي دراسة شنغ شي وآخرون 

 وذلك في محاولة لتحليل طبيعة وأسلوب ، تستخدم لتعليم الحاسوب في تايواناًابكت) 16(
سة إلى أن عرض مادة الحاسوب اوقد توصلت نتائج الدر. العرض المستخدم في هذه المناهج

 ال تشتمل على شرح مفصل للخطوات المستخدمة في ،في معظم كتب المناهج التي تم تحليلها
 .حل المشكالت

 
فقد قامت بفحص كتب ) Bekalo & Welfored , 2000(بيكالو وولفورد اما دراسة 

مناهج العلوم الطبيعية المستخدمة للمرحلة الثانوية في اثيوبيا مع التركيز على الجانب العملي، 
وتصف . وتصف الدراسة االهداف التي يسعى صانعو السياسات ومطووا المناهج الى تحقيقها

فالتعليم االثيوبي الجديد وسياسة . تفيذه داخل غرفة الصفكذلك ما يقوم معلمو العلوم ب
 الى ان يتم تعليم العلوم بالتركيز على - كما هو الحال في التعليم السابق–التتدريس تدعو 

 . االسلوب العلمي في حل المشاكل داخل الصف
 

كتب تحليل ال: وقد استخدمت الدراسة االساليب التالية لجمع المعلومات والبيانات وهي
) 800(والوثائق، تحليل المناهج، تحليل اوراق االمتحانات، والمراقبة داخل الصف، وتحليل 

وكذلك اجراء المقابالت مع عدد من المشاركين في اعداد . حصة علوم في اربعة مدارس
 .المناهج من صانعي السياسات وحتى طالب المدارس
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سياسة والممارسة في تعليم العلوم وقد كشفت نتائج الدراسة على ان العالقة ما بين ال
في المرحلة الثانوية فيما يتعلق بالجانب العملي كانت دائما عالقة ضعيفة، فاالهداف العريضة 
والمحددة المعلن عنها في المناهج وكذلك نشاطات التعليم والتعلم الموصوفة في كتب المناهج 

ة وطرق اتعليم داخل الصف ال كما ان الممارس.لو تكن متوافقة مع االهداف المعلن عنها
وبذلك نرى ان طالب المرحلة الثانوية في اثيوبيا ال يتلقون .تتوافق مع االهداف المعلنة

 .الخبرات العملية المحددة في مناهج العلوم الرسمي
 

، نوعية االستقصاء )Kim & Ryu, 2002( فحصت دراسة كيم ورو وزمالئه 
وقد هدفت . وضة في كتاب منهاج العلوم للصف السابعوالعمليات الورادة في النشاطات المعر

حيث تم تحليل ثالث وحدات عن . الدراسة الى تقديم اقتراحات لتطوير كتب مناهج العلوم
وقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود ".التغير والطاقة"، و" حركة الجزيئات"، و"حاالت المادة"

نا اشارت النتائج الى انه يجب تعليم توازن بين انواع وعمليات ومهارات االستقصاء، ك
واقترحت الدراسة ان يتم فحص ودراسة . الطالب باستخدام نشاطات استقصاء مكملة لبعضها

نشاطات االستقصاء الموجودة في كتب مناهج العلوم، وان يكون هناك معايير لتقييم نشاطات 
غايات التي يسعى المنهاج االستقصاء بهدف تطوير كتب مناهج العلوم لتتوافق مع االهداف وال

 .لتحقيقها
 

 فقد هدفت الدراسة إلى )et al, 2003) Dimopoulos وآخرون دمبوالسأما دراسة 
 وفي المواضيع اليومية في ،تحليل وظائف الصور المرتبة في كتب مناهج العلوم المدرسية

 : وتشير نتائج الدراسة لما يلي،الصحافة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا
 .مرات) 10(ف مناهج العلوم تستخدم الصور أكثر من الصحافة بمعدل كي . أ

  ومعرفةً وذلك لتجعل القراء أكثر ألفةً،تستخدم كتب المناهج مزيداً من الصور . ب
 .بمحتوى واستخدام المحتوى العلمي التكنولوجي

 .جعل الطالب يشعرون بفهم وإستيعاب المادة بشكل أفضلاستخدام الصور ي . ت
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بوصف فئات تحليل  ) ,Keser& Aydin (2007 كيسر وآيدنمت دراسة وقد قا       
وذلك صفين السادس والسابع مادو الحاسوب للالمحتوى والمواضيع الجانبية الموجودة في كتب 

وقد تم تحليل تسع كتب من . بين الصور والكلمات المستخدمة في هذه الكتبإلجراء مقارنة 
 والتي اختارتها وزارة التعليم السادس والسابع،فين تخدمة لتعليم الصسمناهج الحاسوب الم

 في دقيقتين  مختلفون، أشخاصة هذه الكتب خمسوقام بتدوين وتفريغ محتويات. القومي
 . وذلك وفقاً للفئات والمواضيع الفرعية،مختلفتين

 
وقد تم تحديد النقاط ذات األهمية من قبل هيئة مكونة من عشرة أشخاص من 

 والتكرارات للمواضيع الجانبية في ،ة الحاسوب وتم حساب النسب المئويةالمتخصصين في ماد
  للصفوتوصلت الدراسة إلى أن أكثر المواضيع التي ناقشتها كتب المناهج. كتب المناهج
لعب األلعاب على "، و"رسم الصور باستخدام الفارة"، و"استخدام لوحة المفاتيح":السادس هي
الرسومات "لجانبية التي ناقشتها كتب الصف السادس فهي  أما أقل المواضيع ا."الحاسوب
 وكلما كان عدد النقاط ذات ،بتحديد النقاط ذات األهميةالهيأة وقام "  وشرح قصة ،"البيانية
 .ن ذلك يبين أن الصور والمفردات المستخدمة في كتب المناهج كانت كافية أكبر فإاألهمية

 اال ان الطلبة لم يكونوا قادرين على ان يعبروا .الجزاء وعمليات االنقسام ووصف المراحل
 .عن فهم الهدف الشامل من من عملية االنقسام المنصف

 
، فقد هدفت الدراسة الى تحليل )Kim & Choe , 2007(وفي دراسة كيم و شو 

ومقارنة نشاطات تالستقصاء في كتب مناهج العلوم المستخدمو في كل من كوريا وامريكا 
وقد حللنا نشاطات .  نشاطات االستقصاء في كتب مناهج العلوم في كورياوذلك بهدف تحسين

 اسلوب تحليل –العلوم  (SAPAاالستقصاء في كتب مناهج العلوم باستخدام اداتين هماك اداة 
 ).NRC,2000(واداة االساسيات الخمسة في نشاط االستقصاء داخل الصف ) العمليات
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لوم الكورية تركز بشكل اكبر على جوانب وقد اشارت النتائج الى ان  كتب الع
كما واشارت النتائج . SAPAوذلك عند تحليلها باستخدام اداة . المالحظة، واالتصال، والقياس

" جمع المعلومات والبيانات"وان . اقل استخداما" االتصال والترير"، و"االسئلة الموجهة"الى ان 
وبذلك نرى ان . اما في الكتب الكوريةاكثر استخد" تقييم الشروحات"، و"شروحات الشكل"و

يمنح الطالب فرصا اكبر ألن يختبروا او يستفيدوا من االستقصاء العلمي االصيل عن طريق 
 .المناقشة

الى تحليل خمس ) Chiappetta & Fillman , 2007(وهدفت دراسة شيابيتا وفلمان 
ة للتعرف على مدى احتوائها من كتب مناهج االحياء في المدارس الثانوية في الواليات المتحد

العلوم نجسم من المعلومات ، والعلوم كطريقة : على اربعة من عناصر  طبيعة العلوم وهي 
وقد تم تحليل ست . فحص، والعلوم كطريقة تفكير، والعلوم وتفاعالته مع التكنولوجيا والمجتمع

 نفس فصول او اجزاء في كل كتاب من هذه الكتب الخمسة ، وهي فصول تبحث في
 . النشوؤ والتطور، وعلم البيئةDNAاساليب العلوم، والخاليا، والوراثة، : المواضيع وهي

 
      وقد اظهرت النتائج ان كتب االحياء الخمسة التي نشرت حديثا في الواليات المتحدة فيها 

هذه توازن افضل من عرض االحياء فيما يتعلق بالمفاهيم االربعة لتعلم العلوم المستخدمة في 
سنة، خصوصا فيما يتعلق بتكريس ) 15( مقارنة بما كان عليه الوضع قبل –الدراسة 

نصوص اكثر الشتراك الطالب في التوصل الى االجابات وجمع المعلومات والتعلم كيف 
 .وبذلك فإن كتب االحياء هذه تحتوي على اصالح في تعليم العلوم. يشرع العلماء بأعمالهم

 
فقد هدفت لمعرفة مدى استيعاب الطلبة للمفاهيم ) Cook , 2008(اما  دراسة كوك 

صور ( اذا تستخدم التمثيالت البصرية . العلمية الموصوفة في شروحات كتاب المنهاج
) 86(وقد طلب في هذه الدراسة من . بشكل شائع في تعليم العلوم بهدف تعزيز التعلم) واشكال

في المرحلة الثانوية ان يدرسو شرحا عن االنقسام ) االحياء( طالبا وطالبة من طلبة البيولوجيا 
والمعلومات التي تم . المنصف لتحديد قدرتهم على ادراك وفهم وتفسير صور كتاب المنهاج
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جمعها عن طريق المقابالت واالستجابات المكتوبة كشفت ان المهمة قد ساعدتهم ان يتعلموا 
 .عن موضوع االنقسام المنصف من حيث وصفهم 

 
 ،مناهج الهندسة للمرحلة الثانويةإلى تحليل  )Oner, 2008 (راسة اونروهدفت د

 ، كتب مناهجةوقام الباحث بإجراء الدراسة على ثماني. وخصوصاً تحليل براهين الرياضيات
 وقد تم تصنيفها في ثالث ،س الثانوية في الواليات المتحدةفي المدارتستخدم لتدريس الهندسة 

 بشكل مكثف وجيا بشكل مكثف، وتركيز على المباديءى التكنولتركيز عل: مجموعات رئيسية
وفر الفرص، ليناقش  من حيث ت،وطور الباحث أدوات لفحص المناهج. مناهج تقليدية،و

أن وتبين النتائج .  الطلبة تعلمل هذه االختالفات لها تأثير واضح علىالطالب البراهين وان مث
، وتطور الطلبة في اكتشاف ما يريدون تعلمه تشرك المناهج التي تركز على المباديء، 

 .يةقدراتهم العلم
 

تحليلية لتقييم التمارين الواردة في كتب )  Yasar (2009 ,  دراسةيسارأجرى و
وبذلك اشتملت .  ومقارنتها بكتب مناهج تعليم الجغرافيا السابقة، في تركيا2005الجغرافيا لعام 

وقد بينت نتائج .  وكتب حديثة،خدم في تركيا سابقاًتالدراسة على تحليل لكتب مناهج كانت تس
 سواء من ،تسمت بخصائص أكثر فعاليةا. 2005 الجغرافيا لعام الدراسة ان كتب مناهج تعليم

 مقارنة بكتب المناهج ، أو من حيث شموليتها ألدوات تقييم وأساليب مختلفة،حيث جودتها
 .السابقة

 
ا سواء العربية عامة او المحلية او االجنبية ان الدراسات السابقة التي تم استعراضه

التي تناولت تحليل الكتب المدرسية في العلوم، قد اعتمدت بعضها معايير مختلفة صممها 

والبعض . الباحثون بأنفسهم، اخذين بعين االعتبار معايير البحث العلمي ومناهجه وادواته

 .تالخر من الدراسات قد اعتمددت معايير من مصادر مختلفة
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وبعد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي تناولت تحليل كتب العلوم بشكل عام ، 

واالحياء بشكل خاص، وجدت الباحثة انه يوجد تركيز على االهداف المعرفية اكثر من 

االهداف الوجدانية والنفس حركية، وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسة الحالية، باالضافة الى 

اما توزيع . صياغة اسئلة تقويمية نهائية او ختامية تُعنى لتاعمليات العقلية العليااالهمال في 

االهداف، فقد اختلفت نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة التي وجد فيها بعض االتزان في 

توزيع االهداف الخاصة والسلوكية بين الفصلين الدراسيين، وقد استفادت الباحثة من ادبيات 

 .لسابقة لتدعيم موضوع الدراسة الحاليةالدراسات ا
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 الفصل الثالث

 
 الطريقة واإلجراءات 

 
 .ةمجتمع الدراس 1:3

 

 . الدراسةأدوات 2:3

 

 .الصدق والثبات 3:3 
 

 . الدراسةإجراءات 4:3 

 

 .التحليل اإلحصائي في معالجة البيانات5:3 
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 الفصل الثالث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الطريقة واإلجراءات
  

تبعتها الباحثة لإلجابة عن أسئلة  هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي اتضمني
كما ويبين هذا الفصل األدوات المستخدمة لغرض عملية التحليل، باإلضافة . الدراسة

 المتبع في معالجة بيانات عملية ، والتحليل اإلحصائي،إلى عمليتي الصدق والثبات
 .التحليل

 

  منهج الدراسة1:3

 ضمن طريقـة    بأسلوب تحليل المحتوى،  بعت الباحثة منهج البحث الوصفي       ات
جل اإلجابة عن أسئلة الدراسة الخاصة بعمليـة التحليـل، وقـد            ، من أ  تحليل المحتوى 

األهـداف التعليميـة،     : أربعة عناصـر هـي     خاللتضمنت العملية تحليل الكتاب من      
 . واألسئلة التقويمية، واألنشطة التعليمية،والمحتوى

 

 : مجتمع الدراسة2:3

تكون مجتمع الدراسة من كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي، والذي قـررت            
 في دولة فلسطين تدريسه في مدارسها ابتداء مـن العـام             العالي وزارة التربية والتعليم  

 وحـدات   أربعيتكون من    و .صفحات) 206( يقع هذا الكتاب في      حيث. 2007/2008
 : وحدات وفصول الكتاب ) 1:3(ة، ويبين الجدول رئيس
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 . ترتيب وحدات وفصول كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي1:3الجدول 
الفصل 

 الدراسي
 الوحدة

عنوان 

 الوحدة
 عنوان الفصل الفصل

الكائنات  األولى البكتيريا األول
 تالفيروسا الثاني الدقيقة

 تدفق الطاقة األول
 الثانية

عمليات 
حيوية في 
لجين إلى من ا الثاني الخلية

 البروتين

قانونا مندل في  األول
 الوراثة

صفات غير  الثاني
 مندلية

 األول

 الوراثة الثالثة

تطبيقات في  الثالث
 الوراثة

أنسجة جسم  األول
 اإلنسان

 الجهاز الهيكلي الثاني
 يالجهاز العضل الثالث

الجهاز الليمفي  الرابع
 والمناعة

المستقبالت  الخامس
 الحسية

 الرابعة الثاني
أجهزة 
جسم 
 اإلنسان

جهاز الغدد  السادس
 الصماء
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 أدوات الدراسة 1:3:3

 
ـ           جـل   أ نقامت الباحثة بتحليل كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي، م

عليميـة،   مـن حيـث األهـداف الت       ،اإلجابة عن أسئلة الدراسة الخاصة بعملية التحليل      
وقد استعانت الباحثة ببعض االدوات     . واألسئلة التقويمية  ،األنشطة التعليمية ووالمحتوى،  

يوسف، (ودراسة  ) 1999الطحان،  ( التي استخدمت في الدراسات السابقة مثل دراسة        
 ).2،3،4،5( ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى مالحق االدوات رقم ). 2000

 

 :اسة وثباتها صدق أدوات الدر2:3:3
 

 :صدق أدوات الدراسة

تم عرضها على مجموعة محكمين من  ، الدراسة في صورتها األولية أدواتبعد إعداد
، وممـن يحملـون درجـة       ذوي االختصاص والخبرة، في مجال التربية وأساليب التـدريس          

دوات  يبين أسماء مـن قـاموا بتحكـيم أ         )1( ملحق رقم   الدكتوراه في التربية وعلم النفس وال     
إلطالع علـى   وبعد ا .  الدراسة بشكل عام     أدواتئهم حول   را، حيث طلب منهم إبداء آ     الدراسة

 . اعتماد هذه النماذج في التحليل بصورتها النهائيةتم اقتراحات المحكمين 
  

 :ثبات أدوات الدراسة

 ، والمحتوى ،األهداف التعليمية حيث   من   ،الدراسةادوات  جل ضمان ثبات تحليل     من أ 
 : التقويمية واألسئلة،نشطة التعليميةواأل

 ، بينهما فترة زمنية قدرها شـهر      لية التحليل مرتين     عم قامت الباحثة باجراء   -1
 ، تطبيق أدوات الدراسة الخاصة باألهداف التعليمية      المرتينوقد تم في    . دواح

 .  واألسئلة التقويمية، واألنشطة التعليمية،والمحتوى
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ي الثانوي بالتعاون مع مشرفة المرحلـة مـن         معلمة احياء للصف الثان   قامت   -2
تحليل لعينـة مـن   عملية جراء  بإ مدرسة اآلتين االهلية في مدينة بيت ساحور      

 وذلك للحصول   ،)  عمليات حيوية في الخلية    -الوحدة الثانية  ( مجتمع الدراسة 
 :على الثبات البين شخصي واستخراج معامل التوافق تبعا للمعادلة التالية

 
 %    100× أ   = م ت

 ن                                            
 

 معامل االتفاق م ت: حيث أن
 .المفردات التي تم االتفاق عليها : أ 
 .المفردات التي تم رصدها  : ن
 

 :وكانت النتائج كاآلتي
 :الثبات البين شخصي: أوال

 %.95 = األهداف التعليميةتحليل ثبات 
 %.93 = المحتوىتحليل ثبات 
 %.100 =  األنشطة التعليميةتحليلثبات 
 %.97 =  األسئلة التقويميةتحليلثبات 

 
 : شخصي الثبات الضمن:ثانياً

 %.97 =  األهداف التعليميةتحليلثبات 
 %.95 = المحتوىتحليل ثبات 
 %.100 =  األنشطة التعليميةتحليلثبات 

 %.98 = األسئلة التقويميةتحليلثبات       
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 ءات الدراسةإجرا 4:3

 بإجراءات عدة لتحليل كتاب األحياء للصف الثـاني الثـانوي العلمـي،             ةقامت الباحث  
األهـداف التعليميـة،    : وتضمنت عملية التحليل، تحليل الكتاب من حيث أربعة عناصر هـي          

 :وقد تطلبت عملية التحليل القيام بما يلي. والمحتوى، واألنشطة التعليمية، واألسئلة التقويمية
 

 :جراءات تحليل األهداف التعليميةإ -1

 . قراءة األهداف العامة لكل وحدة من وحدات الكتاب األربعةتتم •
 . تم اشتقاق األهداف السلوكية لكل فصل من فصول الكتاب •

 .الرجوع الى المادة العلمية لمعرفة كيف تم طرح المعلومة بالهدف المدروس •

 .تحديد نوع الهدف ومجالهتم اعتماد العملية العقلية المستخدمة والفعل ل •

 . تم تفريغ النتائج في أداة تحدد مجال الهدف ومستواه •
 

 :إجراءات تحليل المحتوى حسب أشكال المعرفة العلمية التي تتضمنها -2

 . قراءة الوحدات الدراسية بشكل كامل الستيعابهاتتم •
 .مل كاملة عبارات وجتم تحليل الدروس إلى •

 . كال المعرفة العلميةتصنيف الجمل والعبارات وفقا ألش •

 .المعرفة العلمية المعدة لذلك تفريغ البيانات في أداة تحليل أشكال •

إحصاء التكرارات لكل شكل من أشكال المعرفة العلمية، ومن ثـم اسـتخراج              •
 .النسب المئوية

 

 :إجراءات تحليل األنشطة التعليمية -3

 .قراءة األنشطة المحددة والواردة في الدروس •

 .ن الهدف تعليمي يعتمد على المعلم او تعلمي يعتمد على الطالبتحيد اذا ما كا •
 .تحديد مستوى التوجيه الذي يوفره النشاط •

 .تفريغ نتائج التحليل في أداة تحديد مستويات التوجيه المعدة لذلك •
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إحصاء التكرارات لكل مستوى من مستويات التوجيه األربعة، ومـن ثـم اسـتخراج               •
 . مستوىالنسب المئوية المرتبطة بكل

 وقـد اعتمـدت     ،استخدام أداة تحديد التوجيه األربعة التي تتضمنها األنشطة التعليمية         •
كمقيـاس لمقـدار    ) Horron ,1971( مستويات التوجيه األربعة التي حددها هورن      

اإلرشاد الذي توفره األنشطة في الكتاب، حيث تم إعداد المقياس بناء على العناصـر              
 :الثالثة التالية

 .ن يحدد الكتاب نشاطا معيناأ: األولالعنصر •
 .ن يحدد الكتاب خطوات القيام بذلك النشاطأ: العنصر الثاني •

 .ن يقدم الكتاب النتائج المتعلقة بذلك النشاطأ: العنصر الثالث •

 
 :كما قسمت مستويات التوجيه إلى أربعة أقسام كالتالي

 .ابقةويقصد به توفر العناصر الثالثة الس: مستوى التوجيه األول -
 .ويقصد به توفر عنصري النشاط األول والثاني فقط: مستوى التوجيه الثاني -

 .ويقصد به توفر عنصر النشاط األول: مستوى التوجيه الثالث -

ـ    عنصر  ويقصد به عدم توفر أي      : مستوى التوجيه الرابع   -  ةمن عناصر النشاط الثالث
ـ         وقـد   الطالـب،    إلـى  ةالسابقة، حيث تترك مسؤولية تحديد النشاط بعناصره الثالث

 .)2000فضيلة، . (استخدمت هذه األداة في العديد من الدراسات السابقة

 
 

 :إجراءات تحليل األسئلة التقويمية  -4

 ، وفي نهاية كـل وحـدة      ، قراءة األسئلة التقويمية ورصدها في نهاية كل فصل        تتم •
 تصـنيف السـؤال إلـى مجـاالت         م لفهم السؤال والمطلوب منه، ث     ،قراءة متأنية 

 ).النفس حركيوالوجداني، والمعرفي،  (:ألهداف الثالثةا
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 :لتحديد مستويات التفكير

تمت قراءة األسئلة التي صنفت في المجال المعرفي، ثم صنفت إلى أسـئلة تقـيس                •
( وأسئلة تقيس مهارات التفكير العليا      ) تذكر، فهم، تطبيق  ( مهارات التفكير الدنيا    
 ).تحليل ، تركيب، تقويم

 ومن ثم اسـتخراج النسـب        مستوى من مستويات التفكير الستة،     كرار كل إحصاء ت  •
 .المئوية لكل مستوى

 .نموذجا لتحليل وحدة من وحدات الكتاب) 6(          ويبين الملحق رقم 
 

  التحليل اإلحصائي معالجة البيانات5:3

 

ف التعليميـة،    فقد تم استخدام التكرار عند تحليل كل من األهدا         ،بالنسبة لعملية التحليل   
 . و األسئلة التقويمية، ثم استخراج النسب المئوية، واألنشطة التعليمية،والمحتوى
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 الفصل الرابع

 

 .نتائج الدراسة

 

 .نتائج عملية التحليل
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :نتائج الدراسة

 
األهداف التعليميـة،   : تضمنت هذه الدراسة عملية تحليل الكتاب من حيث عناصره األربعة         

 توصلت اليهـا    ويوضح هذا الفصل النتائج التي    . األسئلة التقويمية والمحتوى، واألنشطة التعليمية، و   
 .الدراسة

 

  :نتائج تحليل الكتاب 1:4

 والتي تم إيضاحها في الفصل الثالث، وقد        ،قامت الباحثة بعدة إجراءات بهدف تحليل الكتاب      
ليميـة،  األهداف التعليمية، والمحتوى، واألنشـطة التع     :  عملية التحليل أربعة عناصر هي     تتضمن

 إلى النتـائج التـي سـيتم        ة الدراس و بعد االنتهاء من عملية التحليل، توصلت      . واألسئلة التقويمية 
 دراستها وتحليلها بهـدف اإلجابـة عـن أسـئلة           تعرضها مرتبة حسب عناصر التحليل، كما تم      

 .الدراسة
 

ب األحياء للصـف     المتضمنة في كتا    األهداف التعليمية  مجاالت  ما   : " نتيجة السؤال األول   1:1:4
 " ، وما مستوياتها؟الثاني الثانوي في فلسطين

 قـد تـم     ،أهداف خاصة لكل وحدة دراسية    :  إلى قسمين  تم تقسيم األهداف التعليمية للكتاب    
 هـي   ، سلوكية وأهداف وصيغت بشكل سلوكي غير مكتمل،       ،طرحها في الكتاب في بداية كل فصل      

 . كل حصة صفيةيقها في نهايةيؤمل تحقالتي  التعليمية المتوخاة النتائج
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 :األهداف الخاصة - أ

قامت الباحثة برصد األهداف الخاصة لكتاب األحياء للفصـلين الدراسـيين، ولجميـع الوحـدات،               
 :ي بداية كل فصلقاألهداف الخاصة لكل وحدة دراسية كما حددت يوضح  )1:4(الجدول و

  توزيع األهداف الخاصة للوحدات الدراسية) 1:4(الجدول 
مجموع األهداف 

لفصل ا الخاصة

 الدراسي
 الفصلالوحدة

عدد األهداف الخاصة 

 للفصل
للوحدة

للفصل 

 الدراسي

النسبة 

 المئوية

 7 األول
األولى

 6 الثاني
13 

 8 األول
الثانية

 7 الثاني
15 

 6 األول
 5 الثاني

 األول

 الثالثة
 9 الثالث

20 

48 56.5% 

 5 األول
 7 الثاني
 6 الثالث
 7 الرابع
 5الخامس

الرابعة لثانيا

 7السادس

37 37 43.5% 

 100 85 85 85 المجموع العام
  كان هناك في وحدات الفصل الدراسي األول، بينماهدفا  ) 48 (وقوع)  1:4(يتضح من الجدول 

 في التوزيع بين الفصلين الدراسيين،       خلال لثاني، وهذا يظهر  هدفا في وحدة الفصل الدراسي ا     ) 37 (
) %43.5 ( و ، من مجموعها في الفصل الدراسي األول      )%56.5 (نسبةتوجد ب فقد تبين آن األهداف     

 -:ويكون توزيع األهداف الخاصة مئويا كل وحدة كما يلي. في الفصل الثاني
 %17.7: الوحدة الثانية    %15.3: الوحدة األولى
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 %43.5: الوحدة الرابعة    %23.5: وحدة الثالثةال
 وحدة ةتتساوى أي  حيث ال،الوحدات الخاصة على  اختالل في توزيع األهداف على يدل أيضاوهذا

 .مع األخرى
 : األهداف السلوكية -  ب

كل وحدة، وقد رصدت هذه األهداف قامت الباحثة باشتقاق األهداف السلوكية لكل فصل و
 تشمل المجاالت الثالثة المعرفية واالنفعالية اًهدفا سلوكي) 112( وقد بلغت ،تحليلخضعت لعملية و

 . على الفصول والوحداتتوزيع األهداف السلوكية ) 2:4(  الجدول يوضحو. والنفس حركية
 ربطها باألهداف الخاصةو ، توزيع األهداف السلوكية على الوحدات الدراسية)2:4(الجدول 

 المجموع للوحدة
المجموع للفصل 

الفصل  الدراسي

 الدراسي
 صلالفالوحدة

أهداف 

 خاصة

أهداف 

 سلوكية

أهداف 

 خاصة

أهداف 

 سلوكية

األولى األول
 الثاني

13 17 

الثانية األول
 الثاني

15 21 

 األول
 الثاني

 األول

 الثالثة
 الثالث

20 27 

48 65 

 األول
 الثاني
 الثالث
 الرابع
الخامس

الرابعة الثاني

السادس

37 49 37 49 

 114 85 114 85 المجموع العام
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 ،هدفا)  48 ( كان عدد األهداف الخاصة للفصل الدراسي األولأن )  2:4  ( الجدوليتبين من

 وللفصل ،هدفا) 65 (ولعدد األهداف السلوكية للفصل الدراسي األ و.هدفا)  37 (وللفصل الثاني
وهنا وجدت الباحثة أن االختالل في توزيع األهداف الخاصة قد اثر في توزيع  .هدفا) 47  (الثاني

األهداف بالنسبة لتصنيف  و. الدراسيةةلوحدف الخاصة لاألهداف السلوكية المشتقة من األهدا
 :ب مجاالتهااألهداف السلوكية حس ) 3:4( الجدول وضحيالسلوكية حسب مجاالتها، 

 
 تصنيف األهداف السلوكية حسب مجاالتها)  3:4(دول الج

 األهدافعدد  تصنيف األهداف السلوكية
 السلوكية

سي
درا
ل ال

ص
الف

 

حدة
الو

صل 
الف

 

فية
عر
الم

 

الية %
نفع
اال

 

س  %
النف

ة كي
حر

 

صل %
الف

حدة 
الو

ل  
ص
الف

سي
درا
ال

 

100 11 االول
---
- ---------11 

االولى
 6--------- ---100 6 الثاني

17 

 12--------- ---100 12 االول
الثانية

 9------22.2 77.82 7 الثاني
21 

 7------14.3 85.71 6 االول
 6--------- ---100 6 الثاني

االول

 الثالثة
 14------14.3 85.62 12 الثالثة

27 

65 

 7--------- ---100 7 ولاال
 11--------- ---100 11 الثاني
 8--------- ---100 8 الثالث
 9--------- ---100 9 الرابع
 6--------- ---100 6 الخام

الرابعةالثاني

 8--------- ---100 8السادس

49 49 

114114114------ 4.5 95.55 109 المجموع العام
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و %) 95.5: (علـى التـوالي    كانـت ألهداف  ل أن النسبة المئوية      )3:4(      يتضح من الجدول    
 .لكل من المجال المعرفي والوجداني والنفس حركي%) صفر(و %) 4.5(
 

 ، والفصل األول من الوحدة الثانيـة     ،قع في الوحدة األولى   أعلى نسبة للمجال المعرفي ت    كما أن        
قع في   ت يوأعلى نسبة للمجال االنفعال    %.100=  والوحدة الرابعة    ،ي من الوحدة الثالثة   والفصل الثان 

 وكانت نسبة المجال النفس حركي في جميع الوحـدات      %. 22.2= الفصل الثاني من الوحدة الثانية      
 . معدومة

 

القة تلـك    وع ،أما بالنسبة لتحليل األهداف السلوكية المعرفية إلى مستوياتها حسب تصنيف بلوم              
 :يوضحها ) 4:4(   الجدول ،فإنةالمستويات بالعمليات الذهني
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  تحليل األهداف المعرفية إلى مستوياتها حسب تصنيف بلوم)4:4( جدولال
 مستوى األهداف السلوكية المعرفية

 النسبة المئوية النسبة المئوية

سي
درا
ل ال

ص
الف

 

حدة
الو

صل 
الف

 

فية
عر
 الم
اف
ألهد

د ا
عد

 

العمليات 
الذهنية 

كر، تذ:الدنيا
فهم، تطبيق

للفصل للوحدة
الدراسي

العمليات 
الذهنية 
: العليا

تحليل، 
تركيب، 
 تقويم

للفصل للوحدة
الدراسي

 2 9 11 األول
األولى

 2 6 الثاني
64.7

4 
35.3

 2 10 12 األول
الثانية

 5 7 الثاني
78.9

2 
21.1

 --- 6 6 األول
 --- 6 6 الثاني

األول

 الثالثة
 12 12 الثالث

100 

83.3 

--- 
--- 

16.7 

 --- 7 7 األول
 --- 11 11 الثاني
 2 6 8 الثالث
 --- 9 9 الرابع
 --- 6 6الخامس

الرابعةالثاني

 8 8السادس

95.995.9 

--- 

4.1 4.1 

 15.1 12 84.9 97 109 امالمجموع الع
 

 والتـي تشـمل     ،النسب المئوية للعمليات الذهنيـة الـدنيا       أن   )4: 4(  الجدول   يتضح من 

 النسـب المئويـة     ، و %)84.9( في الكتاب كانـت      التذكر والفهم واالستيعاب والتطبيق   : مستويات

 حيث أن   %):15.1(انت   ك التحليل والتركيب والتقويم  : للعمليات الذهنية العليا التي تشمل مستويات     

 .%)83.3( النسبة المئوية للعمليات الذهنية الدنيا للفصل الدراسي األول بلغت 
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كمـا أن النسـبة المئويـة       %). 95.9(   بينما للفصل الدراسي الثاني بلغت النسبة المئوية      

 كانت  اني بينما للفصل الدراسي الث    ،%)16.7( كانت  للعمليات الذهنية العليا للفصل الدراسي األول       

، بينمـا أعلـى    %)100( وكانت أعلى نسبة مئوية للعمليات الذهنية الدنيا للوحدة الثالثة          %). 4.1( 

 %).35.3(وبنسبة في الوحدة األولى ت موجودة نسبة مئوية للعمليات الذهنية العليا كان
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ـ          : " نتيجة السؤال الثاني   2:1:4 .1 ف ما مجاالت المعرفة المتضمنة في  كتاب األحيـاء للص
 "الثاني الثانوي العلمي  ؟

ق تم تحليل المادة العلمية في المحتوى إلى أشكال المعرفة العلمية المصنفة إلى الحقائ
  والنظريات)ء والقواعد والقوانينالمبادي( والمفاهيم والتعميمات 

 :نتائج تحليل الحقائق، والمفاهيم ، والتعميمات كما يلي ) 5:4( الجدول ويبين 
الفصل  التعميمات المفاهيم الحقائق العلمية

 سيالدرا
 الفصلالوحدة 

للفصل للوحدةللفصل
 الدراسي

للفصل للوحدةللفصل
 الدراسي

للفصل للوحدةللفصل
 الدراسي

 االولى 24 132 12 االول

 2 الثاني

14 

28 

160 

4 

28 

 الثانية 42 4 2 االول

 8 الثاني

10 

50 

99 

16 

58 

 8 6 --- االول

 12 28 5 الثاني

 االول

 الثالثة

 7 الثالث

12 

36 

50 

84 

343 

11 

31 

117 

 12 24 2 االولالرابعة

 22 88 16 الثاني 

 10 28 3 الثالث 

 16 60 9 الرابع 

 19 77 15 الخامس 

 الثاني

 1 السادس 

56 56 

41 

318 318 

12 

91 91 

 208 208 208 661 661 661 92 92 92 المجموع الكلي
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وللفصل حقيقة، ) 36(أن عدد الحقائق للفصل الدراسي االول  ): 5:4(  من الجدول يتضح
حقيقة  ) 56 (  وبواقع في الوحدة الرابعةاًموجودكان أعلى مجموع للحقائق و. حقيقة) 56 (الثاني

 . حقائق ) 10 (  وبواقعفي الوحدة الثانيةكان موجوداً  للحقائقبينما مجموع 
 

 ب يضم احيث دلت نتائج التحليل على أن الكتكان كبيرا في الكتاب، عدد المفاهيم أن  كما
مفهوما في الفصل الدراسي األول، ) 343(  تم طرح وقد على فصلين، مفهوما موزعة) 661( 

 سي الثانيمفهوما في الفصل الدرا) 318( بينما تم طرح 
 

    وللفصل الثانياً تعميم ) 117(كان عدد التعميمات العلمية للفصل الدراسي األول و أن 
 . اًتعميم) 91( 

 :وبناء على ما سبق تكون النسبة المئوية العامة لعناصر المحتوى كما يلي
 

 النظريات التعميمات المفاهيم الحقائق العلمية

10%  69%  21%  00% 
 

 

 

 

ما مستويات التوجيه التي يوفرها كتـاب األحيـاء للصـف           :" يجة السؤال الثالث   نت 3:1:4 .1
 "الثاني الثانوي ضمن األنشطة التعليمية الواردة في متن الكتاب ؟

 

 

 من األنشطة العمليـة، والتجـارب المخبريـة،         تضم األنشطة التعليمية المرصودة هنا كالً     
ة المناقشة الواردة في المحتـوى، وكـذلك إعـداد          واألنشطة الكتابية والشفوية، واإلجابة عن أسئل     

 نتائج هذا التحليل كما    ) 6:4(ويبين الجدول   . ة سواء كانت هذه األنشطة صفية أو ال صفي        ،التقارير
 مستويات التوجيه التي يوفرها كتاب األحياء ضمن األنشـطة التعليميـة            نتائج) 7:4(يبين الجدول   

 :الواردة في متن الكتاب 
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 توزيع األنشطة التعليمية في المحتوى)  6:4(جدول ال
 عدد األنشطة التعليمية األنشطة التعليمية

 الفصل الوحدة الفصل الدراسي
 للفصل الدراسيللوحدة للفصل ال صفية صفية

 4 --- 4 االول
 االولى

 1 1 --- الثاني
5 

 1 --- 1 االول
 الثانية

 --- --- --- الثاني
1 

 1 --- 1 االول
 --- --- --- الثاني

 االول

 الثالثة
 --- --- --- الثالث

1 

7 

 --- --- --- االول
 1 1 --- الثاني
 --- --- --- الثالث
 --- --- --- الرابع
 2 1 1الخامس

الرابعة الثاني

 --- --- ---السادس

3 3 

 10 10 10 3 7 المجموع العام
 

عدد األنشطة التعليمية التي يحتويها الكتاب المعروض أن  ) 6:4( الجدول منيتضح 
إذ بلغ عدد . أنشطة، وقد وزع هذا العدد القليل على الفصليين الدراسيين) 10(  بلغت قدللدراسة و

 . أنشطة ثالثةالثانيالدراسي لفصل في ا أنشطة و سبعةاألنشطة في الفصل الدراسي األول
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 تصنيف األنشطة التعليمية) 7:4(الجدول 

 مستويات التوجيه عناصر النشاط
الدرسالفصلالوحدة

رقم 

النشاط

رقم 

رابعثالثثانيأولالنتائجالخطواتالنشاطالصفحة

 X X √ X X √ √ 9 1 4 األول األولى

 X X X √ √ √ √ 10 2 5 األول األولى

 X X √ X X √ √ 13 3 5 األول األولى

 X X √ X X √ √ 17 4 8 األول لىاألو

 X X √ X X √ √ 28 1 3 الثاني األولى

 X X √ X X √ √ 48 1 2 األول الثانية

 X X √ X X √ √ 83 1 1 األول الثالثة

 X X √ X X √ √ 140 1 4 الثاني الرابعة

 X X X X √ X √ 179 1 2الخامس الرابعة

 X X X √ √ √ √ 183 2 3الخامس الرابعة
 

مستويات التوجيه في األنشطة التعليمية في كتاب األحياء، حيث ) 7:4(ين الجدول يب
، والمستوى الثالث %)70(، والمستوى الثاني %)20(أشارت النتائج إلى أن نسبة المستوى األول 

 .، وقد خال الكتاب من األنشطة ذات مستوى التوجيه الرابع%)10(
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 مدى تغطية األسئلة التقويمية في كتاب األحياء للصـف          ما: "  نتيجة السؤال الرابع   4:1:4 .2
 "؟)المعرفي، واالنفعالي، والنفس حركي: (الثاني الثانوي لألهداف التربوية بمجاالتها الثالثة

 ويبين الجدول. لقد تم رصد األسئلة التقويمية الختامية في نهاية كل فصل وكل وحدة
 :نتائج التحليل ) 8:4( 

 ة التقويم كما جاءت في الكتابأسئل)  8:4 (الجدول
الفصل  عدد أسئلة التقويم عدد أسئلة التقويم

 الدراسي
الختامي في نهاية  الفصلالوحدة

 الفصل

الختامي في نهاية 

 الوحدة
 الوحدة

الفصل 

 الدراسي

 14 األول
األولى

 12 الثاني
29 55 

 14 األول
الثانية

 10 الثاني
30 54 

 9 األول
 21 الثاني

 األول

 الثالثة
 11 الثالث

37 78 

187 

 10 األول
 13 الثاني
 6 الثالث
 14 الرابع
 10الخامس

الرابعة الثاني

 8السادس

37 98 98 

 285 285 133 152 المجموع العام
سؤاال، ) 187(كانت سي األول عدد أسئلة التقويم للفصل الدرا أن  )8:4(  الجدول يتبين من

 :وقد وزعت األسئلة على الوحدات الدراسية كالتالي. سؤاال )98 ( كانتوللفصل الثاني
 . سؤاال55: الوحدة األولى
 . سؤاال54: الوحدة الثانية
 . سؤاال78: الوحدة الثالثة
 . سؤاال98: الوحدة الرابعة
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 وإرجاعها إلى ،ل فصل وكل وحدةحليل األسئلة التقويمية في نهاية كقامت الباحثة بت
 تصنيف أسئلة التقويم الختامي لكل )9:4( الجدولويوضح .العمليات الذهنية التي تثيرها لدى المتعلم

 تصنيف أسئلة التقويم )10:4(الجدول فصل حسب العمليات الذهنية لدى المتعلم، بينما يوضح 
 . النهائي لكل وحدة حسب العمليات الذهنية لدى المتعلم

 
 أسئلة التقويم الختامي لكل فصل حسب العمليات الذهنية لدى المتعلم ) 9:4( الجدول 

 العمليات الذهنية
 الوحدة

 % عليا % دنيا
 المجموع

 26 7.7 2 92.3 24 األولى
 23 13.0 3 87.0 20 الثانية
 41 7.3 3 92.7 38 الثالثة
 61 16.4 10 83.6 51 الرابعة

 115 11.1 18 88.9 133 المجموع العام
 

 أسئلة التقويم النهائي لكل وحدة حسب العمليات الذهنية لدى المتعلم ) 10:4( الجدول 
 العمليات الذهنية

 الوحدة
 % عليا % دنيا

 المجموع

 29 13.8 4 86.2 25 األولى
 30 13.3 4 86.7 26 الثانية
 31 25.9 8 74.2 23 الثالثة
 37 5.4 2 94.6 35 الرابعة

 127 14.6 18 85.4 109 موع العامالمج
 
 

، بينما نسبة العمليات %)87.2( نسبة العمليات الذهنية الدنيا في الكتاب أن) 9:4(  الجدول يبين
 كانتأعلى نسبة للعمليات الذهنية الدنيا في أسئلة التقويم الختامي ، حيث أن %)12.8(الذهنية العليا 

أما بالنسبة  %). 83.6(  في الوحدة الرابعة كانت مئوية قل نسبة، وأ%)92.7( في الوحدة الثالثة 
، فقد حازت الوحدة الرابعة على أعلى نسبة مئوية النهائيللعمليات الذهنية العليا ألسئلة التقويم 

 %).7.3( وبواقع أما اقل نسبة مئوية فقد وجدت في الوحدة الثالثة %). 16.4(ومقدارها 
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أن أعلى نسبة مئوية للعمليات الذهنية الدنيا ألسئلة التقويم ) 10:4( بينما دلت نتائج الجدول 
 بينما اقل نسبة مئوية كانت في الوحدة الثالثة %) 94.6( النهائي وجدت في الوحدة الرابعة 

 الوحدة الثالثة وكانت أعلى نسبة للعمليات الذهنية العليا لألسئلة النهائية في%). 74.2( 
 %).5.4( دت في الوحدة الرابعة قل نسبة وجبينما أ%) 25.9(

 
لم تكتف الباحثة بتلك النتائج، بل قامت بتحليل أسئلة التقويم حسب تصنيف بلوم لألهداف 

يتضح ذلك في ). ب، تقويمتذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تركي( إلى تقسيماتها الجزئية ،المعرفية
  ).12:4 ( الجدولو) 11:4( ول الجد
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 ويم الختامي في نهاية كل فصل أسئلة التق)11:4(الجدول 
 المجموع األهداف المعرفية

سي
درا
ل ال

ص
الف

 

حدة
الو

صل 
الف

كر 
تذ

 

بيق % فهم %
تط

 

ليل %
تح

 

يب %
رك
ت

 

ويم %
تق

 

صل %
الف

 

حدة %
الو

 

ص  %
الف

سي
درا
ال

 

% 

  14  --  --  1  3  5  5 األول األولى األول

  11  --  --  1  1  2  7 الثاني  
25 17.5 

  14  --  --  2  3  4  5 األول الثانية 

  10  --  --  1  1  5  3 الثاني  
24 16.7 

  7  --  --  --  7  --  -- األول الثالثة 

  19  1  --  --  13  5  -- الثاني  

  9 --  1  1  1  5  1 الثالث  

35 24.5 

84 58.7 

  8  --  --  2  --  3  3 األول الرابعة الثاني

  13  --  1  2  1  8  1 الثاني  

  6  --  --  1  1  3  1 الثالث  

  14  --  --  2  --  7  5 الرابع  

  10  --  --  1  1  4  4 الخامس  

  8  --  --  1  --  4  3 السادس  

59 41.3 59 41.3 

 100 143 100 143 - 143 0.7 1 1.4 2 10.5 15 22.4 32 38.5 55 26.6 38 المجموع العام
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  أسئلة التقويم النهائي لكل وحدة)12:4(الجدول 

ف 
هدا
اال

فية
عر
الم

وع 
جم
الم

 

سي
درا
ل ال

ص
الف

 

حدة
الو

 

كر
تذ

 

بيق % فهم %
تط

 

ليل %
تح

 

يب %
رك
ت

 

ويم %
تق

 

حدة %
و

 

صل  %
الف

سي
درا
ال

 

% 

  28  --  1  3  1  7  16االولىاالول

  28  1  --  3  5  9  10 نيةالثا 

  31  4  1  3  16  2  5 الثالثة 

87 70.2

29.8 37  37  --  1  1  1  15  19الرابعةالثاني

 124100124100 4 2.45 8.13 18.510 26.623 40.333 50 المجموع العام
 
 

 : كما يلي في الكتاب ككلويمكن إجمال النتائج حسب مستويات بلوم
 
 

 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم رالتذك
33.3% 34.1% 19.7% 9.0% 1.8% 2.1% 
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 الفصل الخامس

 

 

 .مناقشة النتائج -

 

 .التوصيات -
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 الفصل الخامس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التوصياتمناقشة النتائج و

 
 تحليل كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي مـن حيـث    إلى هذه الدراسة  هدفت
.  التقويميـة   واألسـئلة  ، واألنشطة التعليمية  ،لمحتوى وا ،األهداف التعليمية :  هي أربعة عناصر 

 سيتم دراسة نتائج التحليل والخـروج بالتوصـيات المناسـبة،           ،ولتكوين صورة أكثر وضوحا   
 يرقـى   كتابا واعد،  إلخراج   ،لتوضع بين أيدي صانعي القرار والمعنيين، وتؤخذ بعين االعتبار        

 .وفلسفة السلطة الوطنية الفلسطينية ةستراتيجيلمراتب التربوية العليا، محققا إإلى ا
 

يشتمل على أربع وحدات    و،  صفحات) 206 ( موضوع الدراسة في     يقع كتاب األحياء  
هر عليـه صـورة شـجرة       ى تظ غالف الكتاب من الورق المقو    .  مقسمة إلى فصول   ،دراسية

سماء أعضاء الفريق المشرف على التـأليف، وإجـازة         صفحة بأ  اليهت .DNA تتداخلها سلستا 
 .استخدامه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية

 
يبـين   فهرس الكتاب واضح،  و. مقدمة الكتاب تعطي فكرة عن المحتوى العام للكتاب       

ولكن ال يبين الكتـاب حـدود الفصـل         . كما ويربطها بالصفحات   ،الوحدات وعناوين فصولها  
حيث  للنظر،    الفتةً وقد ظهرت الوحدات ملونةً   . الدراسي األول وحدود الفصل الدراسي الثاني     

عبر عن محتوى المادة التعليمية التي سيتم عرضها في         ة ت م تخطيطي وتظهر صور ملونة أو رس    
كما جاءت عناوين الوحدات والفصول بخط اسود واضح وكبيـر، بينمـا جـاءت              . كل وحدة 

 .عناوين األنشطة واألسئلة التقويمية ملونة
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وي الكتـاب   تإليها المتعلم، ولكن ال يح     على قراءة إضافية يوجه       أيضا احتوى الكتاب 
 أو قائمة بالمصطلحات العلمية التي جاءت في المحتوى مـع           ،على خالصة في نهاية كل فصل     

خـره قائمـة    آجد في    الطباعية واللغوية، وتو   ويخلو الكتاب من األخطاء   .تعريف كل مصطلح  
 .المراجع العربية واألجنبية التي اعتمد عليها المؤلفونأسماء ب
 

 ترابط وثيـق بـين      د، وال يوج   المنفصلة لكتاب مبني على أساس الوحدات الدراسية     او
 محتوياته ومحتويات الصف الحادي عشر عموديا، وهذا يتفق مع دراسـة يوسـف والطحـان        

 العرب والمسـلمين،     من دور علماء األحياء   وخال محتوى الكتاب من إبراز    ). 1999،  1994(
 .الذين أسهموا في تقدم علم األحياء

 

 :مناقشة نتائج التحليل

 

ما أنواع األهداف التعليمية في كتاب األحياء للصـف         : "  مناقشة نتائج السؤال األول    1:1:5

 ؟ وما مستوياتها،الثاني الثانوي في فلسطين
 

لقد قُرر من وزارة التربية والتعليم العالي عدد الحصص الدراسـية المقـررة للعـام               
وهو عدد  . يوم للفصل الدراسي الواحد   ) 91( يوم ، اي     )182( اال وهي    2008/2009الداسي  

على الـرغم مـن تحديـد       و.غير ثابت ، اذ يعتمد على العطل التي قد تواجه الفصل الدراسي           
اك خلل في توزيعها     إال أن هن   هدفاً،) 85(، والتي بلغت    األهداف الخاصة للوحدات في الكتاب    

 .دد االيام الدراسية للفصل الدراسي الواحـد         مع ثبات ع   ين الدراسيين األول والثاني   بين الفصل 
حيث أن ذلك االختالل المتباين سوف يرافق كل عنصر         ختالل في هذا التوزيع يؤثر سلبا،       واال

األهداف تعتبر نقطة االنطالق األساسية لكل منها، ويعتمد كل          ألن   من عناصر المنهاج، وذلك   
عنـد  ) 2000(نا مع ما وجدته يوسف       وتختلف النتائج ه   .عنصر على اآلخر بطريقة تسلسلية    

هدفا ) 80(تحليل كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي العلمي، حيث بلغ عدد األهداف الخاصة             
 .موزعة بشكل متوازن بين الفصلين
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وقد انعكس أيضا هذا االختالل في توزيع األهداف الخاصة على األهداف السـلوكية،             
اذ ان نجاح اي برنامج بأهدافه الواضـحة        . القصوى  وهي ذات األهمية   ،ألنها مصدر اشتقاقها  

فنجاح العملية التعليمية التعلمية تعتمد على مدى تحقق االهداف السلوكية التي تعتبر            .  المحددة
 وسوف يظهر سوء التوزيع بـين       .مصدر توجيه النشاطات واالجراءات نحو النتائج المرجوة      

 . الفروعإلىاألصول ن نتائج االختالل ستظل متكررة من ، ألالوحدات
 

كما الحظت الباحثة عند القيام بعملية التحليل وجود أهداف خاصة في بدايـة بعـض               
، والتي ليس لها مادة علمية      الفصول، مثل الصفحة الثالثة من الوحدة األولى في الفصل األول           

 عند  ،م لدى المعلم والمتعل   اًوهذا قد يحدث لبس   .تصف طرق تنفس البكتيريا   : فهي ،في المحتوى 
 .عليه ن دلت األهداف  ما سبق وأ ومالحظة افتقاره إلى، المحتوىاتناولهم

 
 حسب مجاالتها الثالثة، ظهر عدم توازن فيما بينهـا،          ة تصنيف األهداف السلوكي   وعند

وهذه النسب غير   .  انفعالية، وال يوجد أهداف نفس حركية      )%4.5 ( معرفية، )%95.5 (فهي،
 حتـى مـع وجـود       االهتمام باألهداف الوجدانية والنفس حركية     تدل على عدم     فهيمتوازنة،  

انشطة داخل محتوى الكتاب اال انه تم اغفال االهداف السلوكية النفس حركيـة والـت التـي                 
 عند تأليف كتاب األحياء مـن قبـل لجـان التـأليف             ،.تصف نتاج النشاطات الموجو تحقيقها    

، حيث قام الباحثان بتحليل كتـاب األحيـاء         )1994( وهذا ما يراه عبد اهللا وعنيرة        .والتطوير
للصف العاشر األساسي، ووجدا أن الكتاب يركز كثيرا على األهداف المعرفيـة أكثـر مـن                

 . األهداف الوجدانية والنفس حركية
 :وقد يعود تجنب كل من االهداف الوجدانية واالنفعالية الى عدة اسباب منها

 .لتعلم لعدم توافر مقاييس تقيمية دقيقةقد يواجه المعلم مشاكل تقيمية لنواتج ا -1

 .صعوبة التميز بين االهداف المتداخلة في هذا المجال -2

 .صعوبة صياغة اهداف المجال الوجداني -3

يتطلب تحقيق اهداف المجال الوجداني والنفس حركي زمنا طويال قد يـص الـى               -4
 .مستوى مرحلة بكاملها
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 .متابعة لتحقيقهاتتطلب تلك االهداف استمرار ومداومة التخطيط وال -5

 .تتطلب مسؤولية جادة من المعلم، وهذا يزيد من عبء الروتين التعليمي اليومي -6

 .صعوبة تحديد جزئية الهدف حتى يتسنى للمعلم تتبع تحقيقه لدى الطالب -7

يتطلي تحقيق هذه االهداف تظافر جهود كل مـن اوليـاء االمـور، والمعلمـين،         -8
 ).2005القدس المفتوحة، (مجاالت وتالداريين ، والتربويين في مختلف ال

 
ما مجاالت المعرفة المتضمنة في  كتاب األحياء للصف          : " اإلجابة عن السؤال الثاني    2:1:5

 "؟الثاني الثانوي العلمي  

اطالع الباحثة على الخطوط العريضة في مكتب تطوير المناهج في رام اهللا المعتمدة              بعد      
ود خلل فيها، حيث لم تكن مكتملة التعـديل عـن المنهـاج             لبناء المحتوى، وجدت الباحثة وج    

 .السابق، ولم تُوضع ضمن اية معايير، حيث اليزال العمل على انهائها
 :عناصر المحتوى

 :الحقائق-1
 تعميمـات،  قـوانين و ومفـاهيم،  و حقائق، : المحتوى إلى عناصرهاشكال بعد تحليل   

 %10 (حقيقة، وهذا يعادل    )  92(ة يساوي   أظهرت النتائج أن عدد الحقائق العلمي     . ونظريات
ن الدراسـيين بطريقـة غيـر       ها بين الفصلي   الحقائق هنا تم توزيع    و. من عناصر المحتوى  ) 

فقد جاءت الحقائق العلمية بشكل ال ينسجم مع واقع عدد المفاهيم فـي كـل فصـل                 . متوازنة
ا، وهذا يزيد من اإلخـالل      ا م  نوع  فلم يكن منسجماً   ،أما توزيع الحقائق على الوحدات    . دراسي

 .مستوى التتابع في بناء البنية المعرفيةب
 

عند تحليل كتاب األحيـاء     ) 1999(وهذه النسبة قليلة، مقارنة بما توصل إليه الطحان         
 وهذا .من عناصر المحتوى  %) 34.3(للصف التاسع األساسي، حيث وصلت نسبة الحقائق إلى         

بل إن زيادتها عن عدد     .  فيه  مرغوب  زيادة عدد الحقائق العلمية في المحتوى أمر        أن   ال يعني 
 يثبط روح البحث والتفكير، ويكون االهتمام منصبا على حشو أذهان الطلبة بمجموعة             ،المفاهيم

 .حقائق مجزأة
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 : المفاهيم-2
من %) 69(مفهوما، وهذا يعادل    ) 661(دلت النتائج التفصيلية أن عدد المفاهيم عامة        

 يترتب عليه رفع مستوى البحث والتفكير، ويعطـي         مالتركيز على المفاهي  و. عناصر المحتوى 
فـي  ) 1999(العلم األسلوب الوظيفي، وهذا الرأي يراه أبو الراغب كما ورد فـي الطحـان               

 .مجمله
 

 في توزيع المفاهيم على الوحدات، وهـذا يـؤدي إلـى إربـاك       ولم يكن هناك توازن   
 وهـذا يالئـم   ،بالتجريدتتصف المفاهيم المعروضة في الكتاب و. ية لدى المتعلم العمليات الذهن 

 ضـمن مرحلـة     عاما، وهـو  ) 17(الخصائص النمائية للطلبة اذ يتراوح عمر الطلبة تقريبا         
والتي يطلق عليها احيانا مرحلة التفكيـر        ) Piaget(العمليات المجردة حسب تصنيف بياجيه      

ويستطيع الطالب فـي هـذه      ). 1996سركز وخليل ،    (المجردة  المنطقي او مرحلة العمليات     
المرحلة ان يخزن في ذهنه كميات هائلة من المعلومات يستخدمها عند الحاجة، اي عندما يفكر               

في نتائجـه للمفـاهيم     ) 1999(ويختلف الطحان   ) .زيتون ،   (في حل المشكالت التي تواجهه      
 .ة التي توصلت إليها الباحثةمن عناصر المحتوى مع النسب%) 31.15(البالغة 

 
 : التعميمات-3
 

مـن عناصـر    % ) 21(  يعـادل     وهـذا  ،اً تعميم )208(مية  ل عدد التعميمات الع   بلغ
عند ربط  .شيا مع عدد الحقائق أو المفاهيم في الوحدات       حتوى، ولم يأت عدد التعميمات متما     الم
مشتركة فيما بينها، نجـد أن       إليجاد عالقة    ات مع بعضها،   من الحقائق والمفاهيم والتعميم    كل

حيـث أن  ست قريبة من بعضها في كال الفصـلين الدراسـيين،   أعدادها لي وان   هناك اختالالً 
التناسق واالنسجام بين المفاهيم والحقائق والتعميمات، يظهر طبيعة العلم من حيث كونه مـادة              

 افتقر اليـه الكتـاب      ، وهذا ما  )1994القدس المفتوحة،   ( وطريقة منهجية في البحث والتفكير      
 .المعروض للدراسة
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 :مادة علمية لم يكن لها أهداف خاصة في بداية الفصول مثل، كما ورد في المحتوى     و
 .طرق العدوى بالبكتيريا •
 .المضادات الحيوية •

 .تأثير المضادت الحيوية على البكتيريا •

 

رها كتاب االحياء للصـف     ما مستويات التوجيه التي يوف    : " اإلجابة عن السؤال الثالث    3:1:5

  "الثاني الثانوي ضمن األنشطة التعليمية الواردة في متن الكتاب ؟
 

الصـفية،  لالصـفية وا  : التعليمية في الكتاب بأشكالها المتنوعـة     التعلمية  إن األنشطة   
، لم تكن ضمن الحدود المقبولة تربويا       ...األنشطة الكتابية والشفوية، وإعداد التقارير وغيرها     و

 أي   أنشـطة  عشرةين الدراسيين    الصفية في كال الفصل    احية عامة، حيث بلغ عدد األنشطة     من ن 
كما كانت نسب األنشطة ذات     . للفصل الثاني %) 70(للفصل الدراسي األول و     %) 30(بنسبة  

وهذا على التوالي،   %) 10(،  %) 70(،  %) 20( التوجيه األول والثاني والثالث غير متوازنة       
 ان ممارسة المتعلمين لالنشطة التعليمية في احد الجوانب         .عن واقع األنشطة    سيئاً يعد مؤشراً 

البيئية او السكانية او الصحية او االقتصادية ، والذي تمارسه مجموعات العمل سيؤدي الـى               
واذا راقبنا اي نشاط تعليمي نجـد انـه         . مما ينعكس على المجتمع ككل    . تعديل سلوك االفراد  

ي ويهدف الى دمج المفاهيم العلمية والحياتية في توجه ينمي الواقـع            يذكى روح العمل الجماع   
 ).2005الفراجي، (ويرقى بالسلوك االجتماعي ويوجهه 
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ما مدى تالؤم األسئلة التقويمية فـي كتـاب األحيـاء           : "  اإلجابة عن السؤال الرابع    4:1:5

النفس واالنفعالي،  ومعرفي،  ال( :ةللصف الثاني الثانوي مع األهداف التربوية بمجاالتها الثالث       

 "؟ )حركي

 

ـ                ة إن تنوع أسئلة التقويم يرفع من دافعية المتعلم واستعداده للتعلم، ويزيـد مـن فاعلي
 .متنوعـة ووقد جاءت أسئلة التقويم هنا لتقيس عمليات معرفية وبآليات مختلفة           . عملية التقويم 

أسـئلة  : بلوم، فقد جاءت النتائج كالتالي    من مستويات المعرفة لدى      التقويمية   ما تغطيه األسئلة  ف
، % )9(  ، أسـئلة التحليـل    )%19.7(، أسئلة التطبيق  )%34.1(، أسئلة الفهم  %)33.3(التذكر

 هذه النسـب أفضـل ممـا        وهنا نجد أن    ).%2.1( ، أسئلة التقويم   )%1.8 (أسئلة التركيب   
 ).1999(توصل إليه الطحان

 
  في توزيـع   فهم واالستيعاب على التوالي، وقلة     التذكر وال  ة في توزيع أسئلة   كثروهناك  
ومع أن جانب التحليل والتعليل أمـر مسـتحب فـي           . و التقويم على التوالي      أسئلة التركيب 

لذا ترى الباحثة أهمية رفع نسبة كل من أسـئلة          . األحياء، إال أن نسبة التحليل كانت قليلة جدا       
. وذلك لموافقة الخصائص النمائيـة للطلبـة      التحليل والتركيب والتقويم في الجانب المعرفي،       

وترى الباحثة أن قلة أسئلة التحليل والتركيب والتقويم تعود إلى صعوبة بنائها، مقارنة بأسـئلة               
التذكر والفهم واالستيعاب، فهل هناك نقص في قدرة المعلم على وضع أسـئلة تحتـاج إلـى                 

 استخدام العمليات الذهنية العليا؟؟؟ 
 

 ) %87.2( بلغـت   قـد   آليات التقويم من عمليات ذهنية دنيا وعليـا، ف        أما ما تعالجه    
 في جانب التركيب والتقـويم وهمـا أعلـى          يوجد خلل و هنا   . عليا) %12.8( وعمليات دنيا   

فـي  ) 2002(وعند مقارنة نتائج الدراسة مع ما توصل إليه الزغارنة          ..مراتب العمليات العليا  
 للصف السابع األساسي، نجد اختالفً كبيـراً        -زء األول  الج –دراسته عن تحليل كتاب العلوم      

 العليا، حيث بلغت نسبة العمليات الذهنية الدنيا        ةفي النتائج، خصوصا في نسبة العمليات الذهني      
 %).  20.8(بينما بلغت نسبة العمليات العليا %) 79.8(



 100

 :التوصيات

 :ة الى التوصيات التاليةبناء على ما توصلت اليه الدراسة من نتائج، فقد خلصت الباحث
مراعاة ان تكون االنشطة التعليمية متوافرة بمعدالت منسجمة بين الوحدات وافصلين  -1

 .الدراسيين

تنظيم صياغة المحتوى، والتقليل من المادة النظرية، وتالفي حشو اذهان المتعلمين  -2
 .بمعلومات علمية مجردة

محددة، لكي تشتق منها االهتمام بصياغة اهداف خاصة للوحدات، تكون املة و -3
 .االهداف السلوكية

اعادة صياغة بعض السئلة ليتم التوازن بين االسئلة المقالية والسئلة الموضوعية،  -4
 .باالضافة الى التركيز على االسئلة التي تقيس العمليات الذهنية العليا

قتها لتحليل قبل عملية اقراراها، والتاكد من مطاباخضاع الكتب المؤلفة الى عملية ا -5
 .ثم اخراجها بصورتها النهائيةلجدول مواصفات تربوي، 

اخضاع الكتب الى عملية تقويم دورية، بحيث يسهم المسؤولون عن المناهج في وزارة  -6
 .التربية والتعليم بالمالحظات التي تساعد على تحسين الكتاب المدرسي

 .العمل على اخراج دليل معلم، ليساعد المعلم في عملية التعليم -7

 .راء المزيد نت الدراسات في مجال التحليلاج -8
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 :ةأداة تحليل المادة العلمي) 3:3(يبين الجدول 
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          الخامسالرابعة

          السادسالرابع
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 )5(الملحق 
 

 أداة تصنيف األسئلة التقويمية حسب توزيعها على مجاالت األهداف المعرفية الستة
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األولى               األول

               الثاني

 الثانية               األول

               الثاني

               األول

               الثاني

األول

 لثةالثا

               الثالث

               األول

               الثاني

               الثالث

               الرابع

              الخامس

الرابعةالثاني

              السادس
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 تصنيف األهداف السلوكية للوحدة األولى

الفصل 

 الدراسي
 األهداف الفصل الوحدة

مجال 

 الهدف

مستوى 

 الهدف

 تذكر معرفي ان يتعرف الطالب الخصائص العامة للبكتيريا.1
ان يصنف الطالب المجموعات الرئيسية .2

 للبكتيريا
 تحليل عرفيم

 فهم معرفي .ان يصف الطالب تركيب الخلية البكتيرية.3
 تذكر معرفي ان يذكر الطالب طرق تصنيف البكتيريا.4
 فهم معرفي ان يصف الطالب طرق تغذية البكتيريا.5
 فهم معرفي ان يشرح الطالب طرق تنفس البكتيريا.6
 فهم عرفيم ان يصف الطالب تكاثر البكتيريا.. 7
ان يوضح الطالب العوامل المؤثرة على . 8

 .خصائص البكتيريا
 

 فهم معرفي

 تذكر معرفي .ان يذكر الطالب بعض االمراض البكتيرية.9
ان يذكر الطالب اعراض بعض االمراض .10

 البكتيرية
 تذكر معرفي

 األول األولى

 لتحلي معرفي .ان يبين الطالب االثار االقتصادية للبكتيريا.11
 فهم معرفي ان يصف الطالب تركيب الفيروسات.1
 تحليل معرفي ان يميز الطالب اشكال الفيروسات.2
ان يقارن الطالب بين الدورة المحللة .3

 واالندماجية للفيروسات
 تحليل معرفي

 تحليل معرفي ان يصنف الطالب الفيروسات بطرق عدة.4
 فهم معرفي .مراض الفيروسيةان يصف الطالب بعض اال.5

 األول

 الثاني 

 تحليل معرفي ان يقارن الطالب بين الفيرويدات والبريونات.6
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 الكائنات الدقيقة: األولىالوحدة 

 نظريات تعميمات وقوانين مفاهيم حقائقالدرس

 .البكتيريا − 
تعد البكتيريا إحدى أنواع  −

 .الكائنات، وحيدة الخلية
 

1.1 

  
الكائن الدقيق هو المسبب  −

 .للمرض
 

 .القولون − 
تنتشر البكتيريا في جميع  −

 .البيئات
 

   .الجلد − 

   .أغشية السحايا − 

2.1 

   .بطانة األنف − 

 .تصنيف البكتيريا − .تحتوي البكتيريا على صبغات −
تصنف مملكة لبدائيات إلى  −

 .أربعة قبائل رئيسية
 

 .البكتيريا الحقيقية − 
تعد البكتيريا الحقيقة من  −

 .أكبر القبائل البكتيرية
 

 .البكتيريا الخضراء المزرقة − 

طحالب كائنات حقيقية ال −
النوى تختلف في 

خصائصها عن البكتيريا 
 .بداعية النوى

 

 .البكتيريا القديمة − 

تحتوي البكتيريا الخضراء  −
المزرقة على صبغة 

وصبغة  (a) الكلوروفيل
 .زرقاء

 

 .البكتيريا المنتجة للميثان − 

تماثل البكتيريا النباتية كالً  −
من النباتات والبكتيريا 

 .المزرقةالخضراء 

 

   .المحبة للملوحة العالية − 

   .للحموضة والحرارةالمحبة  − 

3.1 

   .البكتيريا النباتية − 

 3تُصنف البكتيريا إلى  − .بكتيريا كروية − 
 .أشكال رئيسية

 

البكتيريا اللولبية من أطول  − .كروية ثنائية التجمع − 
 .انواع البكتيريا

 

   .رباعية وثمانية التجمع − 

   .بكتيريا السرسينا − 

   .السجية − 

الوحدة الولى 
 /

صل األول
الف

 

4.1 

   .العنقودية − 
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 نظريات تعميمات وقوانين مفاهيم حقائقالدرس

   .البكتيريا العضوية − 

   بكتيريا الكوليرا − 

   .الجمرة الخبيثة − 

   .البكتيريا اللولبية − 

4.1 

   .بكتيريا المايكوبالزما − 

 .تركيب الخلية البكتيرية − 
تتكون الخلية البكتيرية من  −

جدار خلوي، غشاء خلوي، 
 .سيتوبالزم

 

يتكون الجدار الخلوي من  − .الجدار الخلوي − 
  .مادة الببتيدوغاليكان

ال عالقة للمحفظة بنمو  − .الببتيدوغاليكان − 
  .البكتيريا

تكتسب الخلية اللون البنفسجي  −
ام عند صبغها بصبغة غر

 .وسمي موجبة غرام
تفتقر خاليا البكتيريا لوجود  − .موجبة غرام −

  .نواة محددة

تكتسب الخلية اللون الزهري  −
عند صبغها بصبغة غرام 

 .وسمي سالبة غرام
تحتوي المنطقة النووية  − .سالبة غرام −

  . وبروتيناتRNAعلى 

تعتبر المحفظة طبقة مخاطية  −
األسواط زوائد بروتينية  − .كريةالليبيدات الس − .تغلف الجدار الخلوي

  .رفيعة وصلبة

يحيط الغشاء الخلوي  −
ال ترى األسواط بالمجهر  − .المحفظة − .بالسيتوبالزم

 .االلكتروني إال بعد صبغها

ليس للبالزميد عالقة  − .البلعمة − .البكتيريا لها أسواط −
  .بوظائف النمو والتكاثر

يتضاعف البالزميد بشكل  − .PHني الرقم الهيدروجي − .البكتيريا لها بالزميد −
  .مستقل عن الكروموسوم

 .التغيرات األسموزية − 
تقوم الشعيرات الجنسية  −

بنقل بعض المادة الوراثية 
 .بين الخاليا أثناء االقتران

 

   .الغشاء الخلوي − 

   .ميسوسومات − 

   .السيتوبالزم − 

   الرايبوسومات − 

   .االنزيمات − 

   .أليضعمليات ا − 

   .المنطقة النووية − 

الوحدة الولى 
 /

صل األول
الف

 

5.1 

   .كروموسوم − 
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 نظريات تعميمات وقوانين مفاهيم حقائقالدرس 

 − RNA   

   .البروتينات − 

   .األسواط − 

   .الزوائد − 

   .الشعيرات الجنسية − 

   .البالزميد − 

   .األبواغ − 

5.1 

   .حمض عضوي قوي − 

   .طرق انتقال المادة الوراثية − 

   .االقتران − 

   .التحول − 

   .نقال الفيروسياإل − 

   .نمو البكتيريا − 

6.1 

   .تكاثر البكتيريا − 

   .التغذية − 

   .كربون − 

   .أكسجين − 

   .هيدروجين − 

   .بكتيريا ذاتية التغذية − 

   .مركبات غير عضوية − 

   .أكسيد الكربونثاني  − 

   .النيتروجين − 

   .الكبريت − 

   . بكتيريا ذاتية التغذية ضوئية − 

   .البناء الضوئي − 

   بكتيريا ذاتية التغذية كيميائية − 

الوحدة الولى 
 /

صل األول
الف

 

7.1 

 
أكسدة عناصر ومركبات غير  −

 .عضوية
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 نظريات تعميمات وقوانين مفاهيم حقائقالدرس 

   .بكتيريا غير ذاتية التغذية − 

تحليل كيميائي للمركبات  − 
 .العضوية

  

   .الكربوهيدرات − 

   .درجة الحرارة − 

   .البكتيريا المحبة للبرودة − 

البكتيريا المحبة للحرارة  − 
 .المتوسطة

  

  .البكتيريا المحبة للحرارة العليا − 

درجة حرارة صغرى، ومثلى،  − 
 .وعظمى

  

   .األكسجين − 

   .بكتيريا هوائية إجبارية − 

   .بكتيريا ال هوائية إجبارية − 

   .بكتيريا هوائية اختيارية − 

7.1 

   ).PH(الرقم الهيدروجيني − 

يخلو الوسط السائل من مادة  −
 .اآلغار

تستعمل البكتيريا أوساط  − .االنشطار الثنائي −
 .غذائية متنوعة للنمو

 

 السموم الخارجة على تؤثر − .الجامدالوسط  − 
 .األعصاب وهي خطيرة

 

   .مادة اآلغار − 

   .الوسط السائل − 

   .الطور التحضيري − 

   .طور النمو اللوغاريتمي − 

   .طور الثبات − 

8.1 

   .طور الموت − 

   .سموم داخلية − 

   .سكريات دهنية − 

   .بكتيريا التيفوئيد − 

   .جيةسموم خار − 

   .أتالف وتدمير الخاليا − 

   .بكتيريا السل − 

   .إفراز أنزيمات − 

   .محلل الكوالجين − 

الوحدة الولى 
 /

صل األول
الف

 

9.1 

   .بكتيريا كلوستر يديوم − 
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 نظريات تعميمات وقوانين مفاهيم حقائقالدرس 

   .طرق العدوى بالبكتيريا − 

   .الجهاز الهضمي − 

   .حمى المالطيةال − 

   .الجهاز التنفسي − 

   .الجهاز التناسلي − 

   . مرض السيالن − 

   .مرض الزهري − 

   .الجلد − 

10.1 

   .مرض الكزاز − 

 .مرض التهاب اللوزتين − .اللوزتان تلتهبان − 11.1
يسبب مرض التهاب  −

اللوزتين نوع من البكتيريا 
 .السبحية

 

تعمل البكتيريا على تثبيت  − .آلثار االقتصادية للبكتيرياا − .في التربة نيتروجين −
 .النيتروجين في التربة

 

   .التسمم الغذائي − 

   .أكسدة ومعالجة المياه العادمة − 

   .سماد − 

   .غاز الميثان − 

   .بكتيريا من جنس رايزربيوم − 

   .المضادات الحيوية − 

   .تخمير المواد العضوية − 

   .حول الطبيالك − 

   . الهندسية الجينية − 

   .بروتينات وحيدة الخلية − 

تعيش البكتيريا معيشة تكافئية  − 
 .مع بعض الكائنات الحية

  

12.1 

   .الفيتامينات − 

   .ضبط نمو البكتيريا − 

   .التسخين − 

   .الترشيح − 

   .األشعة فوق البنفسجية − 

   .المواد الكيمائية − 

الوحدة الولى 
 /

صل األول
الف

 

13.1 

   .التجميد والتبريد − 



 
 

123

 نظريات تعميمات وقوانين مفاهيم حقائقالدرس 

 .المضادات الحيوية − .البكتيريا تُقتل −
للبنسلين قدرة على قتل  −

 .البكتيريا
 

تذوب المضادات الحيوية في  −
 .الماء

 .فطر بنسيليوم −
تذوب المضادات الحيوية  −

تبط مع في الماء وال تر
 .بروتينات الجسم

 

   .التتراسيكلين − 

 
مضادات حيوية ذات فعالية  −

 .واسعة
  

 
مضادات حيوية ذات فعالية  −

 .محدودة
  

الوحدة الولى 
 /

صل األول
الف

 

14.1 
 

   .نسخ جينات البكتيريا − 
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 تصنيف األنشطة التعليمية
 

رقم الدرس الفصلالوحدة مستويات التوجيه عناصر النشاط

النشاط

رقم 

الصفحة
 رابع ثالث ثاني أولالنتائجالخطواتالنشاط

 X X √ X X √ √ 9 1 4 األول األولى

 X X X √ √ √ √ 10 2 5 األول األولى

 X X √ X X √ √ 13 3 5 األول األولى

 X X √ X X √ √ 17 4 8 األول األولى

 X X √ X X √ √ 28 1 3 الثاني األولى

 X X √ X X √ √ 48 1 2 األول الثانية

 X X √ X X √ √ 83 1 1 األول الثالثة

 X X √ X X √ √ 140 1 4 الثاني الرابعة

 X X X X √ X √ 179 1 2 الخامس الرابعة

 X X X √ √ √ √ 183 2 3 الخامس ةالرابع
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 مجال السؤال نوعية السؤال
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ركي
ت

 

يم
قو
ت

 

ما الفرضيات التي نشرها كوخ حول العالقة بين الكائن  .1
      √      √  الحي الدقيق والمرض الذي يسببه؟

قارن بين البكتيريا الحقيقية، والبكتيريا الخضراء  .2
   √         √  .المزرقة من حيث طرق التغذية

 :أعِط مثاالً لكل نوع من أنواع البكتيريا اآلتية .3
 . العنقودية-ب. ثنائية التجمع-أ
 . رباعية وثمانية التجمع-د.  السبحية-ج

 √        √    

لخلوي في بعض أنواع البكتيريا يغلف الجدار ا .4      √      √ ما تركيب المحفظة؟_  أ
     √       √ ما أهميتها بالنسبة للبكتيريا؟_ ب :بمحفظة

ال تمتلك البكتيريا نواه حقيقية، ومع ذلك _ أ
     √       √ فإن لها القدرة على االنقسام

ية تتغذى بعض أنواع البكتيريا تغذ_ ب :علل .5
     √       √ .ذاتية دون استخدام الطاقة الضوئية

أذكر اسم كائن غير البكتيريا يحتوي _ أ
 حلقي يوجد في البكتيريا DNAالبالزما عبارة عن  .6      √      √ بالزميد؟

     √       √ ما أهمية البالزميد للبكتيريا؟_ ب :وغيرها من الكائنات

حاجتها لألكسجين وتتنفس بطرق تتفاوت البكتيريا في  .7
    √        √  .مختلفة، اذكر هذه الطرق مع إعطاء األمثلة

 :ما أهمية كل نوع من أنواع البكتيريا اآلتية .8
 .المنتجة للميثان_ ب. الرمية_ أ
 .القولون_ د. رايزوبيوم_ ج

 √       √     

    √        √  .وضح المقصود بالمضاد الحيوي، وأعط أمثلة عليه .9

      √      √ .أذكر أضرار البكتيريا االقتصادية_ أ

 األول األولى األول

 :تلعب البكتيريا أدواراً مهمة في النواحي االقتصادية .10
      √      √ .أذكر ثالثة فوائد اقتصادية للبكتيريا_ ب
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     √       √ .هل الفيروس كائن حي؟ فسر إجابتك_ أ

ما تركيب الفيروسات باختالف _ ب
الفيروسات كائنات مجهريه تم عزلها كيميائياً على  .1      √      √ أنواعها؟

 شكل بلورات
الفيروس : "ما المقصود بالعبارة اآلتية_ ج

     √       √ ؟"متطفل إجباري داخلي

تتنوع أشكال الفيروسات تبعاً لتركيب وشكل الغطاء  .2
أعط مثاالً على كل شكل من أشكال . ألبروتيني المحيط
 :الفيروسات اآلتية

 .المغلف_ ب.          اللولبي_ أ
 .يروس مهاجم البكتيرياالف_ د.  متعدد السطوح_ ج

 √        √    

 .اشرح الدورة المحللة لتكاثر الفيروس .3
  √       √     

   √         √ .قارن بينها من حيث التركيب_  أ
أذكر بعض األضرار التي يسببها كل _ ب :الفيرويدات والبريونات تسبب أضرارا للكائنات الحية .4

      √      √ .منها للكائنات المختلفة

تتجه العالجات الحديثة للفيروسات نحو استخدام  .5      √      √ ما تركيب هذه المادة؟_ أ
      √      √ ما أثرها على الفيروسات؟_ ب :اإلنترفيرون

 :ما أعراض هذا المرض في كل من_ أ
      √      √  الطيور؟-2نسان؟   اإل-1

      √      √ كيف ينتقل الفيروس إلى اإلنسان؟_ ب

 الثاني الثاني الثاني

من األمراض التي تسببها الفيروسات، مرض إنفلونزا  .6
 :الطيور

ما الطرق المتبعة في الوقاية من هذا _ ج
      √      √ المرض؟
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 :يحتوي جسم الفيروس على .1
 .غشاء خلوي_ ب.  جدار خلوي_ أ
 .غطاء بروتيني_ د.         نواة_ ج

  √    √      

الفيروسات التي تهاجم الخاليا وتسبب  .2
 :فيروساتانفجارها تسمى 

 . رمية_ ب.   متطفلة_ أ
 اندماجية_ د.    محللة_ ج

  √    √      

تعد البكتيريا المنتجة للميثان من أفراد  .3
 :قبيلة البكتيريا

 .القديمة_ ب. الخضراء المزرقة_ أ
 .الحقيقية_ د.            النباتية_ ج

  √    √      

تسمى البكتيريا التي تحتاج إلى توفر  .4
 :ألكسجين إلى نموهاا
 . ال هوائية إجبارية_ أ
 . هوائية إجبارية_ ب
 . هوائية اختيارية_ ج
 .ال هوائية اختيارية_ د

  √    √      

يسمى التركيب الذي يتكون في  .5
البكتيريا من خالل انتاج جدار داخلي 

 وجزءاً من DNAسميك، ويغلف 
 :السيتوبالزم

 .محفظة_ ب.      بوغاً_ أ
 .حوصلة_ د.    برعماً_ ج

  √    √      

  األول
أسئلة 
 الوحدة

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة .1

 :من األمثلة على مرض تسببه البكتيريا .6
 .الحصبة_ ب.   الجدري_ أ
 .شلل األطفال_د.  السيالن_ ج

  √      √    
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 :يتسبب جنون البقر عن إحدى أنواع .7
 .الفيروسات_ ب.    البكتيريا_ أ
 .الفيرويدات_ د.  البريونات_ ج

  √    √      

تسبب بكتيريا السامونيال المرض  .8
 :لإلنسان عن طريق

 .ءمعاتدمير خاليا األ_ أ
 .إفراز سموم خارجية_ ب
 .إنزيم محلل الكوالجين_ج
 .إفراز سموم داخلية_ د

  √    √      

يعد أحد المركبات اآلتية من المضادات  .9
 :الحيوية

 .أسبرين_ ب.  أنسولين_ أ
 .سايتوسين_ د.  تتراسيكلين_ ج

  √    √      

تنمو البكتيريا المحبة للحرارة  .10
 :ة حرارةالمتوسطة على درج

 سo)70-60(_ س بo)20-10(_ أ
 سo)40-20(_ س دo)60-30(_ ج

  √    √      

تسمى طريقة نقل أجزاء من الحمض  .11
النووي من بكتيريا معطية إلى أخرى 

 :مستقبلة عبر حامل فيروسي
 .التحول_ ب.            االقتران_ أ
 .االندماج_ د. االنتقال الفيروسي_ ج

  √     √     

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة   

تسمى الشعيرات القصيرة التي تساعد  .12
البكتيريا على االلتصاق بأنسجة 

 :العائل
 .األسواط_ب.             الزوائد_ أ
 .األهداب_د.  الشعيرات الجنسية_ ج

  √    √      
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     √       √  لماذا سميت البكتيريا النباتية بهذا االسم؟ .2

 :قارن بين بكتيريا سالبة غرام وموجبة غرام من حيث .3
 .تركيب الجدار الخلوي_ أ
 .لون الصبغة التي تكتسبها_ ب

 √         √   

المحافظة على نفسها الظروف البيئية _  أ
      √      √ الصعبة كالجفاف؟

نقل مادتها الوراثية إلى خلية بكتيرية _ ب :كيف تتمكن البكتيريا من .4
      √      √ أخرى؟

كيف ينتقل كل من أنواع البكتيريا اآلتية إلى جسم  .5
 اإلنسان؟

 البكتيريا المسببة اللتهاب اللوزتين؟_ أ
 طية؟بكتيريا الحمى المال_ ب
 بكتيريا الكزاز؟_ ج
 البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي؟_ د

 √      √      

ما الفرق بين المضادات الحيوية ذات _ أ
   √         √ الفعالية الواسعة والفعالية المحدودة؟

تستخدم المضادات الحيوية في القضاء على البكتيريا أو  .6
مضادات الحيوية اشرح كيف تؤثر ال_ ب :إيقاف نموها

     √       √ على البكتيريا؟

رتب في جدول أربعة فروق في التركيب بين خلية  .7
  √          √  .وخلية نباتية) بكتيريوم(بكتيرية 

     √       √ لماذا يلجأ العلماء لتنمية البكتيريا؟_ أ

      √      √  تنمى الفيروسات في المختبر؟كيف_ ب

   

 :يمكن تنمية البكتيريا في بيئة غذائية في المختبر .8

      √      √ ما الهدف من تنمية الفيروسات؟_ ج
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      √      √ .اذكر أسماء األطوار أ، وب، وج، ود .1

في أي األطوار يكون عدد البكتيريا . 2
التي تنمو مساوياً لعدد البكتيريا التي 

 تموت؟
√       √     

 منحنى النمو اآلتي للبكتيريا، ثم أجب عن أدرس .9
 :األسئلة التي تليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كوين في أي األطوار تبدأ البكتيريا بت.3
     √       √ المواد الالزمة لالنقسام؟

     √       √  .اشرح الدورة االندماجية لتكاثر الفيروس .10

   

أذكر . تسبب الفيروسات الكثير من األمراض لإلنسان .11
 : وطرق العدوى لكل منضاألعرا

 .الحصبة األلمانية_ أ
 .جدري الماء_ ب
 .التهاب الكبد الفيروسي_ ج

 √      √      
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  فهرس الجداول
 

رقم 

 الجدول
رقم الصفحة محتوى الجدول

 67 .ترتيب وحدات وفصول كتاب األحياء 3:1
 75 توزيع األهداف الخاصة للوحدات الدراسية 1:4

 توزيع األهداف السلوكية على الوحدات الدراسية 2:4
 76 .وربطها باألهداف الخاصة

 77 .تصنيف األهداف السلوكية حب مجاالتها 3:4
 79 تحليل األهداف المعرفية إلى مستوياتها حسب تصنيف بلوم 4:4

توزيع الحقائق العلمية، والمفاهيم، والتعميمات في محتوى  5:4
 81 .الكتاب

 83 .توزيع األنشطة التعليمية في المحتوى 6:4
 84 .تصنيف األنشطة التعليمية 7:4
 85 .أسئلة التقويم كما جاءت في الكتاب 8:4

ئلة التقويم الختامي لكل فصل حسب العمليات الذهنية لدى أس 9:4
 86 .المتعلم

أسئلة التقويم النهائي لكل وحدة حسب العمليات الذهنية لدى  10:4
 86 .المتعلم

 88 .أسئلة التقويم الختامي في نهاية كل فصل 11:4
 89 .أسئلة التقويم النهائي لكل وحدة 12:4
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 فهرس المالحق 
 

رقم 

 الملحق
 رقم الصفحة الموضوع

 109 أعضاء لجنة تحكيم االستبانة 1
 110 أداة تحليل األهداف التعليمية 2
 111 أداة تحليل أشكال المعرفة العلمية 3
 112 أداة تحليل األنشطة التعليمية 4
 113 أداة تحليل األسئلة التقويمية 5
 114 نموذج تحليل للوحدة األولى 6
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 لمحتوياتفهرس ا
 

 رقم الصفحة الموضوع
  اإلهداء

  شكر وتقدير
 أ إقرار

 ب الملخص بالعربية
 د الملخص باالنجليزية

  خلفية الدراسة ومشكلتها: الفصل األول 
 2 خلفية الدراسة
 7 مشكلة الدراسة
 7 أهمية الدراسة
 8 أهداف الدراسة
 8 محددات الدراسة

 9 مصطلحات الدراسة
  الثانيالفصل 

 12 اإلطار النظري
 39 الدراسات العربية
 58 الدراسات األجنبية

  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث 
 68 منهج الدراسة
 68 مجتمع الدراسة
 70 أداة الدراسة

 70 صدق أداة الدراسة وثباتها
 72 اجراءات الدراسة

 74 المعالجة اإلحصائية
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  اسة ومناقشتهانتائج الدر: الفصل الرابع

 76 نتائج سؤال الدراسة األول
 83 انينتائج السؤال الدراسة الث

 84 نتائج السؤال الدراسة الثالث
 87 الرابعنتائج سؤال الدراسة 

   نتائج الدراسةمناقشة: الفصل الخامس 
 93  نتائج الدراسةمناقشة

 100 التوصيات
  المراجع

 101 المراجع العربية
 107 ألجنبيةالمراجع ا

  المالحق
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