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 شكر وتقدير

 اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك

ن رعاني م إلى إلكمال مسيرتي وتتويجها بالنجاح، أتوجه بالشكر إلى من ساندني خطوةً  بخطوة للوصول
 في برنامج الماجستير مشرفي الفاضل الدكتور غسان سرحان دمت نبعًا للعطاء. طالبة

أن  أدعو اهلل ،كلمًة أرسللللها إلى أسلللاتذتي األفاضلللل شلللكرًا لكم وكلمة شلللكرع ال تكفي مقابل عطا كم الدا م
 يوفقكم ويرزقكم الجنة.

................................. كما أتقدم بالشكر واإلمتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة ................
 شكرًا  لكم على جهودكم إلتمام نجاحي هذا.

ه للجميع وأتوج ،وتقديم الدعم لي بأشكاله المختلفة ،وال يفوتني أن أشكر كّل من ساهم بإتمام هذا النجاح
 بأعمق تحية وتقدير وليعذرني من فاتني ذكر اسمه فللجميع محبتي وتقديري.

 البص إسراء جميل عيسى 
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 الملخص

ى مهارات التعلم والتفكير المتضااااااااامنة في محتوى كتب "العلوم والحياة" ومدى هدفت هذه الدراساااااااااة التعرف إل
واسااااتخدمت الباحثة في هذه الدراسااااة المنه  الوصاااافي بلساااالوب   إكتساااااب طلبة المرحلة األساااااسااااية العليا لها

  وتللف مجتمع الدراسة وعينتها من كتب "العلوم والحياة" للصفوف )السابع والثامن والتاسع(  تحليل المحتوى
ولتحقيق اهداف الدراسة   من طلبة المرحلة األساسية العليا ةً ( طالبًا وطالب115نة الدراسة من)كماتكونت عي

( مهارات 5فكير وتكونت من )قامت الباحثة بإعداد قائمة أداة تحليل المحتوى في ضااااااااااااوء مهارات التعلم والت
والثقافة   االتصاااااااااال والتعاون  التفكير اربداعي واربتكار  التفكير الناقد  أسااااااااااساااااااااية وهي )حل المشاااااااااك ت

لم التع لقياااس ماادى إمت ك الطلبااة لمهااارات اتكمااا قاااماات الباااحثااة بااإعااداد اختبااار  ارع ميااة والمعلوماااتيااة(
 ا وثباتها.وتلكدت من صدقه والتفكير للصفوف الث ثة

أن مهارات التعلم والتفكير المتضاااااااامنة في محتوى العلوم والحياة للصااااااااف السااااااااابع وصاااااااالت الدراسااااااااة إلى وت
تفكير الو   عاونتصااااااال والتارمهارة متقاربة لالنسااااااب المئوية األساااااااسااااااي جاءت بنسااااااب متفاوتة حي  جاءت 

 .ضةبنسبة منخق الثقافة ارع ميةمهارة اربداعي  وأخيرا التفكير   حل المشك تتلتها مهارة   الناقد

أع ها جاءت تفاوتة فبنسب موالحياة للصف الثامن وجاءت مهارات التعلم والتفكير في محتوى كتاب العلوم 
قافة ثمهارة ال ابنسااب متقاربة  وأخير  االبداعيالتفكير الناقد و و  االتصااال والتعاونتلتها مهارات مهارة المشااك تل

 .ة بنسبة منخفضةارع مي

وأظهرت نتائ  تحليل محتوى الصااااف التاسااااع األساااااسااااي أن مدى تضاااامين المحتوى لمهارات التعلم والتفكير 
صاااااااال مهارة االتبنساااااااب متقاربةتلتهما حل المشاااااااك تو مهارات التفكير الناقد جاءت منخفضاااااااة حي  جاءت 

دت بنساااااااااااااابة ور فتية اعلوموالمقافة ارع مية ثأما مهارة المتقاربة  ة التفكير اربداعي بنساااااااااااااابةمهار و والتعاون 
 .منخفضة

ي المتوسااطات فدالة إحصااائيا  أظهرت نتائ  التحليل الختبار مهارات التعلم والتفكير أّنه ال توجد فروقكما و 
أما  ر الجنستعلم والتفكير تعزى لمتغيمهارات اللدرجة اكتساااب طلبة السااابع والتاسااع في اختبارات الحسااابية 

 ح االنا .في الصف الثامن فكان لصال

  



 د
 

Learning and thinking skills in the "Science and Life" books and the 

extent to which higher basic level students acquire them 
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Supervised by: Dr. Ghassan Abdel-Aziz Sirhan 

Abstract 

This study aimed to identify the learning and thinking skills included in the content of "Science 

and Life" books and the extent of acquisition of the students of the upper basic stage. The 

researcher used the descriptive approach in the method of content analysis. 

The study population consisted of "science and life" books (grades 7, 8 and 9) The study sample 

consisted of (995) male and female students from the upper basic stage. In order to achieve the 

objectives of the study, the researcher prepared a list to analize the content analysis in the light 

of learning and thinking skills and consisted of (5) basic skills (problem solving, critical thinking, 

creative thinking, communication and cooperation, and the media and informatics culture). 

The researcher also prepared tests to measure the extent to which students acquiring the learning 

andthinking skills. 

The study found that the learning and thinking skills included in the content of science and life 

for the seventh grade came in varying percentages, where the percentages of communication and 

critical thinking skills were closed, followed by problem solving skills, creative thinking, and 

finally the media culture skill with a low percentage.  

The learning and thinking skills included in the content of science and life book for the eighth 

grade came in varying percentages, firstly to problem solving skill followed by the skills of 

communication and cooperation and critical and creative thinking, and finally the media culture 

skill at a low percentage,  

The results of the analysis of the content of the ninth grade book showed that the extent of content 

included in the skills of learning and thinking was low. Critical thinking skills and problem 

solving came in close proportion followed by communication and cooperation skills and creative 

thinking skills.and finally the media culture skill at a low percentage. 

The results of the analysis to test the skills of learning and thinking for the seventh grade showed 

that there were no statistically significant differences in the means of the degree of acquisition of 

seventh and ninth students in the skills of learning and thinking due to the gender variable, but 

for ninth graders' in favor of females. 
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 الفصل األول
 الدراسة وخلفيتهامشكلة 

 المقدمة 9.9

يكتساااااب الكتاب المدرساااااي بشاااااكل عام أهمية خاصاااااة في العديد من الدول في العصااااار الحالي  وكتب 
العلوم بشاااكل خاص  حي  أنه الوسااايلة األسااااساااية لنقل المعرفة والمعلومات الى الطلبة  وهو المصااادر 

حقيقها واألهداف التي تسعى كل دولة إلى تاألولي الذي يعكس فلسفة المنه  واتجاهات التربية العلمية  
 واآللية المتبعة لتحقيق هذه األهداف.

العديد من القفزات العلمية على صاااااااااااعيد المجاالت المختلفة  ومن ضااااااااااامن هذه  وشاااااااااااهد هذا العصااااااااااار
المجاالت المجال التربوي والتعليمي الذي يفرض على أصاااااحاب الشااااالن ان يكونوا أكثر وعيًا واساااااتيعابا 

جديد حتى يتمكنوا من النهوض بمحتوى العلم والتعليم الى اقصاااااى صاااااورة ممكنة  واالع ء  لكل ما هو
 .(8168اوي ع)البرق شان األمة والمجتمع على حد سواء من

وتساااااعى العديد من الدول الى تطوير المناه  وأنظمة التعليم فيها وذلك من اجل مساااااايرة هذه التطورات 
أمة ان تقوم بتطوير المناه  التابعة لها وذلك من أجل أن نخطو بصورة ديناميكية لذلك يجب على كل 

باالتعليم خطوة رائادة  محققين باذلاك طموحاات واح م وآماال األماة حيا  ان تحاديا  المنااه  وتطويرها 
 .(8112)دعمس  مثل للنهوض باألمة وتحقيق آمالهاهو الحل األ

ين الفرد واالنساااااااااااااان الحدي  القادر على ان تبذل جهدًا أكبر في سااااااااااااابيل تكو المدارس يقع على عاتق و 
التفكير السليم  واالنسان الذي يمتلك المعرفة والمهارات األساسية التي تساعد على مواكبة هذا التطور  
وهذا ما دفع المربين وأصاااحاب الشااالن في التربية والتعليم ان يعيدوا النظر في المناه  بإطارها الشاااامل 

  لذلك )6194)زكريو  كاظم وأسااااااااااليب التدريس والتقويم وغيرهاتعليمية أهدافها والمحتوى واألنشاااااااااطة ال
يجب على كل معلم ان يواكب هذا التطور السااريع ويبذل قصااار جهده في توظيف كل ما هو جديد في 
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صااااافية فيه ت ميذه داخل الغرفة ال العملية التعليمية والخروج من إطار الروتين والملل الدائم الذي يضاااااع
 .(8111ت  خريساو  )قطيط

وتخضاااااع المناه  الدراساااااية لعمليات تقييم ومراجعة مساااااتمرة  حي  ان المناه  التي توضاااااع خ ل فترة 
زمنية معينة ال تفيد وتصاااااابح غير مهمة بعد فترة زمنية طويلة  والمناه  الدراسااااااية تؤثر فيها العديد من 

 ان التطورات المعرفيااة تتغير العواماال والتي من أهمهااا الط ب  المجتمع  والتطورات المعرفيااة  حياا 
بشااااكل مسااااتمر في حاجاته ومشاااااكله لذلك يجب ربط المنه  المدرسااااي مع حاجات ومتطلبات المجتمع 
وبناء على ذلك التغيرات التي تحد  بالمجتمع تؤثر على حاجات االفراد وبالتالي يجب ربط المناه  

ت فيما يتعلق بالمعلوما تمع وهكذاالمدرساااااااااااااية مع حاجات االفراد حتى يساااااااااااااتطيعون تلبية حاجات المج
 .(8113أبو الهيجا  و  )عاشور

وفي عصااااااار التطور والمعلوماتية انتقلت مهمة التعليم من نقل المعلومات والمعرفة وحشاااااااوها في اذهان 
الت ميذ وتدريبهم على الحفظ  الى تنمية المهارات لدى المتعلم من أجل زيادة قدرته على توليد المعرفة 

 فةكر ممتلك ألسااااااليب البح  والمعر سااااابقها وهذا بشااااالنه ان يسااااااعد على تكوين انساااااان مبت وربطها بما
 .(8118)عرفة   

تساااهم بشااكل  اوتعتبر العلوم أحد المواد الدراسااية المهمة في النظام التربوي وتنبع هذه األهمية من كونه
فهناك حاجة لتوجيه  دريس العلومأما في ت. (8112البلوشااااااااااااااي  و  كبير في تطور األمم )أمبوسااااااااااااااعيدي

االهتمام بشااااااااكل أكبر الى تفكير المتعلم  أي ان يصااااااااب التركيز على تعليم التفكير بشااااااااكل أساااااااااسااااااااي 
ومهاراته وكذلك على حل المشكلة  من اجل بناء افراد قادرين على العيش بعصر متطور وقادرين على 

تطورة في مجال سياسات تعليمية م مواكبة التطورات المستقبلية التي يسعون اليها لذلك يجب علينا تبني
تدريس العلوم  فعلى سااااااابيل المثال نجد ان تحدي  المنهاج بصاااااااورة مساااااااتمرة باألردن يسااااااااهم في تقبل 
التطورات في مفهوم العلم وكاااذلاااك انعكااااسااااااااااااااهاااا على العااادياااد من الجواناااب مثااال الجواناااب االجتمااااعيااة 

 عروبتهكل أكبر في مجتمعه ووطنه و لم بشاااوالتكنلوجية وغيرها. وهذا من شاااانه ان يسااااهم في ربط المتع
 .(8118)عطا اهلل  

وفي ضاااااااوء ما سااااااابق ونظرًا لاهمية الكبيرة التي تحظى بها المناه  الدراساااااااية تحتم بالضااااااارورة أن يتم 
تحليل محتوى المناه  الدراسااااااااااااااية وذلك من أجل التحقق من فاعليته ومدى اسااااااااااااااتناده الى العديد من 

ط ع الباحثة على األدب التربوي وتحديد أهمية تعليم مهارات التفكير والتعلم المعايير التربوية  وبعد ا
للطلبة وأهمية تعليم التفكير في المنه  المدرسااااااااااااااي قامت الباحثة بتحليل محتوى كتب العلوم والحياة 

 .افي ضوء مهارات التعلم والتفكير وتحديد مدى اكتساب الطلبة له في فلسطين للمرحلة األساسية العليا
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 مشكلة الدراسة:  8.9

نظرا ألهمية اكسااااااااب مهارات التعلم والتفكير للط ب والمتعلمين  واهمية الكتاب المدرساااااااي في العملية 
التعليمية والتعلمية  جاءت هذه الدراسااة التي تهدف الحتحديد مهارات التعلم والتفكير المتضاامنة في كتب 

 اكتساب طلبة المرحلة األساسية العليا لها.ومدى في المناه  الفلسطسنية "العلوم والحياة" 

 

 أهداف الدراسة: 4.9

 هدفت هذه الدراسة الى:
 الكشف عن مهارات التعلم والتفكير المتضمنة في كتب العلوم والحياة للمرحلة األساسية العليا. -6
 تحديد مدى اكتساااب طلبة المرحلة األساااسااية العليا لمهارات التعلم والتفكير المتضاامنة في كتب -8

 "العلوم والحياة".

 أس لة الدراسة:  3.9

 ستجيب الدراسة عن االسئلة اآلتية:
 ما مهارات التعلم والتفكير المتضمنة في كتب "العلوم والحياة" للمرحلة األساسية العليا؟ -6
ما درجة اكتسااااااب طلبة المرحلة األسااااااساااااية العليا لمهارات التعلم والتفكير المتضااااامنة في كتب  -8

 وهل تختلف باخت ف الجنس؟ "العلوم والحياة"

 فرضيات الدراسة: 1.9

 االتية: اتمن أسئلة الدراسة صيغت الفرضي الثانيلإلجابة عن السؤال 
( في المتوسطات الحسابية α  =0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .6

 .إلى الجنس لمهارات التعلم والتفكير تعزىصف السابع جة اكتساب طلبة اللدر 
( في المتوسطات الحسابية α  =0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .8

 .جنسإلى ال لمهارات التعلم والتفكير تعزىالصف الثامن لدرجة اكتساب طلبة 
( في المتوسطات الحسابية α  =0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .4

 .إلى الجنس لمهارات التعلم والتفكير تعزىالصف التاسع لدرجة اكتساب طلبة 

 أهمية الدراسة:  1.9

 تتحدد أهمية الدراسة في الجوانب اآلتية: 
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عن مدى تضااامين كتاب العلوم والحياة للمرحلة األسااااساااية العليا  الدراساااة كشااافت هذه األهمية النظرية: 
 على مهارات التعلم والتفكير  ومدى اكتساب الطلبة لهذه المهارات. 

م والتفكير  بمهارات التعل قائمة للباحثين وط ب الدراسااااات العليا قدمت هذه الدراسااااةاألهمية التطبيقية: 
 ى اكتساب الطلبة لها. واداة لتحليل المحتوى واختبار لقياس مد

هذه الدراسة في توجيه أنظار المسؤولين الى اعادة بناء وصياغة المنهاج في  تساعداألهمية البحثية: 
ضاااااااااااوء مهارات التعلم والتفكير  والعمل على اعداد برام  لتدريب المعلمين على هذه المهارات  وتوجيه 

 ات التي تستهدفها.الباحثين الى ضرورة اجراء المزيد من البحو  والدراس

 حدود الدراسة: 1.9

 الدراسة على طلبه الصفوف السابع والثامن والتاسع. اقتصرتالحدود البشرية:  -6
 هذه الدراسة على مديرية تربية جنوب الخليل. اقتصرتالحدود المكانية:  -8
 .8169/8162الدراسة خ ل الفصل الدراسي األول  طبقتالحدود الزمانية:  -4
الدراساااااااة على كتب العلوم والحياة للصااااااافوف الساااااااابع والثامن  اقتصااااااارتالحدود الموضاااااااوعية:  -3

 والتاسع المعتمدة في فلسطين.

 مصطلحات الدراسة: 2.9

( على أنها "نشاط معقاااااااااد يتطلاااااااااب فتااااااااارة مااااااااان التدريب المقصود 356: 2002عرفها الحيلة ) المهارة:
ؤدى بطريقة م ئمة".وتعرف إجرائيا: بلنها قدرة المتعلم والممارساااااة المنظمة والخبرة المضااااابوطة بحي  ي

 على اكتساب الخبرة بمستوى معين 
عملية ذهنية يتطور فيها المتعلم من خ ل عمليات التفاعل الذهني بين الفرد وما يكتساااااابه من  التفكير:

 (.8116  خبرات  بهدف تطوير االبنية المعرفية والوصول الى افتراضات وتوقعات جديدة )قطامي
إحدى مهارات القرن الحادي والعشااااااارين والتي ( بلنها "1: 8164) الباز: تعرفها مهارات التعلم والتفكير

تشمل التفكير الناقد ومهارات حل المشك ت  واالبتكار واالبداع  ومهارات االتصال  ومهارات التعاون  
 ارع مية".قافة المعلوماتية  والثقافة ثارات تعلم المحتوى  والهوم

تعرف الباحثة مهارات التعلم والتفكير: بلنها مجموعة المهارات التي يحتاجها  مهارات التعلم والتفكير:
طلبة الصاافوف السااابع والثامن والتاسااع للنجال في التعليم والحياة والعمل  والتي يمكن تنميتها لديهم من 

 الطالب في االختبار المعد لذلك. هاعنها بالدرجة التي يحصل علي رخ ل مناه  العلوم  ويعب
وهو " التعليم االلزامي الذي توفره الدولة لكل فرد  ويتحدد في فلساااااطين في المرحلة األسلللاسلللية العليا: 

الصاافوف الدراسااية من الصااف الخامس وحتى نهاية الصااف العاشاار  وتشاامل هذه المرحلة طلبة تتراول 
 .(85: 6112)وزارة التربية والتعليم   تمكين"سنة ويطلق عليها مرحلة ال 61-66أعمارهم بين 
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وتعرفها الباحثة في هذه الدراسة بلنها تلك الصفوف الممتدة من الصف السابع حتى الصف التاسع من 
 المرحلة األساسية العليا.
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 الفصل الثّاني

 ار الّنظرّي والّدراسات الّسابقةاإلط

اج حي  تساااااااااتعرض الباحثة المفاهيم والجوانب المتعلقة بالمنهتتناول الباحثة الخلفية النظرية للدراساااااااااة  
وأهميته  وكذلك بعض الجوانب المتعلقة بمهارات التعلم والتفكير  ثم اهم الدراسااااااااااااااات والبحو  التربوية 
السااااااابقة التي تناولت تحليل محتوى المناه  الدراسااااااية المختلفة  وتحليل منهاج العلوم بشااااااكل خاص ثمَّ 

 سات السابقة.تعقب على الدرا

 اإلطار النظريّ  9.8

اهتم العديد من المربين والباحثين بالمناه  الدراسااااااااااااااية بشااااااااااااااكل كبير  وهذا االهتمام كان متزامنًا مع 
االنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي  مما أدى الى زيادة التركيز على بناء منه  مدرساااي فعال يحقق 

ابراهيم  و  علم على حد سواء تحقيقها )سعادةمن المعلم والمت العديد من األهداف التربوية التي يسعى كل
6119.) 

ونتيجااًة للتطور المعرفي الكبير والتطور الهااائاال في ميااادين العلم والتكنولوجيااا تشااااااااااااااهااد التربيااة العمليااة 
وتدريس العلوم بشكل خاص اهتماما كبيرًا على المستوى العالمي وتطورًا مستمرًا لمواكبة متطلبات القرن 

لحادي والعشااااااااارين  ولذلك يجب على المهتمين إعادة التفكير والبناء وصاااااااااياغة أهداف التربية  وطرق ا
تاادريس العلوم وأهاادافهااا  وكااذلااك مراجعااة شااااااااااااااااملااة للبرام  التربويااة بكااافااة أبعااادهااا أي المناااه  والكتاب 

 (. 8115والمقررات الدراسية  والمصادر التعليمية وغيرها )زيتون  

( إن التغيرات المسااااااااااااااتمرة في مفهوم التربيااة وأهاادافهااا وفي أدوار المعلمين 8113ء )وذكر أبو الهيجااا
والمتعلمين وفي مفاهيم وتنظيمات المناه  الدراسية تتطلب إعادة النظر في األدوات واألساليب التربوية 
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همية أوالعمل على تطويرها بما يحقق أهداف التربية  وتعد المناه  المدرسااااااااااااااية من أكثر هذه األدوات 
 وهي األداة المساعدة على تحقيق األهداف المنشودة.

ج المدرسي أساس المنظومة التعليمية وهو وسيلة لترجمة األهداف إلى مواقف تتفاعل مع اكما أن المنه
الط ب على أرض الواقع حي  أنهم يتعلمون من نتائجها بشكل كبير  لذلك من الضروري العمل على 

 .(8112)س مة   يتناسب مع الط بناء منه  مدرسي تطوير وب

 

 

 ج المدرسي:امفهوم المنه 9.9.8

ج المدرساااااااااااي ويرجع هذا االخت ف فيما بينهم إلى تنوع الخبرات ااختلف علماء التربية في تعريف المنه
التربوية والحياتية ألصحاب هذه التعريفات وكذلك الى التطور في ميادين العلوم والتربية  هذا بارضافة 

المجتمع المتجددة بشااااااااكل مسااااااااتمر وسااااااااريع  حي  ظهر في البداية مفهوم المنه  التقليدي إلى مطالب 
إلى أوائل القرن العشاااااارين حي  اعتبر المنه  في بدايته انه مجموعة من المواد الدراسااااااية  الذي اسااااااتمر

التي يعدها المتخصااااااااصااااااااون ويقوم المعلمون بتدريسااااااااها ويعمل الط ب على دراسااااااااتها  وهنالك ايضاااااااًا 
ج  حي  أدى االنفجار المعرفي  وتطور البحو  والدراسااات في ميدان اجاهات الحديثة لمفهوم المنهاالت

ج المدرسااااااااااااااي على أنه مجموعة من الخبرات االتربية إلى  ظهور هذه المفاهيم حي  تم تعريف المنه
رى لذي يشاااااامل على عناصاااااار أخالمخطط  والمعد لها مساااااابقًا وان المقرر المدرسااااااي جزء من المنهاج ا

 .(6119ابراهيم  و  )سعادة

ج المدرسااااي بلنه الخطة الشاااااملة والمتكاملة ويعد وساااايلة التعليم األساااااسااااية والمحور الذي اوعرف المنه
يرتكز عليه كل ما يقوم به الطلبة ومدرسوهم  فهو بذلك يتللف من مجموعة من األنشطة واالشياء التي 

 .(8118  )عرفه استخدامها رنجاز هذه األشياءتم يتم إنجازها ومن ناحية أخرى المواد التي 

ية حقيق األهداف التربو ( بلنه وثيقة مكتوبة تتضاااااااااامن اسااااااااااتراتيجيات لت8112)ساااااااااا مة  في حين عرفه
مجموعة من الخبرات التربوية التي تقوم  المنه  المدرسااااااااااااااي ( بلن8161زيتون ) ذكروكذلك المطلوبة.

خارجها وذلك بهدف مساااااعدتهم في تحقيق النمو الشااااامل المدرسااااة بتهيئتها للط ب داخل المدرسااااة او 
 والمتكامل في شخصياتهم بلبعادها المختلفة.

( أن المنهاج المدرساااااااااااااي هو نظام متكامل يتناول عنصااااااااااااار المحتوى في 8161)مرعي والحيلةواعتبر 
 المنهاج  وشاااااامل على عدة عناصاااااار: األهداف  والمحتوى  واألنشااااااطة  والتقويم  ويهدف الى مساااااااعدة
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المعّلمين للمتعلمين في صااااااااااااااف ومادة دراسااااااااااااااية معينة من أجل تحقيق األهداف المتوخاة كما حددها 
 المنهاج.

( بلنه الخبرات الرساامية وغير الرساامية والعمليات التي تتم تحت اشااراف المدرسااة 8111) عفيفي وعرفه
مفاهيم المهارات ويكتسااااااابون الوالتي يكتساااااااب المتعلمون من خ لها المعرفة والتعلم  وينمون من خ لها 

 والقيم وأساليب التقدير.

ج المدرسي سلسلة منظمة من النتاجات التعليمية المقصودة  وهو ا( إلى أن المنه8115وتشير سرور )
عملية قيام المدرسااااااااة أو الجامعة بإعادة بناء المعرفة والخبرة وتطويرها بصااااااااورة منتظمة لتمكين المتعلم 

 .من زيادة سيطرته عليها

ج المدرسي عبارة عن نظام كلي متكامل يشمل على الخبرات التربوية التي تهيؤها اأن المنه الباحثة ترى
المدرسااااااااااة للطلبة  بارضااااااااااافة إلى األنشااااااااااطة التي يقوم بها الطلبة  وطرق وأساااااااااااليب التدريس والتقويم 

 اج.المتنوعة التي يمارسها المعلم والمحتوى الذي يتناسب مع مصادر اشتقاق المنه

 أسس بناء المنهاج المدرسي: 8.9.8

ج المدرسااااااااي بلنها القواعد واألساااااااااساااااااايات التي يجب على مصااااااااممي المناه  اتعرف أسااااااااس بناء المنه
وهناك مجموعة من األسس .(8161)زيتون   العتبار عند بناء المنه  المدرسيمراعاتها واخذها بعين ا
( والتي يجب على 8111عطية )( و 8166ج المدرسااااااااااااااي كما ذكرها خطايبة )االتي يبنى عليها المنه

واضاااااااااعوا المناه  االلتزام بها وهي: األسااااااااااس الفلسااااااااافي حي  أن فلسااااااااافة أي مجتمع تؤكد على أهمية 
المعرفة وتشااااجع على تعزيز الع قة بين العلم والمجتمع  ومن األسااااس التي يجب أخذها بعين االعتبار 

اعاة حاجات المتعلم األسااساية  ومراعاة ميول في تصاميم المنه  األسااس النفساي والذي يتحد  عن مر 
واتجاااهااات المتعلمين واسااااااااااااااتعااداداتهم  والفروق الفرديااة بينهم وتحاا  على إيجااابيااة المتعلم في العمليااة 
التعليمية  وأيضااااااا هناك األساااااااس االجتماعي أي ان تبنى المناه  عامة ومنه  العلوم خاصااااااة بشااااااكل 

ه ورقيه  ومن أهم هذه األسااس ايضااًا األساااس المعرفي الذي يلبي حاجات المجتمع ويعزز إمكانية تطور 
 يتحد  عن طبيعة المادة الدراسية والمحتوى الدراسي وآلية تقديمه للط ب والمتعلمين.

بناء المنه  المدرسي حي  يجب أن يخدم المنه  المدرسي ( إلى أسس 8115)سرور  في حين أشارت
 مجتمع  أن ينبثق من فلساااااااافة التعليم في الدولة  ارتباط المنه أهداف التربية والتعليم العامة وحاجات ال

ج المدرساااي على مصاااادر حديثة ومتنوعة  االمدرساااي بحياة التلميذ والبيئة المحيطة  كذلك اعتماد المنه
ج المدرساااااااااي مراحل النمو والتطور اوأن يعزز المنه  باألدوات واالساااااااااتراتيجيات الم ئمة  مراعاة المنه
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الطلبة  ج في تشاااااااااجيعاوأن يعمل على النماء المتكامل والمتوازن للتلميذ  وأن يساااااااااهم المنهعند الت ميذ 
 على الخيال  وأن تكون نهاياته مفتوحة دائمًا.

 ج المدرسي:االعوامل المؤثرة بالمنه 4.9.8

لم تنشل المناه  الدراسية من فراغ ولكنها تتلثر باألوضاع الثقافية واالجتماعية السائدة في المجتمع كما 
يتلثر بنفوس الت ميذ وطبيعة المادة والمجال المدرساااي  وهناك عدد من العوامل المؤثرة في بناء المنه  

في المجتمع حي  أن المعرفة  فياالنفجار المعر ومن هذه العوامل  (8112)المدرسي كما ذكرها س مة 
لم تعد ثابتة بل أصاابحت متغيرة وهذا ما يسااتدل عليه من التضااخم الهائل في حجم المعرفة  والتطورات 
الحديثة في مجال العلوم  ومن هذه العوامل ايضااًا المسااتوى الفني للمعلم فالمعلم هو العنصاار األساااسااي 

ساااااااااااااااة في تحقيق أهاادافهااا  ولااذلااك فااان نجااال أي منه  في العمليااة التعليميااة وعليااه يتوقف نجااال الماادر 
 متوقف على مدى كفاءة المعلم.

من العوامل المهمة في بناء المنه  الدراسي حي  ان نتائ  البحو  التربوية  نتا ج البحث التربويوتعد 
بوية ر تمد المختصاااين في بناء المنهاج بالمعلومات التي لها ع قة بإمكانية تطوير األسااااليب والطرق الت

 د في مجال المناه  وطرق التدريس.وما هو جدي

ة حي  ان مراعا خصللللللللا ص المتعلمينومن األمور التي يجب اخذها بعين االعتبار عند بناء المناه  
هذه الخصائص امر ضروري لوضع المنهاج وذلك من أجل وضع المحتوى الذي يت ءم مع مستويات 

 ن المراحل التعليمية.الت ميذ وقدراتهم العقلية في كل مرحلة م

حي  أن هذا العصااار يشاااهد تطورًا هائً  في مجال التربية أي  تكنولوجيا التربيةوآخر هذه العوامل هي 
تكنولوجيا التعليم لذلك من الضاااااااروري مراعاة دم  تكنولوجيا التعليم في المناه  الدراساااااااية والعمل على 

 داف المنه .تحقيق أه ىالمعدات واألجهزة التي تساعد عل استخدام

ج ا( من حي  العوامل المؤثرة على بناء المنه8112( مع ما أشااااااااااار إليه ساااااااااا مة )8111) فرجويتفق 
المدرسااااااااااي  من حي  االنفجار المعرفي  والتقدم التكنولوجي  وكفاءة المعلم  وفلساااااااااافة المجتمع  ونتائ  

 البحو  التربوية التي لها أثر في تطوير المناه  الدراسية.

 المحتوى الدراسي:اختيار  3.9.8

 ( مجموعة من االعتبارات التي يجب االلتزام بها عند اختيار المحتوى المدرسي:8112ذكر س مة )
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تحديد العموميات والخصاوصايات ال زمة لكل مادة دراساية حي  تشامل العموميات األسااسايات  -6
ب مع تتناسااا التي يجب أن يدرساااها جميع الط ب  والخصاااوصااايات تكون على شاااكل دراساااات اختيارية

 حاجات الط ب وقدراتهم واستعداداتهم وفقا لمطالب كل مرحلة دراسية.
أن تتناساااااااااااااااب المعلومات المقدمة للط ب مع مبدأ الحداثة  وهذا يتطلب الموازنة بين القديم  -8

 والحدي .
االط ع على نتائ  البحو  والدراسااات المحلية والعالمية  وكذلك على االط ع على المقررات  -4
 اسية للدول المتقدمة والعمل على مقارنتها بالمقررات المحلية واالستفادة منها.الدر 
الربط الرأساااااااااااااي للمواد الدراساااااااااااااية أي ربط مواد المراحل التعليمية وكذلك الربط بين المواد التي  -3

 يتدرس بالصااافوف المختلفة  وكذلك الربط األفقي بين المواد الدراساااية أي الربط بين المواد الدراساااية الت
 تقدم في الصف الدراسي الواحد.

االبتعاد عن حشااااو المادة الدراسااااية بالمعلومات والحفظ التلقين  واالتجاه نحو بناء مادة دراسااااية  -5
 تساعد على اكساب المهارات وتنمية أساليب التفكير المختلفة وتنمية القدرة على االبتكار.

وب علمي معتمد على الدراسااااااااااة اشااااااااااتراك أكثر من جهة في بناء المنهاج  وكذلك بناءه بلساااااااااال -1
 والتخطيط الدقيق والمرن والمستمر.

 أهمية المناهج: 1.9.8

( حي  تعتبر المناه  الدراسااااااااااااااية من أهم 8166للمنهاج المدرسااااااااااااااي أهمية كبيرة كما أوردهاخطايبة )
مدخ ت العملية التعليمية بارضاااااااااااااااافة إلى أن لها دور كبير في تشااااااااااااااكيل الط ب والمتعلمين وبنائها 

 رغوب فيها وترسيخها لدى الناشئة.ملمتكامل  وغرس القيم الا

المحرك األساااسااي ( إلى أن المنهاج المدرسااي هو أساااس العملية التعليمية  وأنه 8112ويشااير ساا مة )
بكاال مااا يحتويااه من خبرات علميااة وتعلميااة  وهو الوساااااااااااااايلااة لترجمااة األهااداف إلى مواقف وخبرات  هااال

هي ضاارورية للمعلم فهي تساااعده على تحديد المصااادر التي تتكون منها ساالوكية تتفاعل مع الط ب  و 
 من المجاالت الدراسااية  بارضااافة إلى أن دراسااة هامادته ومحتوياته ليدرك الع قة بين تخصااصااه وغير 

 يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطرق التدريس واستراتيجياته.  المناه

درساااي  وهو وسااايلة التعليم االسااااساااية أي هو المحور ج المدرساااي هو الخطة المتكاملة للعمل الماوالمنه
األسااااساااي الذي يعتمد عليه الطلبة ومدرساااوهم بالتالي المنه  له طبيعة مزدوجة يتللف من مجموعة من 

 من أجل انجاز هذهاألشااااياء التي يتم إنجازها من ناحية ومن ناحية أخرى يتللف من المواد المسااااتخدمة 
 (.8118  األشياء )عرفة
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خ ل ما تم عرضاااااااااااه حول المنهاج المدرساااااااااااي يمكن رؤية مدى أهميته  ودوره الفعال في العملية ومن 
 التعليمية  ومدى تلثيره في المنظومة التعليمية وأهمية التركيز عليه وتطويره المستمر.

 طبيعة تدريس العلوم:  1.9.8

يه في السااااااااااابق عما كانت عل لقد طرأ تغير كبير على فلساااااااااافة تدريس العلوم حديثًا بحي  اختلفت كثيراً 
لحديثة في ا وذلك اسااااااتجابة للتغيرات الهائلة التي حدثت في ميادين المعرفة المختلفة  وتؤكد االتجاهات

تدريس العلوم جزء من الثقافة العامة  وااليمان بلن تدريس العلوم يهيئ فرصااااااااااااااًا  تدريس العلوم على أن
فة قلية تعينه في البح  والدراسااة في المسااتقبل  بارضااالتعويد التلميذ على ممارسااة عمليات ومهارات ع

هر العلمياة  وكاذلاك تؤكاد على أن نمو التلميذ ال واتلمياذ في إدراك الع قاات بين الظإلى مسااااااااااااااااعادة ال
يقتصااااااااااااار على الجانب األكاديمي فقط انما هناك الجوانب االبتكارية والقيادية واتخاذ القرار والتنبؤ  هذا 

التلميذ اريجابي في العملية التعليمية فهو يتعلم بنفساااه ويسااالل ويبح  عن المعلومة بارضاااافة إلى دور 
وهو الذي يساااااااهم في عرض المادة الدراسااااااية واجراء التجارب أي هو قائد في العملية التعليمية  وكذلك 
عااداده للحياااة وحاال المشااااااااااااااك ت التي تواجااه الفرد  تقوم فلساااااااااااااافااة تاادريس العلوم على تهيئااة الطااالااب  وات

 (.6192للمستقبل)عبد الرزاق 

( إلى أن المهمة األولى التي يسااعى تدريس العلوم إلى تحقيقها هي تعميق فهم 8118)عطا اهلل ويشااير 
المعلم والمتعلم لطبيعة العلم  حي  أن العلم هو جسم المعرفة العلمية المنظمة التي يمكن التوصل اليها 

 ساسها على البح  واالستقصاء واالستكشاف  لذلك البد منباستخدام المنهجية العلمية التي تقوم في أ
توجيه االهتمام الى الجانب الفكري للمتعلم  أي تعليم التفكير بشكل رئيس ومهارات العلم وعملياته وحل 
المشااااااكلة على نحو أكثر تخصاااااايصااااااًا  مع التركيز أيضااااااا على الجوانب المجتمعية التي تسااااااعى التربية 

البد األخذ بعين االعتبار طرق التدريس المستخدمة في تدريس العلوم حي  يجب العلمية إلى تحقيقها  و 
التركيز على طرق البح  واالستكشاف وهذا يتطلب معلمي علوم يمتلكون كفايات عالية ولديهم مهارات 
تدريس عالية تمكنهم من التدريس بهذه الطرق   وفي ضااوء التغيرات الحديثة في مجال العلوم كان البد 

 أن يحد  حركة شاملة في تحدي  المناه  الدراسية لتلبية هذه التغيرات.من 

( أن للتفكير مجموعة من المهارات وليس مهارة واحدة  وتنمية هذه المهارات 8115وأشاااااارت السااااارور )
متطلب أساااااسااااي ويتم ذلك من خ ل المنهاج الدراسااااي وتضاااامين مهارات التفكير في المنهاج المدرسااااي 

التكامل بين مهارات التفكير وكل جانب من جوانب المنهاج يجب أن يحفز الط ب بشاااااكل عملي  وان 
والمتعلمين على عمل اسااااااتنتاجات  وتصاااااانيف  وتقييم للموضااااااوعات بشااااااكل موضااااااوعي  والتعامل مع 

  .الع قات المختلفة بين الحقائق والقيم  والتمييز بين ما يعتقده وما هو حقيقي فع ً 
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في العصاار الحالي حاجة ملحة وليس مجرد ترف في ظل التقدم التكنولوجي  لذلك أصاابح تدريس العلوم
والمعرفي الذي يشااهده القرن الحالي  لذلك يجب تدريس العلوم بطرق وأساااليب تعكس طبيعة هذه المادة 

 (. 8111  البلوشيو  ة والمعرفة والقيمة )أمبوسعيديوتساعد على تخري  أجيال متسلحة بالعلم والمهار 

 هداف العامة لتدريس العلوم:األ 1.9.8

ينطلق تدريس العلوم من قاعدة أساسية وهي ضرورة وعي معلم العلوم باألهداف العامة لتدريس العلوم  
 عدف المنشااااود من تدريس العلوم  ووضاااافهي الساااابيل الذي قود إلى توجيه جهود المعلم نحو تحقيق اله

هذه األهداف هي الساااااابيل الذي ينير الطريق أمام المعلم في رساااااام خطته لتحقيق هذه األهداف وأشااااااار 
 ( إلى مجموعة من األهداف العامة لتدريس العلوم وهي:8118)عطااهلل 

 مل بالكون ومكوناته والتعرف إلى القوانين التي تحكمه.تلتعميق اريمان باهلل تعالى من خ ل ال -6
ئق والمفاهيم العلمية بصااااورة وظيفية  وبذلك تصاااابح دراسااااة العلوم وساااايلة لفهم البيئة ارلمام بالحقا -8

 بصورة وظيفية تتماشى مع متطلبات العصر.
تمثل القيم واالتجاهات العلمية المناسبة بصورة وظيفية ومن األمثلة عليها: األمانة العلمية  احترام  -4

 آراء اآلخرين  الدقة العلمية  حب االط ع.
 ب مهارات عقلية بصورة وظيفية  وذلك من خ ل استخدام عمليات العلم المختلفة.اكتسا -3
اكتسااااااب مهارات علمية عملية مناسااااابة بصاااااورة وظيفية  مثل: تداول األجهزة واألدوات والمحافظة  -5

 عليها  جمع العينات من البيئة وحفظها.
ملي ة العلمية  والتجريب العاكتسااااااب االهتمامات والميول العلمية بصاااااورة وظيفية  مثل حب القراء -1

 نه األجهزة العلمية البسيطة.ياواليدوي  وص
اكتساااااب ثقافة تقنية تمكن من فهم اآلثار المتبادلة لكل من العلم والتقانة والمجتمع  وتساااااعد على  -9

 اتخاذ قرارات واعية في الحياة اليومية.
 التعرف الى المناه  العلمية للعلماء العرب والمسلمين. -2
 لعلم وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم والحضارة ارنسانية.تقدير ا -1

 تعليم التفكير ومهاراته  2.9.8

ج العلوم إلى تحقيقها هي مساااعدة الطلبة في اكتساااب المعرفة اان من األهداف العامة التي يسااعى منه
المتعلم  المكتسااااااااااابة التي تمكن الفردالعلمية  وطرق العلم  ومهاراته العملية  وتعرف المهارة بلنها" القدرة 

تقان بلقصاااااااار وقت ممكن وأقل جهد وعائد أوفر"  )الطالب( من إنجاز ما توكل إليه من أعمال بكفاءة وات
 (.8161)زيتون  
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يعد التركيز على المساااتويات المعرفية العليا داخل الصاااف الدراساااي عامً  يساااهم في اساااتيعاب الط ب 
ج المدرسااااااااي اتتطلب تفكيرًا عميقا  ويعد تدريس التفكير من خ ل المنهالسااااااااتجاباتهم في المواقف التي 

مصاااااامم لزيادة إدراك الطالب وتقويته من خ ل التركيز على المسااااااتويات العليا  وكذلك يعني مساااااااعدة 
الط ب على تعلم كيفيااة التعلم  وقاادرتهم على تطوير العمليااات المعرفيااة ذاتيااًا  لااذلااك البااد من زيااادة 

 (. 8118ي العصر الحالي بالتفكير في المناه  الحديثة )عرفة االهتمام ف

( أن هناك اتفاقًا بين الباحثين على أن 8111ويعد تعليم التفكير أمر بالغ األهمية حي  أشااااار جروان )
تعليم مهااارات التفكير وتهيئااة المواقف المثيرة للتفكير أمر في غااايااة األهميااة  وتعليم التفكير ينبغي أن 

هدفًا رئيساااااايًا للمؤسااااااسااااااات التربوية  وكذلك يمكن العمل على تدريب الطلبة على مهارات التفكير يكون 
 العليا.

( إلى أن تعليم مهارات التفكير في 8115)سااااارور و ( 8111)رزق ( و 8112وأوضاااااح كل من دعمس )
 المنهاج المدرسي يتم من خ ل:

 

 ج المدرسي:اأواًل: تعليم مهارات التفكير من خالل المنه

ويعنى هذا االتجاه بدم  مهارات التفكير في الموضوعات الدراسية  ويرى أصحاب هذا االتجاه أن لكل 
مادة دراسااية خصااائصااها واساااليبها  بارضااافة إلى أن تعليم التفكير من خ ل المنهاج المدرسااي يساااعد 

ه ان يغير من ا بشلنعلى تعزيز العمليات العقلية بشكل أكبر ويساهم في تكوين مناه  غير مللوفة وهذ
 الوضع الطبيعي للمواد.

 ثانيًا: تعليم مهارات التفكير بشكل مباشر

ويتم ذلك من خ ل التركيز على تعليم التفكير ومهاراته لجميع الطلبة بشاااكل صاااريح وباساااتخدام طرائق 
لفرد يتعامل مع امباشرة  ويرى مؤيدي هذا االتجاه أن تعليم التفكير ومهاراته كمادة مستقلة بذاتها يجعل 

التفكير بشكل مباشر  وبالتالي يكتسب الطالب مهارات متنوعة تجعله قادرًا على مواجهة تحديات الحياة 
 بشكل أكبر وقادر على استخدام مهارات التفكير في شتى مناحي الحياة وبشكل فعال.

فق مجموعة من الخطوات ( أن التعليم المباشااار لمهارة التفكير يتم و 8164وأبو غزلة ) ةوأشاااار القواسااام
 ( اآلتي:6.8متمثلة في الشكل )
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 (8164وأبو غزلة   ةباشر )القواسم( خطوات تعليم مهارات التفكير بشكل م6.8الشكل)

 ثالثًا: التجسير لمهارات التفكير بالمنهاج المدرسي

دخل بين تعليم هذا الموتقوم هذه الفكرة على بناء جسااور تمتد بين المهارة وبين المناه  الدراسااية ويربط 
 (8164مهارات التفكير بطريقة مباشرة وتعليم مهارات التفكير بطريقة مدمجة )القواسمة وأبو غزلة  

وتتفق الباحثة مع االتجاه األول الذي ينادي بتعليم مهارات التفكير من خ ل المنه  المدرسااااااااااااي  حي  
د وتدريسها بشكل مستقل يحتاج إلى وقت وجهأن مهارات التفكير متعددة ومتنوعة وليست مهارة واحدة  

 كبيرين ويكون ذلك على حساب المواد الدراسية التي يتلقاها المتعلم.

 لكشااااااااافيجب اوترى الباحثة أنه من أجل التعرف على مهارات التفكير في محتوى المناه  الدراساااااااااية  
دى اح  الى الكشااااااااااااااف عن معن مدى تكرارها هذا يتطلب بناء قائمة بمهارات التفكير التي يحتاج الب

 توافرها في محتوى معين ورصد تكرارات هذه المهارات ومن ثم تحليل  وحساب النسبة المئوية لها.

 تحليل محتوى مناهج العلوم: 1.9.8

ويعرف تحليل المحتوى بلنه " المعالجة التفصاااااايلية لموضااااااوعات المقرر في الكتب  فإن كان المقرر قد 
فإن التناول التفصااااااااااااايلي لهذه الموضاااااااااااااوعات كما وردت في الكتاب حدد ووضاااااااااااااع في فهرس الكتاب  

المدرسااااااي هي الي يطلق عليها محتوى المنه   ويشاااااامل عادة على حقائق ومعارف ومفاهيم وتعميمات 
 (.61: 8114ومبادئ وقوانين ونظريات" )اللقاني والجمل  

هو عكس التركيب  وبهذا ( ان كلمة التحليل تعني تفكيك الشاااااااااااااايء الى أجزاءه  و 8161)وذكر زيتون 
مكوناااتااه  وهو عكس إعااداد فااان تحلياال المنهاااج هو تفكيكااه الى أسااااااااااااااسااااااااااااااااه وعناااصااااااااااااااره وتنظيماااتااه و 

( بلنه" أساااالوب علمي احصااااائي يهدف إلى تحويل المواد المكتوبة 98: 8113ويعرفه طعيمه )المنهاج.

تقديم 
المهارة

شرح 
المهارة 

توضيح
المهارة 

لبالتمثي

مراجعة 
خطوات 
تطبيق
المهارة

تطبيق
الطلبة 
للمهارة

مراجعة 
مهارة 

رالتفكي
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الكتاب  د تقويم محتوىإلى بيااانااات كميااة عاادديااة قااابلااة للقياااس وتسااااااااااااااتخاادم نتااائجااه في مجااال التعليم عناا
 والمناه  الدراسية والحكم على مدى جودتها".

باالنااه ماادى توفر مهااارات التعلم والتفكير في محتوى كتااب العلوم والحياااة للمرحلااة اجرائااًا وتعرفااه الباااحثااة 
األساسية العليا في فلسطين للصفوف السابع األساسي والثامن األساسي والتاسع األساسي  ويتم معرفة 

 خ ل أداة التحليل التي أعدتها الباحثة. ذلك من

 أغراض وأهداف تحليل المحتوى: 91.9.8

لتحليل المحتوى أهمية كبيرة في مجال المناه  بشاااااااااااااكل عام  وفي مناه  العلوم بشاااااااااااااكل خاص وذكر 
( أهمية تحليل محتوى المناه  الدراساااااااااية حي  أنه يهدف الى اساااااااااتكشااااااااااف أوجه القوة 8113)طعيمة 

تب المدرسية والمواد التعليمية وتقديم أساس لمراجعتها وتعديلها عند الحاجة  بارضافة والضعف في الك
الى تزويد المختصاااين والعاملين في المؤساااساااات التربوية بالمعلومات ال زمة التي تسااااعدهم في تطوير 

ع تحقيق مالمناه  الدراسااية  وكذلك يساااعد تحليل المحتوى في إعداد المعلمين وتطويرهم  بما يتناسااب 
 األهداف التربوية المنشودة.

( اسااتكشاااف وتشااخيص أوجه القوة والضااعف 8169) ومن أهداف تحليل المحتوى كما أوردتها المرقطن
في الكتب المدرسااااااية والمواد التعليمية  وتزويد المؤسااااااسااااااة التربوية بالنتائ  التي توصاااااالت اليها البحو  
الدراسية  وتقديم اررشادات التي تساعد مطوري المناه  وكذلك المساعدة في إعداد المعلمين وتطويرهم 

اهات العامة والخاصة للمناه  والمواد الدراسية السائدة  والتلكد من تحقق وكذلك تبيان التوجهات واالتج
 األهداف والغايات التعليمية التعلمية المتوخاة.

( إلى أن تحليل محتوى الكتب المدرساااااااية يهدف الى الوقوف على نقاط القوة 8166)ويشاااااااير الخطايبة 
بة نقاط الضعف بإجراء التعدي ت المناس والضعف فيها  حي  يمكن تعزيز نقاط القوة ومحاولة معالجة

 أو تغيير الكتاب بما يتناسب مع التطورات الحاصلة.

( أن تحلياال المحتوى يهاادف إلى تبيااان توجهااات المناااه  التعليميااة والعماال على 8161وذكر زيتون )
  تشااخيصااها وتحديد خصاااصااها بكل موضااوعية وبعيدًا عن التحيز  ويهدف الى تبيان مدى التزام مناه
 العلوم بالمعايير الخاصة بها أو المعايير العامة للمناه  الدراسية بصفة عامة: كاألسس  والعناصر.

وترى الباحثة أن الهدف من تحليل الكتب المدرساااية بشاااكل عام هو الكشاااف عن مواطن القوة والضاااعف 
ات تكرار صف فيها ومحاولة تقديم المعلومات الدقيقة لمصممي ومطوري المناه  من خ ل حساب مدى

 معينة في المحتوى وذلك من أجل إعادة النظر فيها وتطويرها.
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 خصا ص تحليل المحتوى: 99.9.8

ميز أن تحلياال المحتوى يت ت حظ الباااحثااةفي ضااااااااااااااوء تحلياال المحتوى وأهاادافااه التي تم الحاادياا  عنهااا 
مثل مجموعة من الخصااااائص تت (8111)الهاشاااامي و ( 8113)بمجموعة من الخصااااائص وأورد طعيمة 

 ي:لتفيما ي

: المقصاااود بالوصاااف أي الوصاااف الموضاااوعي للمادة موضاااع التحليل  والوصاااف أسلللوب للوصللفأنه 
يعني تفسااير الظاهرة كما تقع  أي تحليل المادة الدراسااية وتسااجيل لكل فئة خصااائصااها والساامات العامة 

 التي تتصف بها بشكل موضوعي ودون تغيير.

ى وتعني المحتو  ل: وهي من الصااافات األسااااساااية في تحليةبالموضللوعيوكذلك يتصاااف تحليل المحتوى 
النظر الى الموضاااوع دون تلثر بالذات المدركة  ودراساااة الموضاااوع كما هو دون تحيز ولكي يتم تحقيق 
الموضاوعية في التحليل يقتضاي: صادق األداة المساتخدمة في التحليل أي صا حية األداة في قياس ما 

ا مرة أخرى مهات أي أن تعطي األداة النتيجة نفسها إذا أعيد استخداوضعت لقياسه  بارضافة الى الثب
ل البحا   ل بااحثين آخرين وهاذا يتطلاب تحادياد فئاات التحليال يلتزم بهاا  من ِقباَ طول لبااحا  اأو من ِقباَ

 قيامه بعملية التحليل وتقديم تعريفات إجرائية لهذه الفئات.

 : والتنظيم يعني أن يتم التحليل في ضاااااوءمنظموكذلك فإن من خصاااااائص تحليل المحتوى أنه أسااااالوب 
خطة علمية تتضااااااااااااااح فيها الفروض والخطوات التي يمر بها التحليل حتى ينتهي الباح  الى ما انتهى 

 اليه من نتائ .

: أي اعتماده على التقدير الكمي وهذا من شاااااالنه أن أسلللللوب كميوكذلك يتصااااااف تحليل المحتوى بلنه 
من  : أي انه أسلوبعلمييعطي نتائ  أكثر دقة  ومن الخصائص المهمة لتحليل المحتوى أنه أسلوب 

أساااااااااااااااليب البح  العلمي يحمل خصااااااااااااااائص البح  العلمي كاملة والتي من أهمها الصاااااااااااااادق والثبات 
أي أنه يتناول المحتوى من األفكار  كل والمضلللمون:بالشلللوالموضاااااوعية   هذا بارضاااااافة إلى أنه يهتم 

والمعارف والحقائق والقوانين والنظريات واالتجاهات والمهارات  والشااااااااااااااكل الذي يتم من خ له نقل هذه 
اهتم كما و صاااااااااااااااال المحتوى الى الطرف المتلقي. المعارف الى المتعلمين حي  ان له دور كبير في إي

نه يهتم بدراسااااة المضاااامون الظاهر للنص  وتحليل المعاني الظاهرة : أي ابظاهر النصتحليل المحتوي 
 التي تحملها الرموز المستخدمة دون التعمق في دراسة نوايا المؤلف أو تتبع مقاصده.

ومن أجل تحقيق ذلك ال بد وأن يلتزم تحليل  بالمصلللللللللداقية وأخيرًا يجب أن يتصااااااااااااااف تحليل المحتوى
اني التي يسااااااااااااتوعبها المحتوى هي نفس المعاني التي يقصاااااااااااادها المحتوى بعدد من المنطلقات: إن المع
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المؤلف  بارضااافة إلى أن الوحدات المكونة للرسااالة أو المضاامون يجب ان تكون ذات وزن متساااو  الى 
 حد ما ومتساوية.

 معايير تحليل محتوى كتب العلوم 98.9.8

 ي:لتير تحليل محتوى كتب العلوم بما ي( معاي8166حدد خطايبة )
الخصائص العامة للكتاب: ويشمل على الشكل الخارجي للكتاب من حي  التنسيق  طريقة توزيع  -6

المادة العلمية على الفصاااالين  تساااالساااال المادة العلمية  الصااااور الداخلية والرسااااوم التوضاااايحية من 
 حي  عددها  حجمها  األلوان ومدى تناسبها.

الحديثة: والمتمثلة في الموضاااااااوعات  اساااااااتيعاب الكتاب للموضاااااااوعات ذات الصااااااالة ببرام  العلوم -8
والقضاااااااااااااااايا االجتماعية والبيئية  االتجاهات الحديثة لمناه  العلوم مثل االهتمام بمختلف جوانب 

 شخصية المتعلم  التركيز على المجاالت التي تهم الفرد والمجتمع.
مفاهيم  وال اشاااااتراكية الكتاب للطالب: وذلك من خ ل عرض المادة مثل االساااااتنتاجات  التعريفات -4

األساااائلة التي تساااالل ويجيب عليها الكتاب بشااااكل مباشاااار  األساااائلة التي تحتاج من الطالب تحليل 
 المعلومات  وكذلك اشتراكية الطالب من خ ل الرسومات والنشاطات.

 المقروئية: والتي تعني قدرة الطالب على القراءة  -3
لمهارات الذهنية  مهارات صااانع القرار  االساااتقصااااء العلمي: المتمثلة في مهارات جمع البيانات  ا -5

 مهارات التعامل مع اآلخرين  مهارات التفكير الناقد.
 تحليل أسئلة الكتاب: أسئلة النهاية المغلقة  أسئلة النهاية المفتوحة  أسئلة التركيز  أسئلة التقويم. -1
ي البح   علم كطريقة فالثقافة العلمية )التنوير العلمي(: العلم كبناء منظم من المعرفة العلمية  ال -9

 العلم كطريقة في التفكير  والتفاعل بين االنسان والبيئة والتكنولوجيا.
 قائمة المحتويات واالشكال ومعجم المصطلحات. -2

 مهارات القرن الحادي والعشرين: 94.9.8

 يعتبر القرن الحادي والعشاااااااااااارين هو عصاااااااااااار التطور والتقدم التكنولوجي والمعرفي  وتعد مهارات القرن
(  وذلك من أجل دعم الط ب 8118الحادي والعشاااااااااااااارين من الحركات الجديدة التي ظهرت في عام )

 في الحياة الوظيفية والجامعية من حي  اتقان كل من المحتوى والمهارات. 

ويشهد هذا القرن ثورة وبركان معرفي في المعلومات بارضافة إلى تطورًا هائ  في تكنولوجيا المعلومات 
ة  وفي الجامعات والمدارس حت جزءًا أساااااساااايًا في جميع مجاالت الحياة الزراعية  الصااااناعيالتي أصااااب

 (.8164 )بهجاتواألنظنة التعليمية بشكل عام 
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ولذلك أصبح من الضروري العمل على بناء نظام  تعليمي شامل ومتكامل وعلى مسوى عال  من الجودة 
ارجنماعيوارقتصااااااااادي في القرن الحادي والعشاااااااارين  ويعتبر هذا الهدف من أجل ان تتوافق مع الواقع 

من األهداف األولية التي تسااااااااااااااعى العديد من الدول إلى تحقيقها  وبهذا تكون أكثر قدرة على مواكبة 
  (Rotherham, 2010)لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التطور خاصة ارنتشار السريع 

 الحادي والعشرينمفهوم مهارات القرن  93.9.8

(: بلنها المهارات ال زمة للنجال في 8165تعرف مهارات القرن الحادي العشاااااااااااااارين كما أوردتها رزق )
الحياة  وتشاااامل المحتوى المعرفي  والمهارات الخاصااااة  والخبرة  أي أنها مدى واسااااع و العمل  الدراسااااة  

مثل التفكير االبداعي  الناقد  حل المشااااااااااااااك ت  ومهارات التجديد  من المعرفة والقدرات وعادات العمل
واربداع  التواصااااااال  التعاون  ومهارات ارنتاجية والقيادة والمسااااااائولية. أو هي تلك المهارات التي تمكن 
الفرد من العمل بنجال في القرن الحادي والعشااااااااارين وتشااااااااامل على مهارات االبتكارية ومهارات التعاون 

ة وتعرف بلنها المهارات األساسيماعي  ومهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.والعمل الج
قين حتى يكونوا المتعلمين خ  الكتااابااة  والحساااااااااااااااااب( متعلمين والمتمثلااة في )القراءة  الالتي يحتاااجهااا 

 يكونوا قااادرين على التفكير وأن دام الوسااااااااااااااااائاال التكنولوجيااة الحااديثااة ومنتجين وقااادرين على اسااااااااااااااتخاا
العمل ضااامن مجموعات وتبادل مل على تخطيط األنشاااطة بشاااكل مساااتقل  و والعبعمق وحل المشاااك ت 

 .(MCEETYA, 2008) األفكار

 تحديات القرن الحادي والعشرين 91.9.8

لعالم في اثورة التكنولوجيا التي يمر بها  يشاااااهد القرن الحادي والعشااااارين العديد من التحديات والتي منها
الوقاات الحااالي وهي مزي  من التقاادم التكنولوجي والثورة المعلوماااتيااة الهااائلااة وهااذا يتطلااب إعااادة التنظيم 
الساااااااريع للمعلومات  بارضاااااااافة الى إعداد يتصااااااافون بقدرات عقلية عالية قادرة على اساااااااتخدام األجهزة 

لى العولمة التي ينشاااال عنها عددًا من والمعدات والتعامل مع المعلومات بفعالية عالية  هذا بارضااااافة  إ
التحديات كانفتال الثقافات  واالنفتال االقتصاااااااااااادي  والسااااااااااايادة التكنلوجية   ومن التحديات الظاهرة في 
القرن الحادي والعشااااااارين تحدي العنف والتطرف واررهاب حي  أصااااااابحت ظاهرة عالمية تجتال العديد 

افة هذا باالضاااا ك ت مثل التلو   االنفجار السااااكاني.من الدول  بارضااااافة الى زيادة حدة بعض المشاااا
ل روفاائي .ملياة بنااء المنااه  الجاديادةالتحادياات الادولياة وارقليمياة والمحلياة التي تقف عاائقاًا أماام ع إلى
 (8116) يوسفو 

 الحادي والعشرينأهداف تنمية مهارات القرن  91.9.8
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مجال التعليم أي الحصاااااااااول على تعليم جيد  نتيجة للتحديات التي يواجها عالمنا المعاصااااااااار ساااااااااواء في
ومفيد وقلة إشااااااراك الت ميذ في مجال التعليم  وكذلك في مجال البيئة  والنزاعات الطبقية على مسااااااتوى 
العالم وساااااايطرة الغني على الفقير في ضااااااوء هذه التحديات المعاصاااااارة يحتاج الطلبة إلى قدرًا كبيرًا من 

 لن يشرين ليصبحوا بذلك قادرين على حل المشك ت  واالبتكار )تر ممارسة مهارات القرن والحادي والع
 .(8164وفادل 

( مجموعة من أهداف تنمية مهارات القرن الواحد والعشاااااااااااااارين والتي منها 8164هذا وقد أوردت الباز )
: حي  أن نجال مهارات القرن الواحد والعشاااااارين مرتبط بشااااااكل أساااااااسااااااي بتطوير إتقان المادة الدراسااااااية

د يع: مخرجات مهارات القرن الواحد والعشاااااااارينالمعرفة األساااااااااسااااااااية للمادة الدراسااااااااية المقدمة للط ب  
الهدف األساااااااسااااااي لمهارات القرن والواحد والعشاااااارين هو جعل الط ب قادرين على التفكير الناقد  حل 

االتصاااااااااال الجيد  التعاون الجيد  التثقيف التكنولوجي  القابلية للتكيف  االبداع واالبتكار. المشاااااااااك ت  
وتعد هذه المهارات أساااسااًا النخراط المتعلمين في عملية التعلم  وتشااكل عنصاارًا أساااساايًا للتنمية المهنية 

ادي في القرن الحاا لقيااادةللمتعلمين وتساااااااااااااااااعااد هااذه المهااارات على إعااداد الطلبااة لإلبتكااار والتفاااعاال وا
 (.Key, 2010) الية في المجتمع والحياة المدنيةوالمشاركة بشكل اكثر فع والعشرين 

 تصنيف مهارات القرن الواحد والعشرين 91.9.8

 ي:لت( إلى ما ي8165تصنف مهارات القرن الواحد والعشرين كما أوردتهارزق )

المساااااااااااااائولة عن تنمية قدرات المتعلمين على : وهذه المهارات هي مهارات التعلم واالبتكارأواًل: 
 النجال المهني والشخصي وتشمل مجموعة من المهارات الفرعية وهي:

من خ ل التربية العلمية يمكن تطوير قدرة الط ب  مهارات التفكير الناقد وحل المشلللللللللكالت: -
لحلول ا على التفكير ونقد المشااااااااااااااك ت التي يوجهونها  وتقديم الحلول المناساااااااااااااابة وكذلك تقديم

 وتوجيه النقد للحلول المقترحة للتوصل الى الحل المناسب.
يجاد منتجات  مهارات اإلبداع: - أي استخدام كل من المعرفة والفهم ريجاد طرق جديدة للتفكير وات

 جديدة.
أي العمل مع اآلخرين باحترام وبشااااااااااكل إيجابي وفعالية من أجل  مهارات التواصللللللل والتعاون: -

تقنيات لتبادل المعرفة والحلول واالبتكارات  ويعني التواصل االستخدام األمثل لوسائل ارع م وا
 الفعال والتعاون. المتعددة. ويشمل التواصل

 ثانيًا: مهارات تكنولوجيا المعلومات والوسا ط والتكنولوجيا وتتكون من:
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: أي قدرة الطالب على تقدير مصاااااااااااداقية وموثوقية المعلومات التي مهارات الثقافة المعلوماتية -
يحصاااااال عليها  بما في ذلك الطرق التي اشااااااتقت منها المعلومات والبيانات التي تساااااااعده على تفسااااااير 

 الحج  تفسيرًا نقديًا.
سائط لقدرة على تحليل الو : أي مهارات فهم وتطبيق الوسائط  وهي امهارات الثقافة الوسا طية -

نتاج مواد وسائطية.  وات
أي التعامل الفعال مع التكنولوجيا كلداة  مهارات ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصللللللللللاالت: -

 للوصول الى المعرفة مع االلتزام باألمانة العلمية.

مستقل ولديه ًا  و وتعرف بلنها تنمية مهارات الشخص ليصبح موجهًا ذاتي ثالثًا: مهارات حياتية ومهنية:
دارة المشااااااااااااااروعات وتحمل المساااااااااااااائولية والقدرة على قيادة اآلخرين   المقدرة على التكيف مع التغيير  وات

 وتتكون هذه المهارة من مهارات فرعية: مهارة المرونة والتكيف  مهارات ارنتاجية والمساءلة.

( رئيسااااااة كما في 8164ادل وفلنجيتر مهارات القرن الحادي والعشاااااارين لث   مجموعات ) كم وتصاااااانف
 (:8.8الشكل )

 
 (8164 دلوفالنجي( تصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين )تر 8.8الشكل )

 The No Child Left( NCLBوتم تصااااااااانيف مهارات القرن الواحد والعشااااااااارين من ِقبل مشاااااااااروع )
Behind Act  ( إلى: 8164كما أوردتها )الباز 

الوعي العااالمي  اقتصاااااااااااااااااديااات التموياال  ثقااافااة تنظيم : يشااااااااااااااماال 86المحتوى المرتبط بااالقرن  -
 المشاريع  الوعي الصحي.

مهارات التعلم والتفكير: يشاااااااااااااامل التفكير الناقد  حل المشااااااااااااااك ت  االبداع واالبتكار  مهارات  -
 االتصال  ومهارات التعاون  ومهارات تعلم المحتوى  الثقافة المعلوماتية  الثقافة ارع مية.

مهارات القرن 
الحادي 
والعشرين

مهارات 
التعلم 
واالبداع

مهارات 
الحياة 
والمهنة

المعلومات 
واالعالم 
والتقنية
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 المعلومات واالتصاالت. ثقافة تكنولوجيا -
المهارات الحياتية: القيادة  األخ ق  المسااااااااااءلة  القدرة على التكيف  ارنتاجية الشاااااااااخصاااااااااية   -

 المسؤولية الشخصية  مهارات التعامل مع األشخاص.

وقامت الباحثة في هذه الدراسااااااااة بالتركيز على جزء من مهارات القرن الحادي والعشاااااااارين وهي مهارات 
ثقافة حل المشااااااااااااك ت  التفكير اربداعي  ال ير والتي تشاااااااااااامل على مهارات )التفكير الناقد التعلم والتفك

ارع مية والمعلوماتية  ومهارة االتصاااااااال والتعاون(  حي  سااااااايتم الحدي  عنها بالتفصااااااايل على النحو 
 اآلتي:

 مفهوم مهارات التعلم والتفكير: 92.9.8

 أواًل: مفهوم المهارة: 

القيام بعمل معين بدقة وسااااااااهولة وساااااااارعة فهي تعني االتقان في "بلنها  المهارة:( 8111وعرف عطية )
 ."األداء مع االتقان في الوقت والجهد

بلنها ساالساالة من ارجراءات التي يمكن م حظتها بشااكل مباشاار أو غير مباشاار  أي ام  وتعرف المهارة
تلفاز )بشاااااااكل غير مباشااااااار( بمشااااااااهدة الشاااااااخص الذي يقوم بالمهارة  أو عن طريق مشااااااااهدتها على ال

 (8111)عبد العزيز  يمارسها المتعلم لتحقيق هدف ما وتتم وفق خطوات معينة.

دراك الع قااات في أقاال وقاات 12: 8166وعرفهااا خطااايبااة ) ( باالنهااا " األداء المتقن القااائم على الفهم وات
تعقد  الحسي  درجة ممكن" هذا وأشار الى أن اكتساب المهارة يتوقف على درجة نض  المتعلم  تكوينه

 المهارة التي يريد المتعلم تعلمها  واقعية المتعلم  التدريب المستمر تحت اشراف وتوجيه.

 ًا: مفهوم التفكيرنيثا

 وميزه عن غيره من سااااااائر الكائنات الحية  وهو ساااااام بها االنسااااااان الذي كرمه اهللالتفكير أرقى ساااااامة يت
 يمثل أعقد نوع من أشكال السلوك االنساني  ويلتي في أعلى مرتبة من مراتب النشاط العقلي.

 وهناك عدة تعريفات للتفكير مورد منها ما يلي:

ئية ر يعرف التفكير بلنه نشااااااااااااااااط عقلي يقوم به الدماغ كاسااااااااااااااتجابة لم يين المثيرات المرئية وغير الم
المساااااتقبلة عن طريق الحواس الخمس أو غيرها من المثيرات وكذلك يعرفه أصاااااحاب السااااالوك االجرائي 
على أنه عملية إجرائية ذهنية يبادر بها الفرد فيجد لها اساااتجابة قد ترتبط بحالة ذهنية  حل مشاااكلة  أو 

 (. 8111إجابة عن سؤال يطرل على الفرد )عبد العزيز 
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. "ة في حل المشاك ت التي تواجهناى أن التفكير هو "اساتخدام معرفتنا الساابق( إل8119وأشاار طافش )
"عمليااة ذهنيااة يتفاااعاال بهااا االدراك الحسااااااااااااااي مع الخبرة والااذكاااء  (655: 8112) دعمسوعرفهااا كمااا 

 لتحقيق هدف معين بدوافع وفي غياب الموانع".

لمعرفية وداللة عن طريق البنية ا ويعرف التفكير على أنه نشااااااااااااااااط معرفي يقدم للمثيرات البيئية معنى
 (.8119  آخرونو  لظروف البيئية المختلفة )العتوملتساعد الفرد على التكيف مع ا

يقوم بها الفرد في  العمليات العقليةالتيوتشااير التعريفات السااابقة إلى تعقد مفهوم التفكير ويمكن اعتباره 
 .تحليله وتعامله مع المعلومات السابقة لدية والتي يتلقاها من بيئته للتوصل إلى تعميم أو قرار أو نتيجة

 ًا: خصا ص التفكير:لثثا

وفي ضاااااااوء الحدي  عن مفهوم التفكير ن حظ أنه يتميز بمجموعة من الخصاااااااائص  وأورد عبد العزيز 
 (: مجموعة من الخصائص تتمثل في:8164) والعريشي وآخرون(  8111)
أنه نشاط ذهني يستخدم الرموز األمر الذي أعان االنسان على استعراض الماضي واالستفادة  -

 من خبراته  وكذلك التنبؤ بالمستقبل واالستعداد له.
 التفكير سلوك هادف  فهو ال يحد  من فراغ وب  هدف. -
 و الفرد وتراكم خبراته.التفكير سلوك تطوري يتغير كما  ونوعا تبعًا لنم -
 يتشكل التفكير من تداخل عناصر البيئة التي يجري فيها التفكير  والموقف  أو الخبرة. -
 يحد  التفكير بلشكال  وأنماط مختلفة )لفظية  ورمزية  كمية  ومنطقية  مكانية  شكلية(. -
 يرتبط التفكير ارتباطًا وثيقًا بالنشاط العملي لإلنسان. -
 البشر. أنه صفة خاصة ببني -
 أنه سلوك غير مرئي أو ملموس. -
 أنه يحد  داخل الدماغ ويستدل عليه من السلوك الظاهر. -

 مهارات التعلم 91.9.8

من أجاال تحقيق مهااارات القرن الحااادي والعشاااااااااااااارين يجااب على الط ب معرفااة مااا هو أكثر من المواد 
ق ل التفكير الناااقااد  وتطبيالاادراساااااااااااااايااة التي يتعلمونهااا  حياا  أنهم بحاااجااة الى معرفااة مهاااراتهم من خ 

المعرفة في مواقف حياتية جديدة  وكذلك تفهم اتصاااااااااااااااالت جديدة  والعمل التعاوني وحل المشااااااااااااااك ت 
 ( إلى أن مهارات التعلم تشمل على ث   فئات وهي:8111القرارات وأشارت )صدقي واتخاذ 

 االتصال.مهارات و  تقسم إلحمهارات المعرفةو معلوماتية والتكنولوجية مهارات ال -
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مهارات و  لتفكير الناقد والتفكير المنظوميمهارات اإلى التفكير وحل المشاااك ت وتقسااام  مهارات -
 مهارات االبداع وحب االستط ع العلمي.و  حل المشك ت

  لذاتيمهارات التوجه او  المهارات الشااااخصااااية والتعاونيةإلى قساااام المهارات الحياتية والمهنية وت -
 ولية االجتماعية.ؤ المس  و وافقيةمهارات االعتمادية والتو 

وفي ضااااااااوء ما تم ذكره حول مفهوم المهارة والتعلم والتفكير تعرف الباحثة مهارات التعلم والتفكير: بلنها 
احدى مهارات القرن الحادي والعشااااارين التي تسااااااعد على بناء شاااااخصاااااية التلميذ واعداده للحياة  وبناء 

يجاد الحلول المناسبة لها.شخصيته المتكاملة القادرة على مواجهة ال  مشك ت في المستقل وات

وفي ضااوء ما ساابق وبعد اط ع الباحثة على األدب التربوي تصاانف مهارات التعلم والتفكير إلى )مهارة 
حاال المشااااااااااااااك ت  مهااارة التفكير الناااقااد  التفكير اربااداعي  االتصااااااااااااااااال والتعاااون  الثقااافااة ارع ميااة 

 نها:والمعلوماتية( وفيما يلي تفصل ع

 

 حل المشكالت 81.9.8

 أواًل: مفهوم حل المشكلة
تعرف المشاااااااكلة بلنها أي موقف مشاااااااكل  أو ساااااااؤال  أو مهمة  أو مثير  أو ظاهرة التي يكون حلها أو 

 (.8161تفسيرها غير واضح في الحال )زيتون  

وكذلك يعرف حل المشااااك ت بلنه أحد االسااااتراتيجيات الفكرية )الساااالوكيات والعمليات( التي يسااااتخدمها 
 (.8111الفرد إذا ما يواجهه موقفًا يعيق اشباع حاجاته أو متطلباته المعرفية )عبد العزيز  

تتكون ( بلنها منهجية علمية 8111) البلوشاااااايسااااااعيدي و رة حل المشااااااك ت كما أوردها أمبو وتعرف مها
 من مجموعة من الخطوات تهدف للوصول إلى حل المشكلة المعطاة.

( مهارة حل المشااااااك ت أنها نشاااااااط تعليمي يتواجد فيه الطالب بمشااااااكلة 8118في حين عرف عطاهلل )
)مسللة أو سؤال( فيسعى ريجاد حلول مناسبة لها وفق خطوات مرتبة في نسق تماثل خطوات الطريقة 

 ى تعميم أو مبدأ يعتبر حً  لها.تفكير  ويصل منها إلالعلمية في البح  وال

ويتضاااح مما سااابق أن المشاااكلة موقف جديد يواجه المتعلم  يبذل فيها المتعلم أقصاااى جهد للتوصااال الى 
الحل المناسااااااااااااااب وذلك وفق خطوات منظمة ومتساااااااااااااالساااااااااااااالة حي  تمر بعدة مراحل كما حددها طافش 

(8119:) 
 ناها.تحديد المشكلة أو توليدها وفهم مع .6
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 اغة المشكلة في صيغة تسمح بالبح  فيها.يإعادة ص .8
 التخطيط المفصل للعمل التجريبي لحل المشكلة. .4
 تنفيذ العمل التجريبي. .3
 استخ ص البيانات وعرضها. .5
 تفسير البيانات واستخ ص النتائ . .1
 تقويم الخطوات السابقة وتقويم النتائ . .9

 :(4.8خطوات لحل المشكلة تتمثل في الشكل )( 8115زيتون )( و 8118) عطاهللواتفق كل من 

 

 (8118( و)عطاهلل 8115لة )زيتون  ( خطوات حل المشك4.8الشكل )
 ثانيًا: الهدف من استخدام أسلوب حل المشكالت في التدريس
 ل مع حركة اص العلوم  حي  أنه منسجميعد أسلوب حل المشك ت من األساليب المهمة في تدريس 

من فكر البنائية لمسااااااعدة الطالب على إيجاد الحلول  العلوم وتدريساااااها  إضاااااافة إلى انه منطلق مناه 
د للعملية التعليمية  ويع حي  أن الطالب هو المحور األساااااااااااس للمواقف العلمية )المشااااااااااكلة( بلنفسااااااااااهم

فة الى أنها اأسلوب حل المشكلة من األساليب التي تتماشى مع طبيعة عملية التعلم لدى االفراد  بارض
 (.8161تجمع جوانب العلم )مادة  وطريقة  وتفكير( في إطار واحد )زيتون  

هناك العديد من األهداف التي يحققها اسااااااااااتخدام أساااااااااالوب حل المشااااااااااك ت في التدريس وذكر )مرعي 
( أن اساااتخدام حل المشاااك ت في التدريس ينمي لدى الطلبة الذكاء المنطقي الرياضاااي 8118والحيلة  
 ل اسااااااااااااااتخدامه لعمليات العلم كالم حظة  واالسااااااااااااااتدالل  والتصاااااااااااااانيف وكذلك الذكاء اللغوي من خ

واالجتماعي  كما ويساااااااااهم هذا األسااااااااالوب في تنمية عمليات العلم لدى الطلبة كالم حظة  والتفساااااااااير  
ضافة روالتنبؤ  كما أن أسلوب حل المشك ت يزيد من فهم الطلبة للمادة العلمية التي يدرسونها  هذا با

إلى احاادا  تغير مفهومي لاادى الطلبااة من خ ل الاادور اريجااابي والفعااال الااذي يقوم بااه الطااالااب في 

خطوات 
حل 
المشكلة

الشعور 
بالمشكلة

جمع 
البيانات

صياغة 
تالفرضيا

اختيار 
واختبار 
الفرض

االستجابات
والتعميمات

تطبيق 
التعميم في
مواقف 
جديدة
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العملية التعليمية  ويساااااااااااهم أساااااااااالوب حل المشااااااااااك ت في جعل عمليات التعلم ذات ع قة بالبيئة التي 
قلية عليا قدرات ع من دافعية الطلبة للتعليم ويعمل على تنميةه لبة  كما ويزيد اساااااااااااااتخداميعيشاااااااااااااها الط

 لديهم مثل التحليل والتقويم والتركيب. 

( إلى أن طريقة حل المشك ت من الطرق التي يتم التركيز عليها في تدريس 8115هذا وأشار زيتون )
العلوم  وذلك لمساااااااعدة الطلبة على إيجاد الحلول )للمواقف المشااااااكلة( بلنفسااااااهم وذلك انط قًا من مبدأ 

هدف إلى تشااااااااجيع الطلبة على البح  والتنقيب والتساااااااااؤل والتجريب  كذلك تساااااااااعد هذه الطريقة التي ت
طريقة حل المشااااااااااااااك ت على اكتشاااااااااااااااف المفاهيم والمبادئ العلمية من قبل الطالب  وتطبيقها ومن ثم 

 االستفادة منها في مواقف تعليمية تعّلمية جديدة.

أن أسلوب  علىي التدريس تتفق الباحثة شك ت فوبناء على ما سبق ذكره حول أهمية استخدام حل الم
حل المشك ت من األساليب المهمة الواجب استخدامها في التدريس بصفة عامة وتدريس العلوم بصفة 
خاصة  لما لها من دور إيجابي في تنمية شخصية المتعلمين بصورة متكاملة وكذلك قدرتها على تنمية 

 التحليل  والتفسير  واالستنباط وغيرها.القدرات العقلية العليا لديهم من التركيب  و 

 التفكير الناقد 89.9.8

 أواًل: مفهوم التفكير الناقد

لقد ظهرت تعريفات عديدة للتفكير الناقد بساااااااااااااابب كثرة وجهات النظر والنظريات التي عالجت التفكير 
( بلنه تفكير تلملي تحكمه قواعد المنطق والتحليل  ويمارس فيه 8119)الجرال وآخرون  وأشاااااااارالناقد  

( بلنه مفهوم 8111عبد العزيز )ذكر الفرد االفتراضات والتفسير وتقويم المناقشات واالستنباط.في حين 
مركب مرتبط بعدد غير محدد من السااااااااااااالوكيات في عدد غير محدود من المواقف ويرتبط ارتباطًا وثيقًا 

 رى كالمنطق  وحل المشكلة  والتعلم  ونظرية المعرفة.بمفاهيم أخ

( بلنه عبارة عن العملية الذهنية التي يقوم بها الشااخص لتحليل 8164وآخرون )ذكر العريشااي هذا وقد 
مشااااكلة ما  وتفساااايرها  وتقويمها للتوصاااال إلى اسااااتنتاج  وتركيب أفكار ووظائف جديدة لاشااااياء بشااااكل 

( 8164وأبو غزلة ) ةالقواسااااااام وحددخاذ القرارات ال زمة للتعامل معها.يمكنه من إصااااااادار األحكام  وات
التفكير الناقد بلنه فحص وتقييم الحلول المعروضاااااااااااة والتحقق من الشااااااااااايء وتقييمه وفقًا لمعايير مفهوم 

متفق عليها مساااااااااابقًا  وهو الذي يتطلب اسااااااااااتخدام المسااااااااااتويات المعرفية العليا في تصاااااااااانيف بلوم وهي 
 كيب  التقويم.التحليل  التر 

في ضااااااااااااااوء التعريفات الساااااااااااااااابقة نجد أن التفكير الناقد من أنواع التفكير عالي الرتبة الذي يقوم على 
 استخدام التحليل  التفسير  االستنتاج  التقويم.
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 ثانيًا: خصا ص المفكر الناقد

صائص الطالب خنظرا الرتباط التفكير الناقد بالشخص الذي يمارس هذه التفكير  البد من التعرف إلى 
وأبو غزلة  ة( والقواساااااام8115ذي التفكير الناقد  وتتمثل خصااااااائص المفكر الناقد كما حددتها ساااااارور )

 ي:لت( فيما ي8164)
 أن يكون الشخص متفتح الذهن لافكار الجديدة. -
 ال يجادل في أمر ال يعرفه. -
 القدرة على النقد الموضوع. -
 القدرة على الم حظة. -
 والقدرة على التخيل.الحساسية للمشك ت   -
 أن يمتلك المفكر الناقد القدرة على اتخاذ القرار والتعليل. -
 يمتلك القدرة على التحليل  والتركيب. -
 يتجنب األخطاء الشائعة في تحليل األمور. -
 لديه القدرة على التفسير  وتقويم المناقشات  واالستنتاج  واالستنباط. -
 القدرة على االستدالل المنطقي. -
 مصادر علمية موثوقة في جمع المعلومات ويشير اليها.يستخدم  -
 لديه قدرة عالية على تنظيم األفكار. -
والشاااااااااااااخص المفكر تفكيرًا ناقدا منفتح على األفكار الجديدة  ولديه قدرة عالية على المناقشاااااااااااااة  -

 وتقبل آراء اآلخرين.
 ة.يميز بين النتيجة التي قد تكون حقيقة  والنتيجة التي يجب أن تكون حقيق -

( إلى أن المفكر الناااقااد يجااب أن يكون منفتح على المعلومااات الجاادياادة  8111عبااد العزيز ) وأشااااااااااااااااار
ويعرف بدقة متى يحتاج إلى معلومات أكثر حول شاااايء ما  يميل إلى مناقشااااة اآلخرين ويفهم ما يقوله 

ول معاني ح اآلخرون بوضااااااااول وينقل أفكاره لهم بوضااااااااول وبدون تعقيد ويعرف أن للناس أفكارًا مختلفة
المفردات  أثناء مناقشااة موضااوع ما يلخذ جميع جوانب الموقف بنفس القدر من األهمية  والمفكر الناقد 
يتخذ موقف أو يتخلى عن موقف عند توافر أدلة وأساااااااااااباب كافية لذلك  بارضاااااااااااافة إلى أنه يبقى على 

يحصااال علة المعلومة صااالة بالمشاااكلة األسااااساااية أو جوهر الموضاااوع ويبح  عن األساااباب ويحاول أن 
 الصحيحة من مصادر متعددة.
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 ثالثًا: مهارات التفكير الناقد:
اختلف المربون حول تحديد مهارات التفكير الناقد واجتهد كل منهم في وضااااااااااااااع قائمة بمهارات التفكير 

وقد   ربويونلناقد كما أوردها بعض التالناقد وفيما يلي تعرض الباحثة بعض تصنيفات مهارات التفكير ا
 ي:لت( مهارات التفكير الناقد كما ي8112حدد دعمس )

 القدرة على تحديد المشك ت. -
 تمييز أوجه الشبه وأوجه االخت ف. -
 تحديد المعلومات المتعلقة بالموضوع. -
 صياغة األسئلة التي تسمهم في فهم أعمق للمشكلة. -
 القدرة على تقديم معيار للحكم على نوعية الم حظات واالستنتاجات. -
 القدرة على تحديد ما إذا كانت الصور والرموز الموجودة مرتبطة معًا ومع السياق العام. -
 القدرة على تحديد القضايا البديهية واألفكار التي لم تظهر بصراحة في البرهان والدليل. -
 تمييز الصيغ المتكررة. -
 القدرة على تحديد موثوقية المصادر. -
 لوضع معين.تمييز االتجاهات والتصورات المختلفة  -
 تحديد كفاية البيانات ونوعيتها في معالجة الموضوع. -
 التنبؤ بالنتائ  الممكنة أو المحتملة للحد  أو لمجموعة من االحدا . -

 ( مهارات التفكير الناقد على النحو اآلتي:8164وحدد القواسمة وأبو غزلة )
 القيمية.التمييز بين الحقائق التي يمكن اثباتها  واالدعاءات أو المزاعم  -
 التمييز بين المعلومات واألسباب المرتبطة بالموضوع  وغير المرتبطة به. -
 تحديد مستوى دقة العبارة. -
 تحديد مصداقية مصدر المعلومات. -
 توضيح االدعاءات والحج  أو المعطيات الغامضة. -
 التعرف إلى االفتراضات غير المصرل. -
 تحديد قوة البرهان  أو االدعاء. -
 الموضوع  وبناء أرضية سليمة للقيام بإجراء علمي. اتخاذ قرار بشلن -
 التنبؤ بمترتبات القرار  أو الحل. -

 ي:لت( إلى ما ي8119وصنف واطسون وجليسر مهارات التفكير الناقد كما أوردها العتوم وآخرون )
التعرف على االفتراضاااااات: وتشاااااير إلى القدرة على التمييز بين درجة صااااادق المعلومات وعدم  -

 ذلك التمييز بين الحقيقة والرأي.صدقها  وك
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التفسير: ويعني القدرة على تحديد المشكلة  والتعرف على التفسيرات الخاصة بها  وتحديد فيما  -
 إذا كانت النتائ  المبنية على المعلومات مقبولة أم ال.

 االستنباط: قدرة الفرج على تحديد النتائ  المترتبة على معلومات سابقة. -
القدرة على اسااااااااااااااتخ ص نتيجة من حقائق معينة  ويكون لديه القدرة على إدراك االسااااااااااااااتنتاج:  -

 صحة النتائ  أو خطئها في ضوء الحقائق المعطاة.
تقويم الحج : وتعني قدرة الفرد على تقويم الفكرة الواردة  وقبولها أو رفضااااااااااااااها  وكذلك التمييز  -

 .بين المصادر األساسية والثانوية  والحج  القوية والضعيفة

مهاااارة ( مهاااارات التفكير النااااقاااد في خمس مهاااارات فرعياااة وهي:8164وأجمااال العريشااااااااااااااي وآخرون )
 لحج .تقويم ا  و مهارة التفسير  و مهارة االستنتاج  و مهارة إصدار األحكام  و المسلمات  أو الفرضيات

 آلتي:اوفي ضوء ما سبق تجمل الباحثة مهارات التفكير الناقد بخمسة مهارات أساسية  متمثلة في 
مهارة االسااااااااااتنتاج: وتعني أن يسااااااااااتخلص المتعلم نتيجة محددة حول قضااااااااااية معينة من خ ل  -

 البيانات المعطاة أو الوقائع.
معرفة االفتراضاااااات: القدرة على تحديد االفتراضاااااات التي تصااااالح لحل مشاااااكلة معينة  واختيار  -

 أقرب الفرضيات كحل للمشكلة المعطاة.
تحديد مواطن القوة والضااااااعف السااااااتخ ص نتيجة ما في ضااااااوء تقويم المناقشااااااات: القدرة على  -

 األحدا  والوقائع التي يقبلها الفرد.
التفسااااااااااااااير: قدرة الفرد على التوصاااااااااااااال إلى نتيجة معينة من مجموعة من الحقائق والمعلومات  -

 المعطاة  وكذلك القدرة على تحديد مدى ارتباط النتائ  المعطاة ارتباطيًا منطقيًا.
مثل في قدرة الفرد على معرفة الع قة بين وقائع معينة تقدم له  بحي  تمكنه من االسااااتنباط: تت -

 الحكم إذا كانت نتيجة ما مشتقة تمامًا من هذه الوقائع أم ال. 

 رابعًا: أهمية تعليم التفكير الناقد
نه يساهم أإن تعليم التفكير الناقد ومهاراته هدفًا أساسيًا يجب السعي لتحقيقه في الوقت الحاضر  حي  

في بناء شخصية ناقدة للمتعلم  ويساعد الطلبة على معالجة المواقف والقضايا التي تواجههم  بارضافة 
على تنمية قدرة المتعلم على االسااااتكشاااااف والبح  واالسااااتقصاااااء  ويساااااهم التفكير الناقد في تنمية قدرة 

لناقد م  وكذلك تعليم التفكير االمتعلم على الشااااااااااعور باآلخرين ووضااااااااااع نفسااااااااااه مكان اآلخر وتقبل آرائه
يكسااااااب الطالب منهجية في دراسااااااة الكثير من المواد  وينمي قدرة المتعلم على صاااااانع القرار في الحياة 
اليومية  وكذلك يشااااجع على المناقشااااة  والحوار وسااااعة األفق   وكذلك يزيد من قدرة المتعلم على التعلم 

 (.8119الذاتي )العتوم وآخرون  
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( أن التفكير الناقد يسااااااااااهم في زيادة اساااااااااتعداد الطلبة وتوجيه اهتمامهم على 8111يز )وذكر عبد العز 
ساهم في ي  ويجعل من الطالب خبيرًا  و يزيد من أهمية المعلمين وفاعليتهم في حجرة الصفو ممارسته  

م هاثراء خبرات الطالب ويحببهم بالجو الدراساااااااااي  بارضاااااااااافة إلى أنه يسااااااااااعد الطلبة على تنظيم خبرات
وتنظيم أفكااارهم ونقلهااا إلى مواقف حياااتيااة جاادياادة  كمااا يسااااااااااااااهم التفكير الناااقااد في إعااداد الطلبااة للحياااة 

 العامة.
وترى الباحثة أن لتعليم مهارات التفكير الناقد وتضمينه في المناه  الدراسية بصورة عامة ومنه  العلوم 

عملية ل من المتعلم عنصاااااارًا فعال في البصااااااورة خاصااااااة أهمية كبيرة  حي  أن تعليم التفكير الناقد يجع
التعليمية  قادرًا على البح  واالستقصاء ومنفتحًا على األفكار والمعلومات الجديدة في العصر الحالي  
ويساااااااااهم في بناء متعلم مفكرًا وناقد للمواقف المختلفة ممتلك لمهارات التفكير العليا التفسااااااااير  التحليل  

 لتقويم وقادرًا على إيجاد الحلول للمواقف التي قد تواجهه في المستقبل.التركيب  وكذلك قدرته على ا
 خامسًا: معايير التفكير الناقد
 ي:لت( معايير التفكير الناقد كما ي8111عبد العزيز )( و 8119وحدد كل من العتوم وآخرون )

وهو المعيار الرئيساااااي لباقي المعايير ونعني بالوضاااااول وضاااااح العبارات حتى  معيار الوضلللوح: -6
 يتمكن الناقد من الحكم عليها وفهمها بشكل دقيق من خ ل األدلة والبراهين.

 أي أن تكون العبارات التي يستخدمها الفرد على درجة عالية من الصحة والموثوقية. الصحة: -8
 والتعبير عنه بدرجة عالية من الدقة والتحديد. طاء الموضوع حقه في المعالجةإعالدقة: -4
 أي مدى الترابط بين عناصر الموضوع أو الموقف. الربط: -3
حي  يجب أن تتميز معالجة المشاااااكلة أو الظاهرة بدرجة عالية من العمق في التفكير   العمق: -5

 والتفسير والتنبؤ لنصل بالظاهرة إلى مستوى أعمق في التفكير بعيدًا عن السطحية.
أي األخذ بجميع جوانب الموقف أو المشاااكلة بشاااكل شااامولي وواساااع  واالط ع على  التسللاع:ا -1

 وجهات نظر اآلخرين وطرقهم في التعامل مع المشكلة.
أي أن يكون تفكير الناقد منطقيًا من خ ل تنظيمه لافكار وترابطها بشكل يؤدي إلى  المنطق: -9

 معاني محددة.
أي أن تكون المشااااااااااااااكلااة ذات أهميااة كبيرة ومرتبطااة بواقع الطلبااة مقااارنااة  الللداللللة واألهميللة: -2

 بالمشاكل والمواقف األخرى.
 التفكير اإلبداعي 88.9.8

 أواًل: مفهوم التفكير اإلبداعي
يعد االبداع من المفاهيم المهمة التي اهتم بها العديد من التربويين وعلماء النفس  وتباين وجهات نظر 

َعًا  واب َتَدَعه   العلماء والباحثي ن حول مفهوم االبداع  والتفكير اربداعي في اللغة: َبَدَع الشاااااايء ي بدع ه َبد 
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أنشااله  وبدأه  وف ن بدع في هذه األمر أي لم يساابقه أحد فيه  وابتدعت الشاايء: اخترعته ال على مثال 
 (.458: 8114)ابن منظور  

 ج يتصاااااااااافو العملية الذهنية التي تقود إلى إنتا( بلنه النشاااااااااااط أ641 :8119وعرفه الجرال وآخرون )
( أن التفكير اربداعي هو قيام الطالب بنشاااااط ذهني 8165وورد في األساااامر)بالجدة واألصااااالة والقيمة.

مثمر عند مواجهة مشاااااااااك ت غامضاااااااااة يمارس خ لها تفكير حر يمتاز بالمرونة والط قة واألصاااااااااالة 
( بلنه تفكير فريد 8111عبد العزيز )وذكر المشااااااااك ت. لول مميزة وجديدة لهذهبهدف الوصااااااااول إلى ح

يمتاز بتنوع ارجابات التي يصاااااال اليها المتعلم  والقدرة على حل المشااااااك ت في أي موقف يتعرض له 
 الفرد  ويؤدي الى انتاج يتصف بالجدة واألصالة  والط قة والمرونة والحساسية للمشك ت.

ن اخت ف التعريفات المذكورة حلو التفكير اربداعي اال أنها وت حظ الباحثة مما ساااااااااااااابق أنه بالرغم م
تتفق بلن التفكير اربداعي يتمثل في إيجاد أو اكتشاااااف شاااايء جديد غير مكرر وفريد وله قيمة وفائدة  

 وكذلك التوصل إلى حلول جديدة غير مكررة للمشك ت التي تواجهه.

 ثانيًا: أهداف تعليم مهارات التفكير اإلبداعي:

ن تنمية مهارات التفكير اربداعي أصاابحت أحد أهم متطلبات هذا العصاار  وقد أصاابح من الضااروري ا
أن تقوم الماادارس والجااامعااات بتاادريس ط بهااا مهااارات التفكير اربااداعي وذلااك من أجاال االبتعاااد عن 

لحاجة  االنظرة التقليدية للتعليم وهي حشاااااااااااو أدمغة الطلبة بالمعلومات والطلب منهم اساااااااااااترجاعها وقت 
تقويم وغيرهاااا )عباااد العزيز  حيااا  ان الطلباااة بحااااجاااة إلى مهاااارات أكبر مثااال التحليااال  التركياااب  وال

8111). 

 اربداعي التفكير يساهم (8164) العياصرة ذكرها كما للطالب اربداعي التفكير تعليم التفكير أهداف ومن

 معااالجااة ىعل قاادرة أكثر الطلبااة يجعاال اربااداعي التفكير وتعليم حولهم  ياادور بمااا الطلبااة وعي زيااادة في

 ارضافةب وخبرات  مواقف من لهم يقدم ما معالجة في الطلبة فاعلية زيادة وكذلك متعددة وجوه من القضية

 المدرساااااااااااااة ردو  تفعيل المختلفة  المواقف معالجة في الطلبة لدى الذهنية الكفاءة زيادة في يساااااااااااااهم أنه إلى

  وزيادة لصفيةا والخبرات المدرسة نحو إيجابية اتجاهات الطلبة لدة ينمي عليمية الت الصفية الخبرات ودور
 لها. والتخطيط نشاط الطلبة في تنظيم المواقف الصفية 

 ثالثًا: خصا ص الشخص المبدع:

( خصاااااااااائص للشاااااااااخص الذي يتمتع بتفكير ابداعي 8119طافش )( و 8164ذكر كل من العياصااااااااارة )
 متمثلة باآلتي:

  الواسع.الخيال 
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  الشاااااجاعة األدبية فالشاااااخص المبدع يحقق ذاته وال يحرص أن يكون كما يريده الناس  وال يهتم
 برأيهم فيه  بل يهتم بما يريده هو.

 .االستق لية عن اآلخرين 
 .الفضولية وحب االستط ع 
 .النقد البناء 
 .يتصف الشخص المبدع بالمرونة الفكرية 
 مام بالع قات االجتماعية.االنطوائية واالنعزالية وعدم االهت 
  يتصاااااف الشاااااخص المبدع بالعقل المفتول أي قدرته على تقبل وجهات نظر اآلخرين وساااااماعها

 وااللمام بها من أجل العمل على تحليلها.
 .القدرة على إدراك حلقات النقاش المتنوعة 
 .الميل إلى التحدي في المواقف الصعبة واألمور الغامضة وعدم االستس م لها 
 درة العالية على التكيف في البيئة المحيطة.الق 
 .االتصاف بالط قة اللفظية 
 .االتصاف بالصدق والعدالة ومراعاة القيم االجتماعية السائدة 
 .التمتع بقدر كبير من الذكاء والحضور الشخصي 

 رابعًا: مهارات التفكير اإلبداعي

( إلى مهارات التفكير اربداعي والمتمثلة في 8119( والعتوم )8164) زلةغالقواساااااااااااااامة وأبو وأشااااااااااااااار 
 اآلتي:

وتعني القدرة على انتاج أكبر عدد ممكن من األفكار الجديدة والصااااااحيحة لحل  مهارة الطالقة: -6
 مشكلة معينة  وتقسم إلى:

 منالط قااااة اللفظيااااة أو ط قااااة الكلمااااات: وتعني قاااادرة المتعلم على توليااااد أكبر عاااادد ممكن  -
 الكلمات أو المعاني وفق محددات معينة.

ط قاة المعااني أو الط قاة الفكرياة: قادرة المتعلم على تولياد أكبر قادر ممكن من األفكاار وفق  -
 زمن معين.

ط قة األشكال: قدرة المتعلم على الرسم السريع لعدد من األشكال عند االستجابة لمثير بصري  -
 أو وصفي معين.

 ة على تغيير الحالة الذهنية وفق الموقف.ويقصد القدر المرونة:  -8
القدرة على انتاج األفكار الجديدة والغير مكررة  حي  أن الفكرة تكون أصاااااااااااايلة إذا األصلللللللالة:  -4

 كانت غير مكررة أو غير مللوفة وال تخضع لافكار الشائعة.
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قدرة المتعلم على اكتشاف المشك ت  واكتشاف النقص في المعلومات  الحساسية للمشكالت: -3
 وكذلك م حظة الفرد للمشك ت المتعددة في الموقف المعروض.

 وهي قدرة الفرد على تقديم إضافات جديدة لموقف ما أو لفكرة ما.التفاصيل:  -1
في دراسااااااااااااااتهااا ث ثاة  ومن خ ل مااا تم الحاادياا  عنااه حول مهااارات التفكير اربااداعي اعتماادت الباااحثااة
 مهارات للتفكير اربداعي وهي )مهارة األصالة  مهارة المرونة  ومهارة الط قة(.

 مهارة االتصال والتعاون 84.9.8

ان عملية التدريس ليساااااااااات مجرد التقاء معلم بت ميذه وتقديمه لبعض المعلومات  بل تعدت ذلك لتكون 
خبرات المعلم بهذا الموضااااااااوع اكتساااااااابها بعد مروره التقاء بين خبرتين حول موضااااااااوع الدرس  حي  أن 

بمواقف متعددة  فاكتساااااااااب خبرة مرئية عن طريق العديد من الوساااااااااائل البصااااااااارية كالرح ت والصاااااااااور 
وغيرها  وخبرة مسااااااموعة عن طريق الوسااااااائل الساااااامعية  وخبرة حسااااااية ملموسااااااة من خ ل اللمس  أما 

معدومة   لذلك يمكن القول أن عملية االتصااال هو المتعلم فخبرته في هذا لموضااوع قد تكون جزئية أو 
 فافيكالمشاركة والتعاون بين كل من المعلم والت ميذ لتوسيع معارفهم وخبراتهم ونقلها لبعضهم البعض)

 .(8112وآخرون  

لم تعد مهارات االتصاااااااال األسااااااااساااااااية مثل التحد   والقراءة  والكتابة  تفي بمتطلبات العصااااااار الحالي 
نحن بحاجة في القرن الحالي إلى مخزون من مهارات االتصاااااااااااااااال والتعاون أكثر عمقًا  وتحدياته  بل

واتسااااااااعًا لتشاااااااجيع وتساااااااهيل التعلم  والتي يمكن تعلمها اجتماعيًا من خ ل االتصاااااااال والتعاون بشاااااااكل 
مباشااااااار مع اآلخرين أو بشاااااااكل افتراضاااااااي من خ  التقنية ومشاااااااروعات التعلم التي تضااااااامن تنمية هذه 

من خ ل: التعبير عن األفكار والتفكير بفاعلية باسااااااااااااااتخدام مهارات االتصاااااااااااااااال الشاااااااااااااافهي  المهارات
والمكتوب  االصااغاء بفاعلية للمعنى الغامض بما في ذلك االتجاهات والقيم  اسااتخدام وسااائل االتصااال 

رين خلتحقيق أهداف متنوعة  اسااتخدام وسااائل وتقنيات إع مية متعددة  اثبات القدرة على العمل مع اآل
بفاعلية  الرضاااااا والمرونة في التعاون للتوصااااال إلى تحقيق هدف مشاااااترك  تحمل المساااااؤولية في العمل 

 .(8163)الخزيم والغامدي  التعاوني مع إعطاء قيمة لمساهمات كل عضو

( ان االتصاااال الفعال أمر أسااااساااي لممارساااات البح  العلمي  يصاااف من خ له 8164وأوردت الباز )
حااا  حتى يتمكن البااااحثين اآلخرين من االسااااااااااااااتفاااادة من هاااذه االبحاااا   ومن أجااال العلمااااء عملهم الب

المسااااااااهمة في افهام اآلخرين أبحاثهم  وأوضاااااااحت أن التفكير العلمي متصااااااال بعدة طرق مختلفة منها: 
التعبيرات الكتابية والشاااااافهية والرياضااااااية والبيانية لافكار  ويعد العلم بطبيعته عملية تعاونية يتطلب في 

 التعاون بين عدة تخصصات. ذلك
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( أن مهارات االتصااال والتعاون هي العمل مع اآلخرين باحترام وفعالية وذلك من 8165وأشااارت رزق )
أجل اساااااتخدام وتشاااااارك المعرفة  والحلول واالبتكارات  والتواصااااال يعني اساااااتخدام مجموعة من وساااااائل 

 عية:االع م والتقنيات المتعددة وتتضمن هذه المهارة مهارات فر 
أي ان يكون المتعلم قادرًا على التعبير عن أفكاره بوضااااااول وبشااااااكل فعال  التواصللللل بوضللللوح: -

باسااتخدام مهارات التواصاال الشاافهية والمكتوبة وغير اللفظية في مجموعة متنوعة من السااياقات  وكذلك 
أن ينصت بفاعلية للوصول إلى المعنى  وأن يستفيد من الوسائط المتعددة والتكنولوجيا وأن يعرف كيف 

 ى فعاليتها وتقييم تلثيرها.يحكم عل
أي ان يكون الطالب قادرا على إظهار قدرته على العمل بفعالية مهارات التعاون مع اآلخرين:  -

واحترام مع مجموعات متنوعة  ويبدي الرغبة في أن يكون متعاونًا  ويقدر المشاااااااااااركة والمسااااااااااؤولية في 
 العمل الجماعي.

 الثقافة اإلعالمية والمعلوماتية: 83.9.8

في السااااااااااااااتينياات من القرن العشاااااااااااااارين  وهنااك دول رائادة في مجاال الثقاافة  الثقافة اإلعالميةظهرت 
ارع مية بدأت حركتها مبكرًا  مثل: المملكة المتحدة وأسااااااااااااتراليا وكندا  حي  تعد من أوائل الدول التي 

راسية من ناه  الدأدخلت الثقافة ارع مية في مناهجها بصورة رسمية  حي  تم تضمينها في معظم الم
 رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر بجميع مدارسها.

ويحتاج ط ب القرن الحادي والعشااااااارون إلى فهم كيفية التعامل مع التطبيقات المرتبطة بوساااااااائل التعلم 
المختلفة  وكذلك القدرة على استخدام الوسائل والمصادر رنتاج وسائل اتصال فعالة  مثل: الفيديوهات 

فات الصااااوتية  بارضااااافة إلى فهم كيفية بناء الرسااااائل ارع مية وفهمها وتفساااايرها  وتفسااااير كيفية والمل
تضاااااااااامين القيم ووجهات النظر للرسااااااااااائل ارع مية بارضااااااااااافة الى فهم القضااااااااااايا األخ قية المرتبطة 

 (.8163بالوصول إلى المعلومات واستخدامها )الخزيم  الغامدي  

التفساااير ارع مي للمعلومات العلمية قد يكون مختلفًا عن التفساااير من قبل  ( أن8164وأشاااارت الباز )
المجتمع العلمي للمعلومات ذاتها  وأن األخطاء الشاااااائعة في مجال العلوم أن المعلومات ال تحول دائمًا 

 لرسائل إع مية بشكل جيد.

اكساااااااااااااااب الت ميذ ل تجاهات  ( بلنها:8161وعرف التربويون الثقافة ارع مية كما أوردتها الحارون )
والمهارات ارع مية والمعارف التي تمكنهم من االسااااااااااتخدام الجيد لوسااااااااااائل االع م وفهمها  وتحليلها  
وتقويمها  والعمل على إنتاجها بمختلف أشااااااااااااااكالها  وذلك بهدف تنشاااااااااااااائة مواطنين ناقدين قادرين على 

 التعامل مع االع م بمختلف وسائله.
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الثقافة ارع مية لها دور كبير في العملية التعليمية حي  أنها تسااااااااااااااااعد الطلبة في وترى الباحثة أن 
معرفة مصااااااادر الحصااااااول على المعلومات  وتساااااااعدهم في الحكم على مصاااااادر المعلومة وصااااااحتها  
وتعمل على زيادة الطلبة على البح  واالسااااااااااتقصاااااااااااء  وكذلك تشااااااااااجع الطالب علة المشاااااااااااركة الفعالة 

ين وزيادة قدرته على تحليل األفكار والمعلومات المختلفة وتجميعها من مصاااااااااادر واالتصاااااااااال مع اآلخر 
مختلفة من أجل التوصااااااااال إلى حل مشاااااااااكلة معينة  لذلك يجب الحرص على ادراجها ضااااااااامن المناه  

 الدراسية وتدريب الطلبة عليها.

مة التي تم حات المهظهر مصاااطلح الثقافة المعلوماتية كلحد المصاااطل بالثقافة المعلوماتيةوفيما يتعلق 
تداولها في الساااااااااااااانوات الماضااااااااااااااية  وذلك نتيجة للتحديات المعاصاااااااااااااارة المتمثلة في االنفجار المعرفي  
بارضاااااااافة الى تعقد البيئة المعلوماتية النات  عن التنوع الكبير في مصاااااااادر المعلومات بارضاااااااافة الى 

لمام التحديات على االفراد ضاااارورة اال االنتشااااار الواسااااع للمعلومات التي تفتقر إلى الدقة  وفرضاااات هذه
مكانية الوصاااااااااااااول إليها وتقييمها ومن ثم  بمهارات تسااااااااااااااعدهم على تحديد ما ينسااااااااااااابهم من معلومات وات
اسااااااااااااااتخدامها بفعالية   لذلك تهتم ثقافة المعلومات بتعليم وتعلم كافة أشااااااااااااااكال ومصااااااااااااااادر المعلومات  

ا: الوصول إلى المعلومات وتقييمها  وكذلك إمكانية وتتضمن هذه المهارة عددًا من المهارات  والتي منه
 (.8163استخدام المعلومات وتقييمها)شلبي  

( أنه لكي يكون الفرد مثقفًا معلوماتيًا فإن ذلك يتضاااامن تقدير مصااااداقية وموثوقية 8165وذكرت رزق )
 منها المعلومات التي يحصاااااااااااااال عليها  بما في ذلك مصاااااااااااااادرها والطرق التي تم اشااااااااااااااتقاق المعلومات 

وتتضااااااااااامن عددًا من المهارات متمثلة في: أن يكون الفرد قادرًا على أن يصااااااااااال إلى المعلومات بفعالية 
مكانية وصااااوله الى مصااااادر دقيقة للمعلومات  وقدرته على تقويم المعلومات تقويمًا دقيقًا   بوقت قليل وات

 ل مشكلة معينة. وأن يكون قادرًا على استخدام المعلومات بفعالية في معالجة قضية أو ح

( الى أنه نتيجة للتطورات الهائلة في المعلومات العامة والمعلومات 8113وأشاااااااااااااااار الخزيم والغامدي )
الطبية واالجتماعية وغيرها يتطلب من الفرد أن يكون قادرًا على المراجعة والتحليل والتلخيص بشااااااااااااااكل 

الفرد لمهارات محددة والتي منها:  يمكنه من االساااااااااااااتفادة منها على نحو فعال  بارضاااااااااااااافة إلى امت ك
الوصاااااااااااول للمعلومات بلقل وقت  القدرة على تقويم المعلومات ونقدها  القدرة على اردارة الفعالة للتدفق 
الهائل للمعلومات من المصااااااادر المتنوعة  والقدرة على اسااااااتخدام المعلومات التي يتوصاااااال اليها بإبداع 

 في مواجهة المشكلة المطروحة.

باحثة ان الثقافة المعلوماتية من المهارات المهمة التي يجب االهتمام بها حي  أنها تسااااااااااااااااعد وترى ال
الطلبة على تقييم المعلومات والحكم عليها من حي  صااااحتها ومدى فاعليتها  بارضااااافة إلى مصاااادرها 

دى الطلبة لوالطرق التي من خ لها يتم الحصول على المعلومات  وهذا بشلنه ان ينمي القدرات العقلية 



35 
 

ويجعله أكثر قدرة على التفسير والربط بين المعلومات المختلفة وكذلك زيادة قدرته على النقد وتقبل آراء 
اآلخرين  بارضااااااافة إلى أنها تساااااااعد في جعل الطالب معتمدًا على نفسااااااه في البح  وتحليل وتفسااااااير 

 المعلومة المعطاة.

 تعقيب ختامي 81.9.8

هوم المنهاااج وأهميتااه  ومحتوى منهاااج العلوم ومعااايير اختياااره  وأهااداف بعااد اسااااااااااااااتعراض الباااحثااة لمف
واغراض المنهاااج  ثم تحلياال المنهاااج ومفهومااه  بااارضاااااااااااااااافااة إلى الحاادياا  عن مهااارات القرن الحااادي 
والعشاااارين وتصاااانيفاتها  ركزت الباحثة على مهارات التعلم والتفكير باعتبارها أحد مهارات القرن الحادي 

تي تساااااهم في إعداد بشااااكل متكامل وبناء شااااخصاااايته المفكرة والناقدة والقادرة على مواجهة والعشاااارين ال
 التحديات والمشك ت المستقبلية.

ومن خ ل هذه الدراساااااة تقوم الباحثة بتحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للمرحلة األسااااااساااااية العليا في 
مهارة  رات التعلم والتفكير )مهارة حل المشاااكلة فلساااطين للصااافوف الساااابع  والثامن  والتاساااع  وفقًا لمها

التفكير الناقد  مهارات التفكير اربداعي  الثقافة ارع مية والمعلوماتية  االتصااااااااااااااال والتعاون(  وكذلك 
معرفة مدى امت ك طلبة المرحلة األسااااساااية العليا لها من خ ل بناء األدوات التي تسااااعد على تحقيق 

 أهداف الدراسة.

 دراسات الّسابقةال 8.8

بعد اط ع الباحثة على األدب التربوي والدراسااااااااات السااااااااابقة المتعلقة بموضااااااااوع الدراسااااااااة  تسااااااااتعرض 
 :من األحد  إلى األقدم كما يليتبت الباحثة هذه الدراسات مجموعة من الدراسات المتعلقة بتحليل ور 

 اقد المتضمنة في أسئلة كتبالى التعرف على مهارات التفكير الن (8191دراسة الهادي ) حي  هدفت
الفيزياء للمرحلة المتوسااااااااااطة في العراق  واتبع الباح  في دراسااااااااااته المنه  الوصاااااااااافي التحليلي  وتكون 
مجتمع الدراسااة من كتب الفيزياء للمرحلة المتوسااطة  اما عينة الدراسااة فتمثل بلساائلة نهاية الفصااول من 

 وسط  الثانية المتوسط  الثال  المتوسط(  ومن اجلكتب الفيزياء للمرحلة المتوسطة )الصف األول المت
معرفة االفتراضااااااااااااااات  التفسااااااااااااااير  قائمة بمهارات التفكير الناقد ) تحقيق اهداف الدراسااااااااااااااة أعد الباح 

االسااااااتنباط  االسااااااتنتاج  تقويم الحج (  وتوصاااااالت نتائ  الدراسااااااة الى أن كتاب الفيزياء للصااااااف األول 
المتوسط تضمن على مهارات التفكير الناقد )معرفة االفتراضات  التفسير  االستنباط  االستنتاج  تقويم 

( على التوالي أما كتاب %68  %49  %6  %89  %84الحج ( حسااااااااااااب النسااااااااااااب المئوية اآلتية)
الصف الثاني المتوسط فقد تضمن على مهارات التفكير الناقد)معرفة االفتراضات  التفسير  االستنباط  

(  أما كتاب %5  %81  %1  %84  %49االستنتاج  تقويم الحج ( حسب النسب المئوية اآلتية) 



36 
 

الناقد )معرفة االفتراضااااااااااات  التفسااااااااااير  الصااااااااااف الثال  المتوسااااااااااط فقد تضاااااااااامن على مهارات التفكير 
  %81  %8  %48  %46االسااااااااتنباط  االسااااااااتنتاج  تقويم الحج ( حسااااااااب النسااااااااب المئوية اآلتية) 

(  ويتضاااااح من النساااااب الساااااابقة تركيز أسااااائلة الفصاااااول في كتب المرحلة المتوساااااطة على مهارتي 1%
 معرفة االفتراضات واالستنتاج.

دراسااااااااة هدفت الى التعرف على مدى اكتساااااااااب ط ب الصااااااااف ( 8191) عبد الكريمفي حين اجرت 
الثامن األساسي بمنطقة الكرك لمفاهيم الفيزياء في كتاب العلوم العامة  واتبعت الباحثة المنه  الوصفي 

ومن أجل تحقيق ذلك قامت الباحثة ببناء أداة التحليل وتحليل ، بلسااااااااااالوب تحليل المحتوى في دراساااااااااااته
لفيزياء في كتاب العلوم العامة وتصااااااااانيف المفاهيم الواردة فيه الى فئاتها  محتوى الوحدات الخاصاااااااااة با

وقامت بإعداد اختبار الكتسااب المفاهيم الفيزيائية  وتكون مجتمع الدراساة وعينته من المفاهيم الفيزيائية 
رها ( طالبًا وطالبة تم اختيا492الواردة في كتاب العلوم العامة في حين تكونت عينة الدراساااااااااااااااة من )

( 663بالطريقة العنقودية  وتوصااااااااااااالت الدراساااااااااااااة الى ان مجموع المفاهيم الفيزيائية الواردة في الكتاب )
مفهومًا وزعت كما يلي: )مفاهيم الضاااااااااااااوء اواًل  ثم يليها مفاهيم الحركة  ثم مفاهيم الموجات  ثم مفاهيم 

دراسة الى   وكذلك توصلت نتائ  الالكهرباء ومفاهيم القوة ثم مفاهيم الصوت  وأخيرًا مفاهيم االتصاالت
ان مسااااااااااااتوى اكتساااااااااااااب الطلبة للمفاهيم الفيزيائية الواردة في كتاب العلوم العامة كانت دون المسااااااااااااتوى 

( وقد جاءت مفاهيم الحركة من حي  اكتساااااااااب طلبة الصااااااااف الثامن لها 31.32المقبول حي  بلغت )
(  واما مفاهيم القوة 84.1معياري ) ( وبانحراف58.3في المرتبة األولى حي  حصاااااااااالت على نساااااااااابة )

(  89.3( وبانحراف معياري )31.1(  وبالنساااابة لمفاهيم الموجات )89.1( وبانحراف معياري )51.6)
(   يليه جاءت مفاهيم الصااااااااااااااوت بنسااااااااااااابة 46.1( وبانحراف معياري )39.1وجاءت مفاهيم الكهرباء )

( وبانحراف 36.63الت بنسااااابة بلغت )(  ثم جاءت مفاهيم االتصاااااا41.3( وبانحراف معياري )31.3)
 (.81.9( وبانحراف معياري )42.3(  أما في المرتبة األخيرة فجاءت مفاهيم الضوء )41.65معياري )

الى تحليل مقررات العلوم للصااافوف العليا للمرحلة االبتدائية في ضاااوء  (8191) دراسللة العنزيوهدفت 
مهارات التفكير المتشاااعب في المملكة العربية الساااعودية  واساااتخدم الباح  في دراساااته المنه  الوصااافي 
ممث  بلسااااااااااااالوب تحليل المحتوى  وقد قام الباح  ببناء أداة تحليل محتوى في ضاااااااااااااوء مهارات التفكير 

( مهارة توزعت على أربع مهارات رئيساااية  وتمثل مجتمع الدراساااة من 48تي بلغ عددها )المتشاااعب  وال
جميع مقررات العلوم المقررة على ط ب المرحلة االبتدائية للصاااافوف العليا" الرابع  الخامس  السااااادس"  

والبالغ  ةبجزأيها الفصاااااال الدراسااااااة األول والثاني لمقرري الطالب والنشاااااااط في المملكة العربية السااااااعودي
( مقررًا وقد تكونت عينة البح  بكامل مجتمعها  وقد توصاااااالت الدراسااااااة الى النتائ  االتية: 68عددها )

توافرت مهارات التفكير المتشاااااااعب في محتوى مقررات العلوم للصااااااافوف العليا للمرحلة االبتدائية بدرجة 
ت بنساااااب متفاوتة على اربع ( توزع%41.11منخفضاااااة  اذ بلغ متوساااااط النسااااابة المئوية لدرجة توافرها)
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( ومهارات التفكير التفصايلي بنسبة %31.46مهارات رئيساية هي مهارات التفكير الطلق بنسابة بلغت )
( ومهارات التفكير المرن بنسااابة %42.21( ومهارات التفكير األصااايل بنسااابة بلغت )%41.16بلغت )
د من حي  تقارب النسب المئوية (   وبين كتابي الطالب والنشاط داخل الصف الواح%46.14بلغت ) 

 لتوافر مهارات التفكير المتشعب في محتواه.

إلى تحليل محتوى كتب العلوم بالمرحلة األسااااساااية العليا في فلساااطين  (8191دراسللة أبو ندا )وهدفت 
في ضاااوء طبيعة العلم  واتبع الباح  في دراساااته المنه  الوصااافي بلسااالوب تحليل المحتوى   ومن اجل 

( ابعاد رئيسااااااااااااية 5اف الدراسااااااااااااة قام الباح  ببناء قائمة ابعاد طبيعة العلم حي  تكونت من)تحقيق اهد
( مؤشاارًا وزعت عليهم   35)أهداف العلم  خصااائص العلم  عمليات العلم  بنية العلم  أخ قيات العلم( )

حدود وبلغ م وتوصلت الدراسة إلى أن الوزن النسبي ألهداف العلم في كتب العلوم الث ثة متوفرة بشكل
( وفي كتاب 1.63( وفي كتاب العلوم للصااااااف الثامن )1.82وزنها في كتاب العلوم للصااااااف السااااااابع )

(   أما بعد خصااااائص العلم بلغ الوزن النساااابي لبعد خصااااائص العلم في كتاب 1.84الصااااف التاسااااع )
لوزن (  أما الصاااف التاساااع بلغ ا%1.81(  وفي كتاب العلوم للصاااف الثامن)%1.85الصاااف الساااابع)

(  أما معيار بنية العلم فجاءت النساااب للصااافوف الساااابع والثامن والتاساااع حي  بلغت %1.85النسااابي)
(  للصاااااااااااااافوف الث ثااة على التوالي  أمااا بعااد اخ قيااات العلم فجاااءت 1.54%  1.59%  1.39%)

( في حين كان الوزن %1.18  %1.16  %1.13النسااااب المئوية للصاااافوف الث ثة جاءت كما يلي) 
  %1.81  %1.11ساابي لبعد عمليات العلم موزع على الصاافوف السااابع  الثامن  التاسااع حي  بلغ)الن

 ( على التوالي.1.31%

( األساااااااااااسااااااااااي 2-5إلى تحليل محتوى كتاب العلوم للصاااااااااافوف ) (8193دراسللللللة دهمان )وقد هدفت 
في (  واسااااااااتخدمت الباحثة في دراسااااااااته المنه  الوصاااااااTIMSSبفلسااااااااطين في ضااااااااوء متطلبات اختبار)

-8( لمحتوى كتب العلوم للصااااااااااافوف  ),TIMSS(2011ت د قائمة لمتطلباالتحليلي حي  قامت بإعدا
( األساااااااسااااااي  وتللف مجتمع الدراسااااااة وعينتها من جميع الموضااااااوعات المتضاااااامنة في محتوى كتاب 5

( األساااااااسااااااي بجزأيه األول والثاني  وتوصاااااالت الدراسااااااة الى النتائ  اآلتية:  2-5العلوم للصاااااافوف من )
( لمجال المحتوى في محتوى كتب العلوم ,TIMSS(2011بلغت النساااااابة المئوية العامة لعدد متطلبات 

( وهي نسبة ضعيفة  كما اسفرت %88( األساسي والتي اسفرت عنها تحليل المحتوى )2-5للصفوف)
(   فقد بلغت النسااااااابة في الصاااااااف الخامس ,TIMSS(2011النتائ  عن تتفاوت نساااااااب عدد متطلبات 

(  في %86( وفي الصف الثامن)%81(  وفي الصف السابع )%61(  وفي الصف السادس)61%)
-k8( في محتوى كتب العلوم للصااافوف ),TIMSS(2011لمئوية العامة لمتطلباتحين بلغت النسااابة ا

( وهي نسااااابة ضاااااعيفة  فقد كانت النسااااابة 27.4%( األسااااااساااااي والتي اسااااافرت عنها تحليل المحتوى )5
(  14.6%( وعلم الكيمياء )44.1%متباينة  حي  بلغت نساااااااااااااابة علم األحياء في محتوى كتب العلوم)
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(. في حين بلغت النسااااااابة المئوية العامة لعدد المتطلبات 15.3%لم األرض)(  وع26%وعلم الفيزياء )
2011)TIMSS,(لبعد العمليات المعرفية في محتوى كتب العلوم للصاااااااااافوف )األساااااااااااسااااااااااي في 5-8 )

( وهي نسااااابة متوساااااطة  حي  كانت النتائ  متقاربة 68%فلساااااطين والتي اسااااافر عنها تحليل المحتوى )
دد المتطلبات في الصاااااااااف الخامس والصاااااااااف الساااااااااادس والصاااااااااف بين الصااااااااافوف فقد بلغت نسااااااااابة ع

( ,TIMSS(2011(  وقد بلغت النسبة العامة لمتطلبات70%(  اما في الصف السابع)67.5%الثامن)
( األساسي في فلسطين والتي اسفر عنها 5-8لبعد العمليات المعرفية في محتوى كتب العلوم للصفوف)

(  وفي مجال 36%(. وفي مجال التطبيق )56%ت النساابة)( ففي مجال المعرفة بلغ24.9%التحليل )
 (. 8%االستدالل)

( فقد هدفت الى الكشاااف عن مهارات التفكير العليا المتضااامنة في كتب 8193) دراسللة عبد القادراما 
الرياضيات للمرحلة األساسية العليا بفلسطين من وجهة نظر المعلين  واعد الباح  أداة للدراسة متمثلة 

موجهة لمعلمي الرياضااايات في المرحلة األسااااساااية العليا في المحافظة الوساااطى بغزة وقسااامت باساااتبانة 
االسااااااااااااااتبانة إلى أربع محاور )التفكير الناقد  التفكير االبداعي  مهارة حل المشااااااااااااااك ت  مهارات اتخاذ 

مرحلة لالقرار(. واتبعت الدراسااة المنه  الوصاافي  وتكون مجتمع الدراسااة من جميع معلمي الرياضاايات ل
األساااااااااااسااااااااااية في المدراس الحكومية بمحافظات غزة  في حين تكونت عينة الدراسااااااااااة من جميع معلمي 

( معلما ومعلمة وتوصاالت الدراسااة الى أن مهارات التفكير 681المرحلة األساااسااية العليا والبالغ عددهم )
نما توافرت اقد بيالعليا متضااااااامنة في كتب الرياضااااااايات بدرجة متوساااااااطة حي  تنعدم مهارات التفكير الن

 المهارات األخرى بدرجة متوسطة. 

تصااور لتطوير محتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية في  إلحاقترال( 8193دراسللة نشللوان )فيما هدفت 
فلسطين في ضوء بعض ابعاد التفكير في العلوم  واتبعت الدراسة المنه  الوصفي وتمثلت أداة الدراسة 

( ابعاااد تفكير وهي: فوق المعرفي  الناااقااد  االبتكاااري  البصااااااااااااااري  العلمي  1في أداة تحلياال تضاااااااااااااام)
فرعية تابعة لها. وتكونت عينة الدراسااااة من جميع كتب الكيمياء للمرحلة  ( مهارة تفكير41والمنظومي )

الثانوية في فلساااطين  وكشااافت نتائ  الدراساااة ان ابعاد التفكير في العلوم جاءت بنساااب متفاوتة فالتفكير 
(  والتفكير الناقد بنساااااااااااااابة %6.5(  والتفكير االبتكاري جاء بنساااااااااااااابة )%31.5العلمي جاء بنساااااااااااااابة )

(88.5%.) 

دراسة هدفت الى تحليل كتب العلوم للصف التاسع األساسي ( 8194) الرواشدةو  الحياريما واجرى ك
منه  واساااتخدم الباحثان في الدراساااة ال، في االردن في ضاااوء القضاااايا العلمية واالجتماعية والتكنولوجية

( قضاااااايا 61) وقام الباحثان ببناء اداة التحليل التي تضااااامنت على، الوصااااافي بلسااااالوب تحليل المحتوى
وتللف مجتمع الدراسااااة وعينتها من جميع كتب علوم الصااااف ، ( قضااااية فرعية21رئيسااااية متفرعة الى )



39 
 

التاسع األساسي للفصلين األول والثاني المقررة من وزارة التربية والتعليم في المملكة االردنية وهي علوم 
اء باالخااذ جميع محتويااات الكتااب باااسااااااااااااااتثنااوذلااك ، والكيمياااء ، الفيزياااء، العلوم الحياااتيااة، األرض والبيئااة

وتوصااالت الدراساااة بلن الكتب ركزت على قضاااايا ،  صااافحات الفهرس والمقدمة والمصاااطلحات والمراجع
وتفاوتت نسااابة تضااامين باقي ،(%81.58( يليها قضاااايا شاااح المياه بنسااابة )%82.49الصاااحة بنسااابة )

لبعض القضاااااااايا مثل المفاع ت  هذا بارضاااااااافة الى عدم تضااااااامين المحتوى، القضاااااااايا لمحتوى العلوم
 النووية.

بدراسااااة هدفت الى تحليل محتوى كتاب العلوم العامة للصااااف الرابع االساااااسااااي   (8194) شلللاهينوقام 
(  واعتمد الباح  في دراسااااااته المنه  الوصاااااافي التحليلي  TIMSSفي فلسااااااطين في ضااااااوء متطلبات )

( لعام TIMSSمشاااااااروع الدراساااااااة الدولية )واعد الباح  اداة تحليل محتوى في ضاااااااوء قائمتي متطلبات 
وقد تالف مجتمع الدراساااااااااة من جميع الموضاااااااااوعات الدراساااااااااية الواردة في وحدات كتاب العلوم  8166

( 1على) العامة للصاااااف الرابع االسااااااساااااي المكون من الجزء األول والجزء الثاني  وقد اشاااااتمل الجزءان
( موضااااوعًا  وقد توصاااالت الدراسااااة الى أن محتوى كتاب العلوم للصااااف 83وحدات دراسااااية تضاااامنت )

(  وان هناك TIMSSالرابع األسااااااااااااااااسااااااااااااااي ال يتفق من حي  المحتوى والعمليات العقلية مع متطلبات)
 (.TIMSSموضوعات متعددة في محتوى الكتاب المقرر ال تنتمي لمتطلبات )

( الى تحديد مهارات التفكير الناقد الواجب تضاامنها 8194دراسة الكحلوت ) قدهدفتأما في الجغرافيا ف
في محتوى كتاب الجغرافيا للصف السادس األساسي في غزة  ومستوى اكتساب الطلبة لها  واستخدمت 
الدراساااة المنه  الوصااافي التحليلي  وتمثلت أدوات الدراساااة في أداة تحليل المحتوى والتي اشاااتملت على 

  تقويم طاد قائمة بمهارات التفكير الناقد تضاااااامن كل من )التنبؤ باالفتراضااااااات  التفسااااااير  االسااااااتنبااعد
( طالبة 411  واعد الباح  أداة اختبار للتفكير الناقد  وشاااملت عينة الدراساااة )المناقشاااات  واالساااتنتاج(

  رية(رافيا البشااااي الفلسااااطيني )الجغمن طالبات الصااااف السااااادس األساااااسااااي  ومن محتوى الكتاب الوزار 
وتوصاااااااااااااالت الدراسااااااااااااااة الى النتائ  اآلتية: تتنوع مهارات التفكير الناقد في محتوى كتاب الجغرافيا حي  

( ثم تليهاااااا مهاااااارة االسااااااااااااااتنتااااااج %33.41جااااااءت في المرتباااااة األولى مهاااااارة التفسااااااااااااااير بنسااااااااااااااباااااة)
بؤ باالفتراضاااااات ن( ومهارة الت%61.64(وفي المرتبة الثالثة مهارة االساااااتنباط بنسااااابة)%41.96بنسااااابة)

( مع عدم تضاامن محتوى الجغرافيا لمهارة تقويم االفتراضااات  وتوصاالت %2.21بالمرتبة الرابعة بنساابة)
 الدراسة الى ان مستوى اكتساب الطلبة لمهارات التفكير الناقد فقد كانت دون المستوى المطلوب.

نااقاد الواجاب توافرهاا في الى تحادياد مهاارات التفكير ال( 8199هدفت دراسللللللللللة أبو مهادي )في حين 
وقداساااااااااااااتخدم الباح  المنه  الوصااااااااااااافي ، ومدى اكتسااااااااااااااب الطلبة لها ،منهاج الفيزياء للمرحلة الثانوية

التحليلي  واشااااااااتملت عينة الدراسااااااااة على محتوى منهاج الفيزياء للصااااااااف األول ثانوي والصااااااااف الثاني 
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غزة  واساااتخدمت الدراساااة عدة ( طالبا وطالبة من طلبة الصاااف الحادي عشااار بمحافظة 311ثانوي  و)
واختبار لقياس مدى اكتسااااااااااااااااب  ،أدوات وهي: اعداد قائمة مهارات التفكير الناقد  واداة تحليل المحتوى

الطلبة لمهارات التفكير الناقدوتضاااااااااااااام خمس مهارات هي )االسااااااااااااااتنتاج  معرفة االفتراضاااااااااااااااات  تقويم 
ل المحتوى النتائ  التالية:فيما يتعلق بتحليالمناقشاااات  التفساااير  االساااتنباط(  وقد توصااالت الدراساااة الى 

(  وحصاااالت مهارة %48.9في ضااااوء مهارات التفكير الناقد: فقد حصاااالت مهارة االسااااتنتاج على نساااابة)
(   اما مهارة تقويم المناقشااااااااااات فقد حصاااااااااالت على نساااااااااابة 81.2%معرفة االفتراضااااااااااات على نساااااااااابة)

ما مهارة االساااااتنباط حصااااالت على (   ا61.9%(  كما حصااااالت مهارة التفساااااير على نسااااابة)66.5%)
(  وفيمااا يتعلق بمهااارات التفكير الناااقااد فقااد دلاات النتااائ  ان أداء افراد العينااة يقع في %65.4نساااااااااااااابااة)

المسااااتوى المتوسااااط او الضااااعيف  ووجود فروق دالة احصااااائيا في مسااااتوى مهارات التفكير الناقد تعزى 
 للجنس لصالح االنا .

دراسااااااة هدفت الى تحليل محتوى كتاب العلوم للصااااااف الثامن  (8191والخروصللللي ) الجهورى وأجرى
(  واسااتخدم الباح  المنه  الوصاافي (TIMSSاالساااسااي في ساالطنة عمان في ضااوء متطلبات مشااروع 

أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباح  بإعداد بطاقة تحليل محتوى كتاب العلوم للصف  ، ومنالتحليلي
( وتكونت االداة بشااااااكلها النهائي من بعدين (TIMSSروع الثامن األساااااااسااااااي في ضااااااوء متطلبات مشاااااا

فيزياء الكيمياء ال، أساااااااساااااايين وهما: بعد محتوى العلوم: وينقساااااام الى أربعة مجاالت فرعية وهي االحياء
وعلوم األرض. وبعااد العمليااات المعرفي وينقساااااااااااااام الى ث ثااة مجاااالت فرعيااة هي: المعرفااة  التطبيق  

راسااااااة وعينتها من جميع الموضااااااوعات الدراسااااااية الواردة في كتاب العلوم االسااااااتدالل  وتكون مجتمع الد
وتوصااالت الدراساااة الى أن المجاالت الث ثة لبعد العمليات ، للصاااف الثامن األسااااساااي في سااالطنة عمان

المعرفية قد تضاامنها كتاب العلوم للصااف الثامن االساااسااي بنسااب متفاوتة حي  جاء في المرتبة األولى 
(  في حين %41.1(  وجاء مجال المعرفة في المرتبة الثانية بنسبة )%31.1بنسبة )مجال االستدالل 

 (.%63.6احتل مجال التطبيق المرتبة الثالثة بنسبة )

بدراسااااااااااااة هدفت إلى تحليل كتاب لغتنا الجميلة للصااااااااااااف الرابع  (8191قامت الفرا )وفي اللغة العربية 
ستها الطلبة له في فلسطين  واتبعت الباحثة في درااألساسي في ضوء التفكير اربداعي ومدى اكتساب 

المنه  الوصااااااافي بلسااااااالوب تحليل المحتوى  ومن أجل تحقيق أهداف الدراساااااااة اساااااااتخدمت الباحثة أداة 
تحليل المحتوى للكشااف عن مدى توافر مهارات التفكير اربداعي  وكذلك أعدت الباحثة اختبار للتفكير 

لبة لمهارات التفكير اربداعي  وتكون مجتمع الدراسة من كتاب اربداعي للكشف عن مدى اكتساب الط
لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي بجزأيه ومن جميع طلبة الصف الرابع األساسي في مدرسة القرارة 

( طالبًا وطالبة    وتوصاااااالت الدراسااااااة 861) عينة الدراسااااااة من االبتدائية في مدارس األونروا  وتكونت
تياااة حيااا  توافر مهاااارات التفكير ارباااداعي بنساااااااااااااااااب متفااااوتاااة فجااااءت مهاااارة الط قاااة الى النتاااائ  اآل
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(  والتوضاااااااااايح بنسااااااااابة %9.3(  واألصااااااااااالة بنساااااااااابة )%62.8(  والمرونة بنساااااااااابة )%52.6بنساااااااااابة)
(  وفيما %6.9( واتخاذ القرار بنساااابة)%8.3(  وجاءت مهارة الحساااااسااااية للمشااااك ت بنساااابة)68.8%)

لمهارات التفكير اربداعي فقد جاءت نتائ  الدراساااااة كاآلتي: احتلت مهارة يتعلق بمدى اكتسااااااب الطلبة 
(  %93.3(  وفي المرتبة الثانية مهارة التوضاااااايح بنساااااابة)%26.9اتخاذ القرار المرتبة األولى بنساااااابة )

( %19(  ثم مهارة الحساااسااية للمشااك ت بنساابة )%91.4تليها في المرتبة الثالثة مهارة الط قة بنساابة)
(  %55(  وفي المرتبة األخيرة المرونة بنساابة)%52.9في المرتبة الخامسااة مهارة األصااالة بنساابة) تليها

( أي أن امت ك الطلبة لمهارات التفكير اربداعي مرتفع %19.4والوزن النسااابي للمهارات جميعها جاء)
. 

إلى قياس مهارات القرن الحادي والعشااااارين ( Sukoret al. 2010) وآخرون سلللوكردراسلللة وهدفت 
في كتب الكيمياء في ماليزيا  والعمل على مقارنة مسااااااااااااااتوى الط ب بناًء على الحالة ارقتصاااااااااااااااادية 
وارجتماعية  ومن أجل ذلك شااامل اختبار مهارات القرن الحادي والعشااارين على خمساااة مجاالت وهي: 

 ل الفعال  ارنتاجية العالية  والقيم الروحية  وتم التلكدالتفكير اربتكاري  االتصااااااااااااامحو األمية الرقمية  
من ثبات األداة من خ ل اختبار كيودر رتشااردساون  وتوصالت نتائ  الدراساة: أن الط ب ذوي الحالة 

 ارقتصادية وارجنماعية العالية حققوا مستوى أعلى مقارنة بزم ئهم من ذوي الحالة المنخفضة.

فقد هدفت الى الكشااااااف عن مسااااااتوى جودة محتوى كتاب العلوم للصااااااف  (8111دراسللللة  العرجا )اما 
ه واتبع الباح  في دراساااااات ، الثامن األساااااااسااااااي في ضااااااوء المعايير العالمية ومدى اكتساااااااب الطلبة لها

وقام الباح  ببناء أدوات الدراسااااااااااااااة والتي تمثلت من اداة تحليل المحتوى ، المنه  الوصاااااااااااااافي التحليلي
 3فقرة قااام الباااحاا  بتقساااااااااااااايمهااا الى  31حياا  تكوناات من ، TIMSSلميااة تيمس واختبااار المعرفااة الع

أبعادوتللف مجتمع الدراساااة من جميع موضاااوعات كتاب العلوم للصاااف الثامن األسااااساااي )الجزء االول 
ومن جميع طلبة الصاااااااف الثامن األسااااااااساااااااي بمحافظات جنوب غزة ، والثاني( من المنهاج الفلساااااااطيني

، شاااااعبة في مدارس محافظتي رفح وخان يونس 681ا وطالبة موزعين على طالب 3938والبالغ عددهم 
 ،وتكونت عينة الدراسااااااة من كتاب العلوم للصااااااف الثامن األساااااااسااااااي بجزأيه األول والثاني في فلسااااااطين

وذلك باختيار عينة قصاااادية مكونة ، وطلبة الصااااف الثامن األساااااسااااي في مدارس جنوب محافظات غزة
باختيار شااااعبتين من كل مدرسااااة من طلبة الصااااف الثامن األساااااسااااي ثم  ( طالبا وطالبة وذلك518من)

ر وتوصاالت الدراسااة إلى النتائ  اآلتية: تتضاامن معايي، اختيار شااعبتين من كل مدرسااة بطريقة عشااوائية
تضاااامن موضااااوعات علوم األرض للمعايير ، (%81.4الفيزياء للمعايير العالمية للصااااف الثامن بنساااابة)

اما ، (%46.8تضااااااااااامن موضاااااااااااوعات األحياء للمعايير العالمية بنسااااااااااابة )، (%9.1العالمية بنسااااااااااابة )
واشارت نتائ  الدراسة الى وجود ، (%43.5موضوعات الكيمياء فإنها تتضمن للمعايير العالمية بنسبة)

( لصاااااالح المتوساااااط االفتراضاااااي اي أنه ال α≤1.15فروق ذات داللة احصاااااائية عند مساااااتوى الداللة )
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وكذلك أشااااااارت النتائ  الى وجود فروق ذات داللة ، (%21مسااااااتوى اتقان)يصاااااال مسااااااتوى التمكن الى 
( في مسااااااتوى اكتساااااااب المعرفة العلمية بين الذكور وارنا  α≤1.15احصااااااائية عند مسااااااتوى الداللة )

 لصالح ارنا .

إلى التعرف على مفاهيم طبيعة العلم وعملياته المتضااااامنة في كتاب  (8112دراسللللة شللللحادة )وهدفت 
واتبع الباح  في دراساااااته المنه  الوصااااافي اسااااالوب ، صاااااف التاساااااع ومدى اكتسااااااب الطلبة لهاالعلوم لل

تحليال المحتوى. وقاام البااحا  في هاذه الادراساااااااااااااااة باإعاداد قاائماة بالبعااد  مفااهيم طبيعاة العلم وعملياته 
، ( مهارة فرعية86وضاااااااامنت على بعدين وهما طبيعة العلم وشااااااااملت على اربع أبعاد فرعية تتضاااااااامن )

، ( مهارات فرعية1يات العلم والتي تتضاااااااامن العمليات األساااااااااسااااااااية والتكاملية والتي تشاااااااامل على )وعمل
وكذلك اسااتخدم الباح  اختبار لقياس مدى اكتساااب الطلبة لعمليات طبيعة العلم وفق  متغيرات الجنس 

 ي  وتكون مجتمع الدراساااااة من جميع طلبة الصاااااف التاساااااع األسااااااساااااومة(حك، والجهة المشااااارفة )وكالة
( 531بالمدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الغو  في محافظة غزة وتكونت عينة الدراسااااااااة من)

وتوصاالت نتائ  الدراسااة الى تضاامن الكتاب ألبعاد طبيعة العلم في الوحدة ، طالبًا وطالبة بطريقة طبقية
، اتاربع اخ قيحي  تم عرض ث   أهداف لطبيعة العلم وتم ذكر أربع خصاااااااااااااااائص للعلم و  ، االولى

( مكون معرفي وهو عدد كبير نساااابيا كما 134كما أساااافرت نتائ  التحليل الى ان الكتاب يحتوي على )
ي وال بين الوحدات الدراسااااية وال بين الفصااااول ف، أنه غير موزع بصااااورة متوازنة بين الفصااااول الدراسااااية

اءت لمفاهيم طبيعة العلم وج كما وأشااااااااارت نتائ  االختبار الى تدني مسااااااااتوى اكتساااااااااب الطلبة، الكتاب
( %35.1وكذلك التكاملية )، (%32.6نسااابة اكتسااااب الطلبة لعمليات العلم األسااااساااية منخفضاااة جدا )

( α≤1.15وكذلك اظهرت نتائ  الدراسااااااة عدم وجود فروق ذات داللة احصااااااائية عند مسااااااتوى الداللة )
وتوصاااااااااااالت الى وجود فروق ذات ، بين اكتساااااااااااااب طلبة المدارس الحكومية وطلبة مدارس وكالة الغو 

 ة( بين اكتساب الطالبات واكتساب الط ب لمفاهيم طبيعα≤1.15داللة احصائية عند مستوى الداللة)
 .العلم وعملياته لصالح الطالبات

دراسااااة هدفت الى معرفة مدى تضاااامن محتويات كتاب العلوم للمرحلة  (8111وزيد ) الحدبانيواجرى 
ومن أجل ذلك أعد الباح  اسااتمارة لتحليل محتوى تلك ، االساااسااية في الجمهورية اليمنية للتنور العلمي

قصاااااااء االساااااات، المعرفة العلميةى أبعاد التنور العلمي األربعة )( فقرة توزعت عل48الكتب وتكونت من )
ه  االتجاهات العلمية( واعتمد الباح  في دراساااااااته المن، العلم والتقنية والمجتمع والبيئة، يوالبح  العلم

وتللف مجتمع الدراساااة من جميع كتب العلوم للمرحلة األسااااساااية في ، الوصااافي أسااالوب تحليل المحتوى
لعلمي في اوتوصاااااااالت الدراسااااااااة الى النتائ  االتية: تفاوت نسااااااااب توافر أبعاد التنور ، الجمهورية اليمنية

كتب العلوم للمرحلة األسااااااساااااية وبصاااااورة واضاااااحة وكان التركيز في تلك الكتب على ب عد االساااااتقصااااااء 
( ثم ب عد العلم والتقنية والمجتمع %81.9( ويليها بعد المعرفة العلمية)%11.5والبح  العلمي بنساااااااابة )
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( من محتويات كتب %3.9وفي المرتبة األخيرة االتجاهات العلمية بنسااااااااااابة )، (%2.6والبيئة بنسااااااااااابة)
واوضااحت النتائ  أنه تم التركيز في ب عد االسااتقصاااء والبح  العلمي بصااورة ، العلوم للمرحلة األساااسااية

اوت نساااااااااااااااب كذلك تف، كبيرة على الم حظة وفي بعد المعرفة العلمية تم التركيز على الحقائق العلمية
بعد المعرفة ل أكبر توافراألساااااااسااااااية فقد وجد  أبعاد التنور العلمي في كل كتاب من كتب العلوم للمرحلة

العلمية في كتاب العلوم للصااااااااف الثاني األساااااااااسااااااااي ووجد أقل نساااااااابة توافر لهذا البعد في كتاب العلوم 
كما وجدت أكبر نساابة توافر لبعد االسااتقصاااء في كتاب العلوم للصااف الرابع ، للصااف الثال  األساااسااي

 كتاب العلوم للصف األول األساسي. األساسي واقل نسبة توافر لهذا البعد في

( 8164  نورالمشااار إليها في ) (Chippata & Fillman, 2007شليباتا وفيلمان )وهدفت دراسااة 
إلى تحليل خمساااااااااااة من كتب األحياء للمدارس الثانوية المساااااااااااتخدمة في الواليات المتحدة األمريكية في 

علم  م منظم للمعرفة  الطبيعية االستقصائية للضوء طبيعة العلم وذلك وفقًا ألربعة مجاالت: العلم كجس
العلم كطريقة في التفكير  العلم والتقنية والمجتمع  وتم تحليل سااتة فصااول في جميع الكتب وهي: طرق 

 العلم  الخ يا الوراثية  التطور  البيئة.

تحقق  األمريكيةوأظهرت نتائ  الدراسااااة أن كتب األحياء الخمسااااة المنشااااورة مؤخرًا في الواليات المتحدة 
المجاالت األربعة المحددة من تلك التي حللت قبل بتوازنًا أفضااااااااااااال في عرض مادة األحياء فيما يتعلق 

عامًا وخاصااااااة فيما يتعلق بتخصاااااايص النص رشااااااراك الط ب في التوصاااااال إلى ارجابات  وجمع  65
 المعلومات  وتعليمهم كيفية توجه العلماء في عملهم. 

بدراسااة هدفت الى تحليل محتوى كتاب العلوم للصااف التاسااع االساااسااي في  (8111) الدهمش وقد قام
واتبع الباح  المنه  الوصاااااافي التحليلي في هذه الدراسااااااة   ،اليمن في ضااااااوء معايير االهداف التعليمية

ولتحقيق هذا الهدف قام الباح  بتحليل كتاب العلوم للصااف التاسااع االساااسااي بجزأيه االول والثاني أما 
ينة الدراساااااااة فشاااااااملت ث ثة اجزاء من كتاب العلوم للصاااااااف التاساااااااع في اليمن مع دليل المعلم. وذلك ع

وم وتللف مجتمع الدراساااة من كتاب العل ،باساااتخدام اداة التحليل بعد اعدادها والتلكد من صااادقها وثباتها
لعلوم اللصاااف التاساااع في الجمهورية اليمنية بجزأيه حي  يخصاااص لكل صاااف دراساااي جزآن من كتب 

وقد توصلت الدراسة الى ان أهداف وحدات الكيمياء للصف التاسع  ،يدرس كل منهما في فصل مستقل
االساااسااي قد عرضاات بشااكل مقنع واضااحة بشااكل مقنع وال تثير الدافعية وال تثير التفكير وكذلك تنسااجم 

ليل بنتائ  تح أما فيما يتعلق ،بدرجة شاااااااابه مقنعة مع اهداف الدروس وال تنسااااااااجم مع اهداف االنشااااااااطة
اهداف وحدات مجال االحياء في كتاب الصف التاسع االساسي عرضت بشكل مقنعبارضافة إلى أنها 

وكذلك تنسااااااااااااااجم معه اهداف  ،وتنسااااااااااااااجم بدرجة مقنعة مع اهداف الدروس، والتفكير ال تثير الدافعية
تبين ء واألحياء فقد فأما في ما يتعلق بلهداف وحدات الفيزياء  والكيميا، االنشااااااااااطة بدرجة شاااااااااابه مقنعة
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كما انها  ،ال تثير الدافعية وكذلك ال تثير التفكير ،غير واضحة بشكل مقنع ،أنها لم تعرض بشكل مقنع
وجاءت األهداف غير منسجمة مع أهداف األنشطة بدرجة  ،ال تنسجم بدرجة مقنعة مع أهداف الدروس

 .شبه مقنعة

محتوى منهاج العلوم للصاااااااااف العاشااااااااار وفقًا دراساااااااااة هدفت إلى تحليل  (8111أجرت الصللللللادق )وقد 
لمعايير الثقافة العلمية ومدى اكتسااااااااااااااااب الطلبة لها في غزة  واعتمدت الباحثة في دراسااااااااااااااتها المنه  
الوصااااااااافي التحليلي  ومن أجل تحقيق نتائ  الدراساااااااااة قامت الباحثة بتصاااااااااميم أداة تحليل محتوى كتاب 

بة ية   واختبار لقياس مساااااتوى الثقافة العلمية لدى الطلالعلوم للصاااااف العاشااااار وفق معايير الثقافة العلم
وشااااااااااامل االختبار على عدة ابعاد وهي) المعرفة العلمية  عمليات العلم ومهارة حل المشاااااااااااك ت  البيئة 
وكيفية التعامل معها  التفاعل بين العلم والتكنولوجيا( تللف مجتمع الدراسااااااااااااة من جميع طلبة الصااااااااااااف 

( 31( طالبة موزعين على )5123( طالبًا و)3181ية بغزة وعددهم )العاشاااااااااااااار في المدارس الحكوم
( شاااااعبة دراساااااية موزعة 68مدرساااااة ومن محتوى كتاب العلوم بجزأيه أما عينة الدراساااااة فقد تكونت من)

  وقد اساااااااااافرت ( طالبًا وطالبة342كلي للعينة )على أربعة مدارس تم اختيارهم عشااااااااااوائيًا وكان العدد ال
عف تناول محتوى كتاب العلوم للصاااف العاشااار للثقافة العلمية  عدم وجود فروق نتائ  الدراساااة عن ضااا

ذات داللة إحصاااااااااائية في مساااااااااتوى الثقافة العلمية تعزى لعامل الجنس حي  ان الذكور اكثر مهارة من 
 االنا .

دراساااااااااة هدفت إلى الكشاااااااااف عن مكونات الثقافة العلمية في كتب  (Mumba, 2006مومبا )وأجرى 
بارات مقرر الفيزياء لط ب المرحلة األساااااااسااااااية العليا في زامبيا  وتكونت عينة الدراسااااااة من وأوراق اخت

( ورقة اختبار  واسااتخدم 65ث   كتب للفيزياء للصاافوف )العاشاار  والحادي عشاار  والثاني عشاار( و )
سااااااااااب نالباح  أداة لتحليل المحتوى في ضااااااااااوء مكونات الثقافة العلمية  واظهرت نتائ  الدراسااااااااااة أن ال

المئوية المتوسااااااااااااااطة لمكونات الثقافة العلمية في كتب الفيزياء كانت كما يلي: العلم كبناء معرفي كانت 
(  والتفاعل %1(  والعلم كطريقة في التفكير)%61(  والعلم كطريقة في البح  واالسااااااااتقصاااااااااء)98%)

مكونات الثقافة العلمية (  وكذلك جاءت النسب المئوية المتوسطة ل%4بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع)
(  والاعالام كاطارياقاااااااة فاي الاباحااااااا  %61فاي أوراق االخاتاباااااااارات كاماااااااا يالاي: الاعالام كابانااااااااء ماعارفاي)

(  والتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع %81(  والعلم كطريقة في التفكير)%14واالسااااااااااااتقصاااااااااااااء)
(6%.) 

ة  لتحديد مدى تحقيقها بتحليل كتب العلوم الحياتي( Haury, 2000دراسلللللللللة هاري ) وكذلك اهتمت
ألهداف تدريس العلوم حسااااااااااااااب المعايير الوطنية بالواليات المتحدة األمريكية  حي  اسااااااااااااااتخدم الباح  

( كتب  61تحليل المحتوى وركز على الموائمة بين المعايير ومحتوى كتب الجيولوجيا والتي بلغ عددها)
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ي حوالت  األساااااااااساااااااالية  مواد الطاقة والتوركز التحليل على المجاالت اآلتية وهي )هياكل ووظائف الخ
  وتوصلت نتائ  الدراسة إلى إهمال معظم الكتب لهذه المفاهيم  بارضافة إلى تركيزها الجزيئي للوراثة(

على المعلومات الساااااااااطحية بداًل من المعلومات المهمة  بارضاااااااااافة إلى عرض األمثلة والتوضااااااااايحات 
يحصااالون على مسااااعدة قليلة من الكتب عند القيام بإجراء  بطريقة مجردة أكثر من الحساااية  وأن الطلبة

 األنشطة العلمية.

دراساااااااااااااااة هدفت الى التعرف على مدى تناول منه  العلوم  (8111اجرى فراج )وفي تحليل المحتوى 
واتبع الباح  في  ،بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ألبعاد العلم وعملياته وفهم الت ميذ لها

 ،دراساااااته المنه  الوصااااافي التحليلي )والمنه  التجريبي للتعرف على فهم الت ميذ ألبعاد العلم وعملياته(
وأعد الباح  من اجل ذلك قائمة أبعاد فهم طبيعة العلم وعملياته تللفت من تسااعة عشاار مهارة أساااسااية 

 ،االسااااااااااااااتنتاااااج ،ليااااة التفساااااااااااااايرعمليااااات تكااااام ،ضاااااااااااااابط المتغيرات ،فرض الفروض ،وهي) التجريااااب
كذلك أعد و  ،وظائف العلم( ،خصاااائص العلم ،اخ قيات العلم ،نتائ  العلم ،عمليات اسااااساااية،التصااانيف

( من موضااااوعات منه  %51وتللفت عينة الدراسااااة بنساااابة ) ،الباح  اختبار فهم طبيعة العلم وعملياته
ما من أجل ا ،تم اختيارها بطريقة عشااااااوائيةالعلوم السااااااتة المقررة على ت ميذ المرحلة المتوسااااااطة والتي 

تطبيق اختبار فهم طبيعة العلم وعملياته فقد تم اختيار عينة تللفت من مجموعتين من ت ميذ المرحلة 
المتوسطة في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية 

( 686يذًا بالصف األول المتوسط والمجموعة الثانية من )( تلم644حي  تكونت المجموعة األولى من)
وارد في الكتااااب الث ثااااة وجاااااءت نتااااائ  عمليااااات العلم ال ،تلميااااذا من الصااااااااااااااف الثااااالاااا  المتوسااااااااااااااط

 ، الفروض فرض، ضااابط المتغيرات ،والتكاملية: التفساااير ،االساااتنتاج، التصااانيف، :الم حظة)األسااااساااية
( على %41ر أعلى تكرار بالنسبة لعمليات العلم االخرى بنسبة )التجريب( كما يلي: نالت مهارة التفسي

( على الترتيب ثم %86)،(%86.9ويليها مهارتي الم حظة واالستنتاج بنسبة) ، مستوى الكتب الث ثة
بينما تذيلت مهارتي ضاااااااااابط ،(%2.5ومهارة التصاااااااااانيف بنساااااااااابة )، (%68.3مهارة التجريب بنساااااااااابة )

وفيما يتعلق ، ( على الترتيب%1.2)، (%5.3عمليات العلم بنسااااااااااابة)المتغيرات وفرض الفروض قائمة 
بينما بلغ متوساااط ، (%84بنتائ  تطبيق االختبار فقد بلغ متوساااط افراد مجموعة الصاااف االول بنسااابة )

وهي نساااابة أقل من المتوسااااط مما يشااااير الى انخفاض مسااااتوى ، (%36أفراد مجموعة الصااااف الثال  )
 وعملياته. الت ميذ في فهم طبيعة العلم

الى التعرف على مدى تناول محتوى كتب العلوم المدرسااية بالمرحلة  (1998دراسة محمد )وقد هدفت 
 للتعرف على مدى تناول تخدم الباح  أداة لتحليل المحتوىارعدادية لعمليات االسااااااااتقصاااااااااء  وقد اساااااااا

وتللف مجتمع الدراساااة من ( بندًا  20محتوى الكتب المدرساااية للعلوم لعمليات االساااتقصااااء تكونت من )
( وحدة تشاااااااااااملها 12جميع كتب العلوم الث ثة للمرحلة ارعدادية وقد تم اختيار سااااااااااات وحدات من بين)
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الكتب الث ثة  وذلك بطريقة عشااااااااااااااوائية بواقع وحدتين من كل كتاب  فكانت الوحدة الثالثة والرابعة  
الثة والوحدة الرابعة من الكتاب الثال   وقد والوحدة األولى والخامساااااااااااااااة من الكتاب الثاني   والوحدة الث

توصااالت الدراساااة الى غياب كثير من عمليات االساااتقصااااء في كتاب الصاااف األول اعدادي مثل كيفية 
تحليل المشااااااك ت العلمية  تناول المحتوى بشااااااكل معقول عملية طرل األساااااائلة وتفسااااااير النتائ   غياب 

فيما يتعلق بكتاب الصاااااااااااف الثاني االعدادي فقد بينت  الرساااااااااااوم والصاااااااااااور تماما من الوحدة الرابعة اما
النتائ  عدم تناول المحتوى لثمانية بنود بشاكل تام بالنسابة للوحدتين األولى والخامساة من كتاب الصاف 
الثاني: مثل كيفية بناء الفروض  وصااااف الم حظات والقياسااااات  وكذلك لم يذكر أسااااماء العلماء على 

ان معالجة وتناول المحتوى للعمليات االسااتقصااائية األخرى بلوزان ضااعيفة االط ق  هذا بارضااافة الى 
جدا  اما فيما يتعلق بنتائ  الكتاب الثال  اعدادي فقد توصاااااااااااااالت النتائ  الى عدم تناول المحتوى في 

( بندا من البنود القائمة  وان باقي العلميات ليست لها اوزان  14الوحدة الثالثة من كتاب الصف الثال )
م ذكر أسااااااااااااماء العلماء اال ث   مرات فقط مرتين في الوحدة الثالثة والثالثة في الوحدة الرابعة وعدم عد

ى مرة و تعرض أي من الوحدتين للخلفيات االجتماعية والشخصية للعلماء  عدم ظهور الرسوم البيانية س
 واحدة في الوحدة الرابعة.

تحليلية للمشاااااك ت البيئية في كتب العلوم في المملكة العربية الساااااعودية   ( بدراسلللة9111الفالج )قام 
بناء أداة ومن أجل ذلك قام الباح  ب ه  الوصفي بلسلوب تحليل المحتوى واتبع الباح  في دراسته المن

لتحليل المحتوى وتتكون من سااااااااتة محاور)تلو  الهواء  تلو  المياه  تلو  التربة  التلو  االشااااااااعاعي  
( بندًا وتللف مجتمع الدراساااة 49لو  بالضاااجي   التصاااحر وحماية الحياة الفطرية( تم توزيعهم على )الت

  ( كتاباً 83ثانوية والمكونة من )من جميع كتب العلوم في المراحل الث ثة االبتدائية والمتوسااااااااااااااطة وال
وهذه النسااابة تقل ( %48( بندًا أي بنسااابة )68وتوصااالت الى أن مجموع البنود في المرحلة المتوساااطة )

 ( بندًا.83كثيرًا مقارنة بنتائ  المرحلة االبتدائية حي  ان مجموع البنود فيها)

 التعقيب على الدراسات  4.8

من خ ل اساااتعراض الباحثة للدراساااات الساااابقة المتصااالة بالدراساااة الحالية  تشااامل الباحثة مدى االتفاق 
 ي: واالخت ف بين هذه الدراسات من خ ل التعقب اآلت

اتبعت كافة الدراساااات الساااابقة المنه  الوصااافي  وتتفق الدراساااة الحالية مع الدراساااات الساااابقة من حي  
المنه  المستخدم وهو المنه  الوصفي  واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أهدافها  حي  

ير العليا في ضاااااااوء معايهدفت الدراساااااااات الساااااااابقة إلى تحليل محتوى كتب العلوم للمرحلة األسااااااااساااااااية 
( ودراسة 8165متنوعة والتعرف على مدى امت ك الطلبة لبعض هذه المعايير كما في دراسة أبو ندا )

 (8164الحياري  الرواشااااااادة )( و 8161( والجهوري  والخروصاااااااي )8164( وشااااااااهين )8163دهمان )
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العنزي و ( 6112)( ومحمد 6115( والفال  )8112( ودراسااااااااة شااااااااحادة )8111ودراسااااااااة محمد العرجا)
والهااادي (Mumba, 2006)ممبااا( و 8119الحاادباااني وزيااد )و ( 8163( ودراساااااااااااااااة نشااااااااااااااوان )8161)
(8161.) 

وتباينت الدراسااااة الحالية مع عدد من الدراسااااات السااااابقة في المادة الدراسااااية المتناولة  حي  اسااااتهدفت 
تناولت مادة الرياضاااايات كما في  منأما الدراسااااات السااااابقة منها الدراسااااة الحالية مادة "العلوم والحياة"  

( 8161(  وتناولت دراسة الفرا )8164(  والجغرافيا كما في دراسة الكحلوت )8163دراسة عبد القادر)
شاااااااااااااايباااااااتااااااا  اللغااااااة العربيااااااة  وفي العلوم منهااااااا اسااااااااااااااتهاااااادفاااااات مااااااادة األحياااااااء كمااااااا في دراسااااااااااااااااااااة

(  ودراساااااااااة أبو 8111هادي )  ومادة الفيزياء كما في دراساااااااااة ال(ChippataFillman, 2007)فيلمان
( اقترال تصااور لتطوير 8163 وتناولت دراسااة نشااوان ) (Mumba,2006)ودراسااة   (8166مهادي )

 (.8119كتب الكيمياء  ومنها استهدفت العلوم في المرحلة األساسية كما في دراسة الحدباني وزيد )

( وأبو 8161ومنها دراساااة العنزي )واساااتخدمت كافة الدراساااات أداة لتحليل المحتوى المناه  الدراساااية. 
( ودراسة الجهورى 8164( ودراسة الحيارى والرواشدة )8163( ونشوان )8163( ودهمان )8165ندا )

 ,Mumba)( ودراساااااااااااااااة مومباا 8119الادهمش )و ( 8119( والحادبااني وزياد )8161والخروصااااااااااااااي )
(  وفي 8161عنزي )(  وال6115( والفال  )6112ومحمد ) (Haury, 2000)  ودراسة هاري (2006
  وكذلك اتفقت الدراسة مع الدراسات في استخدامها ل ختبار كلداة إلى (8161راسة الهادي )الفيزياء د

جااناب أداة تحليال المحتوى وذلاك من أجال قيااس مادى امت ك الطلباة لبعض المهاارات التي يحلال في 
العرجا و ( 8166وأبو مهادي )( 8164( والكحلوت )8161دراسة عبد الكريم )في ضوئها المنهاج كما 

للغة العربية (  وفي ا6112( ومحمد )8111( وفراج )8111( والصاااااادق )8112( وشاااااحادة )8111)
  وفي الجغرافيا دراسااااااااااة الكحلوت (8161لفيزياء دراسااااااااااة عبد الكريم )  أما في ا(8161دراسااااااااااة الفرا )

(8164.) 

دام االسااتبانة كلداة للتعرف على وجهة نظر ( في اسااتخ8163واختلفت الدراسااة مع دراسااة عبد القادر )
المعلمين  كما وتنوعت عينة الدراسة المستخدمة في الدراسات السابقة  سواء كانت عينة من الكتب أو 

( في 8164عينة طلبة  للمرحلة األساااسااية العليا  في حين اختلفت الدراسااة الحالية مع دراسااة شاااهين )
 مجتمع الدراسة.

وتبين للباحثة من خ ل الدراسااااااااااااات السااااااااااااابقة أن عملية تحليل محتوى المناه  الدراسااااااااااااية في المراحل 
المختلفة وفقًا للمعايير المتنوعة حظيت باهتمام واسااع وكبير من قبل الباحثين  وأن هناك قلة في تحليل 

ارات المشاااااااك ت  مهمحتوى كتب العلوم والحياة في ضاااااااوء مهارات التعلم والتفكير مجتمعة )مهارة حل 
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التفكير الناقد  مهارات التفكير االبداعي  مهارة االتصااااال والتعاون  الثقافة ارع مية والمعلوماتية(  فلم 
 تعثر الباحثة على أية دراسة تم تحليلها وفقًا لمهارات التعلم والتفكير ككل.

اهتمت بتحليل منهاج "العلوم  وتميزت الدراساااااااة الحالية عن الدراساااااااات الساااااااابقة أن الدراساااااااة الحالية قد
والحياة" لصااافوف المرحلة األسااااساااية العليا )الساااابع  الثامن  التاساااع( في ضاااوء مهارات التعلم والتفكير 

  وهو ما 8162/8161ومدى اكتساااب طلبة المرحلة األساااسااية العليا لهذه المهارات في العام الدراسااي 
ي حين حليل وتفسير البيانات)التحليل الكمي والنوعي( فلم تتناوله أي من الدراسات السابقة وكذلك في ت

اهتمت الدراساااات الساااابقة بتحليل محتوى العلوم لصااافوف متنوعة من صااافوف المرحلة األسااااساااية العليا 
في ضاااااوء معايير متنوعة ومللوفة  واتبعت جميع الدراساااااات الساااااابقة المنه  الوصااااافي بلسااااالوب تحليل 

أداة التحليل واالختبار كلدوات لتحقيق أهدافها  وهي المناساااااابة  المحتوى  واسااااااتخدمت معظم الدراسااااااات
للمنه  الوصافي التصاميم التحليل الذي تبنته الدراساات الساابقة  واساتخدمت الدراساة الحالية أداة لتحليل 
المحتوى في ضااااوء مهارات التعلم والتفكير  واختبار لقياس مدى امت ك طلبة المرحلة األساااااسااااية العليا 

 مهارات.لهذه ال

واسااااتفادت هذه الدراسااااة من الدراسااااات السااااابقة  في بناء أدوات الدراسااااة )أداة تحليل المحتوى  مهارات 
التعلم والتفكير(  وكذلك االساااتفادة من األسااااليب ارحصاااائية المساااتخدمة  وبناء اختبار  والمسااااهمة في 

 مناقشة النتائ  وربطها بالدراسات السابقة وتقديم التوصيات.
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 الفصل الثّالث
جراءاتها  طريقة الّدراسة وا 

يتناول هذا الفصال وصافًا رجراءات الدراساة التي تم اتخاذها لتحقيق اهداف الدراساة  حي  يتحد  عن 
منهجية الدراسااة  ومجتمع الدراسااة وعينتها  وكذلك يشاامل على وصااف ألدوات الدراسااة وطريقة اعدادها 

 .لهاارحصائية المستخدمة للوصول لنتائ  الدراسة وتحليخطوات تطبيق الدراسة والمعالجة 

 منهج الدراسة: 9.4

مهارات التعلم والتفكير المتضاااااااااامنة في محتوى كتب  إلىالتعرف  إلىنظرًا ألن الدراسااااااااااة الحالية تهدف 
ة للمرحلة األسااااساااية العليا ومدى اكتسااااب الطلبة لها  تم اعتماد المنه  الوصااافي بلسااالوب االعلوم والحي

 تحليل المحتوى.

 مجتمع الدراسة: 8.4

يتكون مجتمع الدراسااااة من كتب العلوم والحياة للمرحلة األساااااسااااية العليا في فلسااااطين )السااااابع  الثامن  
التاساااع( الجزء االول  وكذلك من جميع طلبة المرحلة األسااااساااية العليا بالمدارس الحكومية في محافظة 

 (.61311جنوب الخليل والبالغ عددهم )

 عينة الدراسة: 4.4

جميع كتب العلوم والحياة للصااااف السااااابع والثامن والتاسااااع من المرحلة األساااااسااااية العليا تناولت الباحثة 
 في فلسطين  والتي جاءت موزعة كما يلتي:

 (: توزيع مواضيع كتب العلوم والحياة لصفوف المرحلة األساسية العليا9.4جدول )
 الصفحاتعدد  عدد الوحدات الجزء الصف

 665 3 األول السابع األساسي
 614 3 األول الثامن األساسي
 685 4 األول التاسع األساسي
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( 115عشااااوائية من طلبة المرحلة األساااااسااااية العليا وتكونت من ) عنقوديةوقامت الباحثة باختيار عينة 
طالبًا وطالبة موزعون على طلبة الصاااااف الساااااابع والثامن والتاساااااع خ ل الفصااااال الدراساااااي األول للعام 

 (.8169/8162الدراسي)

( من طلبة صاااااف 681الباحثة باختيار عينة عشاااااوائية اساااااتط عية من مجتمع الدراساااااة قوامها) قامتو 
ن طالبات الصااف الثامن ( طالبة م21السااابع والثامن والتاسااع من مجتمع الدراسااة األصاالي  تتللف من)

م تعلالاختبار مهارات " ثبات( طالبًا من ط ب الصاااف الساااابع وذلك بهدف التحقق من 31)والتاساااع  و
 .التعرف على ظروف االختبار والزمن ال زموالتفكير" و 

 متغيرات الدراسة 3.4
 المتغير التابع: درجة اكتساب الطلبة لمهارات التعلم والتفكير. -
 المتغير المستقل: الجنس -

 أدوات الدراسة: 1.4

( ودراسة 8111قامت الباحثة بعد اط عها على األدب التربوي والدراسات السابقة مثل دراسة الشمري )
( ببناء أربعة أدوات للدراسة وهي: أداة تحليل المحتوى  واختبار مهارات التعلم والتفكير 8164الكحلوت)

هارات سااااي  اختبار لمللصااااف السااااابع األساااااسااااي  اختبار مهارات التعلم والتفكير للصااااف الثامن األسااااا
 ي:لتي وتمت خطوات بناء األدوات كما يالتعلم والتفكير للصف التاسع األساس

 أداة تحليل المحتوى: 9.1.4

التربوي والدراساااااات الساااااابقة قامت ببناء أداة لتحليل المحتوى في ضاااااوء  األدببعد اط ع الباحثة على 
مهارة فرعية موزعة على خمسااااة مهارات أساااااسااااية وهي  95مهارات التعلم والتفكير  وتكونت األداة من 

  مهارة االتصاااااااااااال والتعاون  الثقافة ارع مية اربداعيالتفكير  )مهارة حل المشاااااااااااك ت  التفكير الناقد
 والمعلوماتية(  وقد تم التحقق من األداة وفق اآلتي: 

ى المناسااااااااابة لتحليل المحتو االط ع على األدب التربوي والدراساااااااااات الساااااااااابقة للتعرف على الطرق  .6
 والتي تساعد في تحقيق أهداف الدراسة.

علم التعرف على مهارات الت إلىتحديد الهدف من عملية تحليل المحتوى  حي  هدفت هذه العملية  .8
والتفكير المتضمنة في كتب العلوم والحياة في المرحلة األساسية العليا في فلسطين  ومدى اكتساب 

   الفلسطيني ومدى تركيز المحتوى على هذه المهارات.الطلبة لها وفق المنه
تحديد عينة التحليل  حي  اشاتملت عينة التحليل على محتوى كتب العلوم والحياة للصافوف الساابع  .4

 التابعة لمديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل. المدارسوالثامن والتاسع في 
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 ( من مهارات التعلم والتفكير وهي:5تحديد محاور التحليل حي  اعتمدت الدراسة على ) .3
 ( مهارة فرعية.65مهارة حل المشك ت وتضمنت على ) (أ
 مهارة التفكير الناقد. وتضمنت على خمسة مهارات أساسية وهي: (ب
 ( مؤشرات فرعية.4مهارة االستنتاج: وتضمنت على ) -
 ( مؤشرات فرعية.1معرفة االفتراضات: وتضمنت ) -
 ( مؤشرات فرعية.5تقويم المناقشات: وتضمنت على) -
 ( مؤشرات فرعية.3مهارة التفسير: وتضمنت على ) -
 ( مؤشرات فرعية.4مهارة االستنباط: وتضمنت على) -

 ج( مهارة التفكير اربداعي واالبتكار: وضمنت على ث   مهارات أساسية وهي:
 ( مؤشرات فرعية.2مهارة الط قة: وتضمنت على) -
 فرعية.( مؤشرات 1مهارة المرونة: وتضمنت على ) -
 ( مؤشرات فرعية.1األصالة: وتضمنت على ) -

 ( مؤشرات فرعية.1د( مهارة االتصال والتعاون: وتضمنت على )
 ( مؤشرات فرعية.9ه( الثقافة ارع مية والمعلوماتية: وتضمنت على )

تحديد وحدة التحليل  حي  اختيرت وحدة الفقرة والفكرة كوحدات لتحليل محتوى كتب العلوم والحياة  .5
ورة يبين لصاااااااااعلى اعتبار أنها تمثل ما قد يتضاااااااامن المحتوى من مؤشاااااااارات لمهارات التعلم والتفكير 

 .(6 ملحقالصورة األولية لاداة التحليل )
 ل وفق الخطوات اآلتية:خطوات عملية التحليل حي  تمت عملية التحلي .1
قراءة محتوى العلوم والحياة للصاااااف الساااااابع والثامن والتاساااااع قراءة تحليلية  لكونها موضاااااوع عملية  -

 التحليل.
 البدء بعملية التحليل لتحديد مدى تضمين محتوى العلوم والحياة لمهارات التعلم والتفكير. -
ئوية يمكن إلى تكرارات ثم إلى نسااااااااب م تفريغ نتائ  التحليل وتصاااااااانيفها في قوائم الرصااااااااد وتحويلها -

بشااااكل )صااااريح  ضاااامني  وغير متضاااامن( حي  يعتبر الصااااريح ما ورد  تفساااايرها أو التعليق عليها
بشكل ظاهر ومعلن عنه في المحتوى  والضمني ما جاء بشكل غيرظاهر ويستدل عليه من السياق 

 .مأما الغير متضمن ما لم يظهر في كل من المحتوى واألنشطة والتقوي
 المحتوى للتلكد من صدق أداة تحليل المحتوى قامت الباحثة بالخطوات اآلتية: صدق أداة تحليل .9
تحليل وحدتين من وحدات كتاب العلوم والحياة للصف السابع األساسي  تم اختيارها عشوائيا وتبين  -

 من شمول قائمة مهارات التعلم والتفكير للمؤشرات المنطوية في المحتوى.
 ي:لتد من التحليل قامت الباحثة بما يالتحليل  وللتلكثبات أداة  .2
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الثبات عبر الزمن: قامت الباحثة بإعادة تحليل وحدتين من وحدات كتاب العلوم والحياة للصااااااااااااااف  -
الساااااابع األسااااااساااااي بعد مرور فترة خمساااااة عشااااار يومًا ثم قامت بحسااااااب ثبات األداة بمرور الزمن 

 باستخدام معادلة الثبات وهي:
 مجموع التكرارات  ( ÷عدد مرات االخت ف -عدد مرات االتفاق الثبات = )معامل 
 يوضح معامل الثبات بين الوحدتين:( 8.4)والجدول 

 

 (: نتا ج معامل الثبات للوحدة األولى والثالثة لكتاب العلوم والحياة للصف السابع8.4جدول)
 معامل الثبات التحليل الثاني التحليل األول 

 األهداف
 1.12 31 52 صريح
 1.15 326 396 ضمني

 1.18 412 1 4 غير متضمن

 المحتوى
 1.91 353 564 صريح
 1.11 6641 113 ضمني

 1.89 6923 6641 غير متضمن

 األنشطة
 1.11 314 398 صريح
 1.91 145 516 ضمني

 1.43 6681 951 غير متضمن

 التقويم
 1.44 144 383 صريح
 1.85 6812 911 ضمني

  1.12 3423 3129 غير متضمن
 

 (.1.1عامل الثبات الكلي ألداة التحليل )مالثبات لكل فئة كان  وبعد حساب معامل

 اختبار مهارات التعلم والتفكير 8.1.4

 لتعلمالمهارات" تإعدادث ثة اختبارام التربوي والدراسااااااااااااااات السااااااااااااااابقة  ت األدببعد اط ع الباحثة على 
د  التفكير الناقالتفكير  والتفكير" حي  يتكون االختبار من خمساااة مهارات أسااااساااية وهي حل المشاااك ت

وفق  الباحثة االختبار أعدت  مهارات االتصااااااال والتعاون  الثقافة ارع مية والمعلوماتية  وقد اربداعي
 الخطوات اآلتية:
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مدى امت ك طلبة المرحلة األساااسااية  قياس إلىتحديد الهدف من االختبار: حي  يهدف االختبار  -9
 العليا لمهارات التعلم والتفكير المتضمنة في محتوى كتب العلوم والحياة.

صااااااااااااااياغة فقرات االختبار: قامت الباحثة ببناء ث ثة اختبارات لقياس مهارات التعلم والتفكير لدى  -8
لمهارات التعلم  مناساابةتكونم بناء فقرات االختبار بحي  السااابع والثامن والتاسااع وت فو طلبة الصااف
 ممثلة للمحتوى العلمي.  و مناسبة لمستوى الطلبة  و مة لغويًا وعلمياً سلي  و والتفكير

واشااااااتمل محتوى االختبارات الث ثة للصاااااافوف السااااااابع األساااااااسااااااي والثامن والتاسااااااع التي قامت الباحثة 
  اربداعي رفكير الناقد  التفكيالت بإعدادها على مهارات التعلم والتفكير الخمسااااااة وهي )حل المشااااااك ت

( 61مهارة االتصاااااال والتعاون  الثقافة ارع مية والمعلوماتية(  وتكون االختبار للصااااافوف الث ثة من )
ساااااؤااًل حي  تكون من شاااااقين أحدهما مقاليًا وهو قسااااام خاص بالتفكير اربداعي  والقسااااام الثاني أسااااائلة 

على مهارات )حل المشاااك ت  التفكير الناقد  الثقافة  ( ساااؤال مقسااامة69اختيار من متعدد ويتكون من)
ارع مية والمعلوماتية  االتصاااااااااااااااال والتعاون(  وتتم اسااااااااااااااتجابة المفحوص في هذا الجزء باختيار أحد 

 البدائل الث ثة  بحي  يمثل أحد البدائل إجابة صحيحة  وتمثل بقية البدائل إجابات خاطئة.

ابة تتم اساااااااااتجابة المفحوص عنه بطريقة كتابية  وذلك بكتفاربداعي  أما القسااااااااام المتعلق بمهارة التفكير
 :(4.4)أكبر عدد ممكن من النقاط حول األسئلة المعطاة  ويمكن توضيح ذلك من خ ل الجدول 

 

 (: توزيع مهارات التعلم والتفكير لصفوف المرحلة األساسية العليا4.4جدول )
 التاسعالصف  الصف الثامن الصف السابع المهارة

 69 64 9 66 61 66 65 حل المشكالت
 62 63 61 1 4 8 61 69 68 2 8 8 1 61 63 61 التفكير الناقد

 6 5 66 6 1 6 5 التفكير اإلبداعي
 68 61 61 9 3 62 63 1 3 68 9 3 4 االتصال والتعاون

 65 2 1 65 64 61 5 4 61 62 69 64 1 2 الثقافة اإلعالمية والمعلوماتية
 

قامت الباحثة بوضاااااااااااع تعليمات االختبار على الصااااااااااافحة األولى منه : كتابة تعليمات االختبار -4
 ي:لتبحي  يرشد الطلبة إلى كيفية ارجابة  وكانت التعليمات كما ي
هو ألغراض البح  العلمي لذلك يرجى  إنماهذا االختبار ليس له ع قة بقياس تحصااااااااايلك مادة العلوم 

 قراءة التعليمات التالية بتمعن قبل البدء بارجابة:
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يتكون هذا االختبار من أسئلة بعضها يسمح لك بلن تطرل أكبر عدد ممكن من األفكار حول المواضيع 
المعطاة بحرية حي  يتيح لك أن تكتب ما تريد حول الموضااااااااااااااوع دون خوف أو تردد ويجب عليك أن 

ة بدائل عمتميزة وغير اعتيادية  والبعض اآلخر أساائلة االختيار من متعدد )لكل سااؤال أرب إجابتكتجعل 
عن جميع األساائلة. واختيار إجابة واحدة فقط  وذلك برساام دائرة حول  ارجابةحداهما صااحيحة( عليك إ

 ارجابة الصحيحة.

ملحق )الباحثة الصاااااااااورة األولية الختبار مهارات التعلم والتفكير  أعدتصللللللدق فقرات االختبار: -3
الباحثة بعرضاااااااااااه على مجموعة من قامت   (4ومن أجل التوصااااااااااال إلى صاااااااااااورته النهائية )ملحق  (8

 وذلك الستط ع آرائهم حول األمور اآلتية:( 3ملحق)المحكمين

 مدى مناسبة األسئلة لمستوى الط ب. -
 مدى ص حية فقرات االختبار لغويًا وعلميًا. -
 إمكانية الحذف أو ارضافة أو التعديل في فقرات االختبار. -

ثل تعليمات االختبار كما يظهر بالصااااااااااااورة النهائية  تعديل بعض الفقرات م إلىوقد أشااااااااااااار المحكمون 
 ائية.االختبارات بصورتها النه إخراجوقامت الباحثة بتعديل ما أوصى به المحكمون  وتم في النهاية 

عينة االسااااااااتط عية من مجتمع الدراسااااااااة القامت الباحثة بتطبيق االختبار على : ثبات االختبار -1
( طالبة من الصااف الثامن  31المرحلة األساااسااية العليا  تتكون من )( من طلبة 681األصاالي قوامها )

( طالبًا من ط ب الصاااااااااف الساااااااااابع وذلك بهدف التلكد من 31( طالبة من الصاااااااااف التاساااااااااع  )31و)
صاااااااااا حية اختبار مهارات التعلم والتفكير  والعمل على قياس الصاااااااااادق والثبات بالطريقة ارحصااااااااااائية 

 المناسبة:

 فية:طريقة التجز ة النص -أ

قرات بين مجموع درجات الفباسااااااتخدام طريقة التجزئة النصاااااافية قامت الباحثة بحساااااااب معامل االرتباط 
  ي: تلات التعلم والتفكير  وجاءت كما يوع درجات الفقرات الزوجية  والمكونة الختبار مهار مالفردية  ومج

 الثامن، التاسع(: نتا ج معامل التجز ة النصفية الختبارات صفوف السابع، 3.4جدول )
 التجز ة النصفية الصف
 1.11 السابع
 1.92 الثامن
 1.96 التاسع
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 بارلفقرات االختالصاااااااااعوبة والتمييز  معامل الصاااااااااعوبة والتمييز: قامت الباحثة بحسااااااااااب معامل -ب
 والثامن والتاسع وجاءت كم في الجدول اآلتي: للصفوف السابع

 

 للصف السابع والثامن والتاسع (: نتا ج معامل الصعوبة والتمييز1.4جدول)

 معامل الصعوبة السابع
معامل 
 صعوبةلمعامل ا الثامن التمييز

معامل 
 معامل الصعوبة التاسع التمييز

معامل 
 التمييز

6 1.38 1.14 6 1.4 1.44 6 1.61 1.13 
8 1.11 1.19 8 1.32 1.63 8 1.58 1.4 
4 1.58 1.66 4 1.1 1.31 4 1.28 1.3 
3 1.66 1.14 3 1.32 1.85 3 1.28 1.65 
5 1.16 1.19 5 1.81 1.88 5 1.64 1.64 
1 1.41 1.14 1  .3 1.83 1 1.34 1 
9 1.94 1.14 9 1.62 1.88 9 1.61 1.12 
2 1.11 1.15 2 1.11 1.31 2 1.3 1.11 
1 1.15 1.66 1 1.41 1.31 1 1.39 1.69 
61 1.59 1 61 1.98 1.44 61 1.39 1.12 
66 1.54 1.19 66 1.5 1.81 66 1.34 1 
68 1.84 1.165 68 1.69 1.85 68 1.28 1.15 
64 1.42 1.14 64 1.11 1.81 64 1.15 1.12 
63 1.81 1.14 63 1.84 1.62 63 1.43 1 
65 1.81 1.66 65 1.26 1.33 65 1.11 1 
61 1.41 1.19 61 1.25 1.44 61 1.94 1.64 
69 1.31 1.19 69 1.18 1.66 69   

يتكون اختبار مهارات التعلم والتفكير من قسااااااااااامين  القسااااااااااام األول متعلق : االختبارتصلللللللحي   -1
علقة   والقسااام الثاني أسااائلة االختيار من متعدد المتاربداعيباألسااائلة المقالية المرتبطة بالتفكير 

بباقي المهارات )حل المشااااااااااك ت  التفكير الناقد  مهارة االتصااااااااااال والتعاون  الثقافة ارع مية 
 والمعلوماتية(  وقد اتبعت الباحثة اآلتي في تصحيح كل منهما:

 :ا يلتيمتصحيحها لاسئلة المقالية تصحيح األسئلة المقالية )التفكير اربداعي(:اعتمدت الباحثة في 
اختبار الصاااف الساااابع والتاساااع: ويشااامل على ساااؤالين للتفكير اربداعي  يتطلب أن يعدد الطالب فيهما 

من النتائ  المترتبة على موقف معين  وتم تصاااااااااحيح االختبار بحي  اعتمدت الباحثة أكبر عدد ممكن 
( إجابات 5( إذا قام بكتابة )6  حي  يحصاال الطالب على ع مة )إجابات( 5الحد األعلى لإلجابات )

( إذا قام بكتابة ث ثة إجابات صاااااااااحيحة وع مة صااااااااافر إذا قام الطالب 1.5صاااااااااحيحة ويلخذ ع مة )
 ل من ث   إجابات. بكتابة أق



56 
 

   لكل سااااؤال ع مة واحدة واعتمدتاربداعياختبار الصااااف الثامن: ويشاااامل على ث ثة أساااائلة للتفكير 
( إذا أجاب خمسااااااااة 6( إجابات حي  يحصاااااااال الطالب على ع مة )5الباحثة الحد األعلى لإلجابات )

صااااااااال على ع مة ( ع مة إذا أجاب الطالب ث   إجابات صاااااااااحيحة ويح1.5إجابات صاااااااااحيحة  و)
 )صفر( إذا أجاب الطالب أقل من ث ثة إجابات.

تصااحيح أساائلة االختبار من متعدد: تم تصااحيح هذا الجزء من االختبار بحي  تلخذ ارجابة الصااحيحة 
 حدة  واالجابة الخاطئة درجة صفر.درجة وا

 إجراءات تطبيق الدراسة 1.4

 تم اتباع الخطوات اآلتية من أجل تنفيذ الدراسة:
 االط ع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الع قة بموضوع الدراسة. -
 إعداد أداة تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" وفقًا لمهارات التعلم والتفكير. -
 إعداد اختبار لقياس مستوى مهارات التعلم والتفكير لدى طلبة المرحلة األساسية العليا. -
 (. 5 ملحق) من الجامعة ة لتحكيم أدوات الدراسةالحصول على ورقة تسهيل المهم -
 التلكد من صدق وثبات أدوات الدراسة. -
تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" لصفوف المرحلة األساسية العليا )السابع  الثامن  التاسع( من  -

 خ ل بطاقات التحليل النهائية.
تفكير في م والر مهارات التعلالحصااااااااول على تسااااااااهيل مهمة من تربية جنوب الخليل لتطبيق اختبا -

 (.1ملحقالمدارس )
تطبيق اختبار مهارات التعلم والتفكير على عينة من طلبة المرحلة األسااااااااساااااااية العليا في المدارس  -

 التابعة لتربية جنوب الخليل.
 المعالجة ارحصائية لنتائ  التحليل واختبار مهارات التعلم والتفكير. -
 التوصيات والمقترحات في ضوء النتائ .تقديم و  عرض النتائ  ومناقشتها -

 المعالجة اإلحصا ية 1.4

اسااااتخدمت الباحثة ارحصاااااء الوصاااافي لحساااااب المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية واالعداد 
 عادلة هولساااااتي لحسااااااب ثبات التحليلموالتكرارات والنساااااب المئوية وكذلك ارحصااااااء االساااااتداللي مثل 

 نمالنساااب ة ثحالبات دمواعت SPSSباساااتخدام برنام   للعينات المساااتقلةاختبار ت ومعامل سااابيرمان و 
 نسبة منخفضة. 41نسبة مقبولة وأقل من  33-41متوسط  ومن  51-35ومن ةفما فوق مرتفع 11
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 الفصل الرابع
 عرض نتا ج الّدراسة

الفصل عرضًا للنتائ  التي توصلت إليها هذه الّدراسة  بعد تطبيق أدوات الدراسة  هذا تتناول الباحثة في
 ويتم عرضها وفقًا ألسئلتها كاآلتي:

 الّنتا ج المتعلقة بالسؤال األول 9.3

ما مهارات التعلم والتفكير المتضلللللللللمنة في محتوى كتب "العلوم والحياة" للمرحلة والااذي ينص على
 األساسية العليا؟

ولإلجابة عن هذا الساااااؤال قامت الباحثة بتحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصااااافوف الساااااابع والثامن 
 والتاسع وفقًا لمهارات التعلم والتفكير وكانت النتائ  كاآلتي:

 حل المشكالت 9.9.3

( نتا ج تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصللللللللفوف السللللللللابع والثامن والتاسللللللللع في ضللللللللوء مهارة حل 9.3جدول )
 المشكالت

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 األهداف

 (6.15) 4 (2.89) 48 (3.61) 61 صريح
 (25.46) 833 (29.11) 441 (59.69) 851 ضمني

 (64.13) 41 (3.64) 61 (42.14) 695 غير متضمن
 (611) 821 (611) 492 (611) 354 المجموع الكلي

 المحتوى
 (62.44) 911 (84.6) 142 (63.19) 422 صريح
 (81.91) 216 (41.98) 6112 (54.65) 6499 ضمني

 (11.22) 8435 (49.98) 6131 (46.22) 281 غير متضمن
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 (611) 4254 (611) 8994 (611) 8516 المجموع الكلي

 األنشطة

 (42.14) 89 (69.31) 628 (46.11) 415 صريح
 (82.14) 611 (31.94) 381 (49.63) 381 ضمني

 (44.13) 836 (36.29) 342 (46.81) 416 غير متضمن
 (611) 961 (611) 6131 (611) 6655 المجموع الكلي

 التقويم

 (64.12) 111 (83.18) 6191 (68.31) 111 صريح
 (41.34) 6411 (44.55) 6311 (82.18) 6361 ضمني

 (55.51) 8421 (36.24) 6282 (52.51) 8259 غير متضمن
 (611) 3818 (611) 3491 (611) 3291 المجموع الكلي

ع الث ثة )الساااب( أن مهارة حل المشااك ت وردت بنسااب متفاوتة في الصاافوف 6.3يتضااح من الجدول )
 والثامن والتاسع( في كل من األهداف  والمحتوى  واألنشطة والتقويم.

ووردت مهارة حل المشاااك ت في محتوى كتاب "العلوم والحياة" للصاااف الساااابع األسااااساااي في األهداف 
(  وجاءت بشااااااكل غير %59.69(  وبشااااااكل ضاااااامني وردت بنساااااابة)3.61بشااااااكل صااااااريح بنساااااابة )%
(  وفي المحتوى وردت مهارة حل المشاااااك ت بشاااااكل صاااااريح %42.14سااااابة)متضااااامن في األهداف بن

(  وبشاااكل غير متضااامن وردت بنسااابة %54.65(  وبشاااكل ضااامني جاءت بنسااابة )%63.19بنسااابة )
(  وجاءت %46.11(  وظهرت مهارة حل المشاااك ت في األنشاااطة بشاااكل صاااريح بنسااابة )46.22%)

( وفي التقويم وردت %46.81بنسبة ) (  وجاءت بشكل غير متضمن%49.63بشكل ضمني بنسبة )
(  بينما جاءت بشاااااااااكل ضااااااااامني بنسااااااااابة %68.31مهارة حل المشاااااااااك ت بشاااااااااكل صاااااااااريح بنسااااااااابة )

 (.%52.51(  ووردت بشكل غير متضمن بنسبة )82.18%)

(  %2.89وفي الصف الثامن األساسي جاءت مهارة حل المشك ت في األهداف بشكل صريح بنسبة)
(  وفي %3.64(  بينما وردت بشااااكل غير متضاااامن بنساااابة)%29.11وبشااااكل ضاااامني وردت بنساااابة)

(  بينما جاءت بشكل ضمني بنسبة %84.6المحتوى وردت مهارة حل المشك ت بشكل صريح بنسبة)
(  جاءت مهارة حل المشااااك ت في األنشااااطة بشااااكل صااااريح بنساااابة %49.98(  وبنساااابة )41.98%)
ما بشاااااكل غير متضااااامن جاءت بنساااابة (  بين%31.94(  وبشاااااكل ضااااامني جاءت بنسااااابة )69.31%)
(  وبشااااكل %83.18(  وفي  التقويم جاءت مهارة حل المشااااك ت بشااااكل صااااريح بنساااابة )36.29%)

 (.%36.24(  ووردت بشكل غير متضمن بنسبة )%44.55ضمني بنسبة )

(  وبشكل %6.15أما في الصف التاسع األساسي فوردت مهارة حل المشك ت بشكل صريح بنسبة )
(  وفي المحتوى %64.13ة )ب(  ووردت بشااااكل غير متضاااامن بنساااا%25.46ة )ببنساااا ضاااامني وردت
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(  وبشااااااااكل ضاااااااامني وردت بنساااااااابة %62.44جاءت مهارة حل المشااااااااك ت بشااااااااكل صااااااااريح بنساااااااابة )
 (.%11.22(  وجاءت بنسبة عالية في التقويم بشكل غير متضمن بنسبة )81.91%)

خفض في األهداف نوعًا ما في الصاافوف  حظ مما ساابق  أن مهارة حل المشااك ت وردت بشااكل منيو 
(في حين نجد أن أعلى نساابة في %6.15الث ثة فجاءت أقل نساابة في الصااف التاسااع بشااكل صااريح )

( بشااااكل ضاااامني  أما في المحتوى ن حظ ان أقل نساااابة وردت في الصااااف %29.11الصااااف الثامن )
( بشاااكل %11.22) ( وأعلى نسااابة جاءت في الصاااف التاساااع بنسااابة%63.19الساااابع بشاااكل صاااريح )

(وأعلى %69.31ضمني  أما في األنشطة جاءت أقل نسبة لمهارة حل المشك ت في الصف الثامن )
( بشاااكل ضااامني  وفي التقويم ن حظ أن اقل نسااابة جاءت %36.29نسااابة في محتوى الصاااف الثامن )

( بشااااااكل غير %52.51( وأعلى نساااااابة وردت في الصااااااف السااااااابع )%68.31في الصااااااف السااااااابع )
 ن.متضم

 التفكير الناقد 8.9.3

( نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااافوف السااااابع والثامن والتاسااااع في ضااااوء مهارة التفكير 8.3جدول )
 الناقد )المجموع الكلي(

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 (1.45) 6 (6.41) 1 (5.26) 36 صريح األهداف
 (94.63) 819 (96.11) 319 (94.56) 561 ضمني 
 (81.51) 95 (81.11) 694 ( 81.12) 631 غير متضمن 
 824 131 911 الكلي المجموع 

 (68.81)  515 (64.13) 594 (1.41) 486 صريح المحتوى
 (34.44) 8119 (55.86) 8481 (15.14) 4461 ضمني 
 (33.42) 8632 (64.65) 6411 (82.19) 6318 غير متضمن 
 (611) 3231 (611)3818 (611)5111 الكلي المجموع 

 (61.36) 649 (69.86) 868 (1.18) 646 صريح األنشطة
 (58.88) 341 (33.98) 556 (18.36) 251 ضمني 
 (46.42) 818 (42.19) 311 (89.19) 426 غير متضمن 
 (611) 245 (611)6848 (611) 6418 الكلي المجموع 

 (5.18) 824 (1.53) 319 (5.55) 433 صريح التقويم
 (38.92) 8654 (41.19) 6185 (56.21) 4846 ضمني 
 (56.11) 8591 (54.31) 6925 (83.51) 8141 غير متضمن 
 (611) 5144 (611)5819 (611) 1611 الكلي المجموع 



61 
 

 بنسااااب متفاوتة في الصاااافوف ( أن المجموع الكلي لمهارة التفكير الناقد وردت8.3يتضااااح من الجدول )
الث ثة )السااابع والثامن والتاسااع( في كل من األهداف  والمحتوى  واألنشااطة والتقويم وفيما يلي توضاايح 

 لهذه النسب:

في الصااااااف السااااااابع جاء المجموع الكلي لمهارة التفكير الناقد )االسااااااتنتاج  معرفة االفتراضااااااات  وتقويم 
فاوت  من حي  األهداف كان المجموع الكلي لمهارة التفكير الناقد المناقشاااات  التفساااير  االساااتنباط( مت

(  وبشكل %94.56بنسبة ) 561(  وبشكل ضمني جاء المجموع %5.26بنسبة ) 36بشكل صريح 
(  وكان المجموع الكلي 81.12بنساابة ) 631غير متضاامن كان المجموع الكلي لمهارات التفكير الناقد 

( 15.14بنسااااابة ) 4461( بشاااااكل صاااااريح  و%1.41بنسااااابة ) 486توى لمهارة التفكير الناقد في المح
( بشكل غير متضمن  أما في األنشطة فإن المجموع الكلي %82.19بنسبة ) 6318بشكل ضمني  و 

( بشكل ضمني  %18.36بنسبة )  251( بشكل صريح  و%1.18بنسبة ) 646لمهارة التفكير الناقد 
  وأخيرًا في بشاااكل غير متضااامن (%89.19بنسااابة ) 426اقد وكان المجموع الكلي لمهارات التفكير الن

(  وبشااكل ضاامني 5.55بنساابة ) 433التقويم كان المجموع الكلي لمهارات التفكير الناقد بشااكل صااريح 
(  وجاءت بشاااااااااكل غير متضااااااااامن 56.21بنسااااااااابة ) 4846كان المجموع الكلي لمهارات التفكير الناقد 

 (.83.51بنسبة ) 8141بمجموع 

وع الكلي لمهااارات التفكير الناااقااد في كتاااب " العلوم والحياااة" للصااااااااااااااف الثااامن فجاااءت في أمااا المجم
بنساااااااابة  319(  وجاء مجموع المهارات بشااااااااكل ضاااااااامني 6.41بنساااااااابة ) 1األهداف بشااااااااكل صااااااااريح 

(  أما في 81.11بنساااابة ) 694(  وبشااااكل غير متضاااامن كان مجموع المهارات في األهداف 96.11)
(  وبشااااكل ضاااامني 64.13بنساااابة ) 594رات التعلم والتفكير بشااااكل صااااريح المحتوى فكان مجموع مها

 6411(  وبشااااااااكل غير متضاااااااامن جاء المجموع الكلي لمهارات التفكير الناقد 55.86بنساااااااابة ) 8481
بنساااااااابة  868(  وفي االنشااااااااطة كان لمجموع مهارات التفكير الناقد بشااااااااكل صااااااااريح  64.65بنساااااااابة )

(  وفي 42.19بنساااااابة ) 311(  وغير متضاااااامن 33.98بنساااااابة ) 556(  وبشااااااكل ضاااااامني 69.86)
بنسبة  6185(  وبشكل ضمني 1.53بنسبة ) 319التقويم بلغ المجموع الكلي للمهارات بشكل صريح 

 (.54.31بنسبة ) 6925(  وبشكل غير متضمن بلغ مجموع مهارات التفكير الناقد 41.19)

أما المجموع الكلي لمهارات التفكير الناقد في كتاب " العلوم والحياة" للصااااااااااااااف التاسااااااااااااااع فجاءت في 
بنساااااااابة  819(  وجاء مجموع المهارات بشااااااااكل ضاااااااامني 1.45بنساااااااابة ) 6األهداف بشااااااااكل صااااااااريح 

(  أما في 81.51بنساااااابة ) 95(  وبشااااااكل غير متضاااااامن كان مجموع المهارات في األهداف 94.63)
(  وبشااااكل ضاااامني 68.81بنساااابة ) 515جموع مهارات التعلم والتفكير بشااااكل صااااريح المحتوى فكان م

 8632(  وبشااااااااكل غير متضاااااااامن جاء المجموع الكلي لمهارات التفكير الناقد 34.44بنساااااااابة ) 8119
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بنسااااااااابة  649(  وفي االنشاااااااااطة كان لمجموع مهارات التفكير الناقد بشاااااااااكل صاااااااااريح 33.42بنسااااااااابة )
(  وفي 46.42بنساااااابة ) 818(  وغير متضاااااامن 58.88ساااااابة )بن 341(  وبشااااااكل ضاااااامني 61.36)

بنسبة  8654(  وبشكل ضمني 5.18بنسبة ) 824التقويم بلغ المجموع الكلي للمهارات بشكل صريح 
 (.56.11بنسبة ) 8591(  وبشكل غير متضمن بلغ مجموع مهارات التفكير الناقد 38.92)

 الث ثة ن حظ أن المجموع الكلي لمهارة التفكيروبمقارنة النسااااااب السااااااابقة التي تم عرضااااااها للصاااااافوف 
( %94.56الناقد في األهداف كما يلي: حي  جاءت أعلى نسبة لها في الصف السابع بشكل ضمني )

( %15.14فكانت اعلى نسااابة ) (  أما في المحتوى%1.45وأقل نسااابة لها كانت في الصاااف التاساااع )
(  أما في األنشطة كانت أعلى %1.41بنسبة ) بشكل ضمني أقل نسبة لها في محتوى الصف السابع

(  وفي التقويم كانت %1.18( بشكل ضمني وأقل نسبة في الصف السابع بشكل صريح )18.36%)
 ( بشكل غير متضمن في الصف الثامن.%54.31أعلى نسبة )

 االستنتاجمهارة  9.8.9.3

فكير والثامن والتاسااااع في ضااااوء مهارة الت ( نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااافوف السااااابع3.4جدول )
 الناقد )االستنتاج(

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 (1) 1 (1) 1 (8.33) 4 صريح األهداف
 (11.19) 42 (59.52) 59 (16.11) 668 ضمني 
 (44.44) 61 (38.38) 38 (1.51) 2 غير متضمن 
 (611) 59 (611) 429 (611) 684 الكلي المجموع 

 (66.92) 35 (48.98) 611 (3.26) 46 صريح المحتوى
 (96.81) 898 (39.88) 654 (11.15) 381 ضمني 
 (69.18) 15 (81.11) 15 (81.65) 622 غير متضمن 
 (611) 428 (611) 8994 (611) 135 الكلي المجموع 

 (81.88) 41 (88.51) 49 (84.89) 49 صريح األنشطة
 (52.34) 613 (39.51) 92 (31.22) 15 ضمني 
 (86.45) 42 (81.22) 31 (45.25) 59 غير متضمن 
 (611) 692 (611) 6131 (611) 651 الكلي المجموع 

 (1)1 (65.21) 56 (3.61) 85 صريح التقويم
 (55.18) 893 (38.12) 649 (53.41) 483 ضمني 
 (33.12) 883 (36.34) 644 (36.33) 839 غير متضمن 
 (611) 312 (611) 486 (611) 511 الكلي المجموع 
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 ( نجد أن مهارة االستنتاج جاءت بنسب مختلفة حي  كانت كاآلتي:4.3وكما يتضح من الجدول )

العلوم والحياة" للصااااااف السااااااابع األساااااااسااااااي جاءت النسااااااب في مهارة االسااااااتنتاج في " في محتوى كتاب
( وبشاااااااكل ضااااااامني جاءت بنسااااااابة %8.33على هذا النحو: بشاااااااكل صاااااااريح جاءت بنسااااااابة )األهداف 

(  أما في المحتوى وردت مهارة االستنتاج 1.51( بينما بشكل غير متضمن جاءت بنسبة )16.11%)
( وبشكل غير متضمن بنسبة %11.15(  وتظهر بشكل ضمني بنسبة )%3.26بشكل صريح بنسبة )

( %84.89ستنتاج في األنشطة نجد أنها جاءت بشكل صريح بنسبة )(  وبالنظر لمهارة اال81.65%)
(  وفي التقويم نجد أن %45.25( وغير متضاااامن جاءت بنساااابة )%31.22وبشااااكل ضاااامني بنساااابة )

( بشكل ضمني بينما جاءت %53.33( بشكل صريح وبنسبة )%3.61مهارة االستنتاج جاءت بنسبة )
 ( بشكل غير متضمن.%36.33بنسبة )

العلوم والحياة" للصااف الثامن األساااسااي جاءت مهارة االسااتنتاج في األهداف بشااكل " ى كتابوفي محتو 
( ووردت بشاااااكل غير متضااااامن بنسااااابة %59.52( وبشاااااكل ضااااامني ورد بنسااااابة )1.1صاااااريح بنسااااابة )

( بشااكل صااريح وظهرت بشااكل %48.98(  وفي المحتوى جاءت مهارة االسااتنتاج بنساابة )38.38%)
(  وبالعودة إلى الجدول %81.11نما ظهرت بشكل غير متضمن بنسبة )( بي%39.88ضمني بنسبة )

( وبشااكل ضاامني ظهرت بنساابة %88.51السااابق نجد أنها ظهرت في األنشااطة بشااكل صااريح بنساابة )
(  وفي التقويم نجد أن مهارة االسااااتنتاج %81.22( وجاءت بشااااكل غير متضاااامن بنساااابة )39.51%)

( بشكل ضمني وجاءت بنسبة %38.34جاءت بنسبة )( بشكل صريح بينما %65.21جاءت بنسبة )
 ( بشكل غير متضمن.36.34%)

العلوم والحياة" للصااااااف التاسااااااع األساااااااسااااااي في األهداف لم " أما فيما يتعلق بنتائ  تحليل محتوى كتاب
(  أما بشاااااااكل ضااااااامني فجاءت نسااااااابة مهارة االساااااااتنتاج 1.1تظهر مهارة االساااااااتنتاج بشاااااااكل صاااااااريح )

(  وبالعودة إلى الجدول الساااااابق نجد أن مهارة %44.44تضااااامن بنسااااابة )( وبشاااااكل غير م11.19%)
( بشااكل ضاامني %96.81( بشااكل صااريح  وبنساابة )%66.92االسااتنتاج ظهرت في المحتوى بنساابة )

(  وفي األنشاااطة ن حظ أن مهارة االساااتنتاج جاءت %69.8بينما جاءت بشاااكل غير متضااامن بنسااابة )
( %86.45( بشااااكل ضاااامني وجاءت بنساااابة )%52.34بنساااابة )و  ( %81.88بشااااكل صااااريح بنساااابة )

( بينما جاءت بشكل 1.1بشكل غير متضمن  أما في التقويم فلم تظهر مهارة االستنتاج بشكل صريح )
 (.%33.12( وبنسبة )%55.18ضمني بنسبة )

وبمقارنة النتائ  الساااااابقة في الصااااافوف الث   )الساااااابع  الثامن  التاساااااع( نجد أن مهارة االساااااتنتاج في 
(  بشااكل ضاامني في الصااف السااابع األساااسااي وهي أعلى نساابة في %16.11األهداف وردت بنساابة )

ما في أالصفوف الث ثة بينما لم ترد مهارة االستنتاج بشكل صريح في كل من الصف الثامن والتاسع  
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( في الصاااف التاساااع وجاءت %96.81المحتوى  كانت أعلى نسااابة لمهارة االساااتنتاج بشاااكل ضااامني )
( بشاااكل صاااريح  وفي األنشاااطة نجد أن أعلى نسااابة كانت بشاااكل ضااامني 3.26أقل نسااابة في الساااابع )

( بشكل صريح  %81.88( في الصف التاسع )%81.88( في الصف التاسع أقل نسبة )52.34%)
( %55.18م فكانت أعلى نساابة لمهارة االسااتنتاج بشااكل ضاامني في الصااف التاسااع أيضااًا )وفي التقوي

 (.1.1بينما لم تظهر مهارة االستنتاج في الصف التاسع بالتقويم )

 

 معرفة االفتراضاتمهارة  8.8.9.3

هارة التفكير م( نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااافوف السااااابع والثامن والتاسااااع في ضااااوء 4.4جدول )
 الناقد )معرفة االفتراضات(

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 (1) 1 (4.12) 9 (8.31) 5 صريح األهداف
 (93.91) 18 (16.52) 669 (22.19) 621 ضمني 
 (85.41) 86 (43.93) 11 (2.29) 62 غير متضمن 
 (611) 24 (611) 611 (611) 814 الكلي المجموع 

 (68.81) 612 (64.22) 625 (2.24) 648 صريح المحتوى
 (88.84) 451 (32.16) 158 (51.14) 932 ضمني 
 (15.56) 6152 (49.86) 311 (36.63) 165 غير متضمن 
 (611) 6165 (611) 6444 (611) 6315 الكلي المجموع 

 (82.14) 19 (69.18) 15 (63.19) 15 صريح األنشطة
 (41.48) 25 (48.81) 684 (36.46) 624 ضمني 
 (45.13) 28 (51.91) 613 (33.18) 615 غير متضمن 
 (611) 843 (611) 428 (611) 334 الكلي المجموع 

 (2.13) 625 (8.11) 56 (2.54) 694 صريح التقويم
 (81.12) 558 (81.62) 516 (31.91) 131 ضمني 
 (13.42) 6448 (96.61) 6418 (33.19) 111 غير متضمن 
 (611) 8111 (611) 6163 (611) 8182 الكلي المجموع 

( تفاوت النسااااب لمهارة معرفة االفتراضااااات بين الصاااافوف الث ثة في كل من 3.3يتضااااح من الجدول )
 األهداف  والمحتوى  واألنشطة والتقويم وجاءت على النحو اآلتي:
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لمهارة معرفة االفتراضاااااات في األهداف على هذا النحو في الصاااااف الساااااابع األسااااااساااااي جاءت النساااااب 
(  وجاءت بشااااكل غير %22.19(   وبشااااكل ضاااامني وردت بنساااابة )%8.31بشااااكل صااااريح بنساااابة )

(  أما في المحتوى وردت لمهارة معرفة االفتراضاااااااااات %2.29متضااااااااامن كانت النسااااااااابة في األهداف )
(  وبشاااكل غير متضااامن %51.14(  وبشاااكل ضااامني جاءت بنسااابة )%2.24بشاااكل صاااريح بنسااابة )

(  وجاءت لمهارة معرفة االفتراضاااااااات في األنشاااااااطة بشاااااااكل صاااااااريح بنسااااااابة %63.63وردت بنسااااااابة )
( %33.18(  و بشااكل غير متضاامن جاءت بنساابة )%36.46( و بشااكل ضاامني بنساابة )63.19%)

(  بينما جاءت بشاااااااكل %2.54وفي التقويم وردت مهارة معرفة االفتراضاااااااات بشاااااااكل صاااااااريح بنسااااااابة )
 (.%33.19(  ووردت بشكل غير متضمن بنسبة)%31.91ني بنسبة )ضم

في الصااااف الثامن األساااااسااااي ن حظ أن مهارة معرفة االفتراضااااات جاءت في األهداف بشااااكل صااااريح 
(  بينما ن حظ أنها جاءت بشاااااكل غير %16.52(  وبشاااااكل ضااااامني وردت بنسااااابة )%4.12بنسااااابة )

رة معرفة االفتراضااااااات بشااااااكل صااااااريح بنساااااابة (  وفي المحتوى وردت مها%43.93متضاااااامن بنساااااابة )
( بشااااااااكل غير %49.86(  وبنساااااااابة )%32.16(  بينما جاءت بشااااااااكل ضاااااااامني بنساااااااابة )64.22%)

(  وبشااكل %69.18متضاامن  و في األنشااطة جاءت مهارة معرفة االفتراضااات بشااكل صااريح بنساابة )
 في التقويمو  ( %5191(  بينما بشااكل غير متضاامن جاءت بنساابة )%48.81ضاامني جاءت بنساابة )

( بشااااااكل صااااااريح  وبشااااااكل ضاااااامني بنسااااابة  %8.11كانت النساااااابة المئوية لمهارة معرفة االفتراضااااااات )
 (.%96.61( ووردت بشكل غير متضمن بنسبة )81.62%)

 ي: لتكما يجاءت  وم والحياة" للصف التاسع األساسيوكذلك ن حظ أن نتائ  تحليل كتاب "العل

( وجاءت بنساااابة 1.1لمهارة معرفة االفتراضااااات بشااااكل صااااريح ) في األهداف لم تظهر النساااابة المئوية
(  وفي المحتوى ن حظ 85.41( بشاااكل ضااامني  وبشاااكل غير متضااامن جاءت بنسااابة )93.91%%)

( %88.84( بينما كانت بنسااابة )%68.81أن مهارة معرفة االفتراضاااات وردت بشاااكل صاااريح بنسااابة )
ظ انها وردت بشااااااااكل صااااااااريح بنساااااااابة (  أما في االنشااااااااطة ن ح%15.56بشااااااااكل ضاااااااامني وبنساااااااابة )

(  في حين %45.13( وبشااكل غير متضاامن بنساابة )%41.48( وبشااكل ضاامني بنساابة )82.14%)
( وبشااكل ضاامني جاءت بنساابة %2.13نجد أن مهارة معرفة االفتراضااات وردت بشااكل صااريح بنساابة )

 (.%13.42( وجاءت بشكل غير متضمن بنسبة )81.12%)

 كتب "العلوم والحياة" للصاافوف الث ثة وفقًا لمهارة معرفة االفتراضااات نجدوبمقارنة نتائ  تحليل محتوى 
(  أما في المحتوى %22.19أن أعلى نساااااااابة لهذه المهارة في األهداف في الصااااااااف السااااااااابع بنساااااااابة )

( بشكل ضمني  %51.14ن حظ أن أعلى نسبة لمهارة معرفة االفتراضات وردت في الصف السابع )
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( بشكل ضمني أيضًا  وفي التقويم %36.46نت أعلى نسبة في الصف السابع )بينما في األنشطة فكا
 (.%31.19كانت أعلى نسبة لمهارة معرفة االفتراضات في الصف السابع بشكل ضمني )

 تقويم المناقشاتمهارة  4.8.9.3

هارة التفكير م( نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااافوف السااااابع والثامن والتاسااااع في ضااااوء 5.3جدول )
 الناقد )تقويم المناقشات(

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 (1) 1 (1) 1 (89.92) 41 صريح األهداف
 (45.1) 81 (51.11) 51 (41.18) 32 ضمني 
 (45.1) 81 (31.31) 31 (89.92) 41 غير متضمن 
 (611) 31 (611) 11 (611) 612 الكلي المجموع 

 (64.91) 693 (62.52) 861 (9.68) 23 صريح المحتوى
 (35.45) 591 (38.32) 321 (54.58) 146 ضمني 
 ( 31.13) 581 (42.13) 331 (41.41) 313 غير متضمن 
 (611) 6891 (611) 6641 (611) 6691 الكلي المجموع 

 (65.98) 85 (61.19) 35 (3.11) 61 صريح األنشطة
 (89.19) 33 (83.31) 11 (91.65) 815 ضمني 
 (51.11) 11 (51.81) 611 (61.85) 19 غير متضمن 
 (611) 651 (611) 821 (611) 432 الكلي المجموع 

 (3.51) 51 (61.25) 642 (5.26) 92 صريح التقويم
 (36.11) 534 (43.68) 343 (38.39) 591 ضمني 
 (54.32) 118 (55.4) 911 (56.96) 113 غير متضمن 
 (611) 6813 (611) 6898 (611) 6438 الكلي المجموع 

(: تفاوت النسب لمهارة تقويم المناقشات بين الصفوف السابع والثامن والتاسع 5.3الجدول ) من حظ ي
 تي:واألنشطة والتقويم على النحو اآل في كل من األهداف  والمحتوى 

 

في الصااف السااابع األساااسااي جاءت النساابة لمهارة تقويم المناقشااات في األهداف على هذا النحو بشااكل 
(  وجاءت بشاااكل غير متضااامن %41.18(  وبشاااكل ضااامني وردت بنسااابة)%89.92صاااريح بنسااابة )

(  أما في المحتوى وردت لمهارة تقويم المناقشاااات بشاااكل صاااريح %89.92كانت النسااابة في األهداف )
(  وبشااااكل غير متضاااامن وردت بنساااابة %54.58(  وبشااااكل ضاااامني جاءت بنساااابة )%9.68بنساااابة )
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بشااااكل ( و %3.11نشااااطة بشااااكل صااااريح بنساااابة )(  وجاءت لمهارة تقويم المناقشااااات في األ41.41%)
( وفي التقويم وردت %61.85(  و بشااااااكل غير متضاااااامن جاءت بنساااااابة )%91.65ضاااااامني بنساااااابة )

  (%38.39ا جاءت بشكل ضمني بنسبة )(  بينم%5.26ة )مهارة تقويم المناقشات بشكل صريح بنسب
 (.%56.96ووردت بشكل غير متضمن بنسبة)

(  %1.1في الصف الثامن األساسي وردت مهارة تقويم المناقشات في األهداف بشكل صريح بنسبة )
(  بينماا ن حظ أنهاا وردت بشااااااااااااااكال غير متضاااااااااااااامن 51.11وبشااااااااااااااكال ضاااااااااااااامني جااءت بنسااااااااااااااباة )

(  بينما %62.52المحتوى وردت مهارة تقويم المناقشات بشكل صريح بنسبة)(  وفي %31.31بنسبة)
( بشااكل  غير متضاامن  وفي األنشااطة %42.13(  وبنساابة )%38.32جاءت بشااكل ضاامني بنساابة )

(  وبشاااااااكل ضااااااامني جاءت بنساااااابة %61.19جاءت مهارة تقويم المناقشاااااااات بشاااااااكل صاااااااريح بنسااااااابة )
(  وفي التقويم  كانت النسبة المئوية %51.81بة )(  بينما بشكل غير متضمن جاءت بنس83.31%)

( ووردت بشاااكل %36.11( بشاااكل صاااريح  وبشاااكل ضااامني بنسااابة )%3.51لمهارة تقويم المناقشاااات )
 (.%54.32غير متضمن بنسبة )

وكذلك ن حظ أن نتائ  تحليل كتاب "العلوم والحياة" للصف التاسع األساسي كما يلي: في األهداف لم 
( بشااااااكل %45.1( وجاءت بنساااااابة )1المئوية لمهارة تقويم المناقشااااااات بشااااااكل صااااااريح )تظهر النساااااابة 

(  وفي المحتوى ن حظ أن مهارة تقويم 45.1ضااااااااااامني  وبشاااااااااااكل غير متضااااااااااامن جاءت بنسااااااااااابة )%
( بشااااكل ضاااامني %35.45( بينما كانت بنساااابة )%64.91المناقشااااات وردت بشااااكل صااااريح بنساااابة )

( وبشااااكل %65.98حظ أنها وردت بشااااكل صااااريح بنساااابة )(  أما في األنشااااطة ن %31.13وبنساااابة )
(  في حين نجد أن مهارة تقويم %51.11( وبشااااكل غير متضاااامن بنساااابة )%89.19ضاااامني بنساااابة )

( %36.11( وبشكل ضمني جاءت بنسبة )%3.51المناقشات في التقويم وردت بشكل صريح بنسبة )
 (.%54.32وجاءت بشكل غير متضمن بنسبة )

حليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفوف الث ثة وفقًا لمهارة تقويم المناقشات نجد أن وبمقارنة نتائ  ت
( بشااااكل ضاااامني  أما في %51.11أعلى نساااابة لهذه المهارة في األهداف في الصااااف السااااابع بنساااابة )

( %54.58المحتوى ن حظ أن أعلى نسااابة لمهارة تقويم المناقشاااات وردت في الصاااف الساااابع بنسااابة )
( بشاااكل ضااامني %91.65مني  بينما في األنشاااطة فكانت أعلى نسااابة في الصاااف الساااابع )بشاااكل ضااا

أيضااااًا  وفي التقويم كانت أعلى نساااابة لمهارة تقويم المناقشااااات في الصااااف الثامن بشااااكل غير ضاااامني 
(55.4%.) 
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 التفسيرمهارة  3.8.9.3
فكير والثامن والتاسااااع في ضااااوء مهارة الت( نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااافوف السااااابع 1.3جدول )

 الناقد )التفسير(
 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 (6.11) 6 (1.91) 6 (6.11) 4 صريح األهداف
 (21.24) 54 (18.38) 688 (96.83) 611 ضمني 
 (2.39) 5 (1.28) 1 (81.21) 36 غير متضمن 
 (611) 51 (611) 648 (611) 654 الكلي المجموع 

 (5.58) 631 (3.14) 48 (1.42) 11 صريح المحتوى
 (91.19) 683 (91.95) 143 (91.25) 213 ضمني 
 (62.31) 41 (61.84) 681 (64.99) 631 غير متضمن 
 (611) 131 (611) 915 (611) 6128 الكلي المجموع 

 (5.58) 1 (81.51) 13 (4.52) 61 صريح األنشطة
 (91.19) 683 (15.65) 659 (92.63) 862 ضمني 
 (62.31) 41 (2.41) 81 (62.82) 56 غير متضمن 
 (611) 614 (611) 836 (611) 891 الكلي المجموع 

 (3.49) 41 (46.66) 859 (8.43) 44 صريح التقويم
 (96.12) 143 (12.21) 511 (94.86) 6144 ضمني 
 (83.55) 861 (1) 1 (83.35) 435 غير متضمن 
 (611) 218 (611) 281 (611) 6366 الكلي المجموع 

( تفاوت النسب لمهارة التفسير بين الصف السابع والثامن والتاسع في كل من 1.3من الجدول )ي حظ 
 األهداف  والمحتوى  واألنشطة والتقويم على النحو اآلتي:

في الصااف السااابع األساااسااي جاءت النساابة لمهارة التفسااير في األهداف على هذا النحو بشااكل صااريح 
(  وجاءت بشاااااكل غير متضااااامن كانت %96.83(   وبشاااااكل ضااااامني وردت بنسااااابة)%6.11بنسااااابة )

(  أما في المحتوى وردت لمهارة التفسااااااااااير بشااااااااااكل صااااااااااريح بنسااااااااابة %81.21النساااااااااابة في األهداف )
(  وبشاااااااااكل غير متضااااااااامن وردت بنسااااااااابة %91.25جاءت بنسااااااااابة ) (  وبشاااااااااكل ضااااااااامني1.42%)
( و بشاااكل ضااامني %4.52(  وجاءت مهارة التفساااير في األنشاااطة بشاااكل صاااريح بنسااابة )64.99%)

( وفي التقويم وردتمهارة التفسااير %62.82(  و بشااكل غير متضاامن جاءت بنساابة )%92.63بنساابة )
(  ووردت بشااكل غير %94.86نساابة )(  بينما جاءت بشااكل ضاامني ب%8.43بشااكل صااريح بنساابة )

 (.%83.35متضمن بنسبة)
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(  وبشكل %1.91في األهداف بشكل صريح بنسبة ) ثامن األساسي جاءت مهارة التفسيرفي الصف ال
(  وفي %1.28(  بينما ن حظ أنها جاءت بشكل غير متضمن بنسبة)%18.38ضمني وردت بنسبة)

(  بينما جاءت بشااااااكل ضاااااامني بنسااااابة %3.14ة)المحتوى وردت مهارة التفسااااااير بشااااااكل صااااااريح بنسااااااب
( بشااكل  غير متضاامن و في األنشااطة جاءت مهارة التفسااير بشااكل %61.84(  وبنساابة )91.95%)

(  بينما بشااااكل غير متضاااامن %15.65(  وبشااااكل ضاااامني جاءت بنساااابة )%81.51صااااريح بنساااابة )
( بشاااااااااكل %46.66ر )لمهارة التفساااااااااي (  وفي التقويم  كانت النسااااااااابة المئوية%2.41جاءت بنسااااااااابة )

 (.%1.1( ووردت بشكل غير متضمن بنسبة )%12.91صريح  وبشكل ضمني بنسبة  )

 ي: لتحياة" للصف التاسع األساسي كما ي حظ أن نتائ  تحليل كتاب"العلوم واليوكذلك 

( %21.24( وجاءت بنسبة )6.11في األهداف لم تظهر النسبة المئوية لمهارة التفسير بشكل صريح )
(  وفي المحتوى ن حظ أن مهارة التفسااير 2.39مني وبشااكل غير متضاامن جاءت بنساابة )%بشااكل ضاا

ي وبنسااااااابة ( بشااااااااكل ضاااااااامن%91.19( بينما كانت بنساااااااابة )%5.58وردت بشااااااااكل صااااااااريح بنساااااااابة )
( %5.58  أما في األنشااطة ن حظ أنها وردت بشااكل صااريح بنساابة )(بشااكل غير متضاامن62.31%)

(  في حين نجد أن مهارة %62.31ل غير متضاامن بنساابة )( وبشااك%91.19وبشااكل ضاامني بنساابة )
( غير متضمن %96.12( وبشكل ضمني جاءت بنسبة )%3.49التفسيروردت بشكل صريح بنسبة )

 (.%83.55بنسبة )

وبمقارنة النسااب الواردة للصاافوف الث ثة نجد أن مهارة التفسااير قد ظهرت بشااكل منخفض في األهداف 
( %18.38ينما جاءت أعلى نساابة لها في الصااف التاسااع بشااكل ضاامني )في الضاافوف الث ثة  بينما ب
( بشااااكل ضاااامني ثم الصااااف السااااابع في المرتبة الثالثة بنساااابة %21.24يليها الصااااف التاسااااع بنساااابة )

( %21.25(  اما في المحتوى ن حظ أن ا=اعلى نسبة لمهارة التفسير في الصف السابع )96.83%)
( أما بشاااااكل غير متضااااامن جاءت اقل نسااااابة %3.14بنسااااابة ) وجاءت أقل نسااااابة )في الصاااااف الثامن
(  وفي األنشااطة نجد أن مهارة التفسااير جاءت منخفضااة %64.99لمهارة التفسااير في الصااف السااابع )

في الصاافوف الث ثة بشااكل صااريح ونجدها مرتفعة بشااكل ضاامني حي  جاءت أعلى نساابة في الصااف 
(  وفي %2.41ة في الصف الثامن بنسبة )( وبشكل غير متضمن جاءت أقل نسب%92.63السابع )

( يليها الصاااف التاساااع بنسااابة %94.86التقويم ن حظ ان أعلى نسااابة في الصاااف الساااابع األسااااساااي )
( وبشاااكل غير متضااامن لم تظهر مهارة التفساااير في %12.21( ثم الصاااف الثامن بنسااابة )96.12%)

 ع. ( وجاءت منخفضة ايضًا للصفين السابع والتاس1.1الصف السابع )

 



71 
 

 االستنباط 1.8.9.3

( نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااافوف السااااابع والثامن والتاسااااع في ضااااوء مهارة التفكير 9.3جدول )
 الناقد )االستنباط(

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 (1.11) 1 (1.92) 6 (1.1) 1 صريح األهداف
 (99.89) 43 (21.28) 668 (25.28) 91 ضمني 
 (88.94) 61 (68.31) 661 (36.62) 31 غير متضمن 
 (611) 33 (611) 681 (611)661 الكلي المجموع 

 (1.11) 42 (1.35) 31 (1.98) 5 صريح المحتوى
 (56.68) 461 (13.12) 316 (18.11) 139 ضمني 
 (38.91) 819 (82.29) 691 (1.51) 31 غير متضمن 
 (611) 183 (611) 181 (611) 112 الكلي المجموع 

 (1.11) 1 (1.16) 6 (8.81) 4 صريح األنشطة
 (92.88) 91 (95.65) 683 (21.39) 661 ضمني 
 (86.92) 88 (83.83) 31 (2.89) 66 غير متضمن 
 (611) 616 (611) 615 (611) 644 الكلي المجموع 

 (1.11) 1 (1.11) 1 (3.89) 45 صريح التقويم
 (54.59) 651 (48.31) 823 (36.65) 449 ضمني 
 (31.34) 641 (19.56) 511 (53.52) 339 غير متضمن 
 (611) 821 (611) 293 (611) 261 الكلي المجموع 

(: أن مهارة االساااااااتنباط وردت بنساااااااب مختلفة في الصااااااافوف الث ثة )الساااااااابع 9.3ي حظ من الجدول )
 في كل من األهداف  والمحتوى  واألنشطة والتقويم وكانت كاآلتي:والثامن والتاسع( 

بالحدي  عن الصف السابع األساسي نجد أن مهارة االستنباط لم تظهر باألهداف بشكل صريح  بينما 
(  وفي المحتوى %36.62(  وبشاااكل غير متضااامن بنسااابة )%25.28ظهرت بشاااكل ضااامني بنسااابة )

(  وبشاااااكل ضااااامني وردت بنسااااابة %1.98سااااابة منخفضاااااة )جاءت مهارة االساااااتنباط بشاااااكل صاااااريح بن
( بشااااااكل صااااااريح وبنساااااابة %8.81(  أما في األنشااااااطة فجاءت مهارة االسااااااتنباط بنساااااابة )18.11%)
(  وفي التقويم وردة %2.89( بشاااااكل ضااااامني بينما جاءت بشاااااكل غير متضااااامن بنسااااابة )21.39%)

كل متضاااامن بينما وردت ( بشاااا%36.65(  بشااااكل صااااريح وبنساااابة )%3.89مهارة االسااااتنباط بنساااابة )
 (.%53.52بشكل غير متضمن بنسبة )
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( بشاااكل صاااريح  بينما %1.92ساااتنباط جاءت بنسااابة )فنجد أن مهارة اال أما الصاااف الثامن األسااااساااي
(  وفي %68.31ة )ب( بشاااااكل ضااااامني  ووردت بشاااااكل غير متضااااامن بنسااااا%21.28جاءت بنسااااابة )

(بشااكل ضاامني %13.12صااريح و بنساابة )( بشااكل %1.35المحتوى جاءت مهارة االسااتنباط بنساابة )
(  اما في التقويم ن حظ ان نسبة مهارة االستنباط كانت %82.29ووردت بشكل غير متضمن بنسبة )

(  وفي التقويم %83.83ينما جاءت بنسبة )( بشكل ضمني ب%95.65و ) ( بشكل صريح 16% 1)
بشاااااااااااكل ضااااااااااامني بنسااااااااااابة (  بينما جاءت 1.1نجد ان مهارة االساااااااااااتنباط لم تظهر بشاااااااااااكل صاااااااااااريح )

 (.%19.56(  وبشكل غير متضمن بنسبة )48.31%)

(  بينما 1.1وفي الصف التاسع األساسي نجد أن مهارة االستنباط لم تذكر في األهداف بشكل صريح )
(  وفي المحتوى نجد %94 88( وبشكل غير متضمن بنسبة )%99.89جاءت بشكل ضمني بنسبة )

( بينما جاءت بشاااااااكل ضااااااامني بنسااااااابة %1.11يح بنسااااااابة )ان مهارة االساااااااتنباط جاءت بشاااااااكل صااااااار 
(  وفي األنشطة لم تظهر مهارة االستنباط بشكل %38.91( وبشكل غير متضمن بنسبة )56.68%)

(  %86.92( وبشااكل غير متضاامن بنساابة )%92.88( وظهرت بشااكل ضاامني بنساابة )1.1صااريح )
( بينما جاءت بشاااكل ضااامني 1.1يح )وفي التقويم نجد ان مهارة االساااتنباط لم تظهر أيضاااًا بشاااكل صااار 

 (.%31.34( وبشكل غير متضمن بنسبة )%54.59بنسبة )

ون حظ من الجدول السااااااااابق الخاص أن مهارة االسااااااااتنباط لم تظهر في األهداف بشااااااااكل صااااااااريح في 
( بينما كانت أعلى %1.92الصفوف السابع والتاسع  وظهرت في الصف الثامن بنسبة منخفضة جدًا)

( في الصااااف الثامن بشااااكل ضاااامني  أما في المحتوى فكانت أعلى %21.28السااااتنباط )نساااابة لمهارة ا
( بشكل ضمني  وفي األنشطة %18.11نسبة لمهارة االستنباط في الصفوف الث ثة في السابع بنسبة )
( بشاكل ضامني  وفي التقويم %21.39جاءت أعلى نسابة لمهارة االساتنباط في الصاف الساابع بنسابة )

 .( في الصف التاسع بشكل غير متضمن%54.59سبة بين الصفوف الث ثة )نجد ان أعلى ن

 التفكير اإلبداعي واالبتكار 4.9.3

( نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااافوف السااااابع والثامن والتاسااااع في ضااااوء مهارة التفكير 2.3جدول )
 االبداعي واالبتكار )المجموع الكلي(

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 (8.15) 1 (4.18) 81 (4.13) 31 صريح األهداف
 (14.14) 821 (31.55) 433 (34.54) 392 ضمني 
 (38.39) 621 (31.82) 438 (14.41) 111 غير متضمن 
 (611) 342 (611) 941 (611) 6112 الكلي المجموع 
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 (64.91) 281 (1.11) 594 (1.25) 311 صريح المحتوى
 (81.89) 6812 (61.61) 149 (41.31) 6818 ضمني 
 (51.29) 4512 (12.68) 4138 (34.52) 6211 غير متضمن 
 (611) 5111 (611) 5929 (611) 3656 الكلي المجموع 

 (88.11) 833 (65.98) 888 (81.41) 469 صريح األنشطة
 (81.31) 825 (61.91) 891 (83.11) 424 ضمني 
 (51.22) 532 (13.58) 166 (55.13) 259 غير متضمن 
 (611) 6199 (611) 6368 (611) 6559 الكلي المجموع 

 (4.38) 651 (1.24) 422 (1.16) 431 صريح التقويم
 (68.15) 592 (81.35) 6616 (65.41) 213 ضمني 
 (24.14) 4243 (98.96) 3682 (92.16) 3519 غير متضمن 
 (611) 3512 (611) 5199 (611) 5261 الكلي المجموع 

 

(: أن المجموع الكلي لمهارة التفكير االبداعي واالبتكار وردت بنساااااااب متفاوتة 2.3يتضاااااااح من الجدول)
في الصفوف الث ثة )السابع والثامن والتاسع( في كل من األهداف  والمحتوى  واألنشطة والتقويم وفيما 

 يلي توضيح لهذه النسب:

في الصااااااف السااااااابع جاء المجموع الكلي التفكير االبداعي واالبتكار )الط قة  المرونة  األصااااااالة( كما 
 يلي: 

بنسااااااااابة  31من حي  األهداف كان المجموع الكلي لمهارة التفكير االبداعي واالبتكار بشاااااااااكل صاااااااااريح 
(  وبشاااااااكل غير متضااااااامن كان %34.54بنسااااااابة ) 392(  وبشاااااااكل ضااااااامني جاء المجموع 4.13%)

(  وفي المحتوى ن حظ أن %14.41بنسبة ) 111المجموع الكلي لمهارات التفكير االبداعي واالبتكار 
( بشكل ضمني  %41.31بنسبة ) 6818( بشكل صريح  و%1.25بنسبة ) 311المجموع الكلي بلغ 

( بشكل غير متضمن  أما في األنشطة فإن المجموع الكلي لمهارة التفكير %34.52بنسبة ) 6211و 
( بشكل ضمني  %83.11بنسبة ) 424( بشكل صريح  و%81.41بنسبة ) 469البداعي واالبتكار ا

( بشااااااااااااااكال غير %55.13بنسااااااااااااااباة ) 259وكاان المجموع الكلي لمهاارات التفكير االباداعي واالبتكاار 
 431متضمن  وأخيرًا في التقويم كان المجموع الكلي لمهارات التفكير االبداعي واالبتكار بشكل صريح 

(  وجاءت بشااكل غير %65.41بنساابة ) 213(  وبشااكل ضاامني كان المجموع الكلي %1.16ساابة )بن
 (.%92.16بنسبة ) 3519متضمن بمجموع 
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أمااا المجموع الكلي لمهااارات التفكير االبااداعي واالبتكااار في كتاااب " العلوم والحياااة" للصااااااااااااااف الثااامن 
 433ع المهارات بشكل ضمني (  وجاء مجمو %4.18بنسبة ) 81فجاءت في األهداف بشكل صريح 

(  %31.82بنسبة ) 438  وبشكل غير متضمن كان مجموع المهارات في األهداف %31.55بنسبة )
 149(  وبشاااكل ضااامني %1.11بنسااابة ) 594أما في المحتوى فكان مجموع المهارات بشاااكل صاااريح 

اعي واالبتكار (  وبشاااااااكل غير متضااااااامن جاء المجموع الكلي لمهارات التفكير االبد%61.61بنسااااااابة )
بشااااااااكل (  وفي األنشااااااااطة كان لمجموع مهارات التفكير االبداعي واالبتكار %12.68بنساااااااابة ) 4138
 166(  وغير متضاااامن %61.91بنساااابة ) 891(  وبشااااكل ضاااامني %65.98بنساااابة ) 888 صااااريح
(  1.24بنساااااابة ) 422(  وفي التقويم بلغ المجموع الكلي للمهارات بشااااااكل صااااااريح %13.58بنساااااابة )
(  وبشكل غير متضمن بلغ مجموع مهارات التفكير االبداعي %98.96بنسبة ) 6616ضمني  وبشكل

 (.%98.96بنسبة ) 3682واالبتكار 

أما المجموع الكلي لمهارات التفكير االبداعي واالبتكار في كتاب " العلوم والحياة" للصااااااااااااااف التاسااااااااااااااع 
 821مهارات بشاااكل ضااامني (  وجاء مجموع ال%8.15بنسااابة ) 1فجاءت في األهداف بشاااكل صاااريح 

بنساااااااااااااابة  621(  وبشااااااااااااااكل غير متضاااااااااااااامن كان مجموع المهارات في األهداف %14.14بنساااااااااااااابة )
 281(  أما في المحتوى فكان مجموع مهارات التفكير االبداعي واالبتكار بشااااااااكل صااااااااريح 39% 38)

(  وبشااكل غير متضاامن جاء المجموع %81.89بنساابة ) 6812(  وبشااكل ضاامني %64.91بنساابة )
(  وفي األنشااااااااااااااطة ن حظ أن %51.29بنساااااااااااااابة ) 4512لي لمهارات التفكير االبداعي واالبتكار الك

(  وبشااااكل %88.11بنساااابة ) 833المجموع الكلي لمهارات التفكير االبداعي واالبتكار بشااااكل صااااريح 
(  وفي التقويم بلغ المجموع %51.22بنساابة ) 532(  وغير متضاامن %81.39بنساابة ) 825ضاامني 

(  وبشكل %68.15بنسبة ) 592(  وبشكل ضمني 4.38بنسبة ) 651رات بشكل صريح الكلي للمها
 (.%24.14بنسبة ) 4243غير متضمن بلغ مجموع مهارات التفكير االبداعي واالبتكار 

وبمقارنة النسااااااب السااااااابقة التي تم عرضااااااها للصاااااافوف الث ثة ن حظ أن المجموع الكلي لمهارة التفكير 
األهداف كما يلي: حي  جاءت أعلى نسبة لها في الصف التاسع بشكل ضمني االبداعي واالبتكار في 

( %41.31(في األهداف  وفي المحتوى ي حظ أن أعلى نسبة جاءت في الصف السابع )14.14%)
( بشكل ضمني  %81.31بشكل ضمني  أما في األنشطة فان أعلى نسبة وردت في الصف التاسع )

 ( بشكل غير متضمن للصف التاسع.%24.14)وفي التقويم ن حظ أن اعلى نسبة 

 

 الطالقةمهارة  9.4.9.3
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 ( نتا ج تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارة التفكير االبداعي واالبتكار )الطالقة(1.3جدول )
 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 )%( العدد العدد )%( العدد )%(  

 (4.62) 5 (9.81) 61 (9.19) 81 صريح األهداف
 (34.15) 11 (31.65) 611 (44.39) 23 ضمني 
 (58.29) 24 (58.15) 641 (52.59) 639 غير متضمن 
 (611) 659 (611) 813 (611) 856 الكلي المجموع 

 (82.52) 516 (88.31) 319 (81.18) 826 صريح المحتوى
 (85.33) 581 (5.16) 683 (33.65) 514 ضمني 
 (35.11) 156 (96.11) 6521 (43.18) 311 غير متضمن 
 (611) 8112 (611) 8861 (611) 6434 الكلي المجموع 

 (88.88) 22 (84.28) 661 (81.19) 652 صريح األنشطة
 (41.11) 652 (62.11) 16 (61.63) 661 ضمني 
 (49.22) 651 (59.31) 821 (53.91) 448 غير متضمن 
 (611) 411 (611) 329 (611) 111 الكلي المجموع 

 (9.24) 646 (65.14) 411 (66.51) 846 صريح التقويم
 (63.81) 841 (46.43) 988 (2.55) 696 ضمني 
 (99.29) 6418 (54.13) 6888 (91.21) 6519 غير متضمن 
 (611) 6198 (611) 8413 (611) 6111 الكلي المجموع 

 

(: تفاوت النسااب لمهارة الط قة بين الصاافوف السااابع والثامن والتاسااع في كل 1.3)يتضااح من الجدول 
 من األهداف  والمحتوى  واألنشطة والتقويم على النحو اآلتي:

في الصااف السااابع األساااسااي جاءت النساابة لمهارة الط قة في األهداف على هذا النحو بشااكل صااريح 
(  وجاءت بشاااااكل غير متضااااامن كانت %84.39(   وبشاااااكل ضااااامني وردت بنسااااابة)%9.19بنسااااابة )

(  أما في المحتوى وردت لمهارة الط قة بشااااااااااااكل صااااااااااااريح بنساااااااااااابة %52.59النساااااااااااابة في األهداف )
(  وبشااااااااكل غير متضاااااااامن وردت بنساااااااابة %33.65(  وبشااااااااكل ضاااااااامني جاءت بنساااااااابة )81.18%)
مني ( و بشااكل ضاا%81.19(  وجاءت مهارة الط قة  في األنشااطة بشااكل صااريح بنساابة )43.18%)

( وفي التقويم وردت مهارة %53.91(  و بشاااااااااكل غير متضااااااااامن جاءت بنسااااااااابة )%61.63بنسااااااااابة )
(  ووردت %2.55(  بينما جاءت بشاااااكل ضااااامني بنسااااابة )%66.51الط قة بشاااااكل صاااااريح بنسااااابة )

 (.%91.21بشكل غير متضمن بنسبة)
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(  %9.81)في الصاااااف الثامن األسااااااساااااي جاءت مهارة الط قة  في األهداف بشاااااكل صاااااريح بنسااااابة 
(  بينما ن حظ أنها جاءت بشااااااااااااااكل غير متضاااااااااااااامن %31.65وبشااااااااااااااكل ضاااااااااااااامني وردت بنساااااااااااااابة)

(  بينما جاءت %88.31(  وفي المحتوى وردت مهارة الط قة بشااكل صااريح بنساابة)%58.15بنساابة)
( بشاااكل  غير متضااامن  و في األنشاااطة جاءت %96.11(  وبنسااابة )%5.16بشاااكل ضااامني بنسااابة )

(  بينما %62.11(  وبشااااكل ضاااامني جاءت بنساااابة )%84.28يح بنساااابة )مهارة الط قة بشااااكل صاااار 
كانت النساااااااابة المئوية لمهارة الط قة وفي التقويم  ( %59.31بشااااااااكل غير متضاااااااامن جاءت بنساااااااابة )

( ووردت بشاااكل غير متضااامن بنساابة %46.43( بشاااكل صاااريح  وبشاااكل ضااامني بنسااابة  )65.14%)
(54.13%.) 

وم والحياة" للصف التاسع األساسي كما يلي: في األهداف لم تظهر ن حظ أن نتائ  تحليل كتاب "العلو 
( بشااااااكل ضاااااامني  %34.15( وجاءت بنساااااابة )4.62النساااااابة المئوية لمهارة الط قة بشااااااكل صااااااريح )

(  وفي المحتوى ن حظ أن مهارة الط قة وردت بشااكل 58.29وبشااكل غير متضاامن جاءت بنساابة )%
(بشاااكل %35.11ي وبنسااابة )( بشاااكل ضااامن%85.33ة )( بينما كانت بنساااب%82.52صاااريح بنسااابة )
( وبشاااكل ضااامني %88.88  أما في األنشاااطة ن حظ أنها وردت بشاااكل صاااريح بنسااابة )غير متضااامن

(  في حين نجد أن مهارة الط قة وردت %49.22( وبشاااكل غير متضااامن بنسااابة )%41.11بنسااابة )
( غير متضااامن %63.81)( وبشاااكل ضااامني جاءت بنسااابة %9.24في التقويم بشاااكل صاااريح بنسااابة )

 (.%99.29بنسبة )

وبمقارنة النساااااب للصااااافوف الث ثة نجد أن مهارة الط قة وردت بنساااااب منخفضاااااة في كل من االهداف 
والمحتوى واألنشطة والتقويم بشكل صريح  بينما جاءت أعلى نسبة لها في األهداف في الصف التاسع 

(  وفي المحتوى جاءت أعلى %44.39( وأقل نساااابة في الصااااف السااااابع )%34.15بشااااكل ضاااامني )
(  وفي األنشااااطة %5.16( واقل نسااااابة في الصاااااف الثامن )%33.56نسااااابة لها في الصاااااف الساااااابع )

(  %62.11( وأقل نسبة وردت في الصف الثامن %41.11كانت أعلى نسبة لها في الصف التاسع )
( وأقل نسااااااااابة لها في %46.36أما في التقويم فكانت أعلى نسااااااااابة لمهارة الط قة في الصاااااااااف الثامن)

(  أما بشااكل غير متضاامن فن حظ أن النسااب مرتفعة في األهداف للصاافوف %2.55الصااف السااابع )
(  وفي المحتوى جاءت أعلى نساااابة لها %52.58الث ثة وكانت أعلى نساااابة لها في الصااااف السااااابع )

 (.%59.31(  جاءت أعلى نسبة لمهارة الط قة في الصف الثامن )%96.11في الصف الثامن)
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 المرونةمهارة  8.4.9.3

(: نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصافوف الساابع والثامن والتاساع في ضاوء مهارة التفكير االبداعي 61.3جدول )
 واالبتكار )المرونة(

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 (1.11) 1 (1.11) 1 (1.99) 3 صريح األهداف
 (26.12) 11 (48.51) 58 (44.81) 698 ضمني 
 (62.18) 86 (19.51) 612 (11.18) 438 غير متضمن 
 (611) 666 (611) 611 (611) 562 الكلي المجموع 

 (66.24) 622 (8.29) 31 (1.56) 91 صريح المحتوى
 (38.45) 194 (59.15) 211 (16.65) 152 ضمني 
 (35.26) 982 (41.62) 539 (48.43) 432 غير متضمن 
 (611) 6521 (611) 6411 (611) 6191 الكلي المجموع 

 (35.11) 656 (84.12) 13 (48.11) 663 صريح األنشطة
 (81.63) 21 (48.16) 681 (89.91) 19 ضمني 
 (89.11) 18 (34.66) 611 (41.53) 642 غير متضمن 
 (611) 481 (611) 418 (611) 431 الكلي المجموع 

 (1.62) 6 (1.11) 1 (1.36) 4 صريح التقويم
 (44.14) 626 (4.43) 88 (81.96) 615 ضمني 
 (11.91) 411 (11.11) 141 (98.22) 548 غير متضمن 
 (611) 532 (611) 152 (611) 941 الكلي المجموع 

 

الصاااف الساااابع والثامن والتاساااع ( تفاوت النساااب لمهارة المرونة بين كل من 61.3يتضاااح من الجدول )
 في كل من األهداف  والمحتوى  واألنشطة والتقويم على النحو اآلتي:

في الصااف السااابع األساااسااي جاءت النساابة لمهارة المرونة في األهداف على هذا النحو بشااكل صااريح 
(  وجاءت بشاااااكل غير متضااااامن كانت %44.81(   وبشاااااكل ضااااامني وردت بنسااااابة)%1.99بنسااااابة )
(  أما في المحتوى وردت لمهارة المرونة بشااااااااااااكل صااااااااااااريح بنساااااااااااابة %11.18في األهداف )النساااااااااااابة 

(  وبشاااااااااكل غير متضااااااااامن وردت بنسااااااااابة %16.65(  وبشاااااااااكل ضااااااااامني جاءت بنسااااااااابة )1.56%)
( و بشكل ضمني %311.48(  وجاءت مهارة المرونة  في األنشطة بشكل صريح بنسبة )48.43%)

( وفي التقويم وردت مهارة %41.53ت بنسااااااااابة )(  و بشاااااااااكل غير متضااااااااامن جاء%89.91بنسااااااااابة )
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(  ووردت بشكل %81.96(  بينما جاءت بشكل ضمني بنسبة )%1.36المرونة بشكل صريح بنسبة )
 (.%98.22غير متضمن بنسبة)

(  %1.11أما في الصاااف الثامن األسااااساااي جاءت مهارة المرونة  في األهداف بشاااكل صاااريح بنسااابة )
(  بينما ن حظ أنها جاءت بشااااااااااااااكل غير متضاااااااااااااامن %48.51) وبشااااااااااااااكل ضاااااااااااااامني وردت بنساااااااااااااابة

(  بينما جاءت %8.29(  وفي المحتوى وردت مهارة المرونة بشااااكل صااااريح بنساااابة)%19.51بنساااابة)
( بشااكل  غير متضاامن  وفي األنشااطة جاءت %41.62(  وبنساابة )%59.15بشااكل ضاامني بنساابة )

(  بينما %48.16اءت بنساااابة )(  وبشااااكل ضاااامني ج%84.12مهارة المرونة بشااااكل صااااريح بنساااابة )
(  وفي التقويم  كانت النسااااااابة المئوية لمهارة المرونة %34.66بشاااااااكل غير متضااااااامن جاءت بنسااااااابة )

( ووردت بشاااااكل غير متضااااامن بنسااااابة %4.43( بشاااااكل صاااااريح  وبشاااااكل ضااااامني بنسااااابة  )1.11%
(11.11%.) 

ظهر يلي: في األهداف لم ت ونجد أن نتائ  تحليل كتاب "العلوم والحياة" للصااااف التاسااااع األساااااسااااي كما
( بشااااااكل ضاااااامني  %26.12( وجاءت بنساااااابة )1.11النساااااابة المئوية لمهارة المرونة بشااااااكل صااااااريح )

(  وفي المحتوى ن حظ أن مهارة المرونة وردت بشااكل 62.18وبشااكل غير متضاامن جاءت بنساابة )%
( بشكل %35.26( بشكل ضمني وبنسبة )%38.45(  بينما كانت بنسبة )%66.24صريح بنسبة )

( وبشاااكل ضااامني %35.11غير متضااامن  أما في األنشاااطة ن حظ أنها وردت بشاااكل صاااريح بنسااابة )
(  في حين نجد أن مهارة المرونة وردت %89.11( وبشاااكل غير متضااامن بنسااابة )%81.63بنسااابة )

( غير متضااامن %44.14( وبشاااكل ضااامني جاءت بنسااابة )%1.62في التقويم بشاااكل صاااريح بنسااابة )
 .(%11.91بنسبة )

وبعد الحدي  عن توافر مهارة المرونة في محتوى كتب العلوم والحياة للصاافوف السااابع والثامن والتاسااع 
ن حظ أن مهارة المرونة لم تظهر في األهداف للصفوف الث ثة بشكل صريح بينما جاءت أعلى نسبة 

في  ( بشاااكل ضااامني  وبشاااكل غير متضااامن جاءت أعلى نسااابة لها%44.81لها في الصاااف الساااابع )
(  أما في المحتوى جاءت النساااااب منخفضاااااة في محتوى الصااااافوف الث ثة %19.51الصاااااف التاساااااع )

( في الصف التاسع صريح  وبشكل ضمني ن حظ أن أعلى نسبة %66.24حي  كانت أعلى نسبة )
(  وفي %35.26(  اما بالغير متضااااااامن نجد ان أعلى نسااااااابة جاءت )%59.15لها للصاااااااف الثامن )
( وبشاااكل ضااامني 35.115ن أعلى نسااابة وردت بشاااكل صاااريح في الصاااف التاساااع )األنشاااطة ن حظ أ

(  اما بشكل غير متضمن فنجد أن أعلى نسبة وردت %48.16جاءت أعلى نسبة في الصف الثامن )
 (.%34.66في الصف التاسع بنسبة )
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 االصالةمهارة  4.4.9.3

فكير السااابع والثامن والتاسااع في ضااوء مهارة الت(: نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاافوف 66.3جدول)
 االبداعي واالبتكار )األصالة(

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 (8.45) 3 (4.69) 61 (3.21) 61 صريح األهداف
 (31.36) 23 (11.19) 861 (48.88) 611 ضمني 
 (32.83) 28 (41.61) 15 (18.18) 819 غير متضمن 
 (611) 691 (611) 465 (611) 481 الكلي المجموع 

 (6.92) 36 (6.15) 41 (4.45) 52 صريح المحتوى
 ( 61.81) 494 (65.53) 441 (41.42) 128 ضمني 
 (28.18) 6221 (28.26) 6211 (59.89) 118 غير متضمن 
 (611) 8414 (611) 8626 (611) 6948 الكلي المجموع 

 (6.38) 5 (8.85) 68 (9.32) 35 صريح األنشطة
 (66.15)36 (66.19) 51 (82.83) 691 ضمني 
 (21.14) 411 (21.12) 318 (13.81) 429 غير متضمن 
 (611) 458 (611) 544 (611) 118 الكلي المجموع 

 (6.18) 83 (6.14) 82 (4.94) 665 صريح التقويم
 (1.94) 652 (65.41) 369 (69.63) 582 ضمني 
 (18.85) 8611 (24.16) 8891 (91.64) 8342 غير متضمن 
 (611) 8432 (611) 8965 (611) 4126 الكلي المجموع 

(: تفاوت النساااب لمهارة األصاااالة بين الصااافوف الساااابع والثامن والتاساااع في 66.3الجدول )ي حظ من 
 تي:واألنشطة والتقويم على النحو اآل كل من األهداف  والمحتوى 

في الصااف السااابع األساااسااي جاءت النساابة لمهارة األصااالة في األهداف على هذا النحو بشااكل صااريح 
(  وجاءت بشاااااكل غير متضااااامن كانت %48.88(   وبشاااااكل ضااااامني وردت بنسااااابة)%3.21بنسااااابة )

(  أما في المحتوى وردت لمهارة األصاااااااااالة بشاااااااااكل صاااااااااريح بنسااااااااابة %18.18النسااااااااابة في األهداف )
(  وبشاااااااااكل غير متضااااااااامن وردت بنسااااااااابة %41.42جاءت بنسااااااااابة ) (  وبشاااااااااكل ضااااااااامني4.45%)
( و بشااكل ضاامني %9.32(  وجاءت مهارة األصااالة  في األنشااطة بشااكل صااريح بنساابة )59.89%)

( وفي التقويم وردت مهارة %13.81(  و بشاااااااااكل غير متضااااااااامن جاءت بنسااااااااابة )%82.83بنسااااااااابة )
(  ووردت %69.63بنساااابة ) (  بينما جاءت بشااااكل ضاااامني%4.94األصااااالة بشااااكل صااااريح بنساااابة )

 (.%91.64بشكل غير متضمن بنسبة)
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(  %4.69في الصااااف الثامن األساااااسااااي جاءت مهارة األصااااالة  في األهداف بشااااكل صااااريح بنساااابة )
(  بينما ن حظ أنها جاءت بشااااااااااااااكل غير متضاااااااااااااامن %11.19وبشااااااااااااااكل ضاااااااااااااامني وردت بنساااااااااااااابة)

(  بينما جاءت %6.15بنسااابة)(  وفي المحتوى وردت مهارة األصاااالة بشاااكل صاااريح %41.61بنسااابة)
( بشااكل  غير متضاامن  و في األنشااطة جاءت %28.26(  وبنساابة )%65.53بشااكل ضاامني بنساابة )

(  بينما %66.19(  وبشااااكل ضاااامني جاءت بنساااابة )%8.85مهارة األصااااالة بشااااكل صااااريح بنساااابة )
ألصاااااالة (  وفي التقويم  كانت النسااااابة المئوية لمهارة ا%21.12بشاااااكل غير متضااااامن جاءت بنسااااابة )

( ووردت بشااااكل غير متضاااامن بنساااابة %65.41)وبشااااكل ضاااامني بنساااابة  ( بشااااكل صااااريح 6.14%)
(24.16%.) 

وكذلك ن حظ أن نتائ  تحليل كتاب "العلوم والحياة" للصف التاسع األساسي كما يلي: في األهداف لم 
كل ضمني  ( بش%31.36( وجاءت بنسبة )8.45تظهر النسبة المئوية لمهارة األصالة بشكل صريح )

(  وفي المحتوى ن حظ أن مهارة األصالة وردت بشكل 32.83وبشكل غير متضمن جاءت بنسبة )%
(بشكل غير %28.18( بشكل ضمني وبنسبة )%61.81( بينما كانت بنسبة )%6.92صريح بنسبة )

( وبشااكل ضاامني بنساابة %6.38متضاامن   أما في األنشااطة ن حظ أنها وردت بشااكل صااريح بنساابة )
(  في حين نجد أن مهارة األصاااااالة وردت في %21.14( وبشاااااكل غير متضااااامن بنسااااابة )66.15%)

( غير متضاامن بنساابة %1.94( وبشااكل ضاامني جاءت بنساابة )%6.18التقويم بشااكل صااريح بنساابة )
(18.85%.) 

وبعد الحدي  عن توافر مهارة األصاااااااااااااالة في محتوى كتب العلوم والحياة للصااااااااااااافوف الث ثة ن حظ أن 
الة وردت بشااكل منخفض في كل من األهداف والمحتوى واألنشااطة والتقويم بشااكل صااريح  مهارة األصاا

( في الصااااف السااااابع األساااااسااااي %11.19بينما جاءت أعلى نساااابة لها بشااااكل ضاااامني في األهداف )
وانخفضاااات في الصاااافين الثامن والسااااابع  وفي األهداف جاءت بشااااكل غير متضاااامن حي  كانت أعلى 

الصاااف الساااابع األسااااساااي  أما المحتوى فجاءت مهارة األصاااالة بنساااب  ( في%18.18نسااابة لها في )
( في الصاااف الساااابع األسااااساااي بشاااكل ضااامني  %41.42منخفضاااة نوعًا حي  كانت أعلى نسااابة لها )

( في %28.26وبشااااكل غير متضاااامن جاءت بنسااااب مرتفعة في الصاااافوف الث   فكانت أعلى نساااابة)
( بشااااكل %82.83ى نساااابة في الصااااف السااااابع )الصااااف التاسااااع األساااااسااااي  وفي األنشااااطة جاءت أعل

( في %21.14ضاااااامني  وجاءت بشااااااكل غير متضاااااامن بنسااااااب مرتفعة حي  كانت أعلى نساااااابة لها )
  كانت بنسااب منخفضااة حي الصااف التاسااع  وفيما يتعلق بالتقويم وردت مهارة األصااالة بشااكل ضاامني

( %18.85لى نسبة )(  وبشكل غير متضمن جاءت أع%69.63لها في الصف السابع ) أعلى نسبة
 في الصف التاسع األساسي.
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 مهارة االتصال والتعاون 3.9.3

(: نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصااااااافوف الساااااااابع والثامن والتاساااااااع في ضاااااااوء مهارة 68.3جدول)
 االتصال والتعاون

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 (61.88) 61 (1.11) 1 (4.15) 1 صريح األهداف
 (15.15) 686 (52.21) 621 (95.85) 888 ضمني 
 (83.94) 31 (36.63) 641 (86.11) 13 غير متضمن 
 (611) 621 (611) 461 (611) 815 الكلي المجموع 

 (85.41) 986 (86.28) 316 (64.53) 842 صريح المحتوى
 (41.95) 6644 (56.31) 6121 (31.65) 213 ضمني 
 (43.15) 111 (81.91) 511 (49.48) 151 غير متضمن 
 (611) 8251 (611) 8664 (611) 6952 الكلي المجموع 

 (81.15) 24 (89.31) 659 (86.23) 658 صريح األنشطة
 (16.51) 855 (31.38) 811 (51.34) 456 ضمني 
 (62.41) 91 (81.62) 651 (89.94) 614 غير متضمن 
 (611) 363 (611) 594 (611) 111 الكلي المجموع 

 (65.35) 358 (64.13) 413 (5.11)611 صريح التقويم
 (51.16) 6321 (36.46) 6614 (13.29) 8112 ضمني 
 ( 44.13) 123 (35.15) 6416 (81.69) 141 غير متضمن 
 (611) 8185 (611) 8222 (611) 4622 الكلي المجموع 

(: أن النسااااب لمهارة االتصااااال والتعاون جاءت متفاوتة بين الصااااف السااااابع 68.3)يتضااااح من الجدول 
 والثامن والتاسع في كل من األهداف  والمحتوى  واألنشطة والتقويم جاءت على النحو اآلتي:

في الصف السابع األساسي جاءت النسبة لمهارة االتصال والتعاون في األهداف على هذا النحو بشكل 
(  وجاءت بشااااكل غير متضااامن %95.85(   وبشااااكل ضاااامني وردت بنساااابة)%4.15)صااااريح بنساااابة 

(  أما في المحتوى وردت لمهارة االتصال والتعاون بشكل صريح %86.11كانت النسبة في األهداف )
(  وبشاااكل غير متضااامن وردت بنسااابة % 31.65(  وبشاااكل ضااامني جاءت بنسااابة %64.53بنسااابة )

( و بشكل %86.23لتعاون في األنشطة بشكل صريح بنسبة )(  وجاءت مهارة االتصال وا89.94%)
( وفي التقويم وردت %89.94(  و بشااااااكل غير متضاااااامن جاءت بنساااااابة )%51.34ضاااااامني بنساااااابة )

(  بينما جاءت بشااااااااكل ضاااااااامني بنساااااااابة %5.11مهارة االتصااااااااال والتعاون بشااااااااكل صااااااااريح بنساااااااابة )
 (.%81.69(  ووردت بشكل غير متضمن بنسبة)13.29%)
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ف الثامن األساااااسااااي جاءت مهارة االتصااااال والتعاون  في األهداف بشااااكل صااااريح بنساااابة أما في الصاااا
(  بينما ن حظ أنها جاءت بشاااكل غير متضااامن %52.21(  وبشاااكل ضااامني وردت بنسااابة)1.11%)

(  %86.28(  وفي المحتوى وردت مهارة االتصااااال والتعاون بشااااكل صااااريح بنساااابة)%36.63بنساااابة)
( بشااااكل  غير متضاااامن  و في %81.91(  وبنساااابة )%56.31) بينما جاءت بشااااكل ضاااامني بنساااابة

(  وبشاااكل ضااامني جاءت %89.31األنشاااطة جاءت مهارة االتصاااال والتعاون  بشاااكل صاااريح بنسااابة )
(  وفي التقويم  كانت النساابة %81.62(  بينما بشااكل غير متضاامن جاءت بنساابة )%31.38بنساابة )

( %36.46صاااااريح  وبشاااااكل ضااااامني بنسااااابة  )( بشاااااكل %64.13المئوية لمهارة االتصاااااال والتعاون)
 (.%35.15ووردت بشكل غير متضمن بنسبة )

وكذلك ن حظ أن نتائ  تحليل كتاب "العلوم والحياة" للصف التاسع األساسي كما يلي: في األهداف لم 
( %15.15( وجاءت بنساابة )%61.88تظهر النساابة المئوية لمهارة االتصااال والتعاون بشااكل صااريح )

(  وفي المحتوى ن حظ أن مهارة 83.94وبشاااااااكل غير متضااااااامن جاءت بنسااااااابة )% بشاااااااكل ضااااااامني 
( بشاااااكل %41.95( بينما كانت بنسااااابة )%85.41االتصاااااال والتعاون وردت بشاااااكل صاااااريح بنسااااابة )

(بشاااكل غير متضااامن   أما في األنشاااطة ن حظ أنها وردت بشاااكل صاااريح %43.15ضااامني وبنسااابة )
(  في %62.41( وبشكل غير متضمن بنسبة )%16.51( وبشكل ضمني بنسبة )%81.15بنسبة )

( وبشاااااكل %65.35حين نجد أن مهارة االتصاااااال والتعاون  وردت في التقويم بشاااااكل صاااااريح بنسااااابة )
 (.%44.13( غير متضمن بنسبة )%51.16ضمني جاءت بنسبة )

 ون حظ من النساااااب الساااااابقة التي تم عرضاااااها أن مهارة االتصاااااال والتعاون وردت بشاااااكل منخفض في
( في حين نجد أن 1.1األهداف نوعًا ما في الصااااااافوف الث ثة حي  أنها لم تذكر في الصاااااااف الثامن )

( وبشاااكل ضااامني وردت مهارة االتصاااال %61.88أعلى نسااابة لها بشاااكل ضااامني في الصاااف التاساااع )
( في الصاااااااف %95.85والتعاون بنساااااااب مرتفعة في الصااااااافوف الث ثة حي  جاءت أعلى نسااااااابة لها) 

(  أما في المحتوى ن حظ ان أعلى نساابة %36.63ل غير متضاامن جاءت أعلى نساابة )السااابع وبشااك
( وبشااااااكل ضاااااامني جاءت أعلى في الصااااااف الثامن بنساااااابة %85.41وردت بشااااااكل صااااااريح التاسااااااع )

(. أما في %49.48( وجاءت اعلى نسااااابة لها بشاااااكل غير متضااااامن في الصاااااف الساااااابع )56.31%)
( وبشاااكل %89.31اون بشاااكل صاااريح في الصاااف الثامن )األنشاااطة جاءت أعلى نسااابة االتصاااال والتع

( اما بشاااكل غير متضااامن فنجد أن %16.51ضااامني جاءت أعلى نسااابة في محتوى الصاااف التاساااع )
(  وفي التقويم ن حظ أن أعلى نسااابة جاءت بشاااكل صاااريح %89.94أعلى نسااابة في الصاااف الساااابع )

سااااابع بينما وردت أعلى ( في الصااااف ال%13.29( وبشااااكل ضاااامني )%65.35في الصااااف التاسااااع )
 ( في الصف التاسع.%35.15نسبة للغير متضمن )
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 مهارة الثقافة اإلعالمية والمعلوماتية 1.9.3

(: نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة لصاااف الساااابع والثامن والتاساااع في ضاااوء مهارة الثقافة 64.3جدول)
 ارع مية والمعلوماتية

 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع  
 العدد )%( العدد )%( العدد )%(  

 ( 6.51) 8 (1.11) 1 (1.29) 8 صريح األهداف
 (64.54) 62 (63.81) 44 (38.38) 12 ضمني 
 (23.11) 664 (25.96) 612 (51.96) 646 غير متضمن 
 (611) 644 (611) 846 (611) 846 الكلي المجموع 

 (61.86) 458 (1.31) 1 (8.52) 48 صريح المحتوى
 (65.43) 444 (63.92) 891 (81.38) 854 ضمني 
 (12.35) 6321 (23.94) 6532 (99.11) 153 غير متضمن 
 (611) 8696 (611) 6289 (611) 6841 الكلي المجموع 

 (63.92) 34 (1.11) 1 (1.51) 8 صريح األنشطة
 (6.49) 3 (38.68) 691 (68.51) 51 ضمني 
 (24.25) 833 (59.22) 831 (21.14) 431 غير متضمن 
 (611) 816 (611) 385 (611) 412 الكلي المجموع 

 (65.22) 341 (1.11) 1 (1.61) 8 صريح التقويم
 (6.83) 43 (85.46) 511 (2.61) 651 ضمني 
 (28.22) 8895 (93.11) 6314 (16.96) 6939 غير متضمن 
 (611) 8935 (611) 6111 (611) 6115 الكلي المجموع 

(: أن النسااااااااب لمهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية بين الصاااااااافوف السااااااااابع 64.3الجدول )ي حظ من 
 والثامن والتاسع في كل من األهداف  والمحتوى  واألنشطة والتقويم جاءت مختلفة على النحو اآلتي:

ذا والمعلوماتية  في األهداف على هفي الصف السابع األساسي جاءت النسبة لمهارة الثقافة ارع مية 
(  وجاءت بشكل غير %38.38(   وبشكل ضمني وردت بنسبة)%1.29النحو بشكل صريح بنسبة )

(  أما في المحتوى وردت لمهارة الثقافة ارع مية %15.96متضاااااااااااااامن كانت النساااااااااااااابة في األهداف )
(  وبشكل غير % 81.38(  وبشكل ضمني جاءت بنسبة %8.52والمعلوماتية  بشكل صريح بنسبة )

(  وجاءت مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية  في األنشاااطة بشاااكل %99.11متضااامن وردت بنسااابة )
(  و بشااكل غير متضاامن جاءت بنساابة %68.51( و بشااكل ضاامني بنساابة )%1.51صااريح بنساابة )

(  %1.61بنساابة )( وفي التقويم وردت مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية  بشااكل صااريح 21.14%)
 (.%16.96(  ووردت بشكل غير متضمن بنسبة )%2.61بينما جاءت بشكل ضمني بنسبة )
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في الصاااف الثامن األسااااساااي جاءت مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية   في األهداف بشاااكل صاااريح 
(  بينما ن حظ أنها جاءت بشااااااكل غير %63.81(  وبشااااااكل ضاااااامني وردت بنساااااابة)%1.11بنساااااابة )
(  وفي المحتوى وردت مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية  بشااااكل صااااريح %25.96من بنساااابة)متضاااا
( بشاااكل  غير %23.94(  وبنسااابة )%63.92(  بينما جاءت بشاااكل ضااامني بنسااابة )%1.31بنسااابة)

(  %1.11متضمن  و في األنشطة جاءت مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية  بشكل صريح بنسبة )
(  وفي %59.22(  بينما بشكل غير متضمن جاءت بنسبة )%38.68ني جاءت بنسبة )وبشكل ضم

( بشااااكل صااااريح  وبشااااكل %1.11التقويم  كانت النساااابة المئوية لمهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية )
 (.%93.11( ووردت بشكل غير متضمن بنسبة )%85.46ضمني بنسبة  )

لوم والحياة" للصاااف التاساااع األسااااساااي كما يلي: جاءت النسااابة وكذلك ن حظ أن نتائ  تحليل كتاب "الع
( وجاءت بنسااااااااابة %6.51المئوية لمهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية في األهداف بشاااااااااكل صاااااااااريح )

(  وفي المحتوى ن حظ 23.11( بشاااكل ضااامني  وبشاااكل غير متضااامن جاءت بنسااابة )64.54%%)
( بينما كانت بنسااااابة %61.86وردت بشاااااكل صاااااريح بنسااااابة ) أن مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية 

(بشاااكل غير متضااامن   أما في األنشاااطة ن حظ أنها %12.35( بشاااكل ضااامني وبنسااابة )65.43%)
( وبشكل غير متضمن بنسبة %6.49( وبشكل ضمني بنسبة )%63.92وردت بشكل صريح بنسبة )

وماتية   وردت في التقويم بشاااااكل صاااااريح (  في حين نجد أن مهارة الثقافة ارع مية والمعل24.25%)
 (.%28.22( غير متضمن بنسبة )%6.83( وبشكل ضمني جاءت بنسبة )%65.22بنسبة )

وبمقااارنااة نتااائ  تحلياال محتوى كتااب "العلوم والحياااة" للصاااااااااااااافوف الث ثااة وفقااًا لمهااارة الثقااافااة ارع ميااة 
كل ريح في الصااافوف الث ثة  أما بشاااوالمعلوماتية  نجد أن هذه المهارة تنخفض في األهداف بشاااكل صااا

(  وبشاااكل غير متضااامن ن حظ أن %38.38ضااامني ن حظ أن أعلى نسااابة لها في الصاااف الساااابع )
( وفيما يتعلق بالمحتوى نجد أن أعلى نسااابة ظهرت %25.96أعلى نسااابة  في الصاااف الثامن بنسااابة )

أعلى نسااابة في  ( في الصاااف التاساااع األسااااساااي بينما بشاااكل ضااامني جاءت%61.86بشاااكل صاااريح )
( وبشااااكل غير متضاااامن جاءت مهارة الثقافة االع مية والمعلوماتية بنساااابة %81.38الصااااف السااااابع )

( في الصااااااف الثامن وهي أعلى نساااااابة بين الصاااااافوف الث ثة  وفي األنشااااااطة جاءت مهارة 23.94%)
( %63.92الثقافة االع مية والمعلوماتية بنسااااب منخفضااااة بشااااكل صااااريح حي  سااااجلت أعلى نساااابة )

( في الصااااف الثامن وهي أعلى نساااابة بالمقارنة مع الصااااف %38.68وبشااااكل ضاااامني جاءت نساااابة )
الساااااااابع والتاساااااااع  وبشاااااااكل غير متضااااااامن ن حظ أن أعلى نسااااااابة كانت في الصاااااااف الساااااااابع أيضاااااااًا 

(  وفي التقويم وردت أعلى نساااااابة لمهارة الثقافة االع مية والمعلوماتية بشااااااكل صااااااريح في 21.14%)
( %85.46(  وبشكل ضمني جاءت أعلى نسبة في الصف الثامن )%65.22سع بنسبة )الصف التا

 (.%16.96أما بشكل غير متضمن ن حظ أن أعلى نسبة لها في الصف السابع )
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 بالسؤال الثانيالنتا ج المتعلقة  8.3

في  المتضللللمنة"ما درجة اكتسللللاب طلبة المرحلة األسللللاسللللية العليا لمهارات التعلم والتفكير والذي ينص على 
  كتب العلوم والحياة؟

الحسااااااابية واالنحرافات المعيارية الجابات طلبة الصاااااافوف السااااااابع  باسااااااتخراج المتوسااااااطات الباحثةقامت 
 .(63.3والثامن والتاسع لمهارات التعلم والتفكير وجاءت كما في الجدول )

 التعلم والتفكيرصفوف السابع والثامن والتاسع لمهارات طلبة  امت ك درجة: 63.3جدول 
 الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع المتغير المهارة

المتوسلللط 
 الحسابي

االنللللحللللراف  
 المعياري

المتوسللط 
 الحسابي

نحراف  اال
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.67 0.53 0.85 0.87 0.796 1.11 ذكر حل المشك ت
 0.66 0.59 0.843 0.90 0.729 1.20 أنثى 

 1.371 3.51 1.49 2.72 1.36 2.30 ذكر التفكير الناقد
 1.35 3.58 1.29 3.15 1.34 2.42 أنثى 

 0.94 0.91 0.75 0.78 0.66 0.70 ذكر التفكير اربداعي واالبتكار
 0.89 0.90 0.72 0.65 0.59 0.57 أنثى 

 1.10 2.33 1.07 1.93 1.16 2.17 ذكر االتصال والتعاون
 0.94 2.39 0.96 2.33 1.08 2.16 أنثى 

 0.87 1.39 1.33 2.24 1.51 2.45 ذكر الثقافة ارع مية والمعلوماتية
 0.99 1.47 1.19 2.50 1.48 2.92 أنثى 

 2.89 8.68 3.43 8.54 3.61 8.72 ذكر المجموع
 2.69 8.95 2.89 9.50 3.51 9.34 أنثى 

الساااااااااابع لمهارة حل المشاااااااااك ت جاءت  ( أن درجة امت ك طلبة الصاااااااااف63.3يتضاااااااااح من الجدول )
( لإلنا   وجاءت مهارة التفكير 1.51( والتاساااااع )1.11( وللصاااااف الثامن )6.81بمتوساااااط حساااااابي )

( 4.52( وللصااااف التاسااااع )4.65( وللصااااف الثامن )8.32)بمتوسااااط حسااااابي الناقد للصااااف السااااابع 
  ) 1.91بمتوسااااااااط حسااااااااابي )لإلنا   وجاءت مهارة التفكير اربداعي واالبتكار في الصااااااااف السااااااااابع 

للذكور في الصاافوف الث ثة  أما مهارة االتصااال والتعاون  ) 1.16(  والتاسااع )1.92وللصااف الثامن )
( لإلنا   وللصااف 8.44للذكور  وللصااف الثامن ) ) 8.69فجاءت للصااف السااابع بمتوسااط حسااابي )

  ) 8.18فجاءت بمتوسااط حسااابي ) أما مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتيةلإلنا    ) 8.41التاسااع )
 لإلنا  للصفوف الث ثة. (1.47  أما الصف التاسع ))8.51وفي الصف الثامن)
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 حظ من النتاائ  أن درجاة امت ك مهاارات التعلم والتفكير للصاااااااااااااافوف الث ثاة مختلفاة حيا  جااءت وي
مهارة حل المشااااااااك ت والتفكير الناقد والثقافة ارع مية في الصاااااااافوف الث ثة لصااااااااالح ارنا  وجاءت 

رنا   امهارة االتصااال والتعاون في الصااف السااابع لصااالح الذكور أما الصااف الثامن والتاسااع لصااالح 
 وجاءت مهارة التفكير اربداعي في الصفوف الث ثة لصالح الذكور.

درجة اكتسللللاب طلبة المرحلة  هل تختلف " : أما بالنساااااابة للقساااااام الثاني من السااااااؤال والذي ينص على
 باختالف الجنس؟ ضمنة في كتب العلوم والحياةاألساسية العليا لمهارات التعلم والتفكير المت

ال توجد فروق ذات داللة إحصااااائية  اآلتية: ةقامت الباحثة بصااااياغة الفرضاااايالسااااؤال هذا ولإلجابة عن 
لدرجة اكتساب طلبة المرحلة األساسية العليا ( في المتوسطات الحسابية α=0.05عند مستوى الداللة )

ة قق من صاااااااااحوللتح تعزى لمتغير الجنس.لمهارات التعلم والتفكير المتضااااااااامنة في كتب العلوم والحياة 
مستقلة قامت الباحثة باستخدام اختبار ت للعينات الالفرضية الخاصة بالصفوف السابع والثامن والتاسع 

 وجاءت النتائ  كاآلتي:

 الصف السابع 9.8.3

وجاءت نتائ  اختبارات ت للفروق في اكتساااااااااااب طلبة الصااااااااااف السااااااااااابع لمهارات التعلم والتفكير تعزى 
 للجنس كما يلي:

 تعزى للجنس لمهارات التعلم والتفكير السابعاكتساب طلبة الصف : اختبار )ت( للفروق في 65.3جدول 
درجاااااااااااة  العدد المتغير المهارة

 الحرية
المتوسااااااااااااااط 

 الحسابي
االنااااااااحااااااااراف 

 المعياري
مسااااااااااااااااتااااوى  قيمة ت

 الداللة
 0.258 1.134- 0.79574 1.1079 323 139 ذكر حل المشك ت

   0.72870 1.2043  186 أنثى 
 0.239 1.180- 1.35910 2.2950 323 139 ذكر التفكير الناقد

   1.33632 2.4731  186 أنثى 
 0.071 1.814 0.65861 0.7014 323 139 ذكر التفكير اربداعي واالبتكار

   0.59022 0.5753  186 أنثى 
 0.928 0.091 1.16051 2.1727 323 139 ذكر االتصال والتعاون

   1.08344 2.1613  186 أنثى 
 *0.005 2.853- 1.51405 2.4460 323 139 ذكر الثقافة ارع مية والمعلوماتية

   1.48314 2.9247  186 أنثى 
 0.123 1.546- 3.61016 8.7230 323 139 ذكر المجموع

   3.50957 9.3387  186 أنثى 
  1.15دالة عند مستوى 
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للدرجة الكلية ولجميع المهارات جاءت أكبر من الداللة ارحصاااااائية  أن قيم(63.3)يتضاااااح من الجدول 
يشاااااااااااااار إلى عاادم وجود فروق ذات داللااة مااا عاادا مهااارة الثقااافااة ارع ميااة والمعلوماااتيااة ممااا  (1.15)

تعزى ر ات التعلم والتفكيسااااابع في مهار إحصااااائية في المتوسااااطات الحسااااابية لتحصاااايل طلبة الصااااف ال
بول الفرضااااااااية الصاااااااافرية ورفضااااااااها فقط لمهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية س أي يعنى قلمتغير الجن

ارة الثقافة السابعلمهوجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لتحصيل طلبة الصف أي
 .لصالح ارنا ارع مية والمعلوماتية و 

 الصف الثامن 8.8.3

تعزى  لتعلم والتفكيرطلبة الصااااااااااااااف الثامن لمهارات اوجاءت نتائ  اختبارات ت للفروق في اكتساااااااااااااااب 
 ي:للجنس كما يلت

 تعزى للجنس لمهارات التعلم والتفكير الثامناكتساب طلبة الصف : اختبار )ت( للفروق في 16.4جدول 
درجاااااااااة  العدد المتغير المهارة

 الحرية
المتوساااااااااااااط 
 الحسابي

االناااااااحاااااااراف 
 المعياري

مسااااااااااااااااتااوى  قيمة ت
 الداللة

 0.752 0.316- 0.84860 0.8725 342 149 ذكر حل المشك ت
   0.83893 0.9016  193 أنثى 

 *0.006 2.779- 1.49359 2.7181 342 149 ذكر التفكير الناقد
   1.29087 3.1451  193 أنثى 

 0.100 1.651 0.75170 0.7852 342 149 ذكر التفكير اربداعي واالبتكار
   0.72256 0.6528  193 أنثى 

 *0.000 3.635- 1.07234 1.9262 342 149 ذكر االتصال والتعاون
   0.95861 2.3264  193 أنثى 

الااااااااثااااااااقااااااااافااااااااة ارعاااااااا ماااااااايااااااااة 
 والمعلوماتية

 0.078 1.768- 1.32741 2.2349 342 149 ذكر

   1.19492 2.4767  193 أنثى 
 *0.006 2.761- 3.43231 8.5369 342 149 ذكر المجموع

   2.88833 9.5026  193 أنثى 
  1.15دالة عند مستوى 

 

للدرجة الكلية ولمهارات التفكير الناقد ومهارات الداللة ارحصااااااااائية  أن قيم(65.3)يتضااااااااح من الجدول 
مهارات التفكير اربداعي و  حل المشااااااااااااااك تأما لمهارة  (1.15)االتصاااااااااااااااال والتعاون جاءت أقل من 

وجود عدم يشاااااااااااااار إلى مما  (1.15)فجاءت أكبر من  مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتيةو واالبتكار 
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ت التعلم افي مهار  الثامنفروق ذات داللة إحصاااائية في المتوساااطات الحساااابية لتحصااايل طلبة الصاااف 
ة أي يعنى قبول الفرضاااااية الصااااافرية ورفضاااااها فقط لمهارة الثقافة ارع مي تعزى لمتغير الجنسوالتفكير 

إحصائية في المتوسطات الحسابية لتحصيل طلبة الصف الثامن وجود فروق ذات داللة والمعلوماتية أي
الدرجة الكلية لمهارات التعلم والتفكير لصاااااااااااالح الذكور ولمهارات التفكير الناقد ومهارات االتصاااااااااااال  في

 .لصالح ارنا  والتعاون جاءت

 عتاسالصف ال 4.8.3

عزى لمهارات التعلم والتفكير توجاءت نتائ  اختبارات ت للفروق في اكتساااااااااااب طلبة الصااااااااااف التاسااااااااااع 
 للجنس كما يلي:

 ستعزى للجن اكتساب طلبة الصف التاسع لمهارات التعلم والتفكير: اختبار )ت( للفروق في 17.4جدول 
درجة  العدد المتغير المهارة

 الحرية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.482 0.703- 0.66692 0.5333 326 135 ذكر حل المشكالت

   0.65685 0.5855  193 أنثى 

 0.626 0.488- 1.37062 3.5111 326 135 ذكر التفكير الناقد

   1.34791 3.5855  193 أنثى 

 0.945 0.068 0.93615 0.9111 326 135 ذكر التفكير اإلبداعي واالبتكار

   0.88676 0.9041  193 أنثى 

 0.557 0.588- 1.06505 2.3333 326 135 ذكر االتصال والتعاون

   0.94174 2.3990  193 أنثى 

 0.448 0.760- 0.87329 1.3926 326 135 ذكر الثقافة اإلعالمية والمعلوماتية

   0.99502 1.4715  193 أنثى 

 0.397 0.848- 2.89596 8.6815 326 135 ذكر المجموع

   2.68985 8.9456  193 أنثى 

  1.15مستوى دالة عند 

مهارات و  حل المشاااااك تللدرجة الكلية ومهارة الداللة ارحصاااااائية  أن قيم (61.3)يتضاااااح من الجدول 
ة ارع مية مهارة الثقافو  مهارة االتصااااااااااااااال والتعاونو مهارات التفكير اربداعي واالبتكار و التفكير الناقد 
وجود فروق ذات قبول الفرضية الصفرية أي عدم يشر إلى مما  (1.15)فجاءت أكبر من  والمعلوماتية

لتفكير ات التعلم وافي مهار  التاسااااعداللة إحصااااائية في المتوسااااطات الحسااااابية لتحصاااايل طلبة الصااااف 
 .تعزى لمتغير الجنس

 تلخيص النتا ج: 4.3

لتعلم مهارات ا ء" للمرحلة األساااااااااااسااااااااااية العليا في ضااااااااااو جاءت نتائ  تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة
 :والتفكير كاآلتي
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ن حظ أنه لم تظهر مهارة حل المشااك ت بشااكل صااريح في كل من الصااف السااابع األساااسااي:  -6
) األهداف  والمحتوى  واألنشاااااااطة  والتقويم(  أما بشاااااااكل ضااااااامني جاءت بنساااااااب مرتفعة في األهداف 

منخفضاااااااااة ووردت  ( أما في األنشاااااااااطة والتقويم جاءت بنساااااااااب %54.65( وفي المحتوى )59.69%)
بشااااااااااااكل غير متضاااااااااااامن بنسااااااااااااب منخفضااااااااااااة في كل من األهداف والمحتوى واألنشااااااااااااطة وارتفعت في 

(  وجاء المجموع الكلي لمهارات التفكير الناقد مرتفع بشاااكل ضااامني في كل األهداف %52.51التقويم)
(  أماااا المجموع %56.51( والتقويم )%18.36( واألنشااااااااااااااطاااة )%15.14(  والمحتوى )94.56%)
لي لمهارة التفكير اربداعي واالبتكار لم تظهر بشااااكل صااااريح وبشااااكل ضاااامني بنسااااب مرتفعة  حي  الك

( وارتفعت جميع النساااب بشاااكل غير متضااامن %34.54جاءت أعلى نسااابة بشاااكل ضااامني باألهداف )
في األهداف والمحتوى واألنشاااطة والتقويم  أما مهارة االتصاااال والتعاون جاءت بنساااب منخفضاااة بشاااكل 

(وفي %31.65( وفي المحتوى )%95.85دت بنساااااابة مرتفعة بشااااااكل ضاااااامني باألهداف )صااااااريح وور 
( وبشااااااااااااكل غير متضاااااااااااامن جاءت جميعها بنسااااااااااااب %13.29(  وفي التقويم )%51.34األنشااااااااااااطة )

منخفضااااااة  وفيما يتعلق بمهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية وردت بنسااااااب منخفضااااااة بشااااااكل صااااااريح 
( ثم %16.96كل غير متضمن فكانت أعلى نسبة في التقويم )وضمني بينما جاءت بنسب مرتفعة بش
( أماااا في األهاااداف %99.1( وفي المحتوى جااااءت )%21.14في المرتباااة الثاااانياااة في األنشااااااااااااااطاااة )

(51.96%.) 

( %29.11الصف الثامن األساسي: ظهرت مهارة حل المشك ت بنسبة مرتفعة في األهداف ) -8
منخفضااااة في المحتوى والتقويم  وجاء المجموع الكلي  ( بينما جاءت%31.49وفي  األنشااااطة بنساااابة )

لمهارات التفكير الناقد منخفض بشاااااااااكل صاااااااااريح  وجاء بنسااااااااابة مرتفعة في األهداف بشاااااااااكل ضااااااااامني 
( وانخفضت في األنشطة والتقويم  وبشكل غير متضمن جاءت %55.86( وفي المحتوى )96.11%)

لي لمهارة التفكير اربداعي واالبتكار لم تظهر (  أما المجموع الك%54.31بنسااااااابة مرتفعة في التقويم )
نساااب مرتفعة بشاااكل صاااريح في األهداف والمحتوى واألنشاااطة والتقويم وكذلك لم تظهر بشاااكل ضااامني 

ل غير متضااااااامن حي  جاءت ك( في األهداف  وارتفعت بشااااااا%35.55)حي  جاءت أعلى نسااااااابة لها 
ية لمهارة االتصااال والتعاون وردت بنساابة (  وجاءت النسااب المئو %98.96أعلى نساابة لها في التقويم )
( وانخفضااااااااات النساااااااااب باألنشاااااااااطة والتقويم %56.31( والمحتوى )%52.21متوساااااااااطة في األهداف )

وجاءت بشااكل غير متضاامن بنسااب منخفضااة في كل من المحتوى واألهداف واألنشااطة والتقويم  وفيما 
ة فضااااااااة في األهداف والمحتوى والنشااااااااطيتعلق بمهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية وردت بنسااااااااب منخ

والتقويم بشكل صريح وضمني  بينما ارتفعت بشكل غير متضمن لتسجل أعلى نسبة لها في األهداف 
( وأخبرًا %93.11( ثم التقويم بنساابة )%23.94( وفي المرتبة الثانية في المحتوى بنساابة )25.96%)

 (.%59.22في األنشطة بنسبة )
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دت مهارة حل المشااك ت بنسااب منخفضااة بشااكل صااريح في كل الصااف التاسااع األساااسااي: ور  -4
(  وجاءت بنسااابة %25.46من األهداف والمحتوى واألنشاااطة والتقويم  وجاءت بشاااكل ضااامني بنسااابة )

( في التقويم وانخفضاات في الباقي  %55.51( بشااكل غير متضاامن في المحتوى وبنساابة )11.22%)
( %58.88( واألنشااااااااااااااطااة )%94.63فع في األهااداف )جاااء المجموع الكلي لمهااارة التفكير الناااقااد مرت

(  وبشاااكل غير متضااامن جاءت %38.92( والتقويم )%34.44بشاااكل ضااامني وفي المحتوى بنسااابة )
(  وجاءت نتائ  المجموع الكلي لمهارة التفكير اربداعي واالبتكار %56.11أعلى نساااااااااااااابة في التقويم )

(  وبشكل %14.14األهداف بشكل ضمني )بنسب منخفضة بشكل صريح  بينما جاء بنسبة مرتفعة ب
غير متضمن جاء بنسب مرتفعة في األهداف والتقويم وجاءت بنسب متوسطة في المحتوى واألنشطة   
وفيما يتعلق بمهارة االتصال والتعاون جاءت بنسب منخفضة بشكل صريح بينما جاءت بشكل ضمني 

( وفي التقويم %16.51شااااااااااااااطة )( وفي األن%15.11بنساااااااااااااااب متفاوتة حي  ارتفعت في األهداف )
( وجاءت بشكل غير متضمن بنسب منخفضة  أما 41.95( بينما انخفضت في المحتوى )51.16%)

مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية جاءت بنسب منخفضة بشكل صريح وضمني في كل من األهداف 
نسااابة  حي  ساااجلت أعلىوالمحتوى واألنشاااطة والتقويم بينما جاءت بنساااب مرتفعة بشاااكل غير متضااامن 

( وفي %24.25( ثم في األنشاااطة بنسااابة )%28.22( ثم التقويم بنسااابة )%23.11لها في األهداف )
 (.%12.35المحتوى وردت بنسبة )

 وفيما يتعلق بمدى اكتساب ط ب المرحلة األساسية العليا لمهارات التعلم والتفكير:

ذات  كير للصاااااااف الساااااااابع أّنه ال توجد فروقأظهرت نتائ  التحليل الختبار مهارات التعلم والتف -
( في المتوساااااااطات الحساااااااابية الختبار مهارات التعلم α =1.15داللة إحصاااااااائية عند مساااااااتوى الداللة )

 والتفكير تعزى لمتغير الجنس.

أظهرت نتائ  التحليل الختبار مهارات التعلم والتفكير للصف الثامن أّنه يوجد فروق ذات داللة  -
( في المتوسااااطات الحسااااابية الختبار مهارات التعلم والتفكير α =1.15مسااااتوى الداللة )إحصااااائية عند 

 تعزى لمتغير الجنس وكانت لصالح ارنا .

أظهرت نتائ  التحليل الختبار مهارات التعلم والتفكير للصاااااااااااااف التاساااااااااااااع أّنه ال توجد فروق ذات داللة 
 لحسابية الختبار مهارات التعلم والتفكير( في المتوسطات اα =1.15إحصائية عند مستوى الداللة )
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتا ج والتوصيات

يتناول هذا الفصاال مناقشااة نتائ  الّدراسااة التي هدفت التعرف إلى مهارات التعلم والتفكير المتضاامنة في 
 محتوى كتب العلوم والحياة المرحلة األساسية العليا ومدى اكتساب الطلبة لها.

 مناقشة النتا ج المتعلقة بالسؤال األول: 9.1

 ما مهارات التعلم والتفكير المتضمنة في كتب العلوم والحياة للمرحلة األساسية العليا؟

أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتاب العلوم والحياة للصاااااف الساااااابع في ضاااااوء مهارة حل المشاااااك ت بلّن 
ريح بنسااابة منخفضاااة وبشاااكل ضااامني نسااابة مهارة حل المشاااك ت في الصاااف الساااابع جاءت بشاااكل صااا

(  أّما بالنسااااابة %42.41( وبشاااااكل غير متضااااامن جاءت بنسااااابة مقبولة)%59.69بنسااااابة متوساااااطة )
( وبشاااكل ضااامني وردت بنسااابة متوساااطة %63.19للمحتوى فكانت النساااب بشاااكل صاااريح منخفضاااة )

(.وفي األنشااااااطة جاءت بشااااااكل %46.22( وبشااااااكل غير متضاااااامن مخفضااااااة إلى حد ما )54.65%)
وهي نسااابة مقبولة وبشااكل  (%49.63وبشاااكل ضااامني ) ( وهي نسااابة مقبولة%46.11ح بنسااابة )صاااري

كانت بنسبة التقويم أن مهارة حل المشك ت في ونجد  ( %46.81غير متضمن بنسبة مقبولة أيضا )
هي نسااااب منخفضااااة نوعًا ما وبشااااكل غير و ( %82.81كل صااااريح وضاااامنيًا بنساااابة )( بشاااا68.31%)

 (. %2.515متضمن جاءت بنسبة )

وتعزو الباحثة انخفاض النسااااااااااب بشااااااااااكل صااااااااااريح إلى عدم تركيز الكتاب الدراسااااااااااي على مهارات حل 
المشااك ت بوجود مشااك ت واضااحة وصااريحة للطلبة  في حين تعزو الباحثة الساابب في ارتفاع النسااب 

ارات هبشااكل ضاامني إلى أّن المحتوى الّدراسااي تضاامن العديد من القضااايا واألنشااطة التي تركز على م
حل المشاااك ت بوجودها بشاااكل ضااامني وهذا بشااالنه أن يسااااعد على تنمية التفكير لدى الطلبة ويجعلهم 
أكثر اعتمادًا على أنفساااااااااهم في محاولة البح  والتقصاااااااااي ريجاد حلول لهذه المشاااااااااك ت.أّما انخفاض 
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 دد منالنسااااااااااااب بمهارة حل المشااااااااااااك ت فتعزو الباحثة ذلك إلى عدم ذكر المحتوى للمشااااااااااااك ت في ع
 األنشطة واألهداف والتقويم.

وأظهرت نتائ  تحليل محتوى كتاب العلوم والحياة للصاااااااااااف الثامن األسااااااااااااساااااااااااي أن نسااااااااااابة مهارة حل 
نسااابة وجاءت ب  المشاااك ت انخفضااات بشاااكل صاااريح في كل من األهداف والمحتوى واألنشاااطة والتقويم

غير متضمن انخفضت إلى  ( وبشكل%29.11مرتفعة في األهداف بشكل ضمني وهي نسبة مرتفعة )
( وبشكل غير متضمن وردت %41.98( وفي المحتوى جاءت بشكل ضمني بنسبة مقبولة )3.64%)

( وبشاااااااااكل غير متضااااااااامن بنساااااااابة %31.94جاءت بشاااااااااكل ضااااااااامني بنسااااااااابة )  (%49.98بنسااااااااابة )
وأخيرا نجد أن مهارة حل المشااااك ت جاءت في التقويم بشااااكل ضاااامني بنساااابة منخفضااااة   (36.29%)

ير متضاااامن بنساااابة مقبولة نوعًا ما. وتعزو الباحثة في التقويم بشااااكل صااااريح وضاااامني لعدم وبشااااكل غ
 وجود أسئلة في الكتاب تركز على مهارة حل المشك ت.

الصاااااف التاساااااع أظهرت النتائ  أن مهارة حل المشاااااك ت جاءت بشاااااكل صاااااريح بنساااااب  في كتاب أما
( بينما انخفضااااات بشاااااكل %25.46وبشاااااكل ضااااامني جاءت أعلى نسااااابة لها في األهداف )  منخفضاااااة

  ( وكذلك جاءت بنسب منخفضة ضمنيا في كل من األنشطة والتقويم%81.91ضمني في المحتوى )
وبشااااااكل مرتفع في المحتوى   وبشااااااكل غير متضاااااامن جاءت بنساااااابة منخفضااااااة في األهداف واألنشااااااطة

 (.%55.51( والتقويم )11.22%)

الباحثة انخفاض هذه النسب بشكل صريح إلى عدم وجود نصوص في المحتوى واعتماد الكتاب  ووتعز 
ع على الصااااااور واألنشااااااطة  بينما تعزو الباحثة ارتفاع هذه النسااااااب في يالمدرسااااااي في عرض المواضاااااا

ة لالمحتوى والتقويم إلى اعتماد المحتوى على تعزيز هذه المهارة من خ ل العرض ومن خ ل طرل أسئ
 تقويمية تحتوي ضمنيًا على مشاكل تتطلب أن يقوم الطلبة بالتوصل إلى حلول لها.

( في %29.11وبمقارنة الكتب الث ثة لمهارة حل المشااك ت نجد أن أعلى نساابة ظهرت في األهداف )
وفي   ( جاءت في الصاااف التاساااع بشاااكل صاااريح%6.15وأقل نسااابة )  الصاااف الثامن بشاااكل ضااامني

( وهي أقل نسااابة وأعلى نسااابة %63.19رة حل المشاااك ت بشاااكل صاااريح بنسااابة )المحتوى جاءت مها
 ( غير متضمن في محتوى الصف التاسع.%11.22جاءت )

( بشااكل صااريح بينا أعلى نساابة كانت %69.31أما في األنشااطة جاءت أقل نساابة في الصااف الثامن )
ن الصاااافوف الث ثة ( بشااااكل ضاااامني. وفي التقويم جاءت أقل نساااابة بي%36.29في الصااااف السااااابع )

وأعلى نساااابة بالصااااف السااااابع بشااااكل غير متضاااامن   ( في الصااااف السااااابع بشااااكل صااااريح68.31%)
(52.51%.) 
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الباحثة انخفاض نساابة مهارة حل المشااك ت بشااكل صااريح في الصاافوف الث ثة إلى أن المنهاج  ووتعز 
ة حل النساااااااابة لمهار الباحثة ارتفاع  وكذلك تعز المدرسااااااااي لم يقدم المشااااااااك ت للطلبة بشااااااااكل صااااااااريح.و 

 بارضاااااافة إلى  المشاااااك ت ضااااامنيًا في الصاااااف التاساااااع إلى اعتماد المحتوى على األنشاااااطة والصاااااور
 وبناء الكتاب المدرسااي بشااكل يساااعد الطالب على التفكير  م ئمة المحتوى للمسااتويات العمرية للطلبة

اع هذه النسب إلى فتعزو الباحثة ارتف ويمأما النسبة المرتفعة في التق وتنمية المهارات العقلية العليا لديه.
 عدم ورود أسئلة في المحتوى تنمي مهارة حل المشك ت.

حل المشك ت وردت بشكل منخفض جدًا في الصفوف الث ثة بشكل  إن مهارة وبشكل عام يمكن القول
 ضمنة.توتفاوتت النسب بين الصفوف الث ثة ما بين المرتفع والمنخفض ضمنيًا وبشكل غير م  صريح

إلى عدم إدراك المعلمين والجهات عام الباحثة هذا االنخفاض لمهارة حل المشاااااااااااااك ت بشاااااااااااااكل  ووتعز 
بلهمية إدراج مهارة حل المشااااك ت في المحتوى بارضااااافة إلى التركيز على بناء منهاج مدرسااااي ينمي 

 قضايا أخرى لدى الطلبة من خ ل التغيير في أسلوب العرض للمعلومات.

 ارشارة إلى أن هذه النتائ  لم تتفق مع أي من الدراسات السابقة التي تم ذكرها.وتجدر 

وفيما بتعلق بالمجموع الكلي لمهارات التفكير الناقد أظهرت النتائ  أنها جاءت بنسااااب منخفضااااة بشااااكل 
 ت ضمنياً بينما جاء  كل من األهداف والمحتوى واألنشطة والتقويم للصفوف الث ثة مجتمعةفي صريح 

( %96.11( لكل منهما وبنساااااابة )%94في األهداف متساااااااوية في الصااااااف السااااااابع والتاسااااااع بنساااااابة )
جاءت  أما في المحتوى  للصف الثامن وهي نسبة مرتفعة وجاءت بشكل غير متضمن بنسب منخفضة

( %55.86( وثانيًا الصف الثامن بنسبة )%15.14أعلى نسبة لها بشكل ضمني في الصف السابع )
أما في التقويم فوردت أعلى نسااااااابة في الصاااااااف التاساااااااع   (%34.44صاااااااف التاساااااااع بنسااااااابة )وأخيرًا ال

وفي األنشاااااطة جاءت أعلى نسااااابة للمجموع الكلي   (%64.65(وأقلها في الصاااااف الثامن )33.42%)
( وهي نسااب %58.88( ثم التاسااع بنساابة )%18.36لمهارة التفكير الناقد ضاامنيًا في الصااف السااابع )

أما بشاااااكل غير متضااااامن جاءت أعلى نسااااابة في   (%33.98) صاااااف الثامن بنسااااابةمرتفعة ويليهما ال
وفي التقويم جاءت أعلى نسااااااابة بشاااااااكل ضااااااامني   ( ثم التاساااااااع ثم الساااااااابع%42.19الصاااااااف الثامن )

 (. %41.19( ثم السابع بنسبة )%38.92( يليها الصف التاسع )56.21%)

موزعة بشاااااااااااااكل مقبول وبنساااااااااااااب جيدة بين ويتضاااااااااااااح أن المجموع الكلي لمهارات التفكير الناقد جاءت 
 الصفوف الث  .

 وجاءت النتائ  المتعلقة بمهارات التفكير الناقد كل مهارة على حدا للصفوف الث ثة كاآلتي: 
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: أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتاب العلوم والحياة للصااااااافوف الث ثة أن نسااااااابة مهارة مهارة االسلللللتنتاج
من األهداف والمحتوى واألنشاااااطة والتقويم  وفي الصاااااف  االساااااتنتاج انخفضااااات بشاااااكل صاااااريح في كل

( واألهداف %16.11السااااااااابع جاءت مهارةاالسااااااااتنتاج في األهداف بشااااااااكل ضاااااااامني بنساااااااابة مرتفعة )
( أما في التقويم وردت %31.22( األنشااطة جاءت مهارة االسااتنتاج ضاامنيًا بنساابة مقبولة )11.15%)

 ة مقبولة بشكل غير متضمن.مهارة االستنتاج بنسبة متوسطة ضمنيًا وبنسب

الباحثة انخفاض نساااابة مهارة االسااااتنتاج بشااااكل صااااريح إلى عدم االهتمام بطرل قضااااايا تساااااعد  ووتعز 
على تنمية التفكير لدى الطلبة في المحتوى. أما ارتفاع النساااااااب في المحتوى الصاااااااف الساااااااابع ضااااااامنيًا 

الباحثة ذلك إلى أن المنهاج مبني بطريقة تساااعد على تنمية مهارة االسااتنتاج لدى الطلبة من قبل  وتعز 
 مصممي المنهاج وهذا يكون أمر جيد في حال قيام المعلم بتقديم المحتوى للطلبة بشكل مناسب.

ءت في اوكذلك أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصااااااف الثامن أن مهارة االسااااااتنتاج ج
بينما جاءت في المحتوى بشاااكل ضااامني بنسااابة  (%59.52األهداف بشاااكل ضااامني بنسااابة متوساااطة )

وفي األنشاااطة نجد أن مهارة االساااتنتاج جاءت بشاااكل ضااامني بنساابة   (وهي نسااابة متوساااطة39.88%)
وبالنظر على   (%81.22وبشكل غير متضمن جاءت بنسبة منخفضة )  ( وهي متوسطة39.51%)

 (.%38.12ن مهارة االستنتاج جاءت بشكل ضمني بنسبة مقبولة )التقويم نجد أ

الباحثة ارتفاع نساااب مهارة االساااتنتاج بشاااكل ضااامني في األهداف وبنساااب مقبولة ومتوساااطة في  ووتعز 
المحتوى إلى أن المنه  المدرسي مصمم من قبل المختصين بشكل يساعد على تنمية مهارة االستنتاج 

 جيد بالنسبة للمحتوى.لدى الطلبة وهذا يعتبر أمر 

وأظهرت نتائ  محتوى كتب العلوم والحياة للصف التاسع األساسي أن مهارة االستنتاج لم تظهر بشكل 
( أما في المحتوى جاءت %11.19صاااااريح في األهداف بينما ظهرت بنسااااابة مرتفعة بشاااااكل ضااااامني )

ويم ن حظ أن ( وجاءت. وفي التق%96.81) وارتفعت بشاااكل ضااامني  بشاااكل صاااريح بنسااابة منخفضاااة
( وبنسبة منخفضة %52.34وردت بنسبة منخفضة أيضًا بشكل صريح وبنسبة مرتفعة بشكل ضمني )

وفي التقويم نجد أن مهارة االساااتنتاج لم تظهر بشاااكل صاااريح بينما   (%86.45بشاااكل غير متضااامن )
 (.%33.12( وكذلك بشكل غير متضمن )%55.18جاءت بنسبة متوسطة بشكل ضمني )

حثة ارتفاع النسب في الصف التاسع لمهارة االستنتاج بشكل ضمني إلى أن المنهاج تم بنائه البا ووتعز 
حي  أن ارتفاع نساااااابة المهارة ضاااااامنيًا من   مع الفئة العمرية للطلبة ليت ءممن قبل مصااااااممي المناه  

 ة العليا لديهم.يشلنها أن تساعد على تنمية مهارة االستنتاج لديهم ولمهارات وكذلك تنمية المهارات العقل
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  فعةفي األهداف بنساااااااابة مرت تظهر بشااااااااكل صااااااااريحوبمقارنة الكتب الث ثة نجد أنمهارة االسااااااااتنتاج لم 
( يليها الصف التاسع %16.11وجاءت أعلى نسبة لها في األهداف بشكل ضمني في الصف السابع )

( %3.26بة )بينما في المحتوى جاءت أقل نساااااا  (%59.52( ثم الصااااااف الثامن )%11.19بنساااااابة )
أما في األنشااااطة  (%96.81بشااااكل صااااريح بينما جاءت أعلى نساااابة لها ضاااامنيًا في الصااااف التاسااااع )

( بشكل صريح بينا أعلى نسبة كانت في الصف التاسع %81.88جاءت أقل نسبة في الصف التاسع )
رة ( حي  أن مها1.1( بشااكل ضاامني. وفي التقويم جاءت أقل نساابة بين الصاافوف الث ثة )52.34%)

كل وأعلى نسااابة بالصاااف الساااابع بشااا  االساااتنتاج لم تظهر بشاااكل صاااريح في الصاااف التاساااع باألهداف
 (.%55.18ضمني )

الباحثة انخفاض مهارة االستنتاج في كل من األهداف والمحتوى واألنشطة والتقويم بشكل صريح  ووتعز 
وارتفاعها بشاااكل ضااامني إلى تصاااميم المناه  الدراساااية من قبل المختصاااين ومصاااممي المناه  بشاااكل 

 يساهم في تنمية مهارة االستنتاج لدى الطلبة.

زيز مهارة االساااااااتنتاج في منه  العلوم ألنها تسااااااااعد وترى الباحثة أنه من الضاااااااروري أن يتم إدخال وتع
 بشكل كبير على تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.

أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتاب العلوم والحياة للصاااافوف الث ثة أن نساااابة مهارة معرفة االفتراضلللات: 
وفي   نشاااااطة والتقويممعرفة االفتراضاااااات انخفضااااات بشاااااكل صاااااريح في كل من األهداف والمحتوى واأل

( وفي %22.19الصاااااف الساااااابع جاءت مهارة االساااااتنتاج في األهداف بشاااااكل ضااااامنيًا بنسااااابة مرتفعة )
( وفي األنشطة جاءت بنسبة %51.14المحتوى جاءت مهارة االستنتاج بنسبة متوسطة ضمنيًا أيضًا )

  (%31.19ساطة ضامنيًا)( أما في التقويم وردت مهارة االساتنتاج بنسابة متو %36.46مقبولة ضامنيًا )
 (.%33.19وبنسبة مقبولة بشكل غير متضمن)

وأظهرت نتائ  تحليل محتوى كتاب العلوم والحياة للصاااااااااف الثامن األسااااااااااساااااااااي أن نسااااااااابة مهارة معرفة 
ت بنساابة وجاء  االفتراضااات انخفضاات بشااكل صااريح في كل من األهداف والمحتوى واألنشااطة والتقويم

( وفي المحتوى جاءت بشاااكل ضااامني بنسااابة متوساااطة %16.52مرتفعة في األهداف بشاااكل ضااامني )
وفي األنشاااااطة جاءت بشاااااكل ضااااامني  (%49.86( وبشاااااكل غير متضااااامن وردت بنسااااابة )32.16%)

( وأخيرًا نجد أن معرفة االفتراضااات جاءت في التقويم بشااكل ضاامني وغير متضاامن %48.81بنساابة )
 ضة. بنسبة منخف

وكذلك أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااااااااف التاساااااااااع األسااااااااااساااااااااي أن مهارة معرفة 
اءت بينما ج  االفتراضااااااات وردت في كل من األهداف والمحتوى واألنشااااااطة والتقويم بنسااااااب منخفضااااااة
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في   (%85.41وبشاااكل غير متضااامن بنسااابة )  (%93.91باألهداف بشاااكل ضااامني بنسااابة مرتفعة )
( وبشااااكل غير %88.84ى جاءت مهارة معرفة االفتراضااااات بشااااكل ضاااامني بنساااابة منخفضااااة )المحتو 

األنشاااااطة وردت مهارة معرفة االفتراضاااااات بشاااااكل ضااااامني    وفي(%15.56متضااااامن بنسااااابة مرتفعة )
بينما في   ( وهي نسبة مقبولة أيضاً %45.13( وبشكل غير متضمن بنسبة )%41.48بنسبة مقبولة )

( وبشااااكل %81.12معرفة االفتراضااااات وردت بشااااكل ضاااامني بنساااابة منخفضااااة ) التقويم نجد أن مهارة
 (.%13.42غير متضمن بنسبة مرتفعة )

ون حظ من النسااااب السااااابقة عدم اهتمام محتوى كتاب العلوم والحياة للصااااف الثامن األساااااسااااي بمهارة 
خفضااة من من معرفة االفتراضااات حي  جاءت في كل من األهداف والمحتوى واألنشااطة والتقويم بنسااب

المنهاج بلهمية إدراج مهارة معرفة  وهذه النتيجة إلى عدم إلمام مصاااااااامم الباحثة و  وتعز إلى متوسااااااااطة
أو إلى عدم تدريب المعلمين على تدريس هذه المهارة ودورها   االفتراضاااااااااااااااات في المنه  المدرسااااااااااااااي

 االيجابي في تنمية التفكير للطلبة والمتعلمين.

لكتب الث ثة نجد أن مهارة معرفة االفتراضاااااااات وردت في األهداف بنسااااااابة وبمقارنة النساااااااب الساااااااابقة ل
اءت وفي المحتوى ج  ( في الصاااف الساااابع ضااامنيًا وهي أعلى نسااابة بين الصااافوف الث ثة22.19%)

بينما جاءت أعلى نسبة في األنشطة   ( بشكل غي متضمن في الصف التاسع%15.56أعلى نسبة )
( %96.61وفي التقويم وردت أعلى نسااااابة )  لصاااااف الساااااابع( بشاااااكل غير متضااااامن في ا33.14%)

 بشكل ضمني في الصف السابع.

وبهذا ن حظ أن مهارة معرفة االفتراضاااات لم يتم تضااامينها بشاااكل كبير في محتوى كتب العلوم والحياة 
عدم وعي مصاااااااااممي المناه  بلهمية إدراج هذه المهارة في  الباحثة ذلك إلى و  وتعز للصااااااااافوف الث ثة

نه  المدرسااااي واعتماد المنه  الجديد على الصااااور واألنشااااطة وعدة وعي المعلمين بهذه المهارة وقلة الم
 تدريبهم عليها.

 :تقويم المناقشات

أظهرت النتائ  المتعلقة بتقويم المناقشااات للصااف السااابع أن أعلى نساابة لها في األهداف وردت بشااكل 
( %54.54على نساااابة لها بشااااكل ضاااامني )( وفي المحتوى جاءت أ%41.18ضاااامني بنساااابة مقبولة )

( بشااااكل ضاااامني وفي التقويم جاءت %91.65وفي األنشااااطة جاءت أعلى نساااابة )  وهي نساااابة مرتفعة
 .(%38.39أعلى نسبة )
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  (%51.11أظهرت نتائ  التحليل أن أعلى نساابة في األهداف جاءت بشااكل ضاامني ) وللصااف الثامن
( %51.81وفي األنشطة جاءت بنسبة )  ( بشكل ضمني%38.32وفي المحتوى جاءت أعلى نسبة )

 ( بشكل غير متضمن.%55.4بينما في التقويم جاءت أعلى نسبة )

(بشااااااااكل ضاااااااامني وفي األهداف وردت أعلى نساااااااابة %45.1وللصااااااااف التاسااااااااع: جاءت أعلى نساااااااابة )
( بشكل غير متضمن وأنها جاءت في %51.11( ضمنيًا  أما في األنشطة جاءت بنسبة )35.45%)

 (.%54.32التقويم بنسبة )

الباحثة ارتفاع النساااااب بشاااااكل ضااااامني إلى آلية عرض المحتوى للموضاااااوعات العلمية واألهداف  ووتعز 
التي على أساسها تم بناء وتصميم المنه  المدرسي بارضافة إلى الفئة العمرية التي يقدم إليها محتوى 

شااات في الباحثة ارتفاع نساابة تقويم المناق والمنهاج المدرسااي. وتعز  التي يطبق بهاالموضااوعات والبيئة 
المحتوى إلى تركيز المحتوى بشااااكل كبير على األنشااااطة وعرض الصااااور دون التركيز فقط على حشاااو 

 أدمغة الت ميذ بالمعلومات والمعارف.

رة التفسير بع أن أعلى نسبة لمها: أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصف الساالتفسير
(  وفي المحتوى %6.11( بشااااكل ضاااامني وأقل نساااابة بشااااكل صااااريح )%96.83في األهداف جاءت )

( بشكل صريح  وفي األنشطة %1.42( وأقل نسبة )%91.25جاءت أعلى نسبة لها بشكل ضمني )
التقويم (  وفي %4.52بشااكل صااريح ) ت( بشااكل ضاامني بينما انخفضاا%92.63جاءت أعلى نساابة )
 (.88.43( وجاءت أقل نسبة )%94.86جاءت أعلى نسبة )

وأظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااااااااف الثامن أن أعلى نسااااااااابة لمهارة التفساااااااااير في 
وفي المحتوى   (%6.11( بشاااااااكل ضااااااامني وأقل نسااااااابة بشاااااااكل صاااااااريح )%21.24األهداف جاءت )

( بشااكل صااريح في %5.58( وأقل نساابة )%91.19واألنشااطة جاءت أعلى نساابة لها بشااكل ضاامني )
 (.3.49( وجاءت أقل نسبة )%96.12وفي التقويم جاءت أعلى نسبة )  كل منهما

وكذلك أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم للصااااااااف التاسااااااااع أن أعلى نساااااااابة لمهارة التفسااااااااير في 
المحتوى جاءت (  وفي %6.11( بشكل ضمني وأقل نسبة بشكل صريح )%21.24األهداف جاءت )

( بشكل صريح  وفي األنشطة جاءت %5.58( وأقل نسبة )%91.19أعلى نسبة لها بشكل ضمني )
(  وفي التقويم جاءت %5.58بشااكل صااريح ) ت( بشااكل ضاامني بينما انخفضاا%91.19أعلى نساابة )
 (.3.49( وجاءت أقل نسبة )%96.12أعلى نسبة )

 كل صااااريح في كل من األهداف واألنشااااطة والتقويمالباحثة انخفاض النسااااب لمهارة التفسااااير بشاااا ووتعز 
كذلك و   وارتفاعها بشااااااكل ضاااااامني إلى اعتماد المنهاج على األنشااااااطة والصااااااورة واألساااااائلة المتعلقة بها
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الطرق واألساااااااااليب المتبعة في عرض المحتوى من   األهداف العامة التي يسااااااااعى المنهاج إلى تحقيقها
 قبل المعلم وتقديم المعلومات إليهم.

أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصااااااااف السااااااااابع أن أعلى نساااااااابة لمهارة االسلللللتنباط: 
  ( بشاااكل ضااامني ولم تظهر مهارة االساااتنباط بشاااكل صاااريح%25.28االساااتنباط في األهداف جاءت )

( بشاااااااااكل %1.98( وأقل نسااااااااابة )%18.11وفي المحتوى جاءت أعلى نسااااااااابة لها بشاااااااااكل ضااااااااامني )
( بشااااكل ضاااامني بينما انخفضاااات بشااااكل صااااريح %21.39جاءت أعلى نساااابة ) وفي األنشااااطة صااااريح

( بشاااااااااكل غير متضااااااااامن وجاءت أقل نسااااااااابة %53.52وفي التقويم جاءت أعلى نسااااااااابة )  (8.81%)
(3.89.) 

أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة أن أعلى نسااابة لمهارة التفساااير في  الصللف الثامنوفي 
وفي المحتوى جاءت   (%1.92ل ضمني وأقل نسبة بشكل صريح )( بشك%21.28األهداف جاءت )

وفي األنشطة جاءت   ( بشكل صريح%1.35( وأقل نسبة )%13.12أعلى نسبة لها بشكل ضمني )
وفي التقويم جاءت   (%1.16( بشااكل ضاامني بينما انخفضاات بشااكل صااريح )%95.65أعلى نساابة )
 (.1.1ر بشكل صريح )( بشكل غير متضمن بينما لم تظه%19.56أعلى نسبة )

توصلت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة أن أعلى نسبة لمهارة التفسير في  لتاسعوفي الصف ا
 وفي المحتوى  ( بشاااااكل ضااااامني بينما لم تظهر بشاااااكل صاااااريح فياألهداف%99.89األهداف جاءت )

وفي األنشاطة   ( بشاكل صاريح%1.11( وأقل نسابة )%56.68جاءت أعلى نسابة لها بشاكل ضامنيًا )
وفي التقويم   (1.1( بشاااكل ضااامني ولكنها لم تظهر بشاااكل صاااريح)%92.88جاءت أعلى نسااابة لها )

 ( كما أنها لم تظهر بشكل صريح.%54.59وردت أعلى نسبة )

حي    (8161دراساة الهادي )دراساة جاءت مشابهة إلى حد ما مع وتجدر ارشارة إلى أن نتائ  هذه ال
و مهادي ودراساااااة أب  رات التفكير الناقد المتضااااامنة في أسااااائلة كتب الفيزياءهدفت إلى الكشاااااف عن مها

(8161.) 

أظهرت نتائ  تحليل المحتوى كتاب العلوم للصااااااااااااف السااااااااااااابع أن  بمهارة التفكير اإلبداعيوفيما بتعلق 
المجموع الكلي لمهارة التفكير اربداعي جاء بنساااب منخفضاااة في كل من األهداف والمحتوى واألنشااطة 

وبشااااكل غير متضاااامن جاء   ( بشااااكل ضاااامني%34.45لتقويم بينما ورد في األهداف بنساااابة مقبولة )وا
( وبشااااكل 41.31بينما في المحتوى جاء المجموع الكلي بشااااكل ضاااامني )  (%14.41بنساااابة مرتفعة )

وفي األنشاااطة جاء بنسااابة منخفضاااة بشاااكل   ( وهي نسااابة مقبولة%34.52غير متضااامن جاء بنسااابة )
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(. بينما ظهرت في التقويم %55.13وبشااكل غير متضاامن وردت بنساابة مرتفعة ) (%83.11ضاامني )
 (.%92.16بنسبة منخفضة ضمنيًا ومرتفعة بشكل غير متضمن )

الباحثة انخفاض نساااااابة المجموع الكلي لمهارات التفكير اربداعي إلى آلية عرض الموضااااااوعات  ووتعز 
تقدم للط ب ومدى مناساااااااااااابتها للمرحلة العمرية ونوع الموضااااااااااااوعات العلمية التي   العلمية في المنهاج

 وكذلك إلى البيئة التي يطبق فيها المحتوى واألهداف التي يسعى لتحقيقها.  المقدمة إليها

وأظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم للصاااااااف الثامن األسااااااااساااااااي أن المجموع الكلي لمهارة التفكير 
بينما جاء   هداف والمحتوى واألنشاااااااااااطة والتقويماربداعي جاء بنساااااااااااب منخفضاااااااااااة جدًا في كل من األ
وجاء بشاااكل غير متضااامن بنسااابة   (%31.55المجموع بنسااابة متوساااطة في األهداف بشاااكل ضااامني )

وبنسااابة   (%61.61وفي المحتوى جاء المجموع الكلي للتفكير اربداعي بنسااابة منخفضاااة )  مقاربة لها
( وبنسااابة %61.91وكذلك في األنشاااطة جاء بنسااابة منخفضاااة ضااامنيًا )  مرتفعة بشاااكل غير متضااامن

( ضااااااامنيًا بينما جاء %81.35وفي التقويم نجد أن المجموع الكلي ورد بنسااااااابة )  مرتفعة غير ضااااااامني
 (.%98.98بنسبة مرتفعة بشكل غير متضمن )

ة وهي آلية ب الساااابقالباحثة انخفاض المجموع الكلي لمهارات التفكير اربداعي إلى نفس األسااابا ووتعز 
ية ومراعاتهم للمرحلة العمر  عرض موضوعات المحتوى بارضافة إلى نوع الموضوعات المقدمة للت ميذ

التي يقدم إليها المحتوى بارضااااااااااافة إلى عدم مراعاة واضااااااااااعو المنهاج لمهارة التفكير اربداعي وأخذها 
 بعين االعتبار عند تصميم المنهاج المدرسي. 

بنتائ  تحليل محتوى كتب العلوم للصااااف التاسااااع األساااااسااااي جاءت النسااااب للمجموع الكلي وفيما يتعلق 
جاءت في  بينما  لمهارات التفكير اربداعي منخفضااة في كل من األهداف والمحتوى واألنشااطة والتقويم

وفي المحتوى   (38.39وبشاااكل غير متضااامن )  (%14.14األهداف بشاااكل ضااامني بنسااابة مرتفعة )
( بشاااااكل غير %51.29( وهي نسااااابة منخفضاااااة وبنسااااابة )%81.89ضااااامن بنسااااابة )جاءت بشاااااكل مت

( وبنساااابة مرتفعة بشااااكل غير %81.31أما في األنشااااطة جاءت بنساااابة منخفضااااة ضاااامنيًا )  متضاااامن
( وهي %68.15وفي التقويم نجد أن نسااااابة المجموع الكلي لمهارة التفكير اربداعي جاءت )  متضااااامن

 بشكل غير متضمن. نسبة منخفضة ووردت بنسبة مرتفعة

الباحثة انخفاض نسااابة المجموع الكلي لمهارات التفكير اربداعي في المحتوى واألنشاااطة والتقويم  ووتعز 
  في محتوى الصااااااااااف التاسااااااااااع إلى عدم إلمام مصااااااااااممي المنهاج ومراعاتهم لمهارات التفكير اربداعي

الطلبة  تنمي التفكير اربداعي لدىبارضاااااااافة إلى اساااااااتخدام المعلمين الساااااااتراتيجيات نمطية تقليدية ال 
 وعدم عرض المحتوى للموضوعات الواردة فيه بشكل مناسب.
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 وفيما يلي عرضًا لنتائ  مهارات التفكير اربداعي: 

أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصااف السااابع أن أعلى نساابة لمهارة الط قة : الطالقة
ير متضاااااامن وأقل نساااااابة لها وردت بشااااااكل صااااااريح بنساااااابة ( بشااااااكل غ%52.59في األهداف جاءت )

( وهي نسااابة مقبولة وأقل %33.65وفي المحتوى جاءت أعلى نسااابة لها بشاااكل ضااامني )  (9.19%)
( بشااكل غير متضاامن %53.91وفي األنشااطة جاءت أعلى نساابة )  ( بشااكل صااريح%81.18نساابة )

( بشاااكل %91.21أعلى نسااابة ) وفي التقويم جاءت  (%61.63بينما جاءت أقل نسااابة في الضااامني )
 (.2.55غير متضمن وجاءت أقل نسبة )

وفي الصاااااااااااااف الثامن والتاساااااااااااااع أظهرت نتائ  تحليل المحتوى إلى انخفاض مهارة الط قة في كل من 
 األهداف والمحتوى واألنشطة والتقويم بشكل صريح وضمني وارتفاعها بشكل غير متضمن.

اض فالباحثة انخ ووم للصللف السللابع جاءت منخفضللة وتعز وبهذا فإن مهارة الطالقة في محتوى العل
قلة تدريب و ،لبي ة الصللفية التي يقدم فيها المحتوىربما يعود لظهور النسللب بشللكل صللري  وضللمني 

باإلضلللللللافة إلى  ،المعلمين على اسلللللللتخدام هذه المهارة وقلة وعيهم بأهمية تعليمها ضلللللللمن المنهج
 لهذه المهارة. اءمتهومالالمنهج ومدى  ايحتويهالموضوعات التي 

أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصااف السااابع أن أعلى نساابة لمهارة المرونة  المرونة:
( بشكل غير متضمن وأقل نسبة لها وردت بشكل صريح بنسبة %11.18جاءت في األهداف بنسبة )

( وهي نسااااابة مرتفعة %16.65وفي المحتوى جاءت أعلى نسااااابة لمهارة المرونة ضااااامنيًا )  (1.99%)
( بشااااااكل غير %41.53وفي األنشااااااطة جاءت أعلى نساااااابة )  ( بشااااااكل صااااااريح%1.56وأقل نساااااابة )

وفي التقويم جاءت أعلى نسااااااااااابة   (%89.91متضااااااااااامن بينما جاءت أقل نسااااااااااابة لها في الضااااااااااامني )
 (.1.36) ن وجاءت أقل نسبة لمهارة المرونة( بشكل غير متضم98.22%)

جاءت منخفضااااااة بشااااااكل صااااااريح وضاااااامني في كل من األهداف واألنشااااااطة ويظهر أن جميع النسااااااب 
( وتعزو الباحثة السااابب %16.65باساااتثناء المحتوى وردت بشاااكل ضااامنيًا فيه بنسااابة مرتفعة )  والتقويم

في انخفاض النساااااااب إلى العدد الكبير لانشاااااااطة المعروضاااااااة في المحتوى وكذلك التقيد بلسااااااائلة معينة 
رتفاع بينما تعزي الباحثة ا  موضاوعات المطروحة مع المهارة وآلية تدريساهاعدم مناسابة ال  تطرل عليها

  والتسالسال في عرض هذه الموضاوعات  النسابة في المحتوى إلى الموضاوعات المتضامنة في المحتوى
 ومناسبة هذه الموضوعات لخصائص الت ميذ.

ينما كل صااااااريح في األهداف بوأظهرت النتائ  المتعلقة بالصااااااف الثامن أن مهارة المرونة لم تظهر بشاااااا
وفي المحتوى جاءت أعلى نسااااااابة لمهارة   (%19.51جاءت أعلى نسااااااابة لها بشاااااااكل غير متضااااااامن )
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وجاءت أعلى نساابة لها في   (%8.29( وأقل نساابة بشااكل صااريح )%59.51المرونة بشااكل ضاامني )
مهارة  ( بينما لم تظهر%84.12( وأقل نسبة جاءت بشكل صريح )%48.16األنشطة بشكل ضمني )

 المرونة بشكل صريح في األهداف وجاءت أعلى نسبة لها بشكل غير متضمن.

الباحثة انخفاض النسااااااااااااب لمهارة المرونة في الصااااااااااااف الثامن في كل من األهداف واألنشاااااااااااطة  ووتعز 
خدمة من المسااات  والطرق األسااااليب إلى الموضاااوعات العلمية المطروحة في المحتوى ربما يعود والتقويم
الترابط  ىي عرض الموضاااوعات داخل الكتاب ومدالتسااالسااال فو  في إيصاااال المعلومة للطلبة علممقبل ال

 بين هذه الموضوعات.

وكذلك أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصااااااااااااااف التاسااااااااااااااع أن مهارة المرونة لم تظهر 
جاءت أقل  وفي المحتوى  (%26.12بشكل صريح في األهداف بينما جاءت أعلى نسبة لها ضمنيًا )

( بشااكل غير متضاامن أما في األنشااطة %35.26( بشااكل صااريح وأعلى نساابة )%66.24نساابة لها )
وفي   (%81.63( وأقل نسااااابة ضااااامنيا )%35.11وردت أعلى نسااااابة لمهارة المرونة بشاااااكل صاااااريح )

 التقويم نجد أن مهارة المرونة ظهرت أعلى نسبة لها بشكل غي متضمن بينما لم تظهر بشكل صريح. 

س عدم تدريب المعلمين على تدريربما يعود إلى الباحثة االنخفاض في النسااااااااااااب لمهارة المرونة  وتعز و 
بة أما فيما ارتفاع نساااااا  وأن الموضااااااوعات التي يتضاااااامنها المحتوى ال تناسااااااب هذه المهارة  هذه المهارة

جراء النشاااااط ها إالباحثة ذلك إلى الطريقة التي يتم في وتعز فلمرونة في األنشااااطة بشااااكل صااااريح مهارة ا
ة هذه هذه المهارة وكذلك م ئمالطلبة لسااااابتاكومدى قدرة المعلم على تقديم النشاااااط بشااااكل يساااااعد على 

 األنشطة التجاهات الطلبة وميولهم.

أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااااف الساااااابع األسااااااساااااي أن أعلى نسااااابة  األصلللالة:
( بشااااااكل غير متضاااااامن وأقل نساااااابة لها وردت %18.18لمهارة األصااااااالة جاءت في األهداف بنساااااابة )

وفي المحتوى جاءت أعلى نسبة لمهارة األصالة بشكل غير متضمن   (%3.21بشكل صريح بنسبة )
وفي األنشطة جاءت أعلى نسبة   ( بشكل صريح%4.45مرتفعة وأقل نسبة ) ( وهي نسبة59.89%)

وجاءت في  (%9.32( بشاااكل غير متضااامن بينما جاءت أقل نسااابة لها في الضااامني )%13.81لها )
(بشااااااكل 4.94( بشااااااكل غير متضاااااامن وجاءت أقل نساااااابة لمهارة األصااااااالة )%91.64التقويم بنساااااابة )

 صريح.

ي نسلللب مهارة األصلللالة إلى تركيز المنهاج على الصلللور واألنشلللطة وتعزو الباحثة هذا االنخفاض ف
وقلة تدريب المعلمين على  ،عدم مال مة الموضلللللللللوعات لهذه المهارةلوقلة النصلللللللللوص باإلضلللللللللافة 

 استخدامها.



111 
 

شااكل ب في حين أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصااف الثامن أنها وردت في األهداف
  ( بشااكل ضاامني وهي أعلى نساابة%11.19وجاءت بنساابة ) نساابة لوهي أق( %4.69صااريح بنساابة )

( بشكل صريح بينما وردت أعلى نسبة بشكل غير متضمن %6.15أما في المحتوى جاءت أقل نسبة )
( وهي أقل نسااااابة %8.85( وفي األنشاااااطة جاءت مهارة األصاااااالة بشاااااكل صاااااريح بنسااااابة )28.26%)

وفي التقويم جاءت أعلى نساااااابة لمهارة   لى نساااااابة( بشااااااكل غير متضاااااامن وهي أع%21.12وبنساااااابة )
 (. %6.14( بشكل غير متضمن وأقل نسبة )%24.16األصالة )

إلى آلية عرض المحتوى للموضوعات العلمية ربما يرجع مهارة األصالة ة اختالف نسب وتعزو الباحث
طبق والبي ة العامة التي ي ،وكذلك األهداف التي تم على أساسها بناء المنهاج ،الواردة فيه وتنظيمها

 ومدى مراعاة المنهاج المدرسي لمستويات الطلبة والفروق الفردية فيما بينهم.،فيها

ن أعلى نسااابة في لالنتائجوفيما يتعلق بنتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصاااف التاساااع أظهرت 
سااااااااااابة في األهداف ( بينما جاءت أقل ن%31.36األهداف لمهارة األصاااااااااااالة بشاااااااااااكل غير متضااااااااااامن)

( وأقل نساااااابة بشااااااكل %28.18وفي المحتوى جاءت أعلى نساااااابة بشااااااكل غير متضاااااامن )  (8.45%)
( بشاااكل غير متضااامن أقل نسااابة %21.14أما في األنشاااطة جاءت أعلى نسااابة )  (%6.92صاااريح )

 ( بشكل صريح وفي التقويم جاءت أعلى نسبة بشكل غير متضمن وأقل نسبة بشكل صريح.6.38%)

( والتي هدفت على تحليل كتاب اللغة 8161  شارة إلى أن هذه الدراسة تتشابه مع دراسة )الفراويجد ار
ائ  توفر والتي توصلت إلى أن نت  العربية في ضوء مهارات التفكير اربداعي ومدى اكتساب الطلبة له
 مهارات التفكير اربداعي في كتاب اللغة العربية جاء بنسب متفاوتة.

 ج المتعلقة بمهارات التفكير اإلبداعي وهي )الطالقة واألصللللالة والمرونة( يالحظ أن وبعد عرض النتا
 ،المهارات المتعلقة بالتفكير اإلبداعي جاءت بشلللكل ضلللعيف بشلللكل صلللري  وضلللمني وغير متضلللمن

وتعزو الباحثة ذلك إلى تركيز واضعي المنهاج على تنمية مهارات أخرى وكذلك إلى قلة تدريب ووعي 
تدريس مهارات التفكير اإلبداعي وعدم اعتماد آلية من قبل المعلمين والمختصللللللللين لتعليم المعلمين ب

 مهارات التفكير اإلبداعي ضمن المنهج المدرسي.

أظهرت نتائ  تحليل محتوى كتاب العلوم والحياة للصاااف الساااابع االتصللال والتعاون  وفيما يتعلق بمهارة
وجاءت   ي كل من األهداف والمحتوى واألنشطة والتقويماألساسي أن مهارة االتصال والتعاون ظهرت ف

أما   ( وبشااكل غير متضاامن بنساابة منخفضااة أيضاااً %95.85باألهداف بشااكل ضاامني بنساابة مرتفعة )
( وبنساابة منخفضااة بشااكل غير متضامن %31.65في المحتوى جاءت بشااكل ضاامني بنساابة متوسااطة )

( وبشاااكل غير متضااامن %51.34ي )وفي األنشاااطة جاءت بنسااابة مرتفعة بشاااكل ضااامن  (49.84%)



112 
 

أما في التقويم ظهرت بنسااااااااابة مرتفعة بشاااااااااكل ضااااااااامني   ( وهي نسااااااااابة منخفضاااااااااة%89.94بنسااااااااابة )
 (.%81.69( وبشكل غير متضمن بنسبة )13.29%)

وتعزو الباحثة انخفاض نسللبة مهارة االتصللال والتعاون بشللكل صللري  في كل من األهداف والمحتوى 
المادة العلمية التي تقدم للطلبة باإلضافة إلى عدم وعي المعلمين وأصحاب واألنشطة والتقويم طبيعة 

ثة كما وتعزو الباح ،الشللللأن بأهمية تضللللمين هذه المهارة بالمنهاج المدرسللللي وأهمية تعليمها للطلبة
ارتفاع نسبة مهارة االتصال والتعاون بشكل ضمني في األنشطة واألس لة التقويمية عليها إلى تركيز 

 .على األنشطة التي بطبيعتها تعطي فرصة للتعاون بين الطلبة المنهاج

وكذلك أظهرت نتائ  كتب العلوم والحياة للصااااف الثامن األساااااسااااي أن مهارة االتصااااال والتعاون وردت 
هداف وفي األ  في كل من األهداف والمحتوى واألنشااااطة والتقويم بشااااكل صااااريح بنسااااب منخفضااااة جداً 

( وهي نسااابة مرتفعة بينما جاءت بشاااكل غير متضااامن بنسااابة %52.21جاءت بشاااكل ضااامني بنسااابة )
وفي المحتوى جاءت مهارة االتصاااااااااال والتعاون بشاااااااااكل ضااااااااامني بنسااااااااابة مرتفعة   (%36.63مقبولة )

أما في األنشااااطة جاءت مهارة االتصااااال بنساااابة   ( وبشااااكل غير متضاااامن بنساااابة منخفضااااة56.31%)
وفي التقويم   (%81.62بة منخفضااة )( وجاءت بشااكل غير متضاامن بنساا%31.38متوسااطة ضاامنيا )

 ( وبشكل غير متضمن جاءت بنسبة متوسطة.%36.46جاءت بنسبة متوسطة ضمنيًا )

وتعزو الباحثة إلى انخفاض النسللب لمهارة االتصللال والتعاون بشللكل صللري  إلى عدم وعي المعلمين 
ين على م من قبل المختصللللللللبأهمية هذه المهارة والبي ة التي يتم تطبيق المنهاج فيها وتركيز االهتما

باإلضلللللللافة إلى األهداف التي يسلللللللعى المنهاج إلى  ،تضلللللللمين مهارات أخرى في المنهج المدرسلللللللي
 تحقيقها.

وأظهرت نتائ  تحليل محتوى الصف التاسع األساسي لمهارة االتصال والتعاون إلى أنها ظهرت في كل 
 ت ضااااامنيًا في األهداف بنساااابةوجاء  من المحتوى واألهداف والتقويم بشاااااكل صاااااريح بنساااااب منخفضاااااة

أما في األنشطة جاءت مهارة   (%83.94( وبشكل غير متضمن بنسبة منخفضة )%15.15مرتفعة )
وشاااكل غير متضااامن بنساابة   ( وهي نسااابة مرتفعة%16.51االتصاااال والتعاون بشاااكل ضااامني بنسااابة )

ني وجاءت ( بشاااكل ضااام%51.16( وهي نسااابة منخفضاااة بينما جاءت في التقويم بنسااابة )62.41%)
 ( وهي نسبة مقبولة.%44.13بشكل غير متضمن بنسبة )

وتعزو الباحثة ارتفاع نسللللب مهارة االتصللللال والتعاون بشللللكل ضللللمني إلى التركيز في المحتوى على 
 األنشطة العملية والمشاريع الجماعية التي بشأنها أن تعزز مهارة االتصال والتعاون بين الطلبة.
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الكلية لمهارة االتصاااال والتعاون في الكتب الث ثة نجد أن أعلى نسااابة لها وبشاااكل عام وبمقارنة النساااب 
( جاءت 1.1( في الصف السابع األساسي وأقل نسبة )%95.85جاءت في األهداف بشكل ضمني )

( وأقل %56.31وفي المحتوى جاءت أعلى نسبة في الصف الثامن )  في الصف الثامن بشكل صريح
أما في األنشاااطة وردت أعلى نسااابة في الصاااف   (%64.53ريح )نسااابة في الصاااف الساااابع بشاااكل صااا

( في الصف التاسع بشكل غير متضمن وفي التقويم جاءت %62.41( وأقل نسبة )%16.51التاسع )
( بشكل ضمني في الصف السابع وأقل نسبة بشكل صريح في الصف السابع %13.29أعلى نسبة )

(5.11%.) 

االتصاال والتعاون منخفضاة بشاكل صاريح بينما جاءت مرتفعة  وبشاكل عام جاءت النساب الكلية لمهارة
ا وتعزو الباحثة االنخفاض في ذكره  بشااااكل ضاااامني في كل من األهداف والمحتوى واألنشااااطة والتقويم

بشااكل صااريح إلى عدم وعي المختصااين بلهمية مهارة االتصااال والتعاون وأهمية تضاامينها في المناه  
ما أما في  لمين بشاااااكل كاف  على اساااااتخدامها داخل الصاااااف الدراسااااايالدراساااااية وكذلك عدم تدريب المع

يتعلق بالنسااااب المرتفعة بشااااكل ضاااامني لمهارة االتصااااال والتعاون تعزو الباحثة هذا إلى طبيعة محتوى 
ض والبيئة التي يطبق فيها المنهاج وآلية عر   كتب العلوم وكثرة األنشااااااااااطة والعمل الجماعي بين الطلبة

 معلم ومدى مراعاته التجاهات وميول الطلبة.المحتوى من قبل ال

ولم تتفق نتائ  هذه الدراسااااة مع أي من الدراسااااات السااااابقة وذلك لعدم وجود دراسااااات مشااااابهة على حد 
 علم الباحثة.

وفيما يتعلق بمهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية أظهرت نتائ  التحليل لكتاب العلوم والحياة أنها وردت 
في كل من المحتوى واألنشاااااطة والتقويم بشاااااكل صاااااريح وجاءت في األهداف بشاااااكل  بنسااااابة منخفضاااااة

أما في   (%51.96وبشااااكل غير متضاااامن بنساااابة غير مرتفعة )  (%38.38ضاااامني بنساااابة مقبولة )
(وارتفعت بشاااااااااااكل غير متضااااااااااامن %38 81المحتوى فجاءت بنسااااااااااابة منخفضاااااااااااة بشاااااااااااكل ضااااااااااامني )

( وهي نسااابة منخفضاااة وارتفعت %68.51) وفي األنشاااطة جاءت بشاااكل ضااامني بنسااابة  (99.11%)
( أما في التقويم فجاءت مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية بنساااااابة %21.14بشاااااااكل غير متضااااااامن )
 ( وبنسبة مرتفعة بشكل غير متضمن.%2.61منخفضة بشكل ضمني )

لة ق ،تقدمهاوتعزو الباحثة االختالف في النسلللللللب إلى طبيعة المادة الدراسلللللللية والموضلللللللوعات التي 
طريقة  ،تدريب المعلمين ووعيهم بأهمية تضللمين الثقافة اإلعالمية والمعلوماتية في المنهج الدراسللي

مدى توفر الوسللللا ل التكنولوجية الحديثة  ،البي ة التي تطبق فيها المادة ،عرض المادة للموضللللوعات
 .في البي ة المدرسية



114 
 

الثامن األسااااااااااااااااسااااااااااااااي أن مهارة الثقافة ارع مية وأظهرت نتائ  تحليل كتاب العلوم والحياة للصااااااااااااااف 
والمعلوماتية لم تظهر بشااااكل صااااريح في كل من األهداف واألنشااااطة والتقويم وجاءت بنساااابة منخفضااااة 

وبنساااابة مرتفعة   (%63.81وجاءت في األهداف بشااااكل ضاااامني بنساااابة منخفضااااة )  جدّا في المحتوى
( 63.92مني بنسااااابة منخفضاااااة )وفي المحتوى جاءت بشاااااكل ضااااا  (%25.96بشاااااكل غير متضااااامن )

أما في األنشطة جاءت مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية بنسبة   وبنسبة مرتفعة بشكل غير متضمن
وفي التقويم جاءت بنسبة   (%59.22( وجاءت بنسبة مرتفعة بشكل غير متضمن )%38.68مقبولة )

  .(وبشكل غير متضمن جاءت بنسبة مرتفعة%85.46منخفضة ضمنيًا )

وجاءت مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية غير متضاااااااااااااامنة بنساااااااااااااااب مرتفعة في كل من األهداف 
الباحثة االرتفاع في هذه النساااااااب إلى طبيعة المادة الدراساااااااية التي  ووالمحتوى واألنشاااااااطة والتقويم وتعز 
عدم تركيز   ةقلة تدريب المعلمين على تفعيل واسااااااتخدام هذه المهار   تركز على األنشااااااطة بشااااااكل كبير

 مصممي المناه  على تضمينها في المناه  الدراسية.

توصاالت نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة أن الثقافة ارع مية والمعلوماتية  لتاسعوفي الصااف ا
وجاءت في األهداف بنساااااااااااااابة   وردت بنساااااااااااااابة منخفضااااااااااااااة في كل من األهداف واألنشااااااااااااااطة والتقويم

( بينما جاءت %23.11( وهي نسبة منخفضة وبشكل غير متضمن وردت بنسبة مرتفعة )64.54%)
وفي   (وبشاااااكل غير متضااااامن جاءت بنسااااابة مرتفعة%65.43في المحتوى بنسااااابة منخفضاااااة ضااااامنيًا )

( وبشاااااااااكل غير متضااااااااامن جاءت بنسااااااااابة مرتفعة %6.49األنشاااااااااطة جاءت بنسااااااااابة منخفضاااااااااة جدًا )
( %6.83أما في التقويم وردت الثقافة ارع مية والمعلوماتية بنساااابة منخفضااااة ضاااامنيًا )  (24.25%)

 (.%28.22وبشكل غير متضمن وردت بنسبة مرتفعة )

وبمقارنة النسب الكلية لمهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية نجد أن أعلى نسبة لها بشكل غير متضمن 
ى في المحتو   أنها لم تظهر بشااااااكل صااااااريح في نفس الصاااااافونجد  ( في الصااااااف السااااااابع25.96%)

( في نفس %1.31( بشااااااكل ضاااااامني في الصااااااف الثامن وأقل نساااااابة )%23.94جاءت أعلى نساااااابة )
( %21.14بينما في األنشاااطة جاءت أعلى نسااابة بشاااكل غير متضااامن في الصاااف الساااابع )  الصاااف

( في %16.96وفي التقويم جاءت أعلى نسااابة )  ونجد أنها لم تظهر بشاااكل صاااريح في الصاااف الثامن
 الصف الثامن بشكل غير متضمن وكذلك لم تظهر بشكل صريح في الصف الثامن.

الباحثة انخفاض النسااب بشااكل صااريح وضاامني لمهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية إلى طبيعة  ووتعز 
  يلة حول تدريس هذه المهارةخبرة المعلمين الضااااااااااااائ  الموضاااااااااااااوعات العلمية التي يتضااااااااااااامنها المحتوى

التساااالساااال في عرض موضااااوعات المادة الدراسااااية ومدى ترابطها في المادة الواحدة ومع الماد الدراسااااية 
 األخرى.
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 مناقشة النتا ج المتعلقة بالسؤال الثاني: 8.1

م و ما درجة اكتسااااااااب طلبة المرحلة األسااااااااساااااااية العليا لمهارات التعلم والتفكير المتضااااااامنة في كتب العل
 والحياة؟ 

رجة دأظهرت النتائ  المتعلقة بدرجة اكتساااب طلبة المرحلة األساااسااية العليا لمهارات التعلم والتفكير أن 
امت ك مهارات التعلم والتفكير للصااااااااااافوف الث ثة مختلفة حي  جاءت مهارة حل المشاااااااااااك ت والتفكير 

جاءت مهارة االتصاااااااااااال والتعاون في الناقد والثقافة ارع مية في الصااااااااااافوف الث ثة لصاااااااااااالح ارنا  و 
الصاااااااف الساااااااابع لصاااااااالح الذكور أما الصاااااااف الثامن والتاساااااااع لصاااااااالح ارنا   وجاءت مهارة التفكير 

 اربداعي في الصفوف الث ثة لصالح الذكور.

وتعزو الباحثة ارتفاع هذه النسااااااااب عند االنا  إلى زيادة اهتمامهم بمحتوى مادة العلوم وزيادة اهتمامهم 
باالضاافة   وتنمي العمل التعاوني بينهم بالمادة الحتوائها على أنشاطة قيمة تتناساب مع ميولهم وقدراتهم

بنتائ  مهارة    أما فيما يتعلقإلى استخدام المعلمين الستراتيجيات ووسائل تعليمية تتناسب مع الطالبات
لى  أن تحصااااااااااايلهم الدراساااااااااااي أع حثة ارتفاع هذه النسااااااااااابة لدى الذكور إلىالتفكير اربداعي فتعزو البا

باالضااااااااااااافة الى اسااااااااااااتخدام المعلمين اساااااااااااااليب تدريس اكثر فعالية تنمي التفكير اربداعي لدى الطلة  
  باالضافة الى تناسب المحتوى مع قدرات الطلبة وميولهم

درجة اكتسللللاب طلبة المرحلة  هل تختلف " أما بالنساااااابة للقساااااام الثاني من السااااااؤال والذي ينص على :
 باختالف الجنس؟ ساسية العليا لمهارات التعلم والتفكير المتضمنة في كتب العلوم والحياةاأل

ات داللة أّنه ال توجد فروق ذ أظهرت نتائ  التحليل الختبار مهارات التعلم والتفكير للصاااااااااااااف الساااااااااااااابع
التعلم ( في المتوسطات الحسابية الختبار مهارات =1.15إحصائية عند مستوى الداللة ارحصائية )

 والتفكير تعزى لمتغير الجنس.

اخل عدم مراعاة المنهاج لمهارات التعلم والتفكير د ربما يعود إلى الباحثة الساابب في هذه النتيجة ووتعز 
عدم وعي المعلمين بكيفية تدريس محتوى العلوم بناء و  كتب العلوم والحياة للمرحلة األسااااااااااااساااااااااااية العليا.

م وجود أدّلة معلمين للمادة الّدراسااااااية تشاااااارل لهم توزيع المادة لمهارات عدو  على مهارات التعلم والتفكير.
افتقار المعلمين ل سااااااااااااااتراتيجيات التي تسااااااااااااااتخدم في تدريس مهارات التعلم والتفكير و  التعلم والتفكير.

عدم وجود تناغم في عرض المادة الّدراسااااااااااااااية لمهارات الّتعلم والتفكير وهذا يؤثر و  وتنميتها عند الطلبة.
 لبًا على المعلمين وكيفية إعطاء المادة التعليمية وبالتالي تنتقل المشكلة إلى الطلبة. س



116 
 

ه يوجااد فروق ذات داللااة و  أظهرت نتااائ  التحلياال الختبااار مهااارات التعلم والتفكير للصااااااااااااااف الثااامن أنااّ
التعلم ( في المتوسطات الحسابية الختبار مهارات =1.15احصائية عند مستوى الداللة ارحصائية )

 نتيجة هذه الّدراساااااااااااااااة مع نتيجة بعض والتفكير تعزى لمتغير الجنس وكانت لصاااااااااااااااالح ارنا  واتفقت
( في وجود فروق ذات 8111(  )الصاااادق  8112(  )شاااحادة  8166الّدراساااات الساااابقة )أبو مهادي  

 داللة إحصائية في مستويات بعض مهارات التعلم والتفكير تعزى للجنس لصالح ارنا .

اهتمام الطالبات بمحتوى مادة العلوم والحياة أكثر من  ربما إلى النتيجةهذه الباحثة السااااااااااابب في  وز وتع
تركيز المعلمات على أنشاااااطة الكتاب وتطبيق و  بكونها مادة شاااااّيقة تحوي العديد من األنشاااااطة. الط ب

بمادة  لطالباتارتفاع تحصاااااايل او  جميع األنشااااااطة سااااااواء في مختبرات العلوم أو داخل الغرفة الصاااااافّية.
 العلوم والحياة كونها مادة علمية تتّفق مع ميولهم واتجاهاتهم.

أظهرت نتائ  التحليل الختبار مهارات التعلم والتفكير للصاااااااااااااف التاساااااااااااااع أّنه ال يوجد فروق ذات داللة 
( في المتوسطات الحسابية الختبار مهارات التعلم =1.15احصائية عند مستوى الداللة ارحصائية )

 والتفكير تعزى لمتغير الجنس.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة اختبار مهارات التعلم والتفكير للصاااااف الساااااابع في عدم وجود فروق تعزى 
للجنس وتعزو الباحثة ذلك اتفاق الصاااااافين السااااااابع والتاسااااااع في طريقة عرض المادة الّدراسااااااية  وتركيز 

 التعلم والتفكير فيها. محتوى الكتاب على األنشطة دون مراعاة جميع مهارات

بارضاااااافة إلى تركيز المحتوى على الصاااااور بشاااااكل كبير دون التركيز على محتوى ك مي ونصاااااوص 
 تعّبر بطريقة أكبر وتتضمن مهارات الّتعلم والتفكير.

 

 مقارنة نتا ج السؤالين األول والثاني 4.1

لت الباحثة إلى توصاااا الصلللف السلللابعالطلبة لمهارة التعلم والتفكير في  وفيما يتعلق بنتائ  مدى إمت ك
لق أما فيما يتع  وجود فروق في مدى توافر المحتوى على مهارة حل المشااااااااااااااك ت وامت ك الطلبة لها

بمهارة التفكير الناقد فإن النساااااابة بين النتيجتين متقاربة إلى حد ما وفيما يتعلق بمهارة التفكير الناقد فإن 
فروق بين  بداعي واربتكار تبين بلن هنالكومهارة التفكير ار  بة إلى حد مالنساااااابة بين النتيجتين متقار ا

ونجد ان مهارة ارتصاااااااااال والتعاون   مدى توافر المهارة في الكتاب المدرساااااااااي ومدى إمت ك الطلبة لها
هناك فرق ارع مية والمعلوماتية ف أما الثاقفة  هنالك تطابق نساااابيًا بين مدى توافرها وامت ك الطلبة لها

 كبير بين مدى توافرها في الكتاب المدرسي وامت ك الطلبة لها.



117 
 

فقد أظهرت النتائ  أن هناك فجوة كبيرة بين إمت ك الطلبة لمهارة حل المشااااااك ت  الصللللف الثامنفي و 
رق بين توافر ن وجود فأما فيما يتعلق بمهارة التفكير الناقد فتبي  ومدى توافرها في الكتاب المدرسااااااااااااااي

ونجاااد أن هنااااك تطاااابق كبير بين توافر مهاااارة التفكير   المهاااارة في الكتااااب ومااادى إمت ك الطلباااة لهاااا
فرق  وكذلك نجد أن هناك  اربداعي واربتكار في الكتاب المدرسااااااااااااااي وبين امت ك الطلبة لتلك المهارة

بين وجود وكذلك ت  ها في المحتوى المدرساااااااايكبير بين امت ك الطلبة لمهارة ارتصااااااااال والتعاون وتوافر 
 فجوة بين مدى امت ك الطلبة لمهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية وتوافرها في الكتاب المدرسي.

فقد أظهرت نتائ  الدراسااااااااااة وجود تقارب كبير بين إمت ك الطلبة لمهارة حل  الصللللللف التاسللللللعأما في 
 وفيما يتعلق بمهارة التفكير الناقد فهناك تباعد بين  ساااااااااااااايالمشااااااااااااااك ت ومدى توافرها في الكتاب المدر 

تصااااااااااااالت أما مهارة التفكير اربداعي ف  نسااااااااااااابتي توافر مهارة التفكير الناقد وامت ك الطلبة لتلك المهارة
مهارة ارتصال وفيما يتعلق ب  النتائ  إلة وجود تقارب بين مدى الطلبة لها وتوافرها في الكتاب المدرسي

  المدرسااااااي ها في الكتابك الطلبة لتلك المهارة ومدى توافر جد أن هناك تطابق بين مدى إمت والتعاونفن
أما عن مهارة الثقافة ارع مية والمعلوماتية فلظهرت نتائ  الدراساااااااااااااااة وجود تباعد كبير بين امت ك 

 الطلبة لتلك المهارة ومدى توافرها في الكتاب المدرسي.

 الدراسة توصيات 3.1

 ي:تائ  الدراسة توصي الباحثة بما يلتوفي ضوء ن

 ضااااااارورة إعادة النظر في كتب العلوم والحياة لصااااااافوف المرحلة األسااااااااساااااااية العليا -6
وف كتب العلوم للصااااااااااااافتضااااااااااااامين مهارات التعلم والتفكير في محتوى العمل على و 

 السابع والثامن والتاسع.
ن والتاسع والثامإدراج أنشطة أكثر فعالية في محتوى كتاب العلوم للصفوف السابع  -8

 تدعم مهارة التفكير الناقد والثقافة ارع مية والمعلوماتية.
 عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم حي  يتم فيها تعريفهم بمهارات التعلم والتفكير. -4
ن والمشااارفين على اساااتخدام طرق وأسااااليب حديثة في تعليم مهارات تشاااجيع المعلمي -3

 التعلم والتفكير.
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 المراجع:

   بيروت: دار الكتب العلمية.6  جلسان العرب(. 8114ابن منظور  أبو الفضل جمال محمد بن مكرم )

  دار المسيرة للنشر (. المنهج بين النظرية والتطبيق8113أبو الهيجا  عبد الرحيم؛ عاشور  راتب. )
 والتوزيع  عمان  األردن.

ة في منهاج الفيزياء للمرحلة الثانوية ومدى مهارات التفكير الناقد المتضمن(:2011أبو مهادي  صابر)
 . الجامعة ارس مية  غزة اكتساب الطلبة لها

مهارات التفكير المنتج المتضمنة في محتوى كتاب الرياضيات للمرحلة (: 8165األسمر  آالء. )
 . الجامعة ارس مية  غزة.األساسية العليا ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها

(. طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية  دار 8111بد اهلل. البلوشي  سليمان.)سعيدي  عأمبو 
 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  عمان  األردن.

تطوير منهج العلوم للصف الثاني اإلعدادي في ضوء مهارات القرن (:8164الباز  مروة محمد. )
 ة التربية  جامعة بور سعيد  مصر.  رسالة ماجستير غير منشورة  كليالواحد والعشرين

  دار صاااااااااااافاء ميدانية -التفكير الناقد واإلبداعي دراسللللللللات نظرية(. 8168البرقعاوي  ج ل عزيز. )
 للنشر والتوزيع  عمان  األردن

  عالم الكتب المناهج الدراسية التحديات المعاصرة وفرص النجاح(. 8164  رفعت محمود. )بهجات
 القاهرة  مصر.للنشر والتوزيع  

 . بدرمهارات القرن الحادي والعشرين التعلم للحياة في زمننا(: 8164تريلن   بيرني؛ فادل  تشارلز )
 بن عبد اهلل الصالح. النشر العلمي والمطابع  السعودية

تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات (. 8119الجرال  ذياب العتوم  عدنان ؛ بشارة  موفق. )
   دار المسيرة للنشر والتوزيع  عمان  األردن.عملية

اإلبداع: مفهومه، معاييره، نظرياته، قياسه، تدريبه، مراحل العملية (. 8111جروان  فتحي. )
 . دار الفكر  عمان  األردن8. طاإلبداعية
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(: تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثامن 8161الجهوري  ناصر و الخروصي  هدى. )أغسطس  
المؤتمر العلمي الرابع عشر ) (. في: TIMSSفي سلطنة عمان في ضوء متطلبات مشروع ) األساسي

 مصر -التربية العلمية والمعايير الفكرة والتطبيق(

(: فعالية تضمين كفايات الثقافة ارع مية في تدريس مادة العلوم 8161الحارون  شيماء حمودة. )
 العلمة مجلة التربيةيل لدى ت ميذ المرحلة ارعدادية  لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والتحص

 .11ص-15(  ص1)61في مصر 

(: التنور العلمي في كتب العلوم للمرحلة األساسية في الجمهورية 8166الحدابي  داوود و زيد  عبد اهلل. )
 668ص  -99   ص 48اليمنية  مجلة الدراسات االجتماعية  ع 

(: تحليل محتوى كتب العلوم للصف التاسع األساسي في 8164راهيم. )الحياري  خالد و الرواشدة  إب
  ، دراسات عربية في التربية وعلم النفساألردن في ضوء القضايا العلمية واالجتماعية والتكنولوجية

 869ص -831  ص33

(. تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا بالمملكة 8161الخزيم  خالد و الغامدي  محمد.)
 -16  ص54  رسالة التربية وعلم النفسعربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين  ال

 22ص

. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  4  طتعليم العلوم للجميع(. 8166خطايبة  عبد اهلل محمد. )
 عمان  األردن.

  دار غيداء للنشر العامة االستراتيجيات الحديثة في تدريس العلوم(. 8112دعمس  مصطفى. )
 والتوزيع  عمان  األردن.

( األساسي بفلسطين في ضوء 5-8تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف)(:2014دهمان  مي محمد. )
 جامعة األزهر  غزة  .timssمتطلبات اختبار 

(: تحليل محتوى كتب العلوم للصف التاسع األساسي في اليمن في ضوء 8119الدهمش  بن حسين. )
 638ص -693  ص681  ع دراسات في المناهج وطرق التدريسعايير األهداف العالمية  م

التكاملي لتعلم العلوم في تنمية مهارات القرن الحادي  STEM(. استخدام مدخل 8165رزق  فاطمة. )
ربية دراسللللللللات عربية في التوالعشاااااااااااارين ومهارات اتخاذ القرار لدى ط ب الفرقة األولى بكلية التربية  

 682ص  – 91  ص18  علم النفسو 
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تبة   مكتعليم وتعلم الرياضيات في القرن الحادي والعشرين(. 8116روفائيل  عصام؛ يوسف  محمد. )
 االنجلو المصرية  القاهرة  مصر

 دار الشروق للنشر والتوزيع  عمان  األردن. أساليب تدريس العلوم،(. 8115زيتون  عايش محمود. )

  دار االتجاهات العالّمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها(. 8161زيتون  عايش محمود. )
 الشروق للنشر والتوزيع  عمان  األردن.

. دار 6  طاالتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها(. 8161زيتون  عايش محمود. )
 الشروق للنشر والتوزيع  عمان  األردن.

 . دار وائل للنشر  عمان  األردن.6  طلتفكير في المنهج المدرسيتعليم ا(. 8115سرور  ناديا. )

  المنهج المدرسي في القرن الحادي والعشرين(. 6119؛ وابراهيم  عبد اهلل محمد. )أحمد سعادة  جودت
 . مكتبة الف ل للنشر والتوزيع  بيروت.4ط

. دار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان  6ط تخطيط المناهج المعاصرة،(. 8112س مة  عادل أبو العز. )
 األردن.

(. تحليل محتوى كتاب العلوم العامة للصف الرابع االساسي في فلسطين في 8164شاهين  محمد. )
مجلة جامعة القدر المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،  ( TIMSSضوء متطلبات)

 38ص -64. ص6 فلسطين،

مفاهيم طبيعة العلم وعملياته المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع  (:2008شحادة  سلمان. )
 . الجامعة ارس مية  غزة.ومدى اكتساب الطلبة لها

إطار مقترل لدم  مهارات القرن الحادي في مناه  العلوم بالتعليم األساسي  (:8163شلبي  نوال محمد. )
 (61)4  المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،في مصر

تحليل محتوى منهاج العلوم للصف العاشر وفقا لمعايير الثقافة العلمية (: 8111الصادق  منى. )
   الجامعة ارس مية  غزةومدى اكتساب الطلبة لها

(: دور مهارات القرن الحادي والعشرين كإستراتيجية فعالة 8111  دنيا. )أبريل  سرية و حسن  صدقي
 .مصر-العربيالرابع(-الدولي األولوي )في خلق فرص عمل. في: المؤتمر السن
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   دار التقدم العلمي للنشر والتوزيع  القاهرة  مصر.(. تعليم التفكير8119طافش  محمود. )

تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية: استخدامها، مفهومه، أسسه، (. 8111طعيمة  رشدي أحمد. )
   القاهرة  مصر. دار الفكر العربي 8ط

المنهج بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر (. 8113عاشور  راتب؛ أبو الهيجا  عبد الرحيم. )
   عمان  األردن.والتوزيع

(: تقويم محتوى كتاب علوم الصف األول ارعدادي في ضوء آراء معلمي 8111عبد الحافظ  عبد اهلل. )
 313ص -363ص .61  مجلة كلية التربية بأسيوطالعلوم بمدينة أسيوط  

  بغداد  اتجاهات حديثة في تدريس العلوم، مطبعة االدارة المحلية(. 6192عبد الرزاق  رؤوف. )
 العراق

. دار الثقافة للنشر 6 طتعليم التفكير ومهاراته تدريبات وتطبيقات عملية(. 8111عبد العزيز  سعيد. )
 والتويع  عمان  األردن.

لتفكير العليا المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا (: مهارات ا2014عبد القادر  فايز.)
ص  88  مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية في فلسطين من وجهة نظر المعلمين 

 53ص -46

مدى اكتساب طالب الصف الثامن األساسي بمنطقة الكرك لمفاهيم الفيزياء (:8161عبد الكريم  الهام.)
   جامعة األزهر  مصراب العلوم العامة: دراسة تحليلية تشخيصيةفي كت

تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية (. 8119العتوم  عدنان؛ الجرال  عبد الناصر؛ بشارة  موفق. )
   دار المسيرة للنشر والتوزيع  عمان  األردن.وتطبيقات عملية

الثامن األساسي في ضوء المعايير مستوى جودة كتاب العلوم للصف (: 8111العرجا  محمد. )
   الجامعة ارس مية  غزة العالمية ومدى اكتساب الطلبة لها

  المنهج الدراسي واأللفية الجديدة مدخل إلى تنمية اإلنسان العربي وارتقا ه (.8118)   محمود.عرفة
 . دار القاهرة للنشر والتوزيع  القاهرة  األردن.6ط

اتجاهات حديثة في طرا ق واستراتيجيات التدريس (. 8164  جبريل؛ السيد  فايزة؛ علي؛ عيد. )العريشي
 . دار صفاء للنشر والتوزيع  عمان  األردن.6 طخطوة على طريق تطوير إعداد المعلم
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. دار المسيرة للنشر والتوزيع 8  ططرق وأساليب تدريس العلوم(. 8118عطاهلل  ميشيل كامل. )
 عمان  األردن.والطباعة  

. دار المناه  للنشر والتوزيع  عمان  المناهج الحديثة وطرا ق التدريس(. 8111عطية  محسن .)
 األردن.

بناء (. 8111عفيفي  يسري؛ سليم  محمد؛ سليمان  يحيى؛ مينا  فايز؛ شحاته  حسن؛ فراج  محسن. )
   دار الفكر للنشر والتوزيع  عمان  األردن.المناهج وتخطيطها

(:تحليل محتوى مقررات العلوم للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية في ضوء 8161عنزي  مرزوق. )ال
 .545ص-811ص  4مجلة كلية التربية بأسيوط،  مهارات التفكير المتشعب 

  دار أسامة للنشر والتوزيع  مهارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت (.8164العياصرة  وليد رفيق. )
 عمان  األردن.

تحليل كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي في ضوء التفكير اإلبداعي (: 8161الفرا  ميسون. )
 . الجامعة ارس مية  غزة.ومدى اكتساب الطلبة له

(: مدى تناول منه  العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ألبعاد 8111فراج  محسن. )
 .36ص -6ص  4  مجلة التربية العلميةالعلم وعملياته وفهم الت ميذ لها  

  دار منهج المدرسة الثانوية في ظل تحديات القرن الواحد والعشرين(. 8111فرج  عبد اللطيف. )
 للنشر والتوزيع  عمان  األردن.الثقافة 

  دار الثقافة للنشااار الحاسللوب وطرق التدريس والتقويم(. 8111قطيط  غساااان؛ الخريساااات  سااامير. )
 والتوزيع  عمان  األردن.

 صفاء    دارتنمية مهارات التعلم والتفكير والبحث(. 8164حسن  أبو غزلة  محمد.) ؛القواسمة  أحمد
 .للنشر والتوزيع  عمان  األردن

   دار النهضة العربية  القاهرة  مصرتدريس العلوم(. 8168.)كاظم  زكي

مدى تضمن محتوى كتاب الجغرافيا للصف السادس األساسي لمهارات (:2013الكحلوت  ختام .)
 . الجامعة ارس مية  غزةالتفكير الناقد، واكتساب الطلبة لها
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بيان؛ صالح. جمال الدين؛ هناء. كفافي؛ هناء. محمد؛ وائل. وهدان؛ جمال. كفافي  ع ء؛ الض
   دار الفكر  عمان  األردن.8. طمهارات االتصال والتفاعل في عمليتي التعلم والتعليم(. 8112)

معجم المصلللللللللطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق (. 8114اللقاني  أحمد ؛ الجمل  علي. )
 م الكتب للنشر والتوزيع والطباعة  القاهرة  مصر.  عال4  طالتدريس

(:مدى تناول محتوى كتب العلوم المدرسية بالمرحلة ارعدادية لعمليات 1998محمد  يسري. )
  626ص  -614. ص6  مجلة التربية العلميةاالستقصاء  

ها_ عناصرها_ المناهج التربوية الحديثة: مفاهيم(. 8161مرعي توفيق أحمد. والحيلة  محمد محمود. )
   دار المسيرة  عمان  األردن.أسسها_ عملياتها

طرا ق التدريس العامة، دار المسللللللللليرة للنشلللللللللر والتوزيع (.  8118مرعي  أحمد؛ الحيلة  محمد. )
   عمان  األردن.والطباعة

جامعة  .تقويم منهاج "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع في فلسطين(: 8169المرقطن  شادن. )
 القدس  فلسطين

(: تصور مقترل لتطوير كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية بفلسطين في ضوء بعض 2014نشوان  تيسير. )
 882ص276- . ص62  مجلة جامعة األقصىأبعاد التفكير في العلوم  

(: "مهارات التفكير الناقد المتضمنة في أسئلة كتب الفيزياء للمرحلة 8161هادي  فراس. )شباط   
 85دد . العمجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانيةسطة )دراسة تحليلية(". المتو 

تحليل محتوى مناهج اللغة العربية رؤية نظرية (. 8111الهاشمي  عبد الرحمن؛ عطية  محسن علي. )
 .  دار صفاء للنشر والتوزيع  عمان  األردنتطبيقية
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 (: أداة تحليل محتوى كتب العلوم والحياة لصفوف المرحلة األساسية العليا:1ملحق)

 

المهارة 
 األساسية

 المهارة الفرعية
 التقويم األنشطة المحتوى األهداف

 غ.ض ض ص غ.ض ض ص غ.ض ض ص غ.ض ض ص

 
 
 
 
 
 
حل 

 المشكالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             تحديد المشكلة

             يساعد المحتوى على تحليل المشكلة
يساهم المحتوى في تشجيع الطالب على 

 صياغة الفرضيات
            

             يساهم المحتوى على اكتشاف أبعاد المشكلة
             يقدم فرصا الختبار الفرضيات

الحل يساهم المحتوى في التوصل إلى 
 المناسب

            

قضايا محددة  \يقدم المحتوى مشكالت
 األهداف بوضوح

            

للبحث عن الحلول  يعطي المحتوى فرصا  
 واختبارها

            

يقدم المحتوى خطوات لألنشطة للتوصل 
 إلى استنتاجات

            

يقدم المحتوى مشاكل مرتبطة بواقع 
 الطالب

            

             تشجع  األنشطة على البحث واالستقصاء
يقدم المحتوى أسئلة مرتبطة ارتباطا وثيقا 

 بالمنهاج
            

             يقدم المحتوى بدائل للحلول
قضايا مرتبطة \يقدم المحتوى مشاكل

 بخبرات المتعلم السابقة
            

             تشجع األنشطة على االبتكار
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 التفكير
 الناقد

المهارة 
 األساسية

 المهارة الفرعية
 التقويم األنشطة المحتوى األهداف

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

 االستنتاج

يقدم المحتوى خطوات لألنشطة 
 استنتاجات  إلىللتوصل 

            

يقدم المحتوى المعلومات من العام 
 الخاص إلى

            

يقدم المحتوى حكما على صحة 
 النتائج 

            

معرفة 
 االفتراضات

             يساعد على التنبؤ بالنتائج 

اكبر  إنتاجيساعد المحتوى على 
 عدد ممكن من األفكار

            

يوظف المحتوى الحواس في 
 المالحظة والتنبؤ

            

يمكن المحتوى من مناقشة األفكار 
 المطروحة 

            

يساعد المحتوى على اقتراح تجربة 
 الختبار الفرض

            

يساعد المحتوى في افتراض 
 البدائل الختيار الفرض

            

تقويم 
 المناقشات

 
 

يساعد المحتوى على الحكم على 
 مصداقية المصدر

            

يساعد المحتوى على اتخاذ القرار 
بعد دراسة الجوانب المختلفة 

 للمشكلة 
            

يقدم المحتوى معايير للحكم على 
 المختلفة  اإلجابات

            

يقدم المحتوى الحقائق في حل 
 المشكالت العلمية

            

يظهر المحتوى التمايز بين الحجج 
 القوية والضعيفة 

            

 التفسير

تفسير  إمكانيةيمكن المحتوى من
 النتائج في ضوء البيانات المعطى

            

             يمكن المحتوى من اكتشاف الحقائق 

 إلىيحول المحتوى االستنتاج 
 .مجموعة مالحظات مرتبطة به

            

يوضح المحتوى الترابط الفكري 
 بين الموضوعات

            

 االستنباط
 

يميز المحتوى بين عالقة السبب 
 والنتيجة 

            

يربط المحتوى بين العبارات ذات 
             الصلة بالموضوع والتي ال ترتبط به 

             يربط المحتوى بين الحقائق واآلراء
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التفكير 
اإلبداعي 
 واالبتكار

المهارة 
 األساسية

 الفرعيةالمهارة 
 التقويم األنشطة المحتوى األهداف

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

 :الطالقة

هي القدرة 

على توليد 

أكبر عدد من 

البدائل أو 

االستجابات 

أو المترادفات 

 أو الحلول

يتضمن محتوى الكتاب العديد من 
 األفكار المناسبة لموقف معين 

            

يعرض محتوى الكتاب صورا 
             منوعة تنمي اإلبداع لدى الطلبة 

يتضمن المحتوى عديدا من 
المفاهيم التي تتناول الظواهر 

 الطبيعية 
            

يتضمن المحتوى  عدادا من 
 الرسوم التوضيحية 

            

من األسئلة  ا  يطرح المحتوى عديد
 التي تنمي اإلبداع لدى الطلبة 

            

يتضمن محتوى الكتاب عددا من 
 المترادفات للمفاهيم العلمية 

            

يوفر محتوى الكتاب مواقف 
تستدعي إنتاج اكبر قدر ممكن من 
الحقائق والمفاهيم دون تحديد ما 

 ا  يصل إليه الطلبة مسبق

            

فة المحتوى صورا مختل يتضمن
لتقويم الطالقة مثل:قارن, 

 ,وضح العالقةبين
            

المرونة: 
وهي القدرة 
على تغيير 

الحالة الذهنية 
بتغير 

الموقف, 
وطرح حلول 

متعددة 
واالنتقال من 

عمليات 
التفكير 

العادي وهي 
تمثل الجانب 

النوعي 
 لإلبداع

يتضمن محتوى الكتاب أمثلة 
 للمفاهيم العلمية الواردة فيهمتنوعة 

            

يتضمن محتوى الكتاب أمثلة 
متنوعة للظواهر العلمية الواردة 

 فيه
            

 للربط  بين ةيوفر المحتوى فرص
 المفاهيم

            

يقدم محتوى الكتاب طرق تدريس 
متنوعة تراعي الفروق الفردية بين 

 الطلبة 
            

يقدم محتوى الكتاب أفكارا متنوعة 
 بطريقة تتسم بالمرونة

            

يتضمن محتوى الكتاب صيغ 
متنوعة لتقويم المرونة مثل: عدل, 

 كيف تعالج, دلل....
            

 

 األصالة:

هي القدرة 

على إنتاج 

الفرصة للطالب يتيح المحتوى 
 لتقديم استجابات جديدة غير مكررة

            

يقدم المحتوى أمثلة غير شائعة 
 للظواهر الطبيعية

            

مبتكرة وغير  يقدم المحتوى حلوال  
 مكررة للظواهر 

            

يتضمن محتوى الكتاب صيغ معينة 
 لتقويم األصالة مثل: اقترح, برهن
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استجابات 

غير مألوفة 

وغير مباشرة 

وأفكار مميزة 

 وغير شائعة

يساعد المحتوى في إنتاج شيء 
 جديد

            

يعرض محتوى الكتاب المشكالت 
بشكل يحث الطلبة ويشجعهم على 

 ا حلول متنوعة له إيجادالتفكير في 
            

يتضمن محتوى الكتاب مشكالت 
 يعاني منها المجتمع 

            

يساعد محتوى الكتاب الطلبة على 
بالنتائج المترتبة على التنبؤ 

 شكالتمال
            

يتضمن محتوى الكتاب صيغ  
معينة لتقويم الحساسية للمشكالت 
مثل:ما المشكالت, ما األسباب, ما 

 الحلول 

            

المهارة 
 األساسية

 المهارة الفرعية
 التقويم األنشطة المحتوى األهداف

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

مهارة 
االتصال 
 والتعاون

يساهم المحتوى في ترجمة 
النصوص العلمية إلى رموز 

وتمثيالت) صور,أشكال, 
 جداول..(

            

تساهم األنشطة في إتاحة الفرصة 
 للطالب للمناقشة وتبادل األفكار

            

تساهم األنشطة التي يقدمها 
المحتوى في توفير العمل الجماعي 

 بين الطالب
            

ينمي المحتوى القدرة على تحمل 
 المسؤولية 

            

يقدم المنهاج إمكانية لتدوين 
 المالحظات واالستنتاجات

            

يقدم المحتوى وسائل متعددة 
 للتواصل

            

ينمي المحتوى قدرة المتعلم على 
 التعاون االجتماعي

            

التعبير عن يساهم المحتوى في 
األفكار العلمية بصورة كتابية 

 صحيحة
            

يساهم المحتوى في تشجيع الطالب 
 على الوصف والتعبير
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المهارة 
 األساسية

 المهارة الفرعية
  األنشطة المحتوى األهداف

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

 ض ص
غ.
 ض

الثقافة 
 اإلعالمية

 و
 المعلوماتية

تحديد الحجج التي تؤكد أن 
غير متسقة مع  اإلعالمادعاءات 

األدلة المعطاة عن الظواهر 
 العلمية 

            

ين التمييز ب إمكانيةيوفر المحتوى 
 اآلراء ووجهات النظر

            

ر المعلومات ديقدم المحتوى مصا
 التي تم ذكرها

            

أنشطة تساعد يوفر المحتوى 
 الطالب على البحث

            

للحكم على  يقدم المحتوى فرصا  
 مصدر المعلومة التي تم ذكرها

            

توفر األنشطة التي يقدمها 
 إلىالتوصل  إمكانيةالمحتوى 

 معلومات جديدة 
            

 تساعد على أنشطةيوفر المحتوى 
نشر المعلومات في المواقع 

 المختلفة 
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(: اختبارات مهارات التعلم والتفكير للصفوف السابع والثامن والتاسع 2ملحق)

 بصورتهم األولية

 اختبار مهارات التعلم والتفكير للصف السابع -أ

 تعليمات االختبار:
 

 بتمعن قبل البدء بارجابة:عزيزي/تي الطالب/ة اقرأ التعليمات التالية 
قياس مدى امت ك الطلبة لمهارات التعلم والتفكير المتضمنة في كتاب  إلىيهدف هذا االختبار  -6

 العلوم والحياة للمرحلة األساسية العليا.
 يشمل هذا االختبار على خمس مهارات أساسية من مهارات التعلم والتفكير المراد قياسها. -8
بلن تطرل أكبر عدد ممكن من األفكار حول  كأسئلة بعضها يسمح ليتكون هذا االختبار من  -4

المواضيع المعطاة بحرية حي  يتيح لك أن تكتب ما تريد حول الموضوع دون خوف أو تردد 
متميزة وغير اعتيادية  والبعض اآلخر أسئلة االختيار من  إجابتكويجب عليك أن تجعل 

( وهي تقيس مهارات متنوعة عليك اختيار صحيحة إحداهمامتعدد )لكل سؤال أربعة بدائل 
وذلك برسم دائرة حول ارجابة الصحيحة الموجودة في االختبار وال ترسم أكثر فقط واحدًا منها 

 من دائرة لإلجابة عن السؤال الواحد. 
 اقرأ السؤال جيدا قبل البدء بارجابة. -3
 ارجابة عن جميع األسئلة وعدم ترك أي سؤال دون إجابة. -5
هي  نماإالتي تحصل عليها في االختبار ليس لها ع قة بتحصيلك في مادة العلوم  الع مة -1

 ألغراض البح  العلمي.
 ك.القسم الثاني عندما يسمح لك بذل إلىالبدء بحل أسئلة القسم األول مع بدء الوقت واالنتقال  -9
 ( دقيقة.31االلتزام بالوقت المحدد رتمام االختبار ) -2
 
 أكبر عدد ممكن من األسئلة المتنوعة حول الصورة التالية: اطرل-أ -6
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 --------------------------------------------------- -أ
 --------------------------------------------------- -ب
 --------------------------------------------------- -ت
 - --------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------- -ج
 --------------------------------------------------- -ل
يحتاج كل كائن حي إلى التغذية الم ئمة حي  يمكن القول: انه (6)س بدراسة الموقف السابق -ب

والحيواناتغذائها حسب احتياجاتها داخل المنظومة البيئية والسلسلة الغذائية هي تنتقي النباتات 
 للقات. كحمجموعة الكائنات الحية في وسطها البيئي المترابطة فيما بينها غذائيا وتتكون من عدة 

 :أننستنت  ى كائن حي يتغذى ويغذ
 ال يوجد ع قة بين الكائنات الحية الموجودة في الصورة. -أ

 قة تكاملية بين الكائنات الحية الموجودة في الصورة.يوجد ع  -ب
 يوجد ع قة بين بعض الكائنات الحية الموجودة في الصورة. -ت
 .آلخرايوجد ع قة تكاملية بين بعض الكائنات الموجودة في الصورة وال يوجد ع قة بين الجزء  -ث
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رام  التي ( من الب8ذكر في كتاب نشاط ينص على" تقديم عرض عن الموضوع السابق) -ج
 تستخدمها لذلك:

  paintبرنام  -أ
 power pointبرنام   -ب
 wordبرنام   -ت
  excelبرنام   - 

 إذا طلب المعلم منك االشتراك مع زم ئك في مناقشة الصورة السابقة فإنك: -ح
 ال اشترك معهم في المناقشة. -أ
 فرض رأيي عليهم. وأحاولاشترك معهم  -ب
 زم ئي مع تقبلي لرأيي. أتقباراء -ت
 آراء زم ئي واعدل برأيي مادام رأيهما صواب. أتقبل - 

 
 نيوتن؟اكتشاف قوانين اكتب أكبر عدد ممكن من إيجابيات -أ -8

 ----------------------------------------------------أ 
 ---------------------------------------------------ب 
 ---------------------------------------------------ج 
 ----------------------------------------------------د 
 ---------------------------------------------------ه 
قوة محصلة في جسم ما فإنها تكسبه تسارعا  أثرتمن خ ل دراستك لقانون نيوتن الثاني" إذا  -ب

 نه رياضيا ب:يتناسب طرديا مع مقدارها ويكون باتجاهها" يمكن التعبير ع
 ت ×ق محصلة= ك  -أ
 ت ×ق محصلة= ق  -ب
 ك ×ق محصلة= س  -ت
 ك×ت ×ق محصلة= ق  - 

اشتراكك مع زم ئك في تطبيق مشروع للوحدة وهو تصميم عربة أطفال يكون مسببًا في  أثناء -ج
 حركتها تطبيقًا على قانون نيوتن الثال  فإنك تقوم ب:

 المهام الخاصة بي بصرف النظر عن زم ئي. أنجز -أ
 أحاول تطبيق المشروع بنفسي دون معاناة. -ب
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 شترك في تنفيذ المشروع مع زم ئي.أ -ت
 ال أهتم باالشتراك معهم في تنفيذ المشروع. - 

 : وثوقيةم األقلتعتبر  اآلتيةتقوم ببح  عن الموضوع السابق الذكر فلي المراجع  أردتلنإذا  -ل
 الكتب والمراجع. -أ
 الصحف والمج ت العلمية. -ب
 ات العلمية.المدونات والمنتدي -ت
 قواعد البيانات االلكترونية. - 

المختلفة فلي من الطرق هي األفضل لعرض هذه  ارع معندما يقدم الباح  نتائجه عبر وسائل  -خ
 المعلومات العلمية:

 معالجة المعلومات العلمية بحي  تفيد الناس والمجتمع. -أ
 معالجتها فقط لرفع األذى -ب
 الناس.معالجة المعلومات العلمية بحي  تفيد  -ت
 تقديم كل المعلومات من دون معالجة بحي  يمكن لافراد اتخاذ قرار بشلنها. - 

 

تمكن المخترع المصري الحاصل على الجنسية ارماراتية أحمد الصاوي من اختراع "المصنع -أ -4
الصحي الذكي" الذي يساعد في الحد من الملوثات. هل ترى أنه من الضروري استخدام هذا 

 الدول؟االختراع في كافة 
 نعم  ألن هذا االختراع يقلل من الوقود المستهلك. -أ
 نعم  ألن الملوثات تؤثر على البيئة. -ب
 ال  ألن تكلفته مرتفعة. -ت
 ال  ألن الملوثات كبيرة جدا وال يمكن التقليل منها. - 

 
على صحة  أضرارقرأت في كتاب العلوم عن مشكلة تآكل طبقة األوزون وما ينت  عنها من  -ب

كمرض سرطان الجلد وغيرها  وارتفاع في درجات الحرارة يمكن  األمراضوالبيئة مثل:  ارنسان
 هذه المشكلة من خ ل: أثارالتقليل من 

تعمل على تحويل عنصر الكربون إلى  ليل من زراعة األشجار الخضراء ألنهاالتق -أ
عادتهإلى  الغ ف الجوي. أكسجينوات

 من استخدام الغازات السامة. اركثار -ب
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 المنشئات والمصانع. أعدادالعمل على زيادة  -ت
 ال شيء مما ذكر. - 

 
إذاتعاونت مع زم ئك في تقديم عرض حول موضوع التلو  البيئي من اجل توعية الط ب به  -ج

 إليهم: أفكاركتتبعها لنقل  اآلتيةولفت انتباههم لهذا الموضوع فلي الطرق 
 االشتراك في شبكة التواصل االجتماعي. -أ
 أحد الموسوعات العلمية.االشتراك في  -ب
 االشتراك في موقع الباح  العلمي. -ت
 االشتراك في موقع يوتيوب. - 

 
أثناء تصفحك االنترنت وجدت موقع يطرل بعض القضايا العلمية المؤثرة على البيئة مثل التلو   -ل

 المائي  تلو  الهواء وغيرها فإنك:
 العلمية. األخبارتتابع هذا الموقع باستمرار لمعرفة  -أ
 تتابعه حتى ال تقلل وقت المذاكرة.ال  -ب
 أتابعه إذا طلب مني المعلم ذلك. -ت
 ال أتابعه إذا طلب مني المعلم ذلك. - 
 حقيقة: وأيهمااقرأ العبارات اآلتية وحدد أيهما رأي  -خ

 زيادة احتمالية ارصابة بمرض السرطان. إلىيؤدي تآكل طبقة األوزون  -
 اة على كوكب األرض.ال يوجد للغ ف الجوي أهمية في استمرارية الحي -
 تخلو طبقة االستراتوسفير من الظاهر الجوية كالغيوم والضباب. -
 والثانية حقائق والثالثة رأي ىاألول -أ
 األولى والثالثة آراء والثانية حقيقة. -ب
 األولى والثانية والثالثة حقائق. -ت
 األولى والثانية والثالثة آراء. - 

أحد  وكان هناك األنفلونزالمرض  إخوتكإذا تعرض أحد : اآلتيةذكر في كتاب العلوم المشكلة -أ -3
 أنواع األدوية التي استخدمتها سابقا نتيجة لشعورك بنفس األعراض يكون تصرفك:

 ال أفعل شيء ألخي. -أ
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 أتصل بوالدتي ألعرف ماذا أفعل. -ب
 الطبيب. إلىاصطحب أخي  -ت
 .أعطيه جرعة من الدواء الذي استخدمته سابقاً  - 

 
 ختيار هذا الحل في الموقف السابق:من األسباب الداعية ال -ب

 .أوفرألنه  -أ
 ألنه ال يلخذ وقت كبير. -ب
 لعدم معرفتي ماذا افعل. -ت
 لفاعلية هذا الدواء عندما استخدمته.  - 

 
؟ وأردت ارجابة عنه يكون األنفلونزا:ما هي طرق الوقاية من مرض اآلتيإذا قرأت السؤال  -ج

 :تصرفك
 مكتبة المدرسة وأبح  في الكتب ذات الع قة عن ارجابة. إلىذهب أ -أ
 صديقي ليساعدني في حل السؤال. إلىأذهب  -ب
 ليجيب عنه األصدقاء. Facebook اطرل السؤال في ال -ت
 ال اشترك في ارجابة عن هذا السؤال. - 
وزميلك كتابة بح  حول مرض األنفلونزا وطرق الوقاية منه واشترك معك  أنتإذا اشتركت  -ل

 البح  وكتابه جزء منه فإنك تقوم ب: إعدادزميلك خالد في 
 تكتب اسمك معه في البح . -أ
 ال تكتب اسمه مادام لم يطلب ذلك. -ب
 ال اكتب اسمه ألنه شارك في جزء بسيط. -ت
 اكتب اسمه كمشارك في الجزء الذي كتبه في البح . - 

 

إذا قمت بعمل بح  حول أحد الموضوعات في كتاب العلوم فان أحد هذه ارجراءات شرط  -خ
 أساسي لعرض هذا ارنجاز:

 .آخرينمراجعة نتائ  هذا البح  من قبل علماء  -أ
 الصحفيين في البحو  قبل نشرها. آراءخذ أل -ب
 على النشر. اآلخرينموافقة الباحثين  -ت
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 موافقة الهيئات الصحافية على نشر النتائ .  - 
 

 اختبار مهارات التعلم والتفكير للصف الثامن -ب
 

 تعليمات االختبار:
 

 اقرأ التعليمات التالية بتمعن قبل البدء بارجابة:/ة الطالب ي/تيعزيز 
لىيهدف هذا االختبار  -6 ي كتاب المتضمنة ف قياس مدى امت ك الطلبة لمهارات التعلم والتفكير ات

 .العلوم والحياة للمرحلة األساسية العليا
 مهارات أساسية من مهارات التعلم والتفكير المراد قياسها. يشمل هذا االختبار على خمس -8
يسمح لك بلن تطرل أكبر عدد ممكن من األفكار حول  أسئلة بعضهايتكون هذا االختبار من  -4

تكتب ما تريد حول الموضوع دون خوف أو تردد  المواضيع المعطاة بحرية حي  يتيح لك أن
أسئلة االختيار من  اعتيادية  والبعض اآلخرمتميزة وغير  إجابتكجعل ويجب عليك أن ت

 اختيار كمتنوعة عليوهي تقيس مهارات  صحيحة( إحداهمالكل سؤال أربعة بدائل )متعدد
برسم دائرة حول ارجابة الصحيحة الموجودة في االختبار وال ترسم أكثر  وذلكفقط منها ًا واحد

 من دائرة لإلجابة عن السؤال الواحد. 
 .قبل البدء بارجابةاقرأ السؤال جيدا  -3
 جميع األسئلة وعدم ترك أي سؤال دون إجابة. نارجابة ع -5
هي  نماإة العلوم الع مة التي تحصل عليها في االختبار ليس لها ع قة بتحصيلك في ماد -1

 ألغراض البح  العلمي.
 ك.القسم الثاني عندما يسمح لك بذل إلىالبدء بحل أسئلة القسم األول مع بدء الوقت واالنتقال  -9
 ( دقيقة.31)االلتزام بالوقت المحدد رتمام االختبار -2
 

 بالتوفيق
 الباحثة

 ئ  المترتبة على ذلكتخيل لو انعدمت الجاذبية األرضية  اكتب أكبر عدد ممكن من النتا-أ -6
 خ ل ث   دقائق

 
 ------------------------------------------------------أ
 ------------------------------------------------------ب
 -----------------------------------------------------ج
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 -----------------------------------------------------د
 -----------------------------------------------------ه
 -----------------------------------------------------و
 -----------------------------------------------------ي

 
خر فان واحدة مما يلي هي تحول من طاقة آإلحمن شكل درست في كتاب العلوم أن الطاقة تتحول  -8

 طاقة وضع: إلىحركة 
 سقوط غصن شجرة نحو األرض. -أ
 .اتشقق كلس وانسياب الماء منه -ب
 ة نحو الوادي.تلّ  أعلىتدحرج صخرة من  -ت
 األعلى في الهواء. إلىقذف كرة رأسيا  - 
 

في حصة العلوم قام المعلم بتوزيع نشاط وهو القيام ببح  حول موضوع الجاذبية األرضية فلي  -4
 تعتبر أقل موثوقية: اآلتيةالمصادر 

 الكتب والمراجع. -أ
 الصحف والمج ت العلمية. -ب
 المدونات العلمية. -ت
 قواعد البيانات االلكترونية - 

 
مناقشة الموضوع السابق وجدت أن المجموعة " أ" تعارض مجموعتك  إذا تشاركت مع زم ئكفي -3

 في الرأي فماذا تفعل في هذا الموقف:
 معها. أتناقشابتعد عنها وال  -أ
 المجموعة األخرى رأينا. وأحاورقناعأعارضها  -ب
 أتقبل رأيها مع تمسكي برأي مجموعتي. -ت
 رأيها وأعدل على رأي مجموعتي ما دام رأيها صواب.  أتقبل - 

تقوم بعرض نتائ  لبح  قمت به في أحد المؤتمرات أنا طلب منك من قبل الجهات المعنية إذ -5
 شرطًا لعرض البح : اآلتيةالصحفية فلي من ارجراءات 

 مراجعة نتائ  األبحا  من قبل علماء آخرين. -أ
 أخذ آراء رجال الصحافة بالنتائ  قبل نشرها. -ب
 موافقة الجهات الحكومية على النشر. -ت
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 الهيئات الصحفية على نشر نتائ  البح .موافقة  - 
 
 كتب أكبر عدد ممكن من النتائ  المترتبة على استخدام الخ يا الشمسية في بلدك:ا -1
 ------------------------------------------------------أ
 ------------------------------------------------------ب
 -----------------------------------------------------ج
 ----------------------------------------------------د
 -----------------------------------------------------ه
 -----------------------------------------------------و
 -----------------------------------------------------ي
 
العلوم أن مياه المستنقعات والمياه الراكدة تحتوي على كائنات حية دقيقة بعضها  مادةفي  قرأت-أ -9

مملكة الط ئعيات مثل البراميسيوم الذي تميزه األهداب كوسيلة للحركة واليوغلينا مصنف ضمن 
يرا وتميزها وجود صبغة الكلوروفيل وبعض أنواع المفصليات مثل والك ميدوموناس والسبيروج

 تية:الدافينيا. يمكن السؤال عن الموقف السابق بلحد األسئلة اآل
 لماذا تحتوي مياه المستنقعات والمياه الراكدة على كائنات حية دقيقة؟ -أ
 ما المقصود بالكائنات الحية الدقيقة؟ -ب
 بالعين المجردة؟ ماذا ال نرى الكائنات الحية الدقيقةل -ت
 كيف يمكن رؤية الكائنات الحية الدقيقة؟ - 

 
 (نستنت  أنه:9بدراسة الموقف السابق)س -2
 يمكن رؤية الكائنات الحية الدقيقة بسهولة. -أ
 من الكائنات الحية الدقيقة. واليوغلينا والك ميدوموناس والسبيروجيراال تعد كل من  -ب
 إليهاأجهزة خاصة للتعرف  إلىالكائنات الحية الدقيقة تحتاج  -ت
 ال تحتوي المياه التي نستعملها بشكل يومي على كائنات حية دقيقة. - 

 

إذا تعاونت مع زم ئك في تقديم عرض حول موضوع الكائنات الحية الدقيقة فلي الطرق اآلتية  -1
 تتبعها لنقل أفكارك إليهم:

 االشتراك في شبكة التواصل االجتماعي. -ج
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 وعات العلمية.الموس إحدىاالشتراك في  -ل
 االشتراك في موقع الباح  العلمي. -خ
 االشتراك في موقع يوتيوب -د

 
ذكر في كتاب نشاط ينص على" تقديم عرض عن الموضوع السابق من البرام  التي  -61

 تستخدمها لذلك:
  paintبرنام  -ج
 power pointبرنام   -ل
 wordبرنام   -خ
 excelبرنام   -د

 
وزارة  تي: "تعلنر اآلبفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة وسمع الخ اً سرته مساءأجلس عمر مع  -66

مكن بدراسة الموقف السابق ي ."التربية والتعليم العالي في فلسطين عن تعطيل الدوام المدرسي
 تحديد المشكلة في السؤال:

 ما سبب تعطيل الدوام؟ -أ
 كيف يمكن التلكد من صحة الخبر؟ -ب
 هل التعطيل يشمل كافة القطاعات؟ -ت
 ؟لعدة أيامهل تعطيل الدوام ليوم واحد أم  - 

 
 بدراسة الموقف السابقنستنت  أنه: -68
 االستعداد للمستقبل  ىمن الضروري معرفة األحوال الجوية فهي تساعدنا عل -أ
 من الضروري تعطيل الدوائر الحكومية والمدارس في فصل الشتاء. -ب
 ليس من الضروري معرفة األحوال الجوية. -ت
 الدوام للمدارس والدوائر الحكومية في فصل الشتاء. ليس من الضروري تعطيل - 

 
 عن عناصر الحالة الجوية فلي من البرام  اآلتية تختار:علمي إذا اردت القيام بعرض  -64
  paintبرنام  -أ
 power pointبرنام   -ب
 wordبرنام   -ت
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 excelبرنام   - 
موضوعات يه مناقشة يتم ف facebookلعمل صفحة على ال هاالشتراك مع زميلكطلب منك  -63

 :فإنكلية انجاز مهامها آمادة العلوم و 
 .زميلكال تبالي لطلب  -أ
 إرضاء له.زميلك تلبي رغبة  -ب
 ترفض االشتراك بسبب انشغالك. -ت
 هميتها.تشارك في عمل الصفحة أل - 
 
ع م المختلفة فلي من الطرق هي األفضل لعرض يقدم الباح  نتائجه عبر وسائل ارعندما  -65

 هذه المعلومات العلمية:
 معالجة المعلومات العلمية بحي  تفيد الناس والمجتمع. -أ
 معالجتها فقط لرفع األذى -ب
 معالجة المعلومات العلمية بحي  تفيد الناس. -ت
 تقديم كل المعلومات من دون معالجة بحي  يمكن لافراد اتخاذ قرار بشلنها. - 

 
الحقل  إلىخرج ياسر وسندس مع والديهما لمساعدتهما في حصاد القمح وعند وصولهما  -61

بها في الربيع للتنزه  في الموقف السابق  أتواالحظا اخت ف لون سنابل القمح عن المرة التي 
 يمكن السؤال عن هذه المشكلة من خ ل:

 ما أسباب تغير لون القمح في فصل الصيف؟  -أ
 ما تلثير طول الفترة الزمنية على نبات القمح؟ -ب
 هل يؤثر عدم ري المزروعات على مرحلة نضجها؟ -ت
 الشمس على التربة؟ أشعةا تلثير م - 
 نستنت  أنه:(61)سمن الموقف السابق -69
 ارنسانال تؤثر أشعة الشمس على  -أ
 .ارنسانتؤثر أشعة الشمس إيجابيا فقط على  -ب
 ال تؤثر أشعة الشمس على النباتات. -ت
 تؤثر أشعة الشمس إيجابيا وسلبيا على الكائنات الحية. - 
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مجموعات لعمل مشروع تكثير النباتات في حديقة  ىإلقام معلم العلوم بتقسيم ط ب الصف  -62
نهمليسوا من زم ئك  ط بنك مع مجموعة أفوجئت  المدرسة  ولكنك في مستوى  ونمختلف وات

 تحصيلهم فماذا تفعل؟
 تعمل مع المجموعة وتحاول رفع مستوى أدائهم جميعا. -أ
 تعمل مع المجموعة دون رفع مستوى أدائهم. -ب
 .ؤكأصدقا فيهامجموعة  ك فيطلب من المعلم وضعت -ت
 .ونمتفوق فيهاط بفي مجموعة  كطلب من المعلم وضعت - 
 
 ا حقيقة:يهأي و أا ر يهأوحدد  ات التاليةاقرأ العبار  -61

 بالرغم من الفوائد الكبيرة ألشعة الشمس إال أنه لها العديد من المضار. .6
 .الشمس بالعين المجردة إلىيمكن النظر مباشرة  .8
 .على الشمس والنظام الشمسيتحتوي مجرة درب التبانة  .4

 األولى والثالثة حقائق والثانية رأي. -أ
 األولى والثالثة رأي والثانية حقيقة. -ب
 راء.آاألولى والثانية والثالثة  -ت
 .األولى والثانية والثالثة حقائق - 
 اختبار مهارات التعلم والتفكير للصف التاسع -ج

 تعليمات االختبار:
 

 التعليمات التالية بتمعن قبل البدء بارجابة:عزيزي/تي الطالب/ة اقرأ 
قياس مدى امت ك الطلبة لمهارات التعلم والتفكير المتضمنة في  إلىيهدف هذا االختبار  -6

 كتاب العلوم والحياة للمرحلة األساسية العليا.
 يشمل هذا االختبار على خمس مهارات أساسية من مهارات التعلم والتفكير المراد قياسها. -8
هذا االختبار من أسئلة بعضها يسمح لك بلن تطرل أكبر عدد ممكن من األفكار حول  يتكون -4

المواضيع المعطاة بحرية حي  يتيح لك أن تكتب ما تريد حول الموضوع دون خوف أو تردد ويجب 
متميزة وغير اعتيادية  والبعض اآلخر أسئلة االختيار من متعدد )لكل سؤال  إجابتكعليك أن تجعل 

رسم وذلك ب فقط صحيحة( وهي تقيس مهارات متنوعة عليك اختيار واحدًا منها  إحداهماائل أربعة بد
دائرة حول ارجابة الصحيحة الموجودة في االختبار وال ترسم أكثر من دائرة لإلجابة عن السؤال 

 الواحد. 
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 اقرأ السؤال جيدا قبل البدء بارجابة. -3
 دون إجابة.ارجابة عن جميع األسئلة وعدم ترك أي سؤال  -5
هي  نماإالع مة التي تحصل عليها في االختبار ليس لها ع قة بتحصيلك في مادة العلوم  -1

 ألغراض البح  العلمي.
 ك.القسم الثاني عندما يسمح لك بذل إلىالبدء بحل أسئلة القسم األول مع بدء الوقت واالنتقال  -9
 ( دقيقة.31االلتزام بالوقت المحدد رتمام االختبار ) -2
 

ساااااتنت  أكبر قدر ممكن من  اارنساااااانخ ل ما درساااااته في كتاب العلوم حول أجهزة جسااااام  من -6
 ؟ارنسانالمشك ت الصحية الناتجة عن فقدان ثلثي األمعاء الدقيقة في جسم 

 ---------------------------------------------------أ
 --------------------------------------------------ب       
 -------------------------------------------------ج    
 -------------------------------------------------د     
 -------------------------------------------------ه    
 -------------------------------------------------و     
 ------------------------------------------------ي     
 
 (  يمكن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من خ ل:6من خ ل السؤال السابق)س -8
 مثل القهوة. الكافيينمن تناول المشروبات التي تحتوي على  اركثار -أ
 من تناول السوائل واألطعمة الغنية بالدهون. اركثار -ب
 ة.تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيس -ت
 االلتزام بنظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية. - 
 
 لك في حصة العلوم عن أجزاء الجهاز الهضمي ماذا تفعل؟سللك زمي إذا  -4
 أقول له أن يسلل المعلم. -أ
 أتجاهل سؤاله. -ب
 أخبره أن يسلل زميل آخر لي. -ت
 أحاول ارجابة عن سؤاله. - 
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فلي البرام  التالية األنساااااااب  ارنساااااااانإذا تشااااااااركت مع زميلك للقيام بعرض عن أجهزة جسااااااام  -3
 لذلك:

 Paintبرنام   -أ
 PowerPointبرنام   -ب
 Wordبرنام   -ت
  Excelبرنام  - 
 

بما ر م هيموغلوبين الدم  اكتب أكبر قدر ممكن من األعراض التي أصاااايب سااااامر بمرض تحط -5
 تصيب سامر جراء ذلك:

 ----------------------------------------------------أ
 ----------------------------------------------------ب
 ----------------------------------------------------ج
 ---------------------------------------------------د
 ---------------------------------------------------ه
 
معلومااات لزم ئااك حول مرض تحطم  إذا طلااب منااك أن تقاادم  من خ ل الموقف السااااااااااااااااابق -1

 ستتبعها:التالية فلي من ارجراءات هيموغلوبين الدم 
 بح  في الكتب التي لها ع قة بالموضوع.أمكتبة المدرسة و  إلىذهب أ -أ
 السؤال. عنلإلجابة  )أو أي شخص آخر( طلب المساعدة من والديأ -ب
 نتظر إجابة زم ئي.أو  Facebookطرل السؤال على أ -ت
 االشتراك في مثل هذه األسئلة ما دامت لن تلتي باالمتحان.ال أحب  - 

 
(  وطلبت من زم ئك إنجاز بعض 5إذا كنت قائدا لمجموعتك أثناء مناقشاااااة الساااااؤال الساااااابق) -9

 المهام فإنك:
 تشكرهم بعد إنجاز المهام. -أ
 بها وتخبر المعلم بها. اتقّيم المهام التي قامو  -ب
 ل.ال تشكرهم ألنه من واجباتهم خ ل الفص -ت
 تشكرهم على المهام الجيدة وتوبخهم على المهام التي لم تنجز. - 
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تقوم بعرض نتاااائ  لبحااا  قمااات باااه في أحاااد ن طلاااب مناااك من قبااال الجهاااات المعنياااة  أ إذا -2
 المؤتمرات الصحفية  فلي من ارجراءات التالية تعتبر شرطا لعرض البح :

 مراجعة نتائ  األبحا  من قبل علماء آخرين. -أ
 الصحافة بالنتائ  قبل نشرها. أخذ آراء رجال -ب
 موافقة الجهات الحكومية على النشر. -ت
 موافقة الهيئات الصحفية على نشر نتائ  البح . - 

 
المنظومة األرضاااية والتلريض بلنه اتصاااال كهربائي عمل عن قصاااد بين جهاز كهربائي  تعرف -1

كل  ن التلريض مطلوب فيإلذا ف  أو شاااااااااااااابكة أجهزة من جهة وكتلة األرض من جهة أخرى
 هل ترى أنه من الضروري استخدامه في المنازل؟ .منزل

 نعم  ألنه يقلل من الكهرباء المستهلكة في المنزل. -أ
 فراد من الصدمات الكهربائية.ساعد على حماية المنزل واألنعم  ألنه ي -ب
 ال  ألنه ليس من الضروري استخدامه في المنازل. -ت
 ال  ألن تكلفته عالية. - 

 
وقمت بشااااااااااااااراء جهاز كهربائي مقداره  فولت220في منزلك مقدارهعرفت أن الجهد الكهربي  -61

 يكون تصرفك: 110
 ترك الجهاز.أال أفعل شيء و  -أ
 تصل بوالدي ألسلله ماذا أفعل.أ -ب
 .شتري محول كهربي لتعديل الجهدأ -ت
 ستعين بالكهربي المتخصص في منطقتي لتشغيل الجهاز.أ - 

 
 تتوقع أن يحد : من خ ل السؤال السابق  إذا قمت بتشغيل الجهاز ماذا -66
 ---------------------------------------------------أ    
 --------------------------------------------------ب    
 -------------------------------------------------ج    
 ------------------------------------------------د
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 لىإن نساااااااابة الدهون في الدم وترساااااااابها على جدران الشاااااااارايين يؤدي أقرأت في كتاب العلوم -68
يمكن   التدخين والبدانة  وان من أسااااباب تصاااالب الشاااارايين  الشااااريان غذيهتضاااارر العضااااو الذي ي

 تحديد المشكلة في السؤال:
 ؟رض تصلب الشرايينم كيف يمكن التقليل من -أ
 ؟ما هي أسباب تصلب الشرايين -ب
 ؟مدخنين بمرض تصلب الشرايينالغير هل يصاب  -ت
 ؟شر مرض تصلب الشرايين في المجتمعلماذا ينت - 

 
 

   يمكن الكشف عن مرض تصلب الشرايين من خ ل:(64)من خ ل الموقف السابق -64
 قياس نسبة الكوليسترول والدهون في الجسم عن طريق أخذ عينة وتحليلها في المختبر. -أ
 الم حظة. -ب
 الدهون واألطعمة التي تساهم في حدو  تصلب الشرايين. التقليل من تناول -ت
 سؤال أحد األشخاص الذين يعانون من نفس المرض عن األعراض الناجمة عنه. - 

 
إذا طلب منك معلم العلوم القيام ببح  عن مرض تصاالب الشاارايين وتوثيقه  وقمت باسااتخدام  -63

 عدد من المراجع  فإنك:
 بوعة التي استعنت بها ومؤلفيها.توثق جميع المراجع االلكترونية والمط -أ
 توثق بعض المراجع االلكترونية والمطبوعة التي استعنت بها ومؤلفيها. -ب
 المراجع بدون أسماء المؤلفين. عتوثق اسم جمي -ت
 توثق اسم بعض المراجع بدون أسماء مؤلفين - 

 
 اشتراكك مع مجموعتك في عمل تجربة ما  فإنك تقوم با: أثناء -65
 ول رفع مستوى أدائهم.تعمل مع المجموعة وتحا -أ
 تعمل مع المجموعة دون رفع مستوى أدائهم. -ب
 تطلب من المعلم وضعك في مجموعة بها أصدقائك. -ت
 تطلب من المعلم وضعك في مجموعة بها ط ب متفوقين. - 
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ت شرارة جلوسها شاهد وأثناءالبرام  المفضلة  إحدىالتلفاز تشاهد  أمامجلستندى في منزلها  -61
فقدان التيار الكهربائي في المنزل فقررت معرفة األساااااباب  إلىالتلفاز أدت  أسااااا كتخرج من 
 حدوثها بدراسة الموقف السابق يمكن السؤال عن المشكلة ب: إلىالمؤدية 

 لماذا تم فقد التيار الكهربائي في المنزل؟ -أ
 حدو  هذه المشكلة؟ إلىكيف يمكن معرفة األسباب المؤدية  -ب
 الكهربائية؟ الشرارةكيف يمكن حل مشكلة  -ت
 ؟ما النتائ  المترتبة على حدو  الشرارة الكهربائية - 

 

 (  من الطرق التي تساعد على تجنب حدو  هذا الموقف:69بدراسة الموقف السابق )س -69
 أي جهاز كهربائي بدون وصلة بالجهاز. إص لتجنب  -أ
 تزويد المنازل بلجهزة الس مة مثل الرابط األرضي. -ب
 الثمن ومن شركات معروفة. غاليةاستخدام أجهزة كهربائية  -ت
وضااااااااع الوصاااااااا ت الكهربائية ووصاااااااا ت المياه في مكان محدد بعيدا عن األطفال وفي  - 

 خاصة؟ أماكن
 

يتم فيه  facebookطلب منك معلم العلوم االشاااااااااتراك مع زميلك لعمل صااااااااافحة على ال  إذا -62
 مناقشة موضوعات العلوم وآلية انجاز مهامها فإنك:

 المعلم.ال تبالي لطلب  -أ
 تلبي رغبة المعلم إرضاء له.  -ب
 ترفض االشتراك بسبب انشغالك. -ت
 تشارك في عمل الصفحة ألهميتها. - 

 
يه يتم ف Facebookطلب منك معلم العلوم االشاااااااااتراك مع زميلك لعمل صااااااااافحة على الإذا  -61

 :فإنك لية انجاز مهامهاآمناقشة موضوعات مادة العلوم و 
 ال تبالي لطلب المعلم. -أ
 المعلم إرضاء له.تلبي رغبة  -ب
 ترفض االشتراك بسبب انشغالك. -ت
 هاهميتتشارك في عمل الصفحة أل - 
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للصفوف السابع والثامن والتاسع (: اختبارات مهارات التعلم والتفكير 3ملحق)

 بصورتهم النهائية

 اختبار مهارات التعلم والتفكير للصف السابع -أ

 .........................................................................االسم: 
 الصف: .......................................................................

 تعليمات االختبار:
 عزيزي/تي الطالب/ة:

جى لبح  العلمي لذلك ير هو ألغراض ا إنماهذا االختبار ليس له ع قة بقياس تحصااااااااايلك مادة العلوم 
 قراءة التعليمات التالية بتمعن قبل البدء بارجابة:

يتكون هذا االختبار من أسئلة بعضها يسمح لك بلن تطرل أكبر عدد ممكن من األفكار حول المواضيع 
المعطاة بحرية حي  يتيح لك أن تكتب ما تريد حول الموضااااااااااااااوع دون خوف أو تردد ويجب عليك أن 

متميزة وغير اعتيادية  والبعض اآلخر أساائلة االختيار من متعدد )لكل سااؤال أربعة بدائل  إجابتكتجعل 
عن جميع األساائلة. واختيار إجابة واحدة فقط  وذلك برساام دائرة حول  ارجابةصااحيحة( عليك  إحداهما

 ارجابة الصحيحة.
 

 السؤال األول:
 أكبر عدد ممكن من األسئلة المتنوعة حول الصورة التالية: اطرل (أ
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------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 

يحتاج كل كائن حي إلى التغذية الم ئمة حي  تنتقي بدراسة الموقف السابقيمكن القول: انه  (ب
النباتات والحيواناتغذائها حسب احتياجاتها داخل المنظومة البيئية والسلسلة الغذائية هي مجموعة 

كائن  ل. كحلقاتالكائنات الحية في وسطها البيئي المترابطة فيما بينها غذائيا وتتكون من عدة 
 :أننستنت  حي يتغذى ويغذي

 يوجد ع قة بين الكائنات الحية الموجودة في الصورة.ال  (6
 يوجد ع قة تكاملية بين الكائنات الحية الموجودة في الصورة. (8
 يوجد ع قة بين بعض الكائنات الحية الموجودة في الصورة. (4
يوجد ع قة تكاملية بين بعض الكائنات الموجودة في الصورة وال يوجد ع قة بين الجزء  (3

 .األخر
كتاب نشاط ينص على" تقديم عرض عن الموضوع السابق من البرام  التي تستخدمها ذكر في  (ج

 لذلك:
 paintبرنام  (6
 power pointبرنام   (8
 wordبرنام   (4
  excelبرنام   (3
 إذا طلب المعلم منك االشتراك مع زم ئك في مناقشة الصورة السابقة فإنك: (د

 ال اشترك معهم في المناقشة. (6
 فرض رأيي عليهم. وأحاولاشترك معهم  (8
 زم ئي مع تقبلي لرأيي. أتقبآلراء (4
 آراء زم ئي واعدل برأيي مادام رأيهما صواب. أتقبل (3
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 السؤال الثاني:

 نيوتن؟اكتشاف قوانين اكتب أكبر عدد ممكن من إيجابيات  (أ
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 

قوة محصلة في جسم ما فإنها تكسبه تسارعا  أثرتمن خ ل دراستك لقانون نيوتن الثاني" إذا  (ب
 ب:يتناسب طرديا مع مقدارها ويكون باتجاهها" يمكن التعبير عنه رياضيا 

 ت ×ق محصلة= ك  (6
 ت ×ق محصلة= ق  (8
 ك ×ق محصلة= س  (4
 ك×ت ×ق محصلة= ق  (3

اشتراكك مع زم ئك في تطبيق مشروع للوحدة وهو تصميم عربة أطفال يكون مسببًا في  أثناء (ج
 حركتها تطبيقًا على قانون نيوتن الثال  فإنك تقوم ب:

 المهام الخاصة بي بصرف النظر عن زم ئي. أنجز (6
 المشروع بنفسي دون معاناة.أحاول تطبيق  (8
 شترك في تنفيذ المشروع مع زم ئي.أ (4
 ال أهتم باالشتراك معهم في تنفيذ المشروع. (3

 : وقيةموث األقلتعتبر  اآلتيةتقوم ببح  عن الموضوع السابق الذكر فلي المراجع  أن أردتإذا  (د
 الكتب والمراجع. -ج
 الصحف والمج ت العلمية. -ل
 المدونات والمنتديات العلمية. -خ
 قواعد البيانات االلكترونية. -د

المختلفة فلي من الطرق هي األفضل لعرض هذه  ارع معندما يقدم الباح  نتائجه عبر وسائل  (ه
 المعلومات العلمية:

 معالجة المعلومات العلمية بحي  تفيد الناس والمجتمع. (6
 معالجتها فقط لرفع األذى (8
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 معالجة المعلومات العلمية بحي  تفيد الناس. (4
 ل المعلومات من دون معالجة بحي  يمكن لافراد اتخاذ قرار بشلنها.تقديم ك (3

 

 السؤال الثال :

تمكن المخترع المصري الحاصل على الجنسية ارماراتية أحمد الصاوي من اختراع "المصنع  (أ
الصحي الذكي" الذي يساعد في الحد من الملوثات. هل ترى أنه من الضروري استخدام هذا 

 الدول؟االختراع في كافة 
 نعم  ألن هذا االختراع يقلل من الوقود المستهلك. (6
 نعم  ألن الملوثات تؤثر على البيئة. (8
 ال  ألن تكلفته مرتفعة. (4
 ال  ألن الملوثات كبيرة جدا وال يمكن التقليل منها. (3
حة على ص أضرارقرأت في كتاب العلوم عن مشكلة تآكل طبقة األوزون وما ينت  عنها من  (ب

كمرض سرطان الجلد وغيرها  وارتفاع في درجات الحرارة يمكن  األمراضوالبيئة مثل:  ارنسان
 هذه المشكلة من خ ل: أثارالتقليل من 

تعمل على تحويل عنصر الكربون إلى  ليل من زراعة األشجار الخضراء ألنهاالتق (6
 الغ ف الجوي. أكسجينوأعادتهإلى

 من استخدام الغازات السامة. اركثار (8
 المنشئات والمصانع. إعدادعلى زيادة  العمل (4
 ال شيء مما ذكر. (3

إذا تعاونت مع زم ئك في تقديم عرض حول موضوع التلو  البيئي من اجل توعية الط ب به  (ج
 إليهم: أفكاركتتبعها لنقل  اآلتيةولفت انتباههم لهذا الموضوع فلي الطرق 

 االشتراك في شبكة التواصل االجتماعي. -ذ
 الموسوعات العلمية.االشتراك في أحد  -ر
 االشتراك في موقع الباح  العلمي. -ز
 االشتراك في موقع يوتيوب. -س
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أثناء تصفحك االنترنت وجدت موقع يطرل بعض القضايا العلمية المؤثرة على البيئة مثل التلو   (د
 المائي  تلو  الهواء وغيرها فإنك:

 العلمية. األخبارتتابع هذا الموقع باستمرار لمعرفة  (6
 تى ال تقلل وقت المذاكرة.ال تتابعه ح (8
 أتابعه إذا طلب مني المعلم ذلك. (4
 ال أتابعه إذا طلب مني المعلم ذلك. (3

 حقيقة: وأيهمااقرأ العبارات اآلتية وحدد أيهما رأي  (ه

 زيادة احتمالية ارصابة بمرض السرطان. إلىيؤدي تآكل طبقة األوزون األولى: 

 يوجد للغ ف الجوي أهمية في استمرارية الحياة على كوكب األرض. الثانية: ال

 ظاهر الجوية كالغيوم والضباب.مستراتوسفير من الارالثالثة: تخلو طبقة 

 والثالثة حقائق والثانية رأي ىاألول (6
 األولى والثالثة آراء والثانية حقيقة. (8
 األولى والثانية والثالثة حقائق. (4
 ة آراء.األولى والثانية والثالث (3

 

 السؤال الرابع:

 وكان هناك أحد األنفلونزالمرض  إخوتكإذا تعرض أحد : اآلتيةذكر في كتاب العلوم المشكلة  (أ
 أنواع األدوية التي استخدمتها سابقا نتيجة لشعورك بنفس األعراض يكون تصرفك:

 ال أفعل شيء ألخي. (6
 أتصل بوالدتي ألعرف ماذا أفعل. (8
 الطبيب. إلىاصطحب أخي  (4
 .جرعة من الدواء الذي استخدمته سابقاً  أعطيه (3

 
 من األسباب الداعية الختيار هذا الحل في الموقف السابق: (ب

 .أوفرألنه  (6
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 ألنه ال يلخذ وقت كبير. (8
 لعدم معرفتي ماذا افعل. (4
 لفاعلية هذا الدواء عندما استخدمته.  (3

هي طرق الوقاية من مرض االنفلونزا؟ وأردت ارجابة عنه يكون  :مااآلتيإذا قرأت السؤال  (ج
 :تصرفك

 مكتبة المدرسة وأبح  في الكتب ذات الع قة عن ارجابة. إلىذهب أ (6
 صديقي ليساعدني في حل السؤال. إلىأذهب  (8
 ليجيب عنه األصدقاء. Facebook اطرل السؤال في ال (4
 ال اشترك في ارجابة عن هذا السؤال. (3
وزميلك كتابة بح  حول مرض األنفلونزا وطرق الوقاية منه واشترك معك  أنتإذا اشتركت  (د

 البح  وكتابه جزء منه فإنك تقوم ب: إعدادزميلك خالد في 
 اكتب اسمه معي في البح . (6
 ال اكتب اسمه مادام لم يطلب ذلك. (8
 ال اكتب اسمه ألنه شارك في جزء بسيط. (4
 كتبه في البح .اكتب اسمه كمشارك في الجزء الذي  (3
إذا قمت بعمل بح  حول أحد الموضوعات في كتاب العلوم فان أحد هذه ارجراءات شرط أساسي  (ه

 لعرض هذا ارنجاز:
 .آخرينمراجعة نتائ  هذا البح  من قبل علماء  (6
 الصحفيين في البحو  قبل نشرها. آراءخذ أل (8
 على النشر. اآلخرينموافقة الباحثين  (4
 موافقة الهيئات الصحافية على نشر النتائ .  (3

 
 

 اختبار مهارات التعلم والتفكير للصف الثامن -ب

 

 .االسم: ........................................................................
 .الصف: ......................................................................

 االختبار:تعليمات 
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 /ة:الطالب ي/تيعزيز 
ك يرجى لذل ألغراض البح  العلمي وه إنماتحصااااااااايلك مادة العلوم قياس ع قة ب ليس لههذا االختبار 

 التعليمات التالية بتمعن قبل البدء بارجابة:قراءة 
يسمح لك بلن تطرل أكبر عدد ممكن من األفكار حول المواضيع  أسئلة بعضهايتكون هذا االختبار من 

المعطاة بحرية حي  يتيح لك أن تكتب ما تريد حول الموضااااااااااااااوع دون خوف أو تردد ويجب عليك أن 
ة بدائل لكل سااؤال أربع)متعدد أساائلة االختيار من  اعتيادية  والبعض اآلخرمتميزة وغير  إجابتكتجعل 

جابة واحدةفقط ر بة عن جميع األسااااااااااائلة. واختياارجاكإحداهما صاااااااااااحيحة( علي وذلك برسااااااااااام دائرة حول ات
 ارجابة الصحيحة.

 السؤال األول:
تخيل لو انعدمت الجاذبية األرضااااااااااااااية  اكتب أكبر عدد ممكن من النتائ  المترتبة على ذلك  (أ

 خ ل ث   دقائق
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 

خر فان واحدة مما يلي هي تحول من إلحآدرسااااات في كتاب العلوم أن الطاقة تتحول من شاااااكل  (ب
 طاقة وضع: إلىطاقة حركة 

 سقوط غصن شجرة نحو األرض. (6
 .اتشقق كلس وانسياب الماء منه (8
 تلة نحو الوادي. أعلىتدحرج صخرة من  (4
 األعلى في الهواء. إلىقذف كرة رأسيا  (3

في حصاااااة العلوم قام المعلم بتوزيع نشااااااط وهو القيام ببح  حول موضاااااوع الجاذبية األرضاااااية فلي ج( 
 تعتبر أقل موثوقية: اآلتيةالمصادر 

 الكتب والمراجع. (6
 الصحف والمج ت العلمية. (8
 المدونات العلمية. (4
 قواعد البيانات االلكترونية (3
أن المجموعة " أ" تعارض مجموعتك  في مناقشاااة الموضاااوع الساااابق وجدت إذا تشااااركت مع زم ئكد( 

 في الرأي فماذا تفعل في هذا الموقف:
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 معها. أتناقشابتعد عنها وال  (6
 أعارضها وأحاول إقناع المجموعة األخرى رأينا. (8
 أتقبل رأيها مع تمسكي برأي مجموعتي. (4
 أتقبل رأيها وأعدل على رأي مجموعتي ما دام رأيها صواب.  (3
 

الجهات المعنية أن تقوم بعرض نتائ  لبح  قمت به في أحد المؤتمرات إذا طلب منك من قبل هاااااااااااااااااااا( 
 الصحفية فلي من ارجراءات اآلتية شرطًا لعرض البح :

 مراجعة نتائ  األبحا  من قبل علماء آخرين. (6
 أخذ آراء رجال الصحافة بالنتائ  قبل نشرها. (8
 موافقة الجهات الحكومية على النشر. (4
 نشر نتائ  البح . موافقة الهيئات الصحفية على (3
 

 السؤال الثاني:
 كتب أكبر عدد ممكن من النتائ  المترتبة على استخدام الخ يا الشمسية في بلدك:ا (أ

------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 

 
العلوم أن مياه المستنقعات والمياه الراكدة تحتوي على كائنات حية دقيقة بعضها  مادةفي  قرأت (ب

مصااااااااانف ضااااااااامن مملكة الط ئعيات مثل البراميسااااااااايوم الذي تميزه األهداب كوسااااااااايلة للحركة واليوغلينا 
والساابيروجيرا وتميزها وجود صاابغة الكلوروفيل وبعض أنواع المفصااليات مثل الدافينيا. والك ميدوموناس 

 تية:يمكن السؤال عن الموقف السابق بلحد األسئلة اآل
 لماذا تحتوي مياه المستنقعات والمياه الراكدة على كائنات حية دقيقة؟ (6
 ما المقصود بالكائنات الحية الدقيقة؟ (8
 ة الدقيقة بالعين المجردة؟ماذا ال نرى الكائنات الحيل (4
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 كيف يمكن رؤية الكائنات الحية الدقيقة؟ (3
 
 بدراسة الموقف السابق نستنت  أنه: (ج
 يمكن رؤية الكائنات الحية الدقيقة بسهولة. (6
 من الكائنات الحية الدقيقة. واليوغلينا والك ميدوموناس والسبيروجيراال تعد كل من  (8
 أجهزة خاصة للتعرف اليهاالكائنات الحية الدقيقة تحتاج إلى  (4
 ال تحتوي المياه التي نستعملها بشكل يومي على كائنات حية دقيقة. (3
 

إذا تعاونت مع زم ئك في تقديم عرض حول موضوع الكائنات الحية الدقيقة فلي الطرق اآلتية  (د
 تتبعها لنقل أفكارك إليهم:

 االشتراك في شبكة التواصل االجتماعي. (6
 الموسوعات العلمية. إحدىاالشتراك في  (8
 االشتراك في موقع الباح  العلمي. (4
 االشتراك في موقع يوتيوب (3

 

ذكر في كتاب نشاط ينص على" تقديم عرض عن الموضوع السابق من البرام  التي تستخدمها هاااااااااااااااا( 
 لذلك:

 paintبرنام  (6
 power pointبرنام   (8
 wordبرنام   (4
 excelبرنام   (3

 السؤال الثال :
وزارة  تي: "تعلنر اآلبفي ليلة من ليالي الشااااتاء الباردة وساااامع الخ مساااااءً ساااارته أجلس عمر مع  (أ

ة في بدراسة الموقف السابق يمكن تحديد المشكل ."تعطيل الدوام المدرسي تعليم العاليالتربية وال
 السؤال:

 ما سبب تعطيل الدوام؟ (6
 كيف يمكن التلكد من صحة الخبر؟ (8
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 هل التعطيل يشمل كافة القطاعات؟ (4
 ؟لعدة أيامهل تعطيل الدوام ليوم واحد أم  (3
 
 بدراسة الموقف السابقنستنت  أنه: (ب
 االستعداد للمستقبل  ىمن الضروري معرفة األحوال الجوية فهي تساعدنا عل (6
 من الضروري تعطيل الدوائر الحكومية والمدارس في فصل الشتاء. (8
 ليس من الضروري معرفة األحوال الجوية. (4
 الدوام للمدارس والدوائر الحكومية في فصل الشتاء. ليس من الضروري تعطيل (3
 
 إذا أردت القيام بعرض علمي عن عناصر الحالة الجوية فلي من البرام  اآلتية تختار: (ج
 paintبرنام  (6
 power pointبرنام   (8
 wordبرنام   (4
 excelبرنام   (3
يتم فيه مناقشااة موضااوعات  facebookلعمل صاافحة على ال هاالشااتراك مع زميلكطلب منك  (د

 :فإنكلية انجاز مهامها آمادة العلوم و 
 .زميلكال تبالي لطلب  (6
 إرضاء له.زميلك تلبي رغبة  (8
 ترفض االشتراك بسبب انشغالك. (4
 هميتها.تشارك في عمل الصفحة أل (3

عندما يقدم الباح  نتائجه عبر وسائل ارع م المختلفة فلي من الطرق هي األفضل لعرض هذه هااااااااااا( 
 المعلومات العلمية:

 معالجة المعلومات العلمية بحي  تفيد الناس والمجتمع. (6
 معالجتها فقط لرفع األذى (8
 معالجة المعلومات العلمية بحي  تفيد الناس. (4
 تقديم كل المعلومات من دون معالجة بحي  يمكن لافراد اتخاذ قرار بشلنها. (3

 السؤال الرابع:
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خرج ياساااااار وسااااااندس مع والديهما لمساااااااعدتهما في حصاااااااد القمح وعند وصااااااولهما إلى الحقل  (أ
ق بها في الربيع للتنزه  في الموقف السااااااب أتواالحظا اخت ف لون سااااانابل القمح عن المرة التي 

 يمكن السؤال عن هذه المشكلة من خ ل:
 ما أسباب تغير لون القمح في فصل الصيف؟  (6
 الزمنية على نبات القمح؟ ما تلثير طول الفترة (8
 هل يؤثر عدم ري المزروعات على مرحلة نضجها؟ (4
 الشمس على التربة؟ أشعةما تلثير  (3
 
 نستنت  أنه: من الموقف السابق (ب
 ال تؤثر أشعة الشمس على ارنسان (6
 تؤثر أشعة الشمس إيجابيا فقط على ارنسان. (8
 ال تؤثر أشعة الشمس على النباتات. (4
 إيجابيا وسلبيا على الكائنات الحية.تؤثر أشعة الشمس  (3
 
مجموعات لعمل مشاااااروع تكثير النباتات في حديقة  إلىقام معلم العلوم بتقسااااايم ط ب الصاااااف  (ج

نهمليسااوا من زم ئك  ط بنك مع مجموعة أفوجئت  المدرسااة  ولكنك وى في مساات ونمختلف وات
 تحصيلهم فماذا تفعل؟

 جميعا.تعمل مع المجموعة وتحاول رفع مستوى أدائهم  (6
 تعمل مع المجموعة دون رفع مستوى أدائهم. (8
 .ؤكأصدقا فيهامجموعة  ك فيطلب من المعلم وضعت (4
 .ونمتفوق فيها ط بفي مجموعة  كطلب من المعلم وضعت (3
 
 يهما حقيقة:أي و أيهما ر أالعبارتين وحدد اقرأ  (د

 المضار.بالرغم من الفوائد الكبيرة ألشعة الشمس إال أنه لها العديد من األولى: 
 .يمكن النظر مباشرة إلى الشمس بالعين المجردةالثانية: 
 .تحتوي مجرة درب التبانة على الشمس والنظام الشمسيالثالثة: 

 األولى والثالثة حقائق والثانية رأي. (6
 األولى والثالثة رأي والثانية حقيقة. (8
 راء.آاألولى والثانية والثالثة  (4
 األولى والثانية والثالثة حقائق. (3
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 اختبار مهارات التعلم والتفكير للصف التاسع -ج

 االسم: .........................................................................
 الصف: .......................................................................

 تعليمات االختبار:
 عزيزي/تي الطالب/ة:

هو ألغراض البح  العلمي لذلك يرجى  إنماس له ع قة بقياس تحصااااااااايلك مادة العلوم هذا االختبار لي
 قراءة التعليمات التالية بتمعن قبل البدء بارجابة:

يتكون هذا االختبار من أسئلة بعضها يسمح لك بلن تطرل أكبر عدد ممكن من األفكار حول المواضيع 
المعطاة بحرية حي  يتيح لك أن تكتب ما تريد حول الموضااااااااااااااوع دون خوف أو تردد ويجب عليك أن 

ة بدائل عمتميزة وغير اعتيادية  والبعض اآلخر أساائلة االختيار من متعدد )لكل سااؤال أرب إجابتكتجعل 
عن جميع األساااائلة. واختيار إجابة واحدة فقط  وذلك برساااام دائرة حول  ارجابةصااااحيحة( عليك إحداهما

 ارجابة الصحيحة.
 

 السؤال األول:
ساااااتنت  أكبر قدر ممكن من ارنساااااان اخ ل ما درساااااته في كتاب العلوم حول أجهزة جسااااام  من (أ

 ؟ارنساندقيقة في جسم المشك ت الصحية الناتجة عن فقدان ثلثي األمعاء ال
---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 
 
 من خ ل السؤال السابق  يمكن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من خ ل: (ب

 التي تحتوي على الكفايين مثل القهوة.اركثار من تناول المشروبات  (6
 اركثار من تناول السوائل واألطعمة الغنية بالدهون. (8
 تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسة. (4



149 
 

 االلتزام بنظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية. (3
 
 اقرأ العبارتين وحدد أيهما رأي وأيهما حقيقة: (ج

لس سل الطويلة من الحموض االمينية إلى س سل األولى: تعمل األنزيمات على تقطيع ا
 أقصر

 الثانية: ال تؤثر العصارة الصفراء على الدهون والزيوت.
 أميليز البنكرياس النشا إلى مالتوز. لالثالثة: يحو 

 األولى والثالثة حقائق والثانية رأي. (6
 األولى والثالثة رأي والثانية حقيقة. (8
 األولى والثانية والثالثة آراء. (4
 األولى والثانية والثالثة حقائق. (3

إذا تشاااااااركت مع زميلك للقيام بعرض عن أجهزة جساااااام ارنسااااااان فلي البرام  التالية األنسااااااب  (د
 لذلك:
 Paintبرنام   (6
 PowerPointبرنام   (8
 Wordبرنام   (4
  Excelبرنام  (3

 
 السؤال الثاني:

ما ربم هيموغلوبين الدم  اكتب أكبر قدر ممكن من األعراض التي أصاااااايب سااااااامر بمرض تحط (أ
 تصيب سامر جراء ذلك:

---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
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إذا طلاااب مناااك أن تقااادم معلوماااات لزم ئاااك حول مرض تحطم   من خ ل الموقف السااااااااااااااااابق (ب
 ستتبعها:التاليةفلي من ارجراءات هيموغلوبين الدم 

 بح  في الكتب التي لها ع قة بالموضوع.أمكتبة المدرسة و  إلىذهب أ (6
 السؤال. عنلإلجابة  )أو أي شخص آخر( طلب المساعدة من والديأ (8
 نتظر إجابة زم ئي.أو  Facebookطرل السؤال على أ (4
 ال أحب االشتراك في مثل هذه األسئلة ما دامت لن تلتي باالمتحان. (3

وطلبت من زم ئك إنجاز بعض المهام  لمجموعتك أثناء مناقشااة السااؤال السااابق  إذا كنت قائداً  (ج
 فإنك:
 تشكرهم بعد إنجاز المهام. (6
 بها وتخبر المعلم بها. اتقّيم المهام التي قامو  (8
 ال تشكرهم ألنه من واجباتهم خ ل الفصل. (4
 تشكرهم على المهام الجيدة وتوبخهم على المهام التي لم تنجز. (3

من قبااال الجهاااات المعنياااة  أن تقوم بعرض نتاااائ  لبحااا  قمااات باااه في أحاااد  إذا طلاااب مناااك (د
 المؤتمرات الصحفية  فلي من ارجراءات التالية تعتبر شرطا لعرض البح :

 مراجعة نتائ  األبحا  من قبل علماء آخرين. (6
 أخذ آراء رجال الصحافة بالنتائ  قبل نشرها. (8
 موافقة الجهات الحكومية على النشر. (4
 الهيئات الصحفية على نشر نتائ  البح .موافقة  (3

 
 السؤال الثال :

المنظومة األرضاااية والتلريض بلنه اتصاااال كهربائي عمل عن قصاااد بين جهاز كهربائي  تعرف (أ
ن التلريض مطلوب في كل إلذا ف  أو شاااااااااااااابكة أجهزة من جهة وكتلة األرض من جهة أخرى

 هل ترى أنه من الضروري استخدامه في المنازل؟ .منزل
 نعم  ألنه يقلل من الكهرباء المستهلكة في المنزل. (6
 فراد من الصدمات الكهربائية.ساعد على حماية المنزل واألنعم  ألنه ي (8
 ال  ألنه ليس من الضروري استخدامه في المنازل. (4
 ال  ألن تكلفته عالية. (3
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 110ه وقمت بشاااراء جهاز كهربائي مقدار  فولت220عرفت أن الجهد الكهربي في منزلك مقداره (ب
 يكون تصرفك:

 ترك الجهاز.أال أفعل شيء و  (6
 تصل بوالدي ألسلله ماذا أفعل.أ (8
 شتري محول كهربي لتعديل الجهد.أ (4
 ستعين بالكهربي المتخصص في منطقتي لتشغيل الجهاز.أ (3

 من خ ل السؤال السابق إذا قمت بتشغيل الجهاز ماذا تتوقع أن يحد : (ج
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 

ضااااوع التلو  البيئي  من أجل توعيتهم ولفت إذا تعاونت مع زم ئك في تقديم عرض حول مو  (د
 انتباههم لهذا الموضوع  فلي الطرق التالية تتبعها لنقل أفكارك إليهم:

 االشتراك في شبكة التواصل االجتماعي. (6
 االشتراك في أحد الموسوعات العلمية. (8
 االشتراك في موقع الباح  العلمي. (4
 االشتراك في موقع يوتيوب. (3
 

 السؤال الرابع:
ضااااارر ن يؤدي الى تن نسااااابة الدهون في الدم وترسااااابها على جدران الشاااااراييأقرأت في كتاب العلوم  (أ

حديد يمكن ت  التدخين والبدانة  وان من أسااااااباب تصاااااالب الشاااااارايين  الشااااااريان غذيهالعضااااااو الذي ي
 المشكلة في السؤال:

 ؟رض تصلب الشرايينم كيف يمكن التقليل من (6
 ؟ما هي أسباب تصلب الشرايين (8
 ؟مدخنين بمرض تصلب الشرايينالغير صاب هل ي (4
 ؟شر مرض تصلب الشرايين في المجتمعلماذا ينت (3

 
 من خ ل الموقف السابق  يمكن الكشف عن مرض تصلب الشرايين من خ ل: (ب

 قياس نسبة الكوليسترول والدهون في الجسم عن طريق أخذ عينة وتحليلها في المختبر. (6
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 الم حظة. (8
 واألطعمة التي تساهم في حدو  تصلب الشرايين.التقليل من تناول الدهون  (4
 سؤال أحد األشخاص الذين يعانون من نفس المرض عن األعراض الناجمة عنه. (3

 
إذا طلب منك معلم العلوم القيام ببح  عن مرض تصاالب الشاارايين وتوثيقه وقمت باسااتخدام عدد  (ج

 من المراجع فإنك:
 استعنت بها ومؤلفيها.توثق جميع المراجع االلكترونية والمطبوعة التي  (6
 توثق بعض المراجع االلكترونية والمطبوعة التي استعنت بها ومؤلفيها. (8
 المراجع بدون أسماء المؤلفين. عتوثق اسم جمي (4
 .توثق اسم بعض المراجع بدون أسماء مؤلفين (3

 
 أثناء اشتراكك مع مجموعتك في عمل تجربة ما فإنك تقوم با: (د

 مستوى أدائهم.تعمل مع المجموعة وتحاول رفع  (6
 تعمل مع المجموعة دون رفع مستوى أدائهم. (8
 تطلب من المعلم وضعك في مجموعة بها أصدقائك. (4
 تطلب من المعلم وضعك في مجموعة بها ط ب متفوقين. (3

 
 السؤال الخامس:

ارة ناء جلوساااها شااااهدت شااار ثأو   حدى البرام  المفضااالةإمام التلفاز تشااااهد أجلسااات ندى في منزلها  (أ
اب فقررت معرفة األسااااااااااااااب  فقدان التيار الكهربائي في المنزل إلىساااااااااااااا ك التلفاز أدت أتخرج من 
 انقطاع التيار الكهربائي بطرل أحد األسئلة التالية للتعبير عن المشكلة:لى إالمؤدية 
 لماذا فقد التيار الكهربائي في المنزل؟ (6
 حدو  هذه المشكلة؟ إلىكيف يمكن معرفة األسباب المؤدية  (8
 النتائ  المترتبة على حدو  الشرارة الكهربائية؟ما  (4
 ة الكهربائية؟ر كيف يمكن حل مشكلة الشرا (3

 
 من الطرق التي تساعد على تجنب حدو  هذا الموقف:  بدراسة الموقف السابق (ب

 تجنب إص ل أي جهاز كهربائي بدون وصله بالكهرباء. (6
 تزويد المنازل بلجهزة الس مة مثل الرابط األرضي. (8
 أجهزة كهربائية غالية الثمن ومن شركات معروفة. استخدام (4
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وضااااااع الوصاااااا ت الكهربائية ووصاااااا ت المياه في مكان محدد بعيد عن متناول األطفال وفي  (3
 أماكن خاصة.

 
يه مناقشااااة يتم ف Facebookطلب منك معلم العلوم االشااااتراك مع زميلك لعمل صاااافحة على الإذا  (ج

 :فإنك لية انجاز مهامهاآموضوعات مادة العلوم و 
 ال تبالي لطلب المعلم. (6
 تلبي رغبة المعلم إرضاء له. (8
 ترفض االشتراك بسبب انشغالك. (4
 هميتها.تشارك في عمل الصفحة أل (3
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 (: أسماء المحكمين3ملحق)

 فيما يلي أسماء المحكمين الذين ساعدوا في تحكيم أدوات الدراسة:

 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية االسم الرقم

 ماجستير أبو عقيلفضل  6
أساليب تدريس 
 رياضيات

 جامعة الخليل

مناه  وطرق  دكتوراه محسن عدس 8
 تدريس العلوم

 جامعة القدس

 دكتوراه عزام احدوش 4
مناه  وطرق 
 تدريس العلوم

محاضر غير 
متفرغ/جامعة 

 الخليل

 دكتوراه إيناس ناصر 3
مناه  وطرق 
 جامعة القدس التدريس

 مشرف تربوي أساليب تدرس عامة ماجستير سليمان الشامسطي 5

 دكتوراه محمود الشمالي 1
مناه  وطرق 
 التدريس

 موزارة التربية والتعلي

 ماجستير ابتسام خ ف 9
أساليب تدريس 

 علوم
 مشرفة/تربية يطا

محاضر/جامعة  علم نفس دكتوراه خالد قطوف 2
 الخليل

 الخليلجامعة  ماجستير علوم دكتوراه سناء أبو غوش 1

 علوم ماجستير دعاء دراويش 66
مشرفة/تربية 
 الجنوب

 ماجستير منار محمد الرجبي 68
أساليب تدريس 

 علوم
 معلمة

 علم نفس ماجستير سليم أبو عقيل 64
محاضر/جامعة 
 القدس المفتوحة
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 تسهيل مهمة لتحكيم أدوات الدراسة من الجامعة(: 1ملحق)

 

  



156 
 

 مدارسوالتفكير في المهارات التعلم  اختبار جنوب الخليل لتطبيق (: تسهيل مهمة من تربية1ملحق)
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 فهرس الجداول

رقم 
 الجدول الجدول

رقم 
 الصفحة

 31 توزيع مواضع كتب العلوم والحياة لصفوف المرحلة األساسية العليا 6.4
 58 نتائ  معامل الثبات للوحدة األولى والثالثة لكتاب العلوم والحياة للصف السابع 8.4
 54 توزيع مهارات التعلم والتفكير لصفوف المرحلة األساسية العليا 4.4
 53 نتائ  معامل التجزئة النصفية الختبارات صفوف السابع  الثامن  التاسع 3.4
 55 نتائ  معامل الصعوبة والتمييز للصف السابع والثامن والتاسع 5.4

للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارة حل نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة  6.3
 المشك ت

59 

نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارةالتفكير  8.3
 الناقد )المجموع الكلي(

51 

ارة التفكير هنتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء م 4.3
 الناقد )االستنتاج(

16 

نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارة التفكير  3.3
 الناقد )معرفة االفتراضات(

14 

نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارة التفكير  5.3
 )تقويم المناقشات( الناقد

15 

نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارة التفكير  1.3
 الناقد )التفسير(

19 

نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارة التفكير  9.3
 الناقد )االستنباط(

11 

نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارة التفكير  2.3
 اربداعي )المجموع الكلي(

91 

نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارة التفكير  1.3
 اربداعي )الط قة(

94 

تب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارة التفكير نتائ  تحليل محتوى ك 61.3
 اربداعي )المرونة(

95 

نتائ  تحليل محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف السابع والثامن والتاسع في ضوء مهارة التفكير  66.3
 اربداعي )األصالة(

99 

 91 مهارة االتصال والتعاون 68.3
 26 الثقافة ارع مية والمعلوماتيةمهارة  64.3
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 24 درجة امت ك طلبة صفوف السابع والثامن والتاسع لمهارات التعلم والتفكير 63.3
 23 اختبار ت للفروق في اكتساب طلبة الصف السابع لمهارات التغلم والتفكير تعزى للجنس 65.3
 25 التغلم والتفكير تعزى للجنساختبار ت للفروق في اكتساب طلبة الصف الثامن لمهارات  61.3
 21 اختبار ت للفروق في اكتساب طلبة الصف التاسع لمهارات التغلم والتفكير تعزى للجنس 69.3
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 فهرس المالحق

رقم 
 اسم الملحق الملحق

رقم 
 الصفحة

 663 أداة تحليل محتوى كتب العلوم والحياة لصفوف المرحلة األساسية العليا 6
 661 مهارات التعلم والتفكير للصفوف السابع والثامن والتاسع بصورتهم األوليةاختبارات  8
 641 اختبارات مهارات التعلم والتفكير للصفوف السابع والثامن والتاسع بصورتهم النها ية 4
 654 أسماء المحكمين 3
 653 من الجامعة لتحكيم ادوات الدراسة تسهيل المهمة 5
 655 تربية جنوب الخليل لتطبيق اختبارات مهارات التعلم والتفكير في المدراسالمهمة من  لتسهي 1

 

 فهرس األشكال

رقم  اسم الشكل رقم الشكل
 الصفحة

 63 خطوات تعليم مهارات التفكير بشكل مباشر 6.8
 81 تصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين 8.8
 83 خطوات حل المشكلة 4.8

 

  



161 
 

 فهرس المحتويات

رقم  الموضوع
 الصفحة

 أ ارقرار
 ب تقديرالشكر وال

 ج ملخص الرسالة بالعربية 
 د ملخص الرسالة باالنجليزية

 الفصل األول: مشكلة الدراسة وخلفيتها
 6 مقدمة

 4 مشكلة الدراسة
 4 أهداف الدراسة
 4 أسئلة الدراسة

 4 فرضيات الدراسة
 4 أهمية الدراسة 
 3 حدود الدراسة

 3 مصطلحات الدراسة
 الفصل الثاني: ارطار النظري والدراسات السابقة

 6 ارطار النظري
 7 مفهوم المنه  المدرسي

 2 أسس بناء المنه  المدرسي
 1 العوامل المؤثرة بالمنه  المدرسي

 61 أهمية المناه 
 1 طبيعة تدريس العلوم

 68 األهداف العامة لتدريس العلوم
 68 ومهاراتهتعليم التفكير 

 63 تحليل محتوى مناه  العلوم
 65 أغراض وأهداف تحليل المحتوى

 61 خصائص تحليل المحتوى
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 69 معايير تحليل محتوى كتب العلوم
 69 مهارات القرن الحادي والعشرين

 62 الحادي والعشرينمفهوم مهارات القرن 
 62 تحديات القرن الحادي والعشرين
 62 الحادي والعشرينأهداف تنمية مهارات القرن 

 61 تصنيف مهارات القرن الواحد والعشرين
 86 مفهوم مهارات التعلم والتفكير

 88 مهارات التعلم 
 84 حل المشك ت 
 85 التفكير الناقد

 81 التفكير اربداعي
 48 االتصال والتعاون 

 44 الثقافة ارع مية والمعلوماتية
 45 ختاميتعقيب 

 45 الدراسات السابقة
 31 التعقيب على الدراسات السابقة

جراءاتهاالفصل الثالث:   طريقة الّدراسة وا 

 31 منه  الدراسة
 31 مجتمع الدراسة
 31 عينة الدراسة

 51 متغيرات الدراسة
 51 أدوات الدراسة

 51 الدراسةتطبيق إجراءات 
 51 المعالجة ارحصائية

 الرابع: نتا ج الدراسةالفصل 
 59 النتائ  المتعلقة بالسؤال األول
 24 النتائ  المتعلقة بالسؤال الثاني

 21 تلخيص النتائ 
 الفصل الخامس: مناقشة نتائ  الدراسة
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 21 مناقشة النتائ  المتعلقة بالسؤال األول
 613  مناقشة النتائ  المتعلقة بالسؤال الثاني

 615 األول والثاني مقارنة نتائ  السؤالين
 611 التوصيات
 619 المراجع

 651 فهرس الجداول
 652 فهرس الم حق
 652 فهرس األشكال

 651 فهرس المحتويات
 


