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 شكر وتقدير

 
 19 ل: اآليةسورة النم (َربِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعَليَّ : )قال تعالى

صحبه و  الشكر هلل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله
لى عمادة الدراسات العليا،  أجمعين. بعد أن مّن اهلل علّي بإنجاز الرسالة أتقدم بالشكر لجامعة القدس، وا 

لى كلية العلوم التربوية، وكما وأتقدم لّدكتور ُمحسن ابعظيم الشكر والتقدير واالمتنان ألستاذي وقدوتي  وا 
إلنجاز هذه الرسالة، وتكرم ووجهني  المشرف على دراستي هذه، والذي منح لي وقته وجهده عدس

فأحسن، وعلمني فأجاد، فكان إلرشاده وآرائه النيرة الدور الكبير في توجيه هذه الرسالة نحو مسارها 
  فيه.اهللالسليم، بارك 

دكتور سهيل صالحة ودكتور زياد قباجة كما أتقدم بالشكر لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة 
بدائهم وتقديمهم النصح والتوجيه، وأشكر جميع األساتذة الذين  لتفضلهم بالموافقة على مناقشة الرسالة، وا 

 أفادوني خالل سنتي دراستي في مرحلة الدراسات العليا.
التي قامت بتحليل جزء من المادة نائلة الكركي وكما أشكر محكمي أدوات الدراسة، وأشكر زميلتي 

وأشكر مؤلفي منهاج "العلوم والحياة" ومعلمي منهاج "العلوم التعليمية من أجل عمل ثبات بين شخصي، 
والحياة" للصفين الثالث والرابع لما أبدوه من تعاون للمقابلة، والشكر الموصول لكل من ساهم وعمل على 

المرقطن؛ لما أبدوه جميعًا اتجاهي من حسن ترحاب  نعيم والدي األستاذوأخص بالذكر  تدقيق الرسالة
 ثناء تطبيق الدراسة.وجميل تعاون أ

وال يفوتني أن أشكر كل من ساهم وساعد على إنجاز هذه الرسالة بصورتها الحالية بتقديم الدعم لي 
 بأشكاله المختلفة، والذي كان له األثر الطيب في إنجاز رسالتي.

ني ألرجو اهلل عز وجل أن أكون قد وفقت في دراستي هذه، لتكون خالصة لوجهه تعالى وهو يهدي  وا 
 ء السبيل.اإلى سو 

  المرقطن نعيم عبد الفتاح الباحثة: شادن
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 ُملخصال
ولتحقيق هدف  .تقويم منهاج "العلوم والحياة" للّصفين الثّالث والّرابع في فلسطينهدفت الدراسة إلى 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي مستخدمًة تحليل المحتوى والمالحظة والمقابالت، وتكونت الدراسة؛ 
( كتب، باإلضافة إلى 4الدراسة: من كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع والبالغ عددها )عينة 

ومعلمة ممن يدرسون منهاج "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع، وكذلك وثيقة الخطوط  ( معلم20)
منها أداة تحليل ، حيث قامت الباحثة بإعداد أدوات لجمع البيانات 2015العريضة لمناهج العلوم 

، وأداة تحليل وفقًا ألهداف المحتوى 2016المحتوى وفقًا للخطوط العريضة لمنهاج العلوم الفلسطيني 
للصفين الثالث والرابع، وأداة وفقاً لمكونات محتوى العلوم )المعرفية والمهارية والوجدانية(. وجمعت الباحثة 

 البيانات وحللتها.

( 2015( عناصر في وثيقة الخطوط العريضة )7نتائج أهمها: توافر )وخرجت الدراسة بالعديد من ال
( عنصًرا لم تتوافر، وفيما أظهرت نتائج تحليل الكتب وفق الخطوط العريضة لمنهاج العلوم 13فيما أن )

( خطوط عريضة بنسبة ضعيفة 3العامة الفلسطيني في محتوى كتب "العلوم والحياة للصف الثالث توافر )
(%، وتوافر 4.3-3.2( من الخطوط العريضة بنسبة متوسطة )2(%، وتوافر )0.6-0.2)تراوحت بين 

( من الخطوط العريضة 2(% وتوافر )9.9-5.0( من الخطوط العريضة بنسبة جيدة تراوحت بين )9)
( خطوط عريضة بنسبة ضعيفة تراوحت 5(%، أما الصف الرابع توافر )14.4-12.3بنسبة جيدة جدًا )

( 5(%، وتوافر )4.8-4.0( من الخطوط العريضة بنسبة متوسطة )2، وتوافر )%(2.8-0.1بين )
( من الخطوط العريضة بنسبة 4(%، وتوافر )9.0-5.0من الخطوط العريضة بنسبة جيدة تراوحت بين )

(%، وكذلك كشفت النتائج عن ضعف الممارسات التدريسية 13.3-11.1جيدة جدًا تراوحت بين )
ط العريضة لمنهاج العلوم لدى عينة الدراسة من معلمي العلوم للصفين الثالث الداعمة لتحقيق الخطو 

( من إجمالي الممارسات، وكانت % 86.6والرابع، حيث بلغت نسبة الممارسات التدريسية الضعيفة )
 باقي الممارسات بدرجة متوسطة.

فت النتائج عن الث والرابع، كشوفيما يتعلق األهداف السلوكية لمحتوى منهاج "العلوم والحياة" للصفين الث
( % 65توافرها بنسب متفاوتة، حيث شكَّلت األهداف المعرفية أكثر من ثلثي أهداف المحتوى بنسبة )

( للصف الثالث % 30( للصف الرابع، ثم جاءت األهداف المهارية بنسبة )% 68للصف الثالث و)
( % 6( للصف الثالث و)% 5) ( للصف الرابع، ثم الوجدانية بنسبة ضعيفة حيث بلغت% 26و)

 –للصف الرابع، وكشفت النتائج عن توافر عناصر البنية المعرفية لمحتوى "العلوم والحياة" )الحقائق 
التعميمات( في محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع األساسي، ولكن بنسب  –المفاهيم 

( %23(،أما المفاهيم )%60، والصف الرابع )( حقائق الصف الثالث%72غير متوازنة كما يلي: )



 ث
 

(، %6( الصف الثالث أما الصف الرابع )%5( للصف الرابع، أما تعميمات )%34الصف الثالث و)
حيث تضمن المحتوى عددًا كبيرًا من الحقائق العلمية، ثم المفاهيم، ثم عددًا قلياًل من التعميمات، وكذلك 

ابي "العلوم الوجدانية( في محتوى كت –المهارية  –العلوم )المعرفية  توافر عناصر البنية األساسية لمحتوى
والحياة" للصفين الثالث والرابع األساسي، ولكن بنسب غير متوازنة، حيث كانت النسبة األكبر من نصيب 

( للصف الثالث أما الرابع المعرفية %11(، ثم الوجدانية )%21(، ثم المهارية )%68الجوانب المعرفية )
 (.%9(، ثم الوجدانية )%18(، ثم المهارية )73%)

وفيما يتعلق بمعايير مجاالت كتب العلوم أظهرت النتائج توافر معايير اإلخراج الفني في كتب العلوم 
والحياة للصفين الثالث والرابع أغلب المعايير، فيما لم يتوافر معيارا قائمة المصطلحات وقائمة المراجع. 

ب "العلوم والحياة" أكثر من نصف معايير المقدمة الصحيحة للكتب التعليمية، ولم تتوافر في مقدمة كت
إذ افتقدت المقدمة في كتب "العلوم والحياة" إلى العديد من المعايير. وتوافرت غالبية معايير الصور 

ت فواألشكال في الصور واألشكال الواردة في محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع. وكش
كذلك عن توافر معظم المعايير الخاصة باألنشطة التعليمية في األنشطة الواردة في كتب "العلوم والحياة"، 
ولكن بنسب متفاوتة. وأيضًا توافر معظم المعايير الخاصة بالتقويم في األسئلة التقويمية الواردة في نهاية 

 تة.كل وحدة دراسية في كتب "العلوم والحياة"، ولكن بنسب متفاو 

وأظهرت النتائج وجود العديد من العقبات التي حالت دون تنفيذ المنهاج على الوجه المطلوب، وكانت 
أهم العقبات عدم وجود تدريب للمعلمين على تنفيذ المنهاج بشكل كاٍف، وعدم وجود دليل معلم، وعدم 

والملخص لمحتوى الدرس، توّفر الموارد المادية الالزمة، وعدم وجود القرص المرفق، وغياب المعرفة 
خم المنهاج ز وحاجة المعلم إلى اإلنترنت، وتفاوت المعلمون في مستوى تأهيلهم، وكبر العبء التدريسي، و 

 ، وغياب التسلسل العمودي بالدروس والوحدات، ووجود بعض األخطاء.واعتماده على االستنتاج

ثراء منهاج "اتزويد مركز مناقشة و وأوصت الدراسة بضرورة عمل ورشة سريعة ل لعلوم المناهج بنتائجها، وا 
والحياة" للصفين الثالث والرابع باألنشطة والمواقف التعليمية التي تضمن التوزان بين جميع الخطوط 
العريضة لمنهاج العلوم المطور. وضرورة التوازن في عناصر المعرفة العلمية )الحقائق والمفاهيم 

اج من حيث الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية، وفق ما والتعميمات(، وفي جوانب مكونات المنه
تصبو إليه وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الفلسطيني. وضرورة مراجعة الصور واألشكال الواردة 
في الكتب بشكل دقيق لضمان عدم وجود أخطاء علمية وطباعية فيها. ومراعاة معايير اإلخراج الفني 

 وم والحياة للمرحلة األساسية.عند تصميم كتب العل
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Abstract 
The study aimed at evaluating "Science and life" curriculum for third and fourth graders in 

Palestine in the guidelines of the developed Palestinian Science curriculum. To achieve the 

objective of the study, the researcher used the descriptive approach using content analysis, 

observation and interview methods. The sample of the study was formed of science and life 

books for third and fourth graders of (4) books, in addition to (20)  teachers who teach science 

and life textbook content for third and fourth graders, as well as the guidelines document for 

science curriculum 2015. The researcher made content analysis tool according to the 

guidelines of the Palestinian science curriculum 2016 and an analysis tool according to the 

aims of content for third and fourth graders, and an analysis tool according to cognitive, 

psychomotor and affective components of science content. Data collected and analyzed by 

the researcher. 

The results showed the following: 

The guidelines of the Palestinian General Science Curriculum 2015 is available in the 

content of Science and Life books for third and fourth graders in (7) elements whereas (13) 

elements were not available, to illustrate, the results of the analysis for the third grade 

showed an availability of (3)  guidelines with a weak percentage ranging between (0.2-0.6) 

%, an availability of (2) ones in medium percentage ranging between (3-4.3%), an 

availability of (9) guidelines with good percentage ranging between (5.0-9.9%), an 

availability of (2) of the guidelines at a very good parentage ranging between (12.3-14.4%). 

Whereas for the fourth grade, the results showed an availability of (5) guidelines in a weak 

percentage ranging between (0.1-2.8%), an availability of (2) of the guidelines at medium 

percentage ranging between (4.0-4.8%), an availability of (5) of the guidelines at a good 

percentage ranging between (5.0-9.0%), and an availability of (4) of the guidelines of a very 

good percentage ranging between (11.1-13.3%). The results also revealed the weakness of 

the teaching practices that support the achievement of the guidelines of the science 

curriculum in the sample of the science teachers of the third and fourth grades. The 

percentage of weak teaching practices was (86.6%) of the total practices.  The rest of the 

practices were of a medium degree. 

Regarding the behavioral objectives of the content of the science and life curriculum for the 

third and fourth grades, the results revealed their availability at varying rates. Cognitive 

domain constituted more than two thirds of the content objectives with (65%) for the third 

grade and 68% for the fourth grade. The psychomotor domain existed in (30%) for the third 

grade and 26% for the fourth grade, whereas the affective domain existed in 5% for the third 

grade and 6% for the fourth grade. The results revealed the availability of elements of the 

cognitive structure of the "science and life" (facts, concepts and generalizations) in the 

content of "science and life" books for the third and fourth grades, but in unbalanced 

proportions as follows: (72%) facts for the third grade and (34%) for fourth grade, (5%) 



ح

generalizations for the third grade, (6%) for the fourth grade. Content included a large 

number of scientific facts, then concepts, then a few generalizations as well as the availability 

of elements of the infrastructure of the content of science (cognitive – psychomotor - 

affective) in the content of the book "Science and Life" for the third and fourth grades, but 

in proportions unbalanced proportions, where the largest proportion goes to the cognitive 

(68%), then the psychomotor (21%), and then affective domain (11%) for the third grade. 

As well as, for the fourth grade the largest proportion goes to the cognitive (73%), then the 

psychomotor (18%), and then affective domain (9%). 

Technical output standards in science and life books for third and fourth grades were high in 

most standards, while some standards were not available in high degree, In addition to the 

lack of some standards. In the introduction of science textbooks, there were no more than 

half of the standards of the correct introduction of textbooks. The introduction of science 

and life textbooks lacked many criteria. Most of the criteria for images and shapes were 

available in pictures and figures contained in the Science and Life textbooks of third and 

fourth basic graders. It also showed that the availability of most of the standards for 

educational activities in the activities in science and life textbooks but in varying degrees. 

Also, it showed the availability of most of the criteria for assessment in the evaluative 

questions at the end of each unit of study in science and life textbooks, but in varying degrees 

The results showed that there were many obstacles prevented the proper implementation of 

the curriculum. The main obstacles were the lack of adequate teacher training, the lack of 

teacher's guide, the use of traditional methods of assessment, the lack of needed material 

resources, lack of attached disk, lack of knowledge and summary of the content of the lesson, 

the teacher's need for the internet, the teachers' differences in the level of qualification, the 

great teaching load, the momentum of the curriculum and its reliance on concluding, the 

absence of the vertical sequence of lessons and units and the existence of some errors. 

In view of the findings of the study, the study recommended that a quick workshop has to 

be held to provide the curriculum center with its results, the need for enriching the curriculum 

of science and life for third and fourth grades of educational activities and attitudes that 

ensure balance between all the guidelines of science developed curriculum and the 

distribution of elements of the scientific knowledge (facts- concepts- generalizations) is also 

recommended. In regard to the curriculum and its distribution and organization, the 

researcher recommended the need of taking into account the balance in the aspects of the 

components of the curriculum in terms of cognitive, psychomotor and affective aspects as 

the guidelines of the Palestinian Science Curriculum aspire, and the need to review the 

pictures and figures which are contained in the books accurately to ensure that there are no 

scientific and typographical errors, and taking into account the criteria of technical output 

when designing science and life books for the basic stage. 
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 األّول الفصل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأهمّيتها الّدراسة خلفّية
 

 مقدّمة 1.1
 

ومحور  ،من أفكار إبداعية مفكريه وعلمائهو  أبنائهعقول  يحتويهما قاس بألي مجتمع يمستوى التقدم 
 منذ-الفلسطينية والتعليم التربية وزارة وضعت ولهذاالمعرفة،  ىالبشرية هو مصدر الحصول عل تقدم

 المنهاج خطة رفتم إقرا لعملها، االستراتيجية األهداف كأحد المناهج وجودتها تطوير موضوع– نشأتها
(، ثم توالى االهتمام بالمنهاج الفلسطيني تدريجيًا 1998) عام التشريعي قبل المجلس من نيالفلسطي

( كضرورة 2016حتى إقرار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية خطة تطوير المناهج الفلسطينية في عام )
 .جيال القادمةلتوجيه األحتمية 

 
وثيقة تطوير المناهج إلى مسوغات تطوير المنهاج  ولقد أشارت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في

عامًا، باإلضافة إلى ذ مضى على تأليفه ما يزيد عن خمسة عشر إ الحالي،المنهاج  وذكرت منها تقادم
ضعف ، و في مستويات تحصيل الطلبة ياً تدن والتي بينت وجود ،نتائج االختبارات الوطنية والدولية
 نماط التفكيرأوضحالة ربط مفاهيمه بالسياقات الحياتية و  ،فلسطينيالمهارات الحياتية في المنهاج ال
 (.2016)وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، 

 
حيث أولت التربية والتعليم الفلسطينية بناء منهاج فلسطيني على سلم أولوياتها،  وزارةوضعت  ولهذا

ذلك كونها أداة المناهج في  دراسيةالتطوير المناهج أهمية كبيرة إلعداد الكتب  مركزالوزارة عبر 
 (.2015)وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،  تحقيق أهدافها
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 تحقيق ما تتطلع إليه المنظومة التربوية الفلسطينية، في تحسين مستوى الطلبة الفلسطينيين لتحقيقول

ك من خالل وجود منهاج ، وذلالعلمية والتكنولوجية والتربوية في ظل التطوراتإنتاجية وفاعلية أكبر، 
تأتي هذه الدراسة تلبية للحاجة الملحة لعمليات التقويم يتالءم مع المعايير العالمية، فعلمي مناسب 

 .والتطوير المستمر للمناهج الفلسطينية
 
تربوية، كما يعتبر ال لمنهاج، فهو يحتل مكانة أساسية في العمليةلبما أن الكتاب المدرسي هو ترجمة و 

معظم دول المنطقة، ونظرًا لهذه  وربما الوحيد للمعلم والطالب في المناهج السائدة في رئيسالمرجع ال
المنهاج المدرسي بشكل أفضل )أبو زينة،  المكانة المركزية للكتاب فإنه يجب أن يعكس عناصر

2003.) 
 

 أبو العجينأكد  ومحتواها بشكل خاص، فقد المناهج بشكل عام،جعة اوفي ضوء االهتمام المتنامي بمر 
نحو تطوير المحتوى  لى أهمية تقويم المحتوى على اعتبار أن التقويم يمثل الخطوة األولى( ع2011)

تشتد الحاجة إلى مثل هذه  ه إلى المناهج ومحتواها من انتقاداتولمعالجة ما يوج   عام،والمناهج بشكل 
تجربة جديدة وجهت إليها  يمثل ر أنهجعات والتقويم بالنسبة للمنهاج الفلسطيني، وذلك على اعتباراالم

 .متعددةرات عديدة العتبا انتقادات
 

أظهرت العديد  إذالتحصيل،  وتزداد أهمية الكتاب المدرسي باعتباره أهم المتغيرات الرئيسية في عملية
الطلبة للمفاهيم والتعميمات والمهارات المتضمنة في  من الدراسات التي أجريت حول درجة اكتساب

التعليم المختلفة تدنيًا في مستوى تحصيل الطلبة لتلك المفاهيم، مما  المدرسية المقررة في مراحلالكتب 
يعتمد عليه  الذيدفع إلى البحث عن أسباب هذا التدني والتي ربما يكون إحداها الكتاب المدرسي 

 (.2005، المساعفة) كبيرة الطالب بدرجة
 
في العملية التعليمية  اً مها محوراً  العلوم بشكل خاصبشكل عام ومناهج تمثل المناهج التربوية و 

وتجسيد لمضمون تلك العملية، فهي بشكلها وتجديداتها المتسارعة في ظل  التعلمية، ألنها انعكاس
وعصر الثورة المعرفية، تهدف إلى مواكبة احتياجات الطلبة وميولهم واتجاهاتهم  المجتمع التكنولوجي

 (.2003)الغياض،  ات مجتمعاتهمالمتجددة، واحتياج وقدراتهم
 

الباب الذي يؤدى إلى عصر العلم والمعلومات، لذا أولت كثير من  أنها فيوتكمن أهمية مناهج العلوم 
، حيث الحديث وتطويرها لتتناسب مع مقتضيات العصر الدراسيةالدول عناية كبيرة إلصالح مناهجها 
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شخصية الفلسطينية، على اعتبارها مادة تفكير وبحث في النمو الشامل المتكامل لل مناهج العلوم تساهم
)وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،  التفكير بأنواعها المختلفة مهاراتحيث تعمل على تنمية  وتقصي،
2015.) 

 
ى المجاالت المختلفة ولكون منهاج العلوم يتمتع بأهمية بالغة، ودور رئيس في التقدم واالزدهار في شت

مة من األمم يعتمد على مدى تقدمها في مجال العلوم، أية أن ازدهار أفراد والجماعات، و التي تهم األ
في ظل التنافس العالمي الشديد في تطوير أجهزة التربية ووسائلها، فقد شهدت اآلونة األخيرة اهتمام 

ليل محتواها، من األهداف العامة، ثم تح اً بدءج العلوم وتحسينها واحتاللها، كبير في مجال تطوير مناه
ومن ثم أساليب تدريسها والوسائل التعليمية المناسبة لها، وانتهاء بتقييمها وتقييم مخرجاتها التعليمية 

 (.2013المختلفة )نور، 
 

عادة  للمراجعةأكثر من غيرها  حتاجتج العلوم هان منفإوكذلك  والتحليل لمحتواها والتقويم والتطوير، وا 
ور الذي تلعبه في تنمية االبداع والقدرات العقلية لدى الطلبة، وقد تهدف للد النظر فيها، وذلك نظراً 

دى مالئمة محتوى منهاج العلوم الفلسطيني للخطوط ملى تحديد إلكتاب العلوم  المحتوىعملية تحليل 
 (.2014العريضة للمنهاج الفلسطيني للعلوم )نشوان، 

 
الثالث والرابع )علوم للصفوف األولى من الدراسة ال تقويم منهاج ضرورةومن هذا المنطلق ترى الباحثة 

حتياجاتهم الالمنهاج  من حيث تلبيةفي هذه السن،  طلبةؤالء اله، بما يخدم مصلحة (ناألساسي
 مراعاةرات العصر بما يقدم من معرفة، و مع تطو  االنسجامية، وضرورياتهم الحياتية، و العلم

معايير التربوية اللى إعداده إعملية  دااستنل من الطلبة، و الئمة لهذا الجيالتدريسية الم تاالستراتيجيا
وط التي رسمتها األهداف العامة طمع األفكار والخ يعداد، وتماشالمخصصة التي وضعت له قبل اإل

 لتلك المرحلة الدراسية من عمر الطالب الدراسي.والحياة" العلوم " منهاج لتدريس
 

 العلمية بالمستحدثات ات التربوية التي استعرضتها الباحثةالدراسات واألدبي من العديدت اهتم ولقد
جميع  في العلوم لمناهج مقترحاً  تصوراً  قدمت التي لمناهج العلوم المستقبلية النظرة في وأهميتها

 كما العلمية والتكنولوجية المستحدثات ضوء ، فيالدنياالمراحل الدراسية وال سيما المرحلة األساسية 
 وقدمت فلسطين، في التغيرات هذه مواجهة وكيفية والتكنولوجية المتوقعة العلمية يراتالتغ بتحديد قامت
 .العلوم مناهج في للمستحدثات الفعال في التوظيف فلسطين في العلمية للتربية تصوراً 
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 والحياة" العلوم"وفي ظل المناهج من هذا المنطلق ارتأت الباحثة أن تقوم بتحليل وتقويم محتوى كتب 
، لمعرفة جوانب القوة والضعف في ضوء الخطوط العريضة للمنهاج، للصفين الثالث والرابع ةسطينيالفل

، وبحاجة ماسة إلى التحليل خاصة وأن مناهج العلوم في فلسطين تم بناؤها حديثا وتعتبر تجريبية
ء بمستوياتها يم من قبل القائمين على أساس البحث العلمي، بما يقدم رؤية علمية صحيحة لالرتقاو والتق

 وتحديث محتوياتها.
 

وال شك أن فحص المخرجات التربوية وتقويمها أصبح ضرورة ملحة، مما يتيح أنواع التغييرات التي 
يجب إحداثها في المدخالت والعمليات التعليمية من أجل االرتقاء بالمخرجات التربوية، وبالتالي ترجمة 

 هذه التغييرات إلى سياسات تربوية.
 

بمشاركة المعلمين والمعلمات الذين يقومون  "العلوم والحياة"كتب أت الباحثة ضرورة مراجعة وقد ارت
، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتسليط الضوء على تقويم منهاج "العلوم والحياة" للصفين بتدريسها

عداد الكتب طيط و الثالث والرابع في فلسطين، وفحص العملية التعليمية المرافقة لتنفيذ المنهاج من تخ ا 
بعمق أمر ضروري وذلك ألن جودة منهاج "العلوم  التعليمية العملية فحص المدرسية، حيث ُيعد

 .العملية التعليميةاعتمادًا كبيرًا على جودة  والحياة" تعتمد
 

 مشكلة الّدراسة 2.1
 

الوطن العربي، في السنوات األخيرة بغرض التأكيد على االهتمام بالمناهج في  هناك جهود تبذل عربياً 
الثاني لتطوير المناهج مثل المؤتمر العلمي  دول عربيةمن خالل المؤتمرات العلمية التي أقيمت في 

والمؤتمر الحادي والعشرون لتطوير المناهج (، 2014 كانون األول،) في السودان بجامعة أم درمان
علمي التاسع عشر لتطوير والمؤتمر ال ،(2009، حزيران)الدراسية بين األصالة والمعاصرة بمصر 

كما وردت هذه األهداف في خطة  (،2007مناهج التعليم في ضوء معايير الجودة" في مصر )تّموز، 
(، لذلك البد من االهتمام 1998ج الفلسطيني المنبثقة عن مركز تطوير المناهج الفلسطينية )االمنه

 باستمرار.بجميع عمليات التقويم المختلفة للمناهج الفلسطينية الجديدة 
 

لى أي مدى تحققت غايات وأهدافه؟  المنهاج ما هي النجاحات التي حققها هذا المنهاج بشكل عام؟ وا 
أين كانت جوانب الضعف واإلخفاق ولماذا؟ وما العوامل التي أعاقت تنفيذه وشكلت عقبة في طريق 

 ؟رجة المطلوبةتحقيق بعض الغايات؟ أو أنها لم تتح الفرصة لمثل هذه األهداف لتتحقق بالد
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وفي ضوء ما سبق من نتائج وتوصيات بحثية حول تطوير تعليم وتعلم العلوم في فلسطين، اهتمت 
في محتوى  2015الباحثة بالبحث عن درجة توافر الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية 

أهداف ومحتوى وأنشطة  وتقويم عناصر المنهاج من كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع،
أداة وظيفية تلعب دورًا مدرسي هو ترجمة للمنهاج، و الكتاب الوذلك انطالقًا من اعتبار أن  وتقويم

عملية التعلم والتعليم، وهو وسيلة الطالب للتعلم الذاتي، ومرجعية المعلم كمصدر  محوريًا في
 .والتخطيط، والتنفيذ وماتلللمع
 

اآلثار العامة التي ترتبت على تنفيذ المنهاج على أرض الواقع، فالتعليم  واهتمت الباحثة بالتعرف على
 هو أداة التغيير التي وأن َحُسَن استخدامها تعالج التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

 
تطوير وزارة التربية والتعليم لمناهج المرحلة  وتمثلت أهم األسباب الدافعة إلجراء هذه الدراسة في

 رافقهوما  (4 – 1ية في فلسطين، ومن ضمنها منهاج "العلوم والحياة" للصفوف األساسية من )األساس
وهذا ما استدعى الكشف عن مدى بعملية التعليم في فلسطين، رتقاء لى االإمن دواعي تجديد تستند 

، باإلضافة توافق محتوى منهاج "العلوم والحياة" مع الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية
ضرورة أن يكون محتوى منهج العلوم متناسقًا مع األهداف العامة واألهداف الخاصة المرغوب إلى 

تحقيقها، ومن هنا كان ال بد من التحقق من وجود هذا التناسق، وخاصة أن المناهج حديثة وينبغي 
وجود دراسات تناولت  عدمدة لتحقيق أفضل لألهداف المنشودة، وكما أن النظر إليها بعين فاحصة ناق

م، مما دفع الباحثة 2016/2017تقويم منهاج "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع المطورين للعام 
في محتوى  جوانب القوة والضعف الكشف عنإلى القيام بهذه الدراسة لالستفادة من عملية التقويم في 

 ."العلوم والحياة"كتب 
 

إجراء دراسة  ارتأتن الباحثة إ، فآثار التطوير التربوي الفلسطيني التعرف علىمبدأ من  وانطالقاً 
ثراء نحو االستناد لتطوير  متجهةتقويمية،  فلسطين في ابع الث والرّ فين الثّ للصّ  "العلوم والحياة"منهاج وا 

للخطوط العريضة لمنهاج  "العلوم والحياة"مدى مالئمة منهاج لمعرفة ، وفق أسس تقويمية علمية تربوية
 .معرفة مدى تحقيق األهداف المرجوة بالشكل المطلوبو العلوم 
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 أسئلة الّدراسة 3.1
 

 سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة" الفلسطيني للعناصر األساسية  ما مدى تضمن .1

 الواجب توافرها فيها؟
والحياة" المطورة للصفين الثالث والرابع األساسي للخطوط  مناهج "العلوم كتبما مدى مراعاة  .2

 العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية؟
ما مستوى الممارسات التدريسية لدى معلمي منهاج "العلوم والحياة" للّصفين الثّالث والّرابع الداعمة  .3

 ؟لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية للخطوط العريضة
 والّرابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياةويمية لألهداف الخاصة في محتوى منهاج "ما التقديرات التق .4

 في فلسطين؟
في  والّرابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياةما التقديرات التقويمية للمكونات األساسية لمحتوى منهاج " .5

 فلسطين؟
في  والّرابع الثفين الثّ للصّ  "حياةالعلوم وال"لعناصر اإلخراج الفني لكتب ما التقديرات التقويمية  .6

 فلسطين؟
 في فلسطين؟ والّرابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياة"لمقدمة كتب ما التقديرات التقويمية  .7
في  والّرابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياة"للصور واألشكال الواردة في كتب ما التقديرات التقويمية  .8

 فلسطين؟
في  والّرابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياة"لألنشطة التعليمية الواردة في كتب ة ما التقديرات التقويمي .9

 فلسطين؟
في  والّرابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياة"ألسئلة التقويم الواردة في كتب ما التقديرات التقويمية  .10

 فلسطين؟
اة للصفين الثالث والرابع العقبات التي واجهت معلمي العلوم في تنفيذ منهاج العلوم والحيما  .11

 ؟المطور من وجهة نظرهم
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 أهداف الّدراسة 4.1
 

 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
نقد وثيقة الخطوط العريضة لمناهج العلوم العامة الفلسطينية في محتوى منهاج "العلوم والحياة"  .1

 المطورة من حيث تضمنها للعناصر األساسية لوثيقة الخطوط العريضة.
"العلوم  منهاج لعلوم العامة الفلسطينية في كتبتحديد درجة توافر الخطوط العريضة لمناهج ا .2

 والحياة" المطورة للصفين الثالث والرابع األساسي.
 والّرابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياةمنهاج "معلمي  الممارسات التدريسية لدىتحديد مستوى  .3

 فلسطين. العامة فيعلوم لمنهاج الللخطوط العريضة  الداعمة
فين للصّ  "العلوم والحياةالتعرف على التقديرات التقويمية لألهداف الخاصة في محتوى منهاج " .4

 في فلسطين. والّرابع الثالثّ 
 الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياةالتعرف على التقديرات التقويمية للمكونات األساسية لمحتوى منهاج " .5

 في فلسطين. والّرابع
 والّرابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياة"لعناصر اإلخراج الفني لكتب رف على التقديرات التقويمية التع .6

 في فلسطين.
 في فلسطين. والّرابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياة"لمقدمة كتب التعرف على التقديرات التقويمية  .7
 الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياة"ي كتب للصور واألشكال الواردة فالتعرف على التقديرات التقويمية  .8

 في فلسطين. والّرابع
 الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياة"لألنشطة التعليمية الواردة في كتب التعرف على التقديرات التقويمية  .9

 في فلسطين. والّرابع
 الثفين الثّ صّ لل "العلوم والحياة"ألسئلة التقويم الواردة في كتب التعرف على التقديرات التقويمية  .10

 في فلسطين. والّرابع
واجهت معلمي العلوم في تنفيذ منهاج العلوم والحياة للصفين الثالث الكشف عن العقبات التي  .11

 .والرابع المطور من وجهة نظرهم
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 أهمّية الدراسة 5.1
 
 تي:اآل في ة الدراسةن أهميّ مُ تك  

مية في مجال تقويم منهاج "العلوم والحياة" معرفة علالدراسة  تضيفقد  :النظريةعلى صعيد األهمية 
للصفين الثالث والرابع في فلسطين، فتساعد المعلمين والمعلمات الستخدام استراتيجيات تدريس مناسبة 
وطرق وأساليب متنوعة تساعد في إثراء العملية التعليمية، ويكون ذلك بعد أن يتعرفوا على عناصر 

وقد تساعد هذه الدراسة في ن الثالث والراب، م والحياة" للصفيالمعرفة المتضمنة في مقررات "العلو 
 توسيع المعرفة التربوية من إطار الكتاب إلى إطار المنهاج.

 
قد تفيد الدراسة في توجيه أنظار القيادات التربوية في وزارة التربية : العمليةأما على صعيد األهمية 

لحياة" للصفين الثالث والرابع، ومدى توافر الخطوط والتعليم الفلسطينية إلى واقع منهاج "العلوم وا
ل، لالرتقاء به إلى األفضالتنفيذ على أرض الواقع، وما يكتنف هذا المنهاج من العريضة في محتواه، 

قد توجه الدراسة أنظار القائمين على تطوير مناهج العلوم إلى جوانب القوة والضعف في منهاج و 
مما يؤدي إلى في األعوام القادمة،  معالجتهاث والرابع، للعمل على "العلوم والحياة" للصفين الثال

 .توضح الصورة لمدى نجاح المنهاج في عملية التعلم والتعليمو  ،تحسين الواقع السائد
 

الباحثين والمهتمين إلجراء المزيد من  في فتح آفاقالدراسة تسهم قد : البحثيةأما على صعيد األهمية 
، ويمكن أن يستفيد منها الباحثون في ةرية مناهج "العلوم والحياة" الفلسطينيالدراسات تتناول تطوي

 استخدام منهجيتها وأدواتها إلجراء دراسات مشابهة لها على مناهج دراسّية أخرى.
 

 محّددات الدراسة 6.1
 

 :ما يأتي على الدراسة هذهاقتصرت 
 في فلسطينبع االثالث والر لصفين "العلوم والحياة" ل منهاج اقتصرت على الحدود الموضوعية: -

وثيقة الخطوط العريضة لمناهج العلوم العامة و  م.2017-م2016المطبق في العام الدراسي 
 (.2015الفلسطينية )

 م.2017/  2016أجريت هذه الدراسة في العام الدراسي  الحدود الزمانية: -
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والحياة" للصفين الثالث  منهاج "العلوم ( معلمًا ومعلمة يدرسون20)اقتصرت على  الحدود البشرية: -
مؤلفين كتب باإلضافة إلى  م.2017 – 2016والرابع في المدارس الفلسطينية في العام الدراسي 

 منهاج "العلوم والحياة".
 تقتصر هذه الّدراسة على المفاهيم والمصطلحات الواردة فيها. الحدود المفاهيمية: -
وعلى مجتمع الّدراسة لتي أعدت خصيصًا لها ااقتصرت الّدراسة على األدوات  الحدود اإلجرائية: -

 والمعالجات اإلحصائية المستخدمة فيها.
 

 المصطلحات والّتعريفات اإلجرائّية 7.1
 

 :ييلُتعرِّف مصطلحات الدراسة كما 
 
 التقويم: .1

عملية دراسة وتشخيص مستمر، " بأنه التربوي التقويم (36 :2004واللولو ) عفانة كٍل من عرف
 محددةفي ضوء أهداف  اوتطويره ا، بقصد تحسينهى نواحي القوة والضعف: التعرف علتستهدف
 مسبقًا".

 
أو  الفرد،التي يقوم بها  العملية( التقويم بشكل عام بأنه "162 :2007ويعرف الوكيل والمفتي )

، أو الفشل في تحقيق األهداف التي يتضمنها المنهج وكذلك نقاط القوة النجاح،الجماعة لمعرفة مدى 
 "أفضل صورة ممكنة وذلك فيحتى يمكن البلوغ إلى تحقيق األهداف  فعوالض

 
في  المطور" العلوم والحياة": عملية دراسة وتشخيص لمنهاج وتعرف الباحثة التقويم إجرائيًا بأنه

 في ضوء أهداف ومعايير محددة مسبقًا. بقصد تحسينه وتطويره فلسطين
 
 :المنهاجتقويم  .2

ج بوصفه وثيقة للتعلم والتدريس اتحديد صالحيته وقيمته صالحيته المنهأنه ب (2005الخليفة )يعرف 
 له.نتيجة دراستهم  طلبةات السلوكية المطلوبة في الثم قيمته في أحداث التغير 

 
يهدف إلى تشخيص وعالج جميع جوانب وعناصر تقويم المنهاج بأنه: تقويم ( 2002)ويعرف صبري 

 تعليمية،ووسائل  تدريس،وطرق  ومحتوى، أهداف، من:تشمله ج بما اج، بداية من خطة المنهاالمنه
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ج في المؤسسات اومرورًا بمرحلة تنفيذ المنه ج،االمنهووسائل تقويم  ج،اللمنهوأنشطة مصاحبة 
 المفهوم.وانتهاء بنواتج التعلم التي يحققها المتعلم الذي تعلم وفقًا لهذا  التعليمية،

 
من تتضمن التخطيط لجمع البيانات والمعلومات منهجية عملية  نه:وتعرف الباحثة التقويم إجرائيًا بأ

 منهاج "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع تحديد قيمةل خالل أدوات الدراسة التي أعدتها الباحثة
سسه نحو القدرة على تحقيق أوتوجيه عناصره و وتحسينه تطويره وتنفيذه و  وبنائه لتوجيه مسيرة تصميمه

مالئمة المنهاج للخطوط العريضة من حيث ، محددة سلفاً  المرجوة في ضوء معايير لتربويةا هدافاأل
عناصر المعرفة األساسية في المحتوى، وتوافر معايير تأليف الكتب، توافر  درجةلمنهاج العلوم، و 

 ووضع مقترحات لتحسينها الضعفوتعزيزها، والكشف عن نقاط  نقاط القوة علىبهدف التعرف ذلك و 
 واستطالع آراء المعلمين ومالحظتهم. ستخدام تحليل المحتوىبا

 
 العلوم: الخطوط العريضة لمنهاج .3

في وضع مناهج المالمح التي توفر أسس ومنطلقات يتم االسترشاد بها  هي (:2010زيتون )يعرفها 
 ت التربوية، التي يمكن أن تتضمنها هذه المناهج.العلوم وتصميم الخبرا

 
المنظومة التربوية التي معالم " إجرائيًا بأنها: طوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياةالخوتعرف الباحثة 

 في فلسطين. والحياة" للصفين الثالث والرابع في ضوئها تم تطوير منهاج "العلوم
 
 محتوى "العلوم والحياة": .4

لتي يقدمها ( المحتوى التعليمي بأنه: "المعرفة ا7 :2009هندي، )الوارد في يعرف هندي وعليان 
 أو الموضوعات التي يتضمنها مقرر دراسي معين". ،المناهج بأشكاله المتنوعة

 
"عناصر أو مكونات محتوى المنهاج التي تشمل المحتوى العلمي بأنه:  (14 :2002ي )ويعرف صبر 

 كافة الخبرات والمعارف والمعلومات والمهارات واالتجاهات التي يسعى المنهج إلكسابها للطالب".
 

التي تشمل المصطلحات  المكتوبة إجرائيًا بأنه: الموضوعات "العلوم والحياة"وتعرف الباحثة محتوى 
، واالختبارات والنظريات والرسوم التوضيحية واألنشطة والتمرينات واألسئلة والمبادئ والقوانين والمفاهيم

دته وزارة التربية والتعليم الكتاب المطور الذي أع، والمتضمنة في جاوثيقة المنه فيصوص عليها المن
في فلسطين، ويتكون من الجزأين األول والثاني للصفوف الثالث والرابع، والذي قررت وزارة التربية 
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والتعليم الفلسطينية تدريسه في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة في 
 م.2017م/ 2016فلسطين في العام الدراسي 

 
 الثالث والرابع: ينلصفوالحياة" ل"العلوم منهاج  .5

منظومة تضم عدة عناصر ومكونات مترابطة متفاعلة  بأنه:ج االمنه( 13 :2002يعرف صبري )
وطرق  والمحتوى، هي: األهداف،منظومة من عناصر هذه الوتتكون  محددة.أهداف تعليمية  تحقق

 بباقييؤثر كل عنصر منها ويتأثر حيث  والتقويم، المصاحبة، والوسائل التعليمية واألنشطة التدريس،
 العناصر.

 
طرق )األهداف، المحتوى،  جميع عناصر المنهاجإجرائيًا بأنه:  "العلوم والحياة"ج اوتعرف الباحثة منه

للصفين  "العلوم والحياة"منهاج المتضمنة في  (التقويم المصاحبة، الوسائل التعليمية األنشطة التدريس،
المنهاج التعليمي أداة من و ، م 2017/م2016لعام  بجزأيه األول والثاني فلسطينفي  الثالث والرابع

 .تحقيقها في المجتمع تبغيأدوات الدولة لتحقيق األهداف التربوية التي 
 
 الصفين الثالث والرابع: .6

سطين حسب نظام التعليم الفلسطيني، هما ثالث ورابع صفوف مرحلة التهيئة للمرحلة األساسية في فل
 ( سنوات.10 – 8ل المرحلة العمرية ما بين )والتي تعاد
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 ابقةراسات السّ والدّ  ظريّ اني: اإلطار النّ الفصل الثّ 

 

 يتناول هذا الفصل ما يلي:

 

 اإلطار الّنظريّ  1.2
 الّدراسات الّسابقة 2.2
 الّدراسات الّسابقةالتعقيب على  3.2
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 الفصل الثّاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ابقةراسات السّ والدّ  ظريّ اإلطار النّ 
 

، حيث تستعرض الباحثة المفاهيم والجوانب دراسةالثاني الخلفية النظرية للفصل تتناول الباحثة في ال
المتعلق بالمنهاج، ثم مفهوم تقويم المنهاج وأهميته، ثم تستعرض الباحثة أهم البحوث والدراسات 
م التربوية السابقة التي تناولت تقويم المناهج الدراسية المختلفة، وتقويم منهاج العلوم بشكل خاص، ث

 قِّب على الدراسات السابقة.ُتع
 

 الّنظريّ اإلطار  1.2
 

إذ إنه أساس كل منظومة تربوية تسعى إلى ، التعلمية في العملية التعليميةبأهمية كبيرة يحظى المنهاج 
تحقيق غايات وأهداف مستهدفة من وراء هذه العملية، ولهذا فإن المنهاج على الدوام كان محل نقد 

، وذلك نين على تطوير وتصميم المناهج، ومن ِقبل الباحثين والمهتميوتقويم مستمر من ِقبل القائم
محافظًا على المعايير الحقيقية الالزمة للمنهاج في ظل التطورات العلمية ، و كل جديدليبقى مواكبًا ل

 .حديثة في مجال التربية والتعليمال
 

لعمل التربوي الذي غالبًا ما "المناهج تظل محورًا أساسيًا في ا لى أن( إ133: 2009)ياسين  وُيشير
 ويمثلهاتتجه إليه األنظار باعتباره الرسالة التي تضعها الوزارة، وتحتضنها المدرسة، وينفذها المعلم، 

 .الطالب فكرًا ومعتقدًا وسلوكًا"
 

 :المنهاج المدرسيمفهوم  1.1.2
 

المادة الدراسية أو  تنقسم تعريفات التربويين للمنهاج المدرسي إلى قسمين: األول ينظر للمنهاج بأنه
المقرر المدرسي )الكتاب( الذي يدرسه الطالب في المدرسة، وينفذه المعلم داخل أسوار المدرسة، فيما 

نما المقرر المدرسي  ادراسي اتذهب النظرة الثانية إلى اعتبار المنهاج أكبر من أن يكون مقرر  فقط، وا 
براهيم )ر جزء من المنهاج الذي يحتوي على عناصر أخرى. فقد أشا أن  إلى (2004سعادة وا 

التعريفات القديمة والحديثة للمنهاج المدرسي تقع ضمن مجموعتين كبيرتين هما: مجموعة التعريفات 
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التقليدية للمنهج المدرسي، والتي تمثلت في تعريف المنهج على أنه المواد الدراسية المنفصلة، وتعريف 
موعة التعريفات الحديثة الواسعة للمنهج المدرسي والتي المنهج على أنه محتوى المقرر الدراسي، ومج

الغايات النهائية  أوأنماط التفكير اإلنساني،  أوتمثلت في تعريف المنهج على أنه الخبرات التعليمية، 
 .أنه نظام إنتاجأو أنه خطة عمل تربوية مكتوبة،  أو، المؤسسات التربوية التي تسعى لتحقيقها

 
براهيم )ع ما أشار إليه م (2008شحاته )ويتفق  من حيث إن مفهوم المنهاج بشكل  (2004سعادة وا 

عام يقع ضمن مجاالت، فمن التربويين من نظر إلى المنهاج كمادة دراسية، أو كخبرة تربوية، أو 
 كأهداف، أو كفرص تعليمية مخططة.

 
من التعريفات  وفي ِخَضم الحديث عن المنهاج الفلسطيني المطور، فإن الباحثة تستعرض العديد

 الحديثة للمنهاج المدرسي:
استخدامها بشكٍل يناسب  يتممجموعة من الوحدات المعرفية التي ( "17 :2006)عليمات فقد اعتبره 

سِهم في تحقيق مستوى كّل صفٍّ من الصفوف المدرسية، وفًقا لألعمار الزمنية للمتّعلمين؛ ّحتى يُ 
 عقلية، واّلنفسية، واالجتماعية، والروحية".نموهم المتكامل من اّلناحية الجسمية، وال

 
"نظام ّكلي يتناول عنصر المحتوى في أن المنهاج الدراسي هو  (2016مرعي والحيلة )فيما اعتبر 

المنهاج، ويشتمل على عدة عناصر: األهداف، والمحتوى، واألنشطة، واّلتقويم، ويهدف إلى مساعدة 
ادة دراسية ما، على تحقيق األهداف المتوخاة، كما حددها المّعلمين للمتّعلمين في صفٍّ ما، وفي م

 ".المنهاج
 

على أن مفهوم المنهاج الحديث قائم على أنه  (2007؛ أبو جاللة، 2010)زيتون، واتفق كٍل من 
مجموعة من الخبرات التربوية المربية التي تهيؤها المدرسة للطالب داخلها أو خارجها بهدف مساعدتهم 

مل المتكامل والمستمر لشخصياتهم، وتتضمن الخبرات التربوية المربية المعارف على النمو الشا
 والمهارات واالتجاهات والقيم.

 
بمعناه الواسع يشتمل على جميع النشاطات التي يقوم إلى أن المنهاج المدرسي  (2008سالمة )وأشار 

توجيه منها سواء أكان ذلك بها التالميذ أو جميع الخبرات التي يمرون بها تحت إشراف المدرسة وب
 .بداخل المدرسة أو خارجها
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وفي مناهج العلوم أصبح العلم طريقة منظمة في التفكير واالستقصاء واالكتشاف، وأصبحت المعرفة 
العلمية نسيجًا متكاماًل من المفاهيم والمبادئ والنظريات العلمية التي يكونها الطالب في ضوء 

وتجاربه العلمية المضبوطة لفهم الظواهر الطبيعية التي يسعى مالحظاته ومشاهداته المنظمة، 
الكتشافها وتطويرها في ظل منهجية بحثية واضحة التفكير والبحث والتطبيق، ويتوصل إلى النتائج 

 (.2010)زيتون، وعليه؛ يجمع المعلومات ويفرض الفروض ويختبرها ويتوصل إلى النتائج 
 

فلسطينية والتي ُيعبر عنها وثيقة الخطوط العريضة إلى حٍد كبير وتتفق نظرة مطوري مناهج العلوم ال
لمنهاج العلوم، حيث يهدف تطوير المنهاج الفلسطيني بشكل عام، ومنهاج  (2010زيتون )مع نظرة 

ها الطالب وليس غاية في حد العلوم بشكل خاص إلى جعل المادة العلمية )المحتوى( وسيلة يستفيد من
 ذاتها.

 
 المنهاج المدرسي عبارة عن:الباحثة ترى يع ما سبق فإن وباستقراء جم

 .مستوى كّل صفٍّ من الصفوف المدرسية بالتي تناسمجموعة من الوحدات المعرفية  -
 .ظام ّكلي يتناول عنصر المحتوى في المنهاجن -
 .مربية التي تهيؤها المدرسة للطلبةمجموعة من الخبرات التربوية ال -
 .طلبةتي يقوم بها الالنشاطات ال يشتمل على جميع -
 التقويم. التدريس، ،والخبرات يتضمن عناصر ِعد ة، هي: األهداف، المحتوى، األنشطة -

لذلك نظرت الباحثة بنظرة التعريف الحديث للمنهاج فقامت بإعداد أدوات مختلفة متعددة لتضم تقويم 
 عناصر المنهاج جميعها.

 
ج الدراسي االمنهأن الدراسي ينبغي اإلشارة إلى  جالمنهلصحيح و ل إلى تعريف محدد و صولكي يتم الو 

ج ويتضمن مجموعة من اجزءًا من المنه إذ ُيعد البرنامج الدراسيليس هو البرنامج الدراسي؛ 
ج االمنهباإلضافة إلى أن  الموضوعات الدراسية اإلجبارية واالختيارية وتقدم لفئة معينة من الدراسين.

عد المقرر الدراسي جزءًا من البرنامج الدراسي ويتضمن يُ  إذالدراسي ليس هو المقرر الدراسي؛ 
وأيضًا فإن  بدراستها خالل فترة زمنية محددة. ةبموضوعات الدراسية التي يلزم الطلمجموعة من ال

لمقرر ج الدراسي ليس هو الخطة الدراسية؛ إذ تشير الخطة الدراسية إلى التوصيف الشامل لاالمنه
تشير  إذج الدراسي ليس هو المادة الدراسية؛ االمنهأن ، باإلضافة إلى بةالدراسي الذي يدرسه الطل

المادة الدراسية إلى مجموعة الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقواعد والقوانين والنظريات التي تخص 
إن وأيضًا ف ،ى كتاب مدرسي بغية تعليمها للطلبةج بترجمتها إلامجااًل دراسيًا معينًا، والتي سيقوم المنه

يشير المحتوى الدراسي إلى مجموعة المعارف  إذج الدراسي ليس هو المحتوى الدراسي؛ االمنه
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ج من اوالمهارات واالتجاهات والقيم المراد إكسابها للمتعلمين، وبعبارة أخرى كل ما يضعه مخطط المنه
ن المحتوى هو خبرات معرفية أو مهارية أو اتجاهات لتحقيق النمو الشاكل المتكامل للمتعلم، أي أ

 .(2011)علي،  جامضمون المنه
ليدي للكتاب الذي إذا يشير الكتاب إلى الشكل التقليس هو الكتاب المدرسي؛  كذلك ج الدراسياالمنهو 

ج الدراسي هو اوبهذا فإن المنه ،، أي أنه الوعاء الذي يتضمن المادة الدراسيةيوزع على الطلبة
ن مجموعة عناصر مرتبطة تبادليًا ومتكاملة وظيفيًا، وتسير "منظومة فرعية من منظومة التعليم تتضم

وفق خطة عامة شاملة يتم عن طريقها تزويد الطالب بمجموعة من الفرص التعليمية التعلمية التي من 
شأنها تحقيق النمو الشامل المتكامل للمتعلم الذي هو الهدف األسمى والغاية األعم للمنظومة التعليمية" 

 (.20 :2011)علي، 
 

 رسمًا تخطيطيًا للمنهج باعتباره نظامًا متكاماًل. (34 :2002موسى ) وقد قدم

 رسم تخطيطي للمنهج باعتباره نظام متكامل: 1.2الشكل  
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ج يتركز نحو غاية أساسية من وجوده تتمثل في اأن مفهوم المنه (1.2) السابق شكلويتضح من ال
خالفة اإلنسان في األرض وفق هدى اهلل، ولكي تتحقق هذه الغاية ينبغي أن تتكامل عناصر النظام 

 ن خالل تفاعل المدخالت واألهداف.ها مجميع
 

 :عناصر منهاج العلوم 2.1.2
 

؛ 2016، مرعي والحيلة)في ضوء مفهوم المنهاج الحديث، اتفقت العديد من األدبيات التربوية، ومنها 
على أن منهاج العلوم يتضمن  (2002؛ موسى، 2011؛ علي، 2007؛ أبو جاللة، 2010زيتون، 

محتوى، الطريقة، التقويم، حيث يؤثر كل عنصر من هذه العناصر عناصر متعددة هي، األهداف، ال
 في العنصر اآلخر ويتأثر به.

 
وتتضمن األهداف مستويات مختلفة منها األهداف العامة العريضة )الغايات(، ومنها األهداف العامة 

من الطالب األقل عمومية )األغراض(، ومنها األهداف السلوكية التعليمية التي تصف األداء المتوقع 
بعد االنتهاء من دراسة برنامج أو درس معين، وتندرج تحتها أهداف المنهاج واألهداف الخاصة بالمواد 

 (.2010)زيتون، الدراسية 
 

، يسترشد بها عند وضع األهدافويشترط عند وضع أهداف المنهاج أن يراعي مصمم المنهاج شروطًا 
هذه األهداف إلى فلسفة أن تستند  :(2010اهلل،  )عطا تدريس العلوم وهي تتمثل فيوخاصة أهداف 

أن ، وكذلك دور الذي يؤديه في خدمة المجتمعتربوية واجتماعية سليمة، وذلك من خالل منح المعلم ال
أن تكون تلك األهداف مبنية على أسس ، إضافًة إلى ذلك يجب ن األهداف واقعية ممكنة التحقيقتكو 

يشترك في للطلبة، وأن  راحل التطور والنماء المعرفي )العقلي(متراعي أن و نفسية وتربوية سليمة، 
تحديدها المعنيون جميعًا، من معلمين ومشرفين وأعضاء هيئة المناهج، وبعض رجال األعمال، 

تكون عبارات األهداف ، وكذلك أن وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات، ومراكز البحث العلمي
ن تكون شاملة في تغطية العالقة ، وأتقويم، أي قابلة للنقل والترجمةسلوكية قابلة للتحقق والقياس وال

أن تكون وثيقة ، و بين العلم والمجتمع، وعالقة العلم بالتطور التكنولوجي في المجتمع المحلي واإلنساني
 .الصلة بطبيعة العلم وموضوعاته

 
ة ع محاور رئيسل موضوعات ولكل موضو ة، وكل مجال يشموكذلك يتضمن المحتوى مجاالت رئيس

وأخرى فرعية، وهذه المحاور تتضمن أشكال المعرفة العلمية ومنها الحقائق والمفاهيم والمبادئ 
والنظريات العلمية، وتتضمن الطريقة أنشطة التعلم العلمية، والوسائل التعليمية والتكنولوجيا التعليمية 
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تحديد مقدار ما تحقق ويتحقق من التي تعمل على تحقيق األهداف التربوية، فيما يتضمن التقويم 
األهداف التعليمية والغايات التربوية المنشودة أو المتوخاة والتي ينتظر منها أن تنعكس إيجابيًا على 

 (.2010)زيتون، الطالب والعملية التربوية 
 

 محتوى المنهاج:  3.1.2
 
يحتل  لحالي، إذم والمستهدف من البحث االباحثة إلى عنصر المحتوى باعتباره الجزء األه تطرقت

مكانة متميزة في مجال التعليم، باعتباره المرجع األساس للطالب، وباعتباره الوسيلة  المنهاج محتوى
الرئيسة التي يتم من خاللها تزويد الطالب بالمعلومات والمعرفة، فهو إحدى طرق تحقيق غايات 

لطالب من فهم مفردات المادة المنهاج، وعليه يعتمد الطالب في تلقي مهاراته، ومن خالله يتمكن ا
اتجاهات وقيم، وكذلك فهو مهم ليس للطالب فحسب، بل للمعلم المحتوى معارف و الدراسية، ويشكل 

الذي يتناوله بالشرح والتوضيح والتحليل وصواًل إلى الغاية المرجوة وهي امتالك الخبرات والمهارات 
 التعلم.واالتجاهات للطالب المعني ب

 
لمدرسي الحد األدنى من المواد المرجعية التي يجب أن يرجع لها المعلم، فهو يقدم له وُيشكل الكتاب ا

براز المفاهيم األساسية، واقتراح األنشطة  عدة تسهيالت، مثل: تحديد األهداف للوحدة الدراسية، وا 
اج المطلوب" والتدريبات، وتقديم الوسائل التعليمية والتقويمية، والحد األدنى على األقل من محتوى المنه

 (.2013)نور، 
 

ة، كونه يشكل الوسيلة المثلى بالغة في العملية التعليميي من أهمية ولما يتميز به الكتاب المدرس
ن تجرى أالتدريس، وكان من الطبيعي بمكان داة الفاعلة التي ال يمكن االستغناء عنها في مجال واأل

جل الوقوف على نقاط القوة والضعف، أة من يل محتوى تلك الكتب المدرسيدراسات جادة هادفة لتحل
وبناء استراتيجيات داعمة لتحقيق هذا المنهاج مبتغاه وأهدافه وغاياته التربوية، وذلك من خالل وضع 

ن يكون في متناول اليد لمعالجة نقاظ الضعف في تلك المناهج أجات الحقيقة الفاعلة التي يمكن العال
 .(2001)احدوش، 

 
المدرسي أو المحتوى الدراسي ينبغي أن يتم اختياره بشروط أو معايير معينة،  ولكي يحقق الكتاب

ن أ :(2002للمحتوى )موسى، وعلى واضع المناهج أن يضع هذه المعايير نصب عينيه عند اختياره 
اّل ما تمكن  يحقق المحتوى أهدف المنهج؛ ولهذا يجب أن يكون المحتوى ترجمة صادقة لألهداف، وا 

فالمحتوى يكون صادقًا إذا كان ما يحتويه من معارف حديثة  أن يكون المحتوى صادقًا؛و  ،من تحقيقها
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وصحيحة ودقيقة من الناحية العلمية البحثة ومن مصادر موثوق بها، كما يجب أن يكون قابل للتطبيق 
العلمية وخاصة المراجع باإلضافة إلى تجنب النقل األعمى من بعض المصادر  ،في مجاالت واسعة

فيكون له قيمة للمتعلم والمجتمع ويفي بحاجات  أن يكون المحتوى ذا أهمية؛وكذلك يجب خارجية، ال
أن و  ،المتعلم، ويساهم في حل مشكالته ومشكالت المجتمع ويؤدي إلى تطوير الحياة في المجتمع

عده على فيجب أن تكون المعارف من الواقع الحياتي للطالب، بما يسا يرتبط بالواقع الثقافي للطالب؛
 فهم طبيعة الحياة من حوله والمشكالت الواقعية التي يعيشها في المجتمع.

وأن يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وكذلك مراعاة  حاجات وميول الطلبة؛ المحتوى أن يراعيويجب 
ال بحيث ال يطغى الشمول على العمق، و أن يحقق التوازن بين الشمول والعمق؛ الفروق بين الجنسين. و 

ا عند تناول أحد جوانب التعلم، باإلضافة إلى يطغى العمق على الشمول، وأن يكون هناك توازن بينهم
حيث يراعي المنهج الجوانب اإليمانية والخلقية والجسمية، جوانب تربية الفرد؛ ضرورة اشتماله على 

 سية والجنسية واالجتماعية للطالب.والعقلية والنف
 

 :العلوم المعرفة العلمية لمنهاج  4.1.2
 

؛ 2011)الخزرجي،  آلتيمنهاج العلوم، على النحو امحتوى يمكن بيان أشكال المعرفة المتضمنة في 
 :(2002؛ سالمة، 2007؛ أبو جاللة، 2010زيتون، 

تعرف بأنها نتاج علمي مجزأ وخاص، ال يتضمن التعميم، وغير قابل للنقاش  الحقائق العلمية: .1
يساعد على االشتعال( إال أنها قابلة للتعديل والتغيير في ضوء والجدل في وقتها مثل )األكسجين 

 األدلة والبراهين العلمية الجديدة.
وعن طريقها يمكن بناء المفاهيم والمبادئ والنظريات، فهي أساسية لبناء المستويات األكثر تعقيدًا في 

وهي قياسية رقمية، وتختص  البناء المعرفي، وهي نسبية ثابتة ثبات نسبي، وهي مطلقة كاإليمان باهلل،
 .القياس تبالرموز واالختصارات ووحدا

تعرف بأنها ما يتكون لدى المتعلم من معنى وفهم يرتبط بكلمة أو مصطلح أو عبارة أو  :المفاهيم .2
عملية معينة. ويتضمن المفهوم العلمي مجموعة من االستدالالت العقلية أو الذهنية التي يكونها 

 حداث في البيئة.الفرد لألشياء أو األ
ويتكون المفهوم من جزأين أساسيين، هما: أواًل االسم أو الرمز أو المصطلح، وثانيًا الداللة اللفظية 
للمفهوم، وتحديدًا هذا االسم أو المصطلح أو الرمز إشارة إلى الخصائص والسمات التي تميزه عن 

 .غيره من األسماء أو المصطلحات
مثل أسماء الضوء، والهضم، وسرعة التفاعل، ومصطلحات أخرى مثل  وتنقسم إلى المفاهيم العلمية

الكروموسوم، وااللكترون، والكواتم، وقد يلعب عامالن رئيسيان في معنى المفهوم عند الفرد هما: 
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مستوى نصيحته وخبراته السابقة، وقد تخضع المفاهيم إلى تقنيات عدة ومختلفة تبعًا، للشعور بها، أو 
االهتداء إلى معناها من خالل التجربة والمالمسة أو تكون خبرات عن خواصها  اإلحساس بها، أو

 يمنح الفرد على التمييز بينها.
تتصف بأنها عبارة أو جملة لفظية صحيحة علميًا تتضمن التعميم العلمي على  المبادئ العلمية: .3

 مجتمع األشياء أو الظواهر التي يتضمنها المبدأ العلمي.
القواعد( العلمية وهي التعميم الشامل للعالقات التي تربط بين عدد -ميمات )المبادئ ويطلق عليها التع

ن التعميم هو عبارة لفظية إمن المفاهيم العلمية التي تصف الظاهرة أو الحدث وصفًا كيفيًا، حيث 
توضح عالقة عامة متكررة في أكثر من موقف، وقد ترتبط بمفهومين أو أكثر، وهي نتاج علمي يربط 
بين مجموعة من الحقائق والمفاهيم والشمول والتعميم وصفًا كيفيًا للعالقة بين المفاهيم، ويتم تدريسها 

 عن طريق االستقراء واالستنتاج.
هي سلسلة مرتبطة من المفاهيم العلمية تصف الظاهرة أو الحدث وصفًا كميًا، و  القوانين العلمية: .4

التعميم التي تتشابه مع القاعدة أو المبدأ، وهي في صورة عالقة رياضية، وهي درجة من درجات 
تصف عالقة عامة أو صورة متكررة في أكثر من موقف، ويمكن الوصف مصاغًا طريقة كمية كما 

بصورة عالقة رياضية، ومن خصائص القانون العلمي االستقراء،  يصغوهافي القاعدة، ولكنه 
ن العلمي من خالل اختيار القدرة على واالكتشاف العلمي، والتأكد من فهم التالميذ للقانو 

 االستخدام.
وهي سلسلة مرتبطة من المفاهيم العلمية تصف الظاهرة أو الحدث وصفًا كيفيًا  القواعد العلمية: .5

وكميًا، وهي عالقة كمية كيفية تربط بين المفاهيم، حيث يمكن وصف العالقة بصورة كيفية ومن ثم 
بأنها عالقة بين مفهومين أو أكثر، وجملة صحيحة علميًا  بطريقة كمية رمزية " أرخميدس" وتختص

تتضمن التعميم، والتعبير عنها بصورة كمية أو رقمية، وتدريسها يكون مبني على التجريب 
 المختبري واالستقصائي، والتجريب المختبري التوضيحي.

العلمية التي تم وهي بناء متكامل من الفروض والوقائع والمفاهيم والقوانين  ية العلمية:النظر  .6
صياغتها في سياق واحد مستخدم لتفسير الظواهر الطبيعية وهي مجموعة من التصورات الذهنية 
تجمع بين الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والقواعد العلمية في عالقة تهدف إلى فهم الظواهر 

عية، ومن ثم فهم والتنبؤ والتحكم بها، ومن خصائصها أنها تستهدف تفسير الظواهر الطبي
 الظواهر الكونية وأنها تسهم في التنبؤ وتوجيه البحث العلمي.

كل نشاط عقلي منظم ومرن وهادف لحل مشكالت علمية أو دراسية، وتفسير  التفكير العلمي: .7
الظواهر الطبيعية المختلفة والتنبؤ بها والتحكم فيها، وفيه يستخدم الطالب منهجًا معينًا قائمًا على 

ظة الدقيقة والتحليل أو التجريب للتوصل إلى القوانين، فهو بذلك نشاط عقلي يستخدمه المالح
االنسان في معالجة المشكالت اليومية، وذلك بالبحث العلمي بأسلوب علمي صحيح، وتتجسد 
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ـلم متعـم، والبيئة المهارية للكونية ومن ثم التنبؤ والضبط والتحوظائفه في فهم الظواهر الك
 .(2011)الخزرجي، 

ثمانية أحد اهداف تدريس العلوم، وتتضمن المكونات السلوكية لالتجاهات العلمية  تعد االتجاهات: .8
لعقلية إظهار ا (:2010ة وأخرى عناصر فرعية في سلوك المتعلمين، وهي )زيتون، مكونات رئيس

ظهار النافذة في السلوك العلمي، وتعليق الحكم في سلوكه العلمي، واحترام البرهان أو ال دليل، وا 
ظهار الموضوعية، و  ظاالساألمانة العلمية، وا  نفتاح هار االتعداد إلى تغيير أو تعديل اآلراء، وا 
 ب االستطالع واالستفسار والتساؤل.حالعقلي في سلوكه التعليمي، باإلضافة إلى 

 
 أسس بناء المنهج: 5.1.2

 
تي يجب على مصمم المنهج أن يراعيها عند ُتعر ف أسس بناء المنهج بأنها األطر والمبادئ والقواعد ال

 (:2010؛ زيتون، 2011)علي،  بناءه للمناهج الدراسية، وتنقسم إلى
ي يقوم عليها المنهج الدراسي، بحيث تعكس هذه ار الفكري الذطيعني اإلو األساس الفلسفي:  .1

 تهم.األطر الفكرية خصوصية المجتمع والمتمثلة في عقيدته وتراثه وحقوق أفراده وواجبا
تعلق بطبيعة المتعلم وخصائصه النفسية ي يار الفكري الذطيعني اإلو : األساس النفسي .2

واالجتماعية والجسمية، ومراعاة رغباته واهتماماته وميوله ومشكالته وقدراته واستعداداته والفروق 
 الفردية بين الطالب، والعوامل المؤثرة في نموه بمراحله المختلفة.

تعلق بحاجات المجتمع وأفراده وتطورها في ي يار الفكري الذطيعني اإلو األساس االجتماعي:  .3
 المجاالت المختلفة، ومنها ثقافة المجتمع وقيمه الدينية واألخالقية والوطنية واإلنسانية.

بطبيعة المادة الدراسية، ومصادرها، ومستجداتها  المتعلق ار الفكريطيعني اإلو األساس المعرفي:  .4
اصرة في تعليم لمعرفة األخرى، وتطبيقات التعليم والتعلم فيها، والتوجهات المعوعالقاتها بمجالت ا

 المادة وتطبيقاتها.
 

 :أهمية المنهاج المدرسي 6.1.2
 

صل الطالب بالعالم المحيط به، وهو الوسيلة التي يصل بها الشعب إلى و ت حيويةنقطة  يعتبر المنهاج
. ولهذا فإن عليه عملية بناء التربية والتعليم ما يبتغيه من أهداف وآمال. فهو األساس الذي ترتكز

وضع منهاج دراسي معناه تعيين نوع الثقافة وتحديدها ألبناء األمة وليس هذا باألمر الهين، لذلك 
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نهج يجب أن تكون كافية بحيث يستطيع موجب أن يكون منهاج الدراسة مرنًا يخضع للتغيير ومرونة ال
 (.2014ن، )سلماشى مع مطالب الحيـاة اأن يتم

 
إلى أن المنهاج يقع من العملية التعليمية موقع القلب من الجسد، فالعملية  (2004سالمة ) ويشير

التعليمية داخل أي مجتمع عبارة عن كيان ديناميكي ذو قلب نابض يحرك ويؤثر في كل مدخالت 
علمية، وبما له من ومخرجات العملية التربوية، وهذا القلب هو المنهج بما يحتوي من خبرات عملية و 

 اذج تحتف من نوع التعليم إلى آخر.أشكال ونم
 

ويعد الكتاب العلمي المقرر لبنًة أساسيًة في عملية التّعلم والتعليم؛ ألن أهداف الوحدات، ومحتوى 
البصرية المضمنة فيه، إضافًة إلى اّلنشاطات، وطرائق اّلتقويم، تعد ّكلها -الكتاب، والوسائل السمعية

 .(2007 والشعيلي، )الخطايبةساسية في بناء المناهج، وبناء الخطط اّلتعليمية عناصر أ
 

يفسر  :تيةدرسي في كونه ّيتصف بالمميزات اآلالكتاب المالمنهاج في أهمية كما وتتّمثل أهمية 
لمفاهيم األساسية يقدم المعلومات، واألفكار، وا، و للمادة الدراسية، وطرائق تدريسهاالخطوط العريضة 

يمكِّن المّعلمين من معرفة ، وكذلك طالب الصفات االجتماعية المرغوبةيك سب ال، و ي مقرٍر معينٍ ف
يحوي ، و وتطوير طرائق تدريسها، وتحسينها وسائل اإلصالح اّلتربوي عند تغيير المناهج، واإللمام بها،

ينمي و قراءته، وعليه؛ الوسائل، واألشكال، والصور اّلتوضيحية ذات الفائدة في بيان ما يقوم الطالب ب
في اّلطلبة القيم، والمهارات، واألخالقيات، وجوانب اإلصالح المتعددة في صوٍر مرت بة، ومنظ مة 

 .(2012)الغامدي، 
 

يجابياته، ودوره الفعال في  منهاجتم ذكره حول أهمية ال فيماوالمتمعن نظرًا  المدرسي يلمس أهميته، وا 
خالل ما يّحققه في المنظومة اّلتعليمية بشكٍل عام، وفي بناء المناهج  العملية التعليمية التعلمية، من

 .المدرسي منهاجالدراسية بشكٍل خاص، وهو ما يؤكد شدة الحاجة إلى ال
 

 العوامل المؤثرة في بناء المناهج:  7.1.2
 

جتمعات، المناهج الدراسة ال تنشأ من فراغ ولكنها تتأثر باألوضاع الثقافية واالجتماعية السائدة في الم
كما يتأثر بالطلبة وطبيعة المادة والمجال الدراسي، ولهذا توجد عوامل تؤثر في بناء المنهاج الدراسي، 

 (:2004)سالمة، وهذه العوامل 
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وهو ما يعرف باالنفجار المعرفي أو ثورة المعلوماتية أو ثورة المعرفة،  تطور المعرفة في المجتمع: .1
 بحت متغيرة ليس لها نهاية.فلم تعد المعرفة ثابتة ولكنها أص

فالمعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وعليه يتوقف مدى نجاح  المستوى الفني للمعلم: .2
المدرسة في تحقيق أهدافها، ولهذا فإن أي نجاح للعملية التعليمية يرتبط إلى حٍد كبير بمدى كفاءة 

 المعلم وقدرته.
لتربوي القائمين على بناء أو تطوير المنهاج بواقع حيث يمد البحث ا نتائج البحث التربوي: .3

 المنهاج، وما الجديد في مجال المناهج وطرق التدريس.
فمراعاة خصائص نمو الطالب أمر ضروري لواضع المنهاج وهو  طبيعة خصائص المتعلمين: .4

لة أمر يهم واضع المنهج لوضع المحتوى الذي يتالءم مع مستوى النمو العقلي للطالب في المرح
 التي يدرس فيها.

حيث تعكس هذه التيارات تصور الناس ألمورهم وفلسفتهم في  التيارات الثقافية واالجتماعية: .5
 الحياة ونظرتهم للواقع االجتماعي الذي يعيشون فيه. 

حيث لكل مجتمع نظامه االجتماعي وفلسفته الخاصة التي تحدد أسلوب الحياة فلسفة المجتمع:  .6
 بادئ وقيم ومثل عليا.فيه، بما تتضمنه من م

فقد أصبحت التكنولوجيا في التعليم أهم المجاالت الحديثة لتطوير المناهج  تكنولوجيا التعليم: .7
بشكل عام، ولهذا فإن على واضع المناهج أن يراعي دمج التكنولوجيا في المناهج، وتوظيف المواد 

 .واألجهزة لتحقيق أهداف المنهج
 

ديد من العوامل المؤثرة في بناء المنهج وهي )الطبيعة اإلنسانية، الع (2006ن )وأضاف سليم وآخرو 
خصائص نمو الطلبة، سيكولوجية الخبرة والتعلم، ثقافة المجتمع، فلسفة المجتمع، المؤسسات 
االجتماعية، والمصادر الطبيعية في البيئة(، وتتفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض تفاعاًل عضويًا 

 حدها أثر في جميع العوامل األخرى.غير أمستمرًا، بحيث إذا ت
 

وترى الباحثة أن وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الفلسطيني قد راعت إلى حٍد كبير هذه 
العوامل، حيث جاء في الوثيقة أن المنهاج هو تفسير للفلسفة التربوية القائمة في المجتمع الفلسطيني، 

 جاته، وتطلعاته.فته، وثقافته، وحافهم يعكس واقعه وفلس
 

كما وجاء في وثيقة الخطوط العريضة أن المنهاج يسعى لتحقيق غايات، ومنها تلبية الحاجات 
الشخصية للمتعلم، وكسب الثقافة العلمية، وتوظيف العالقات التبادلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
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ورًا التكنولوجيا، وجعل المتعلم محوالبيئة. فيما اعتمد المنهاج في بناءه على مبادئ منها: توظيف 
 للعملية التعليمية التعلمية.

 
 :مواصفات المناهج المدرسية 8.1.2

 
مفر من أن يأخذ  إذ الال بد أن تراعي عملية إعداد المنهاج المدرسي المواصفات الضرورية له؛ 

د، وذلك ألن المّؤلفون، والقائمون على إعداده بعين االعتبار تّحقق مواصفات المنهاج المدرسي الجي
أي أداة تربوية ال بد وأن توضع لها مجموعة من المواصفات تعمل على إخضاعها لها كي تكون 

مجموعة من تلك المواصفات وهي  (2006عليمات )مناسبة للهدف الذي أعدت من أجله، وقد حددت 
 على النحو اآلتي:

 
 ن مواكبًا كّل جديد.مستحدثات مجال العلم؛ أي أن يكو  أن يكون محتوى المنهاج مسايراً  .1
أن تكون العالقة واضحًة ما بين محتوى المنهاج المدرسي، وتنظيمه من ناحية، وما بينه وبين  .2

 أهداف المنهاج المدرسي من ناحية ثانية.
أن تكون المادة العلمية للمنهاج المدرسي مالئمًة لمستوى الطالب، من حيث المفاهيم،  .3

 ا.والمعلومات، والمصطلحات المضمنة فيه
 أن يراعي المنهاج المدرسي اّلتنوع، والوضوح في محتوياته. .4
 أن يراعي المنهاج المدرسي اّلترابط، واّلتسلسل في المادة الواحدة، وتكاملها مع المواد األخرى. .5
أن يهتم المنهاج المدرسي بأساليب اّلتقويم المتنوعة؛ بوصف اّلتقويم عمليًة تشخيصيًة عالجيًة  .6

 تعاونيًة مستمرة.
ن يحظى إخراج المنهاج المدرسي بالعناية الكافية؛ فالمنهاج المدرسي حسن اإلخراج مما يدفع أ .7

 الطالب إلى اإلقبال عليه، ومطالعته، والمحافظة عليه.
أن يضمن المنهاج المدرسي قوائم بالمصطلحات غير المألوفة، واّلتواريخ. وأسماء األعالم، وفقرات  .8

 من المصادر الرئيسة.
منهاج المدرسي بقدر مناسٍب من االهتمام، فيما يخص مقدمته، وفهرسته؛ حيث إن أن يحظى ال .9

ذه هذا مما يعطي الطلبة فكرًة عامًة عن أهدافه، ومادته العلمية، وموضوعاته ّالتي تعالج ه
 .األهداف، وهذه المادة العلمية
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 :تحوالت وتوجهات عالمية في مناهج العلوم  9.1.2
 

ود العديد من التحوالت والتوجهات الضرورية والتي يفترض أن تؤخذ إلى وج (2010زيتون )ُيشير 
 بعين االعتبار في مناهج العلوم وتدريسها، ومن هذه التحوالت:

 
 التحول من التعليم إلى التعلم. .1
 التحول من التعلم الفردي إلى التعلم الجماعي. .2
 لة المترابطة.التحول من المواد التعليمية العلمية المنفصلة إلى المواد المتكام .3
التحول من معرفة الموضوع من خالل المعلم إلى تطوير الكفايات الفكرية والمهارات العقلية لدى  .4

 الطالب، لكي يستطيع أن يتعلم ذاتيًا.
التحول من استخدام تكنولوجيا االتصال بصورة منفصلة، إلى استخدامها بصورة تكاملية في مناهج  .5

 التعليم وفي جميع المجاالت.
ول من برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم بالطرق التقليدية إلى برامج تجديدية تتطلب التح .6

 تغيير دور المعلم في ضوء التوجهات العالمية في إصالح مناهج العلوم وتدريسها.
 التحول من التقويم االعتيادي إلى التقويم البديل الحقيقي الواقعي األصيل. .7

 لى حٍد كبير مع هذه التحوالت، إذة لمنهاج العلوم الفلسطيني المطور إوتتفق وثيقة الخطوط العريض
يسعى المنهاج الفلسطيني إلى تحقيق هذه التحوالت من خالل بناء منهاج متكامل ومترابط يدعم المعلم 

 والمتعلم.
 

 :لتدريس وعالقته بالمنهاج المدرسيا  10.1.2
 

هداف العملية التعليمية وهي المناهج عن األداة التي يمكن من خاللها تحقيق أ الحديثفي ضوء 
ودور والكتاب المدرسي، البد من التعريج على التدريس من خالل بيان مفهومه وأهدافه وعناصره، 

 .الكتاب المدرسي في التدريس
 
ي له دور ذملية تفاعلية من العالقات والبيئة واستجابة التعلم واله عأنلى مفهوم التدريس على إيشار و 

 إذ إنيتم الحكم عليها في التحليل النهائي من خالل نتائجها وهي تعلم المتعلم،  أنويجب جزئي فيها، 
التدريس عملية متعمدة بتشكيل بيئة التعلم بصورة تمكنه من تعلم وممارسة سلوك محدد او االشتراك 

 .(2000، )قطامي وآخرونظروف محددة لفي سلوك معين وذلك وفق شروط محددة او كاستجابة 
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ليه بعضهم على إلى اتفاق حول مفهومة وقد نظر إل خاض العلماء والباحثون جوالت عدة للوصو  وقد
تنظيم موافق التعليم التي يخضع الطالب لها  وألشكالنه دراسة لمحتويات التدريس وطرائقه وتقنياته أ

ادات يتم وقيم وع واتجاهاتوالتدريس هو نشاط تواصلي بين الطالب والمدرس لتحصيل خبرات معرفية 
حداث التي تشترطها عملية منظمة سلسلة المواقف والظروف واألذلك عادة في سياق المدرسة ال

 .(2005، وآخرون)جابر التدريس وتدور محتويات التواصل بين المدرس والطالب 
 

 بةو بين الطلأوالمعلم  ةبلن التدريس عملية تعاونية وتفاعلية تجري بين الطأمن خالل ما سبق تبين 
 .هداف محددة وهي التعلم والتعليمبإرشاد المعلم وتوجيهاته وذلك لتحقيق أ اً بعضوبعضهم  نفسهمأ
 

وتعد األهداف التدريسية نقطة البداية في عملية التدريس ثم يعقبها تحليل المادة التعليمية بغية تحديد 
لوكيات والخصائص القبلية لى مهارية وكذلك تحديد السإلى وجدانية إوجه التعليم المختلفة من معرفية أ

على ضوئها يتم صياغة األهداف السلوكية التي يسعى  خالل القياس والتقويم القبلي إذ للمتعلمين من
جل التمكن لبلوم، أالمتعلمون لتحقيقها وهذا ما يخص التعلم الفردي التي تنص على فكرة التعلم من 

لم بلوغ هدف التدريس المرجو تحقيقه عبر االعتماد الذي يهتم بمبدأ التعليم والتعلم الفردي فعلى كل متع
 .(2010)الفتالوي،  على اختبارات مرجعية

 
 دراسية إذ هي تشكل الموجه الرئيسلألهداف التدريسية قيمة كبرى في عمليتي تعلم وتعليم المواد ال إن  

يد ما هو مطلوب لفاعليات ونشاطات المعلم والطالب معا فاألهداف التدريسية تعين المعلم على تحد
من طلبته تعلمه كما تمكنه من اختيار المحتوى المعرفي والطرائق واألساليب التي تتناسب وعملية 

نها تعين المعلم وتساعده في إد الدراسية ولصف دراسي معين كما التعليم وتعلم لمادة معينة من الموا
اختيار وصياغة أهداف تدريسية جيدة  نإختلفة لتقويم نتائج التدريس كما اختيار أساليب التقويم الم

وواضحة ومحددة لعملية تعلم وتعليم المواد الدراسية تعد مطلبا ضروريا وهاما من مطالب العملية 
التعليمية ففي التخطيط اليومي لتدريس يذكرها المعلم في خطته اليومية وذلك بعد تدوين المعلومات 

 .(2010فتالوي، )ال العامة حول الدرس
 
ن األهداف التدريسية تتمتع بأهمية بالغة في العملية التربوية بشقيها التعلم أل ما سبق تبين من خالو 

لعملية التعليم والتعلم وضبط األنشطة والفعليات الدراسية،  نهجيةمتوجيهات والتعليم، لما تحققه من 
و عدة دروس أ ا خالل فترة قصيرة نسبيا في درسفأهداف التدريس أهداف قصيرة المدى يمكن تحقيقه

 .دقة من خالل االختبارات المدرسيةويمكن قياسها ب
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مر الذي جعله يتصف بالمرونة وعدم الثبات عند هذه النقطة، وهذه وللمدرس دور متعدد ومتغير، األ
واستعداداتهم وميولهم الطلبة الذين تختلف قدراتهم  ةعيالمرونة متاتيه من تغير تطور المعرفة ومن طب

برز للمعلم هو الدور األهم واأل لكافي لغيره، ولكنادراسة محتوى معين، وعدم حماسهم  فعالهم علىأو 
اعتباره من ساليبها بأومديره، ومحرك عملية التدريس، و  نه يشكل صاحب القرار األول في الصفأ

 فية ويقرها ويتيح لها من خالل فحص مدلوالتها وأهدافها وغاياتها ومطابقتهايشرف على األنشطة الص
 .(2000، وآخرون)قطامي بالهدف العام للدرس 

 
ولياء أاألشخاص فمنهم المناهج والطلبة و المعلم خالل تدريسه مع مستويات مختلفة من ويتعامل 

دوار المعلم متغيرة تقتضي أن تظل أاألمور والمدير والمشرف ومع الطرائق التربوية وغيرها، يجعل 
لفة الذكر، وكذلك عليه أن يبقى متجددًا ناميًا في مجاالت على اتصال دائم بمعظم هذه المتغيرات سا

تخصصه على األقل في ظل التطورات العلمية والمعرفية وما تشهده عملية التدريس من تطورات 
حديثة من حيث األساليب والطرق والمجاالت واألنشطة والمشاركة الفاعلة بين عدة متغيرات تم رصدها 

لخ، ولعل هذا إواألساليب والطرق التدريسية...  المحلي والطلبة والمناهج في البداية تتمثل في المجتمع
)جابر  األمر يزيد من ثقة المعلم بنفسه واحترام طلبته له، وذويهم، ورضا المدير والمشرف عن أدائه

 .(2005، وآخرون
 

دراسية، عملية التدريس باألساس على منهاج دراسي مطبوع في كتب دراسية لمختلف الصفوف التقوم 
حيث يعتبر الكتاب المدرسي المصدر الرئيس واألول للمحتوى والخبرات، فهو يركز باألساس على 

ن المعلمين قد تعودوا أن يعتمدوا إث المادة الدراسية، ويستخدم في التركيز على المادة الدراسية، حي
ه لمعلومات ومعارف على مصدر واحد مكتوب، وهو الكتاب المدرسي وذلك لعدة اعتبارات، وهي تقديم

قال وأفكار منظمة، بشكل منطقي يالئم التكوينات العقلية للكبار والصغار، كما يساعد المعلم في االنت
إلى أخرى، ويساعد الطالب على االستيعاب والحفاظ على التذكر،  ةمن موضوع إلى آخر، أو من فكر 

لمعلومات، إذ يعرض المعلومات ويساعد في عدم بذل الجهد الكبير من قبل المعلم للوقوف على ا
ويستنبطها من مصادرها األصيلة، ويقدمها للمعلم والطالب، ويجنبهما عناء البحث عنها، وتقصيها في 
مصادرها األولية، كما يطمئن المعلم إلى ما فيه من معلومات ومعارف وأفكار وصحتها، ألنه يعد من 

)المعايطة، والجغيمان، ة العلمية المعروضة قبل علماء مختصين في المناهج وذوي خبرات في الماد
2013.) 
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 :األهداف العامة لتدريس العلوم 11.1.2
 

عداد األفراد ينطلق  تدريس العلوم من مجموعة من األهداف التربوية، والتعليمية التي تسعى إلى تربية وا 
ن امتالك بطريقة علمية سليمة تتماشى مع متطلبات المجتمع واحتياجاته، وذلك عن طريق تمكنهم م

 .(2010)عطا اهلل،  تلك األهداف المختلفة
 

إلى أن أهدف تدريس العلوم تتباين تبعًا لنظرة القائمين على السياسات  (2007أبو جاللة )ويشير 
ل عام فإن تدريس العلوم يهدف التربوية، وتبعًا لنظرتهم إلى تدريس العلوم على وجه الخصوص، وبشك

اكساب المتعلمين ئق والمفاهيم والتعميمات العلمية، و ى اكتساب الحقاتطوير قدرة المتعلمين علإلى: 
نمية تلمعلومات في واقع حياة المتعلمين، و توظيف المعارف واهارات التفكير العلمي بمنطق سليم، و م

قضايا العلمية والبحث عن األسباب، تدريب المتعلمين على مناقشة الاتجاهات إيجابية نحو العلوم، و 
 بط بين الجانبين النظر والتطبيقي.ارات الر ممارسة مهو 
 

 تتمثل في:ألهداف العامة لتدريس العلوم إلى أن ا( 2010)عطا اهلل  وُيشير
 
 يمان باهلل تعالى من خالل التبصر في الكون ومكوناته والتعرف إلى القوانين التي تحكمه.تعميق اإل .1
تكون دراسة العلوم وسيلة لفهم البيئة بطريقة  لمام بالحقائق والمفاهيم العلمية بصورة وظيفية، لكياإل .2

 .تتماشى مع روح العصر
القيم واالتجاهات العلمية المناسبة بصورة وظيفية مثل األمانة العلمية واحترام آراء اآلخرين  اكتساب .3

 .الموضوعية ونبذ الخرافات
 المختلفة. اكتساب مهارات عقلية بصورة وظيفية، وذلك من خالل استخدام العمليات العلمية .4
اكتساب مهارات علمية وعملية مناسبة وبصورة وظيفية مثل تداول األجهزة واألدوات، والمحافظة  .5

 عليها، وجمع العينات من البيئة وحفظها.
اكتساب مهارات علمية وعملية مناسبة وبصورة وظيفية مثل حب القراءة العلمية والتجريب، والعمل  .6

البسيطة، وزيارة المتاحف العلمية، والقيام بالرحالت العلمية  اليدوي وهواية صنع األجهزة العلمية
 .الكتشاف الظواهر الطبيعية والصناعية في المجتمع

اكتساب ثقافة تقنية تمكن من فهم اآلثار المتبادلة لكل من العلم والتقنية في المجتمع وتساعد في  .7
 الواعية في الحياة اليومية. اتخاذ القرارات

ج العلمية والعلماء العرب والمسلمين ودورهم في تقدم العلوم والحضارة اإلنسانية، التعرف إلى المناه .8
 وكذلك المناهج العلمية ومنجزاتهم.



30 

 
( 2015وذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في وثيقة الخطوط العريضة لمناهج العلوم الفلسطيني )

ربية والتعليم )وزارة التالعلوم الفلسطينية هي ( أن األهداف العامة لمنهاج 9 – 1للمرحلة األساسية )
 (:2015الفلسطينية، 

 
علوم  والطاقة،علوم المادة  ة،يوالبيئاكتساب معارف أساسية وفق مجاالت المحتوى: العلوم الحياتية  .1

 األرض والفضاء.
 معها.اكتساب المعرفة العلمية بصورة وظيفية لفهم البيئة المحلية والعالمية والتفاعل اإليجابي  .2
 اكتساب ثقافة علمية وتكنولوجية لفهم طبيعة العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع الفلسطيني. .3
 رات الحياتية.تنمية المها .4
 تحقيق أهداف العلم من وصف وتفسير وتنبؤ، وضبط وتحكم. .5
 توظيف عمليات العلم األساسية والمتكاملة. .6
 لمرتبطة بها.اكتساب اتجاهات إيجابية نحو العلوم والمهن ا .7
 

ترى الباحثة أن قائمة أهداف العلوم وتدريسه كانت تمتاز بالشمولية والتنوع والتعدد  من خالل ما سبق
خضاع  في مجال الخبرات العلمية والحياتية، والتفاعل مع كل ما يحيط بمادة العلوم، ومنهاج العلوم، وا 

من العلماء، والمفكرين الذين طوروا في  ن سبقمجهود ل اهذه المواد إلى التجارب العلمية البناءة وتقدير 
العلوم وبرنامجها التدريسي وأهداف بناء منهاجها، وطريقة تدريسه القائمة على االكتساب للمعارف 

 وم األخرى من خالل دراسة العلوم.والعل
 

 أهداف تدريس العلوم إلى اآلتية: مستويات (2011) الخزرجيويقسم 
التدريس وهي عامة وطويلة المدى وتصاغ في عبارات مجردة ال أو أغراض  األهداف العامة: .1

أهداف  ألي‘تختص بفرع معين من العلوم أو نوع معين من السلوك أو نتاج إلى تجزئتها وتحليلها 
 أقل عمومية.

وهي أقل شمواًل وتحتاج إلى وقت أقصر من األهداف العامة وهي مثل األهداف  األهداف الفرعية: .2
 األهداف التدريسية المقررة في كتاب العلوم للمرحلة االبتدائية.العامة، وهي مثل 

وهي أهداف قصيرة المدى تتحدد بدقة األهداف من تعلم مادة  األهداف السلوكية أو اإلجرائية: .3
العلوم وهي عبارات دقيقة تصف سلوك أو أداء المتعلم بعد التعلم أو هي وصف للسلوك الذي قصد 

 نه يظهر في مواقف تعليمية الحقة.احداثه في المتعلم، حيث أ
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وتشير الباحثة إلى أن التقسيمات السابقة ألهداف تدريس العلوم ومستوياتها تتوافق مع االستراتيجية 
ن أي مادة دراسية تستند إلى تلك األهداف إأهداف التدريس بشكل عام، حيث  العامة لمستويات

بذلك تتماشى مع متطلبات العصر في التدريس،  العامة، أو الفرعية، أو السلوكية واالجرائية وهي
 .لقوانين التعلم والتعليم برمتهاوتخضع 

 
 :تقويم المناهج والكتب المدرسية  12.1.2

 
ُتعد عملية اّلتقويم إحدى العمليات الالزمة لضمان استمرار نجاح العملية اّلتعليمية، وتحسين 

في توفير المعلومات والبيانات الالزمة  ويساعد التقويم المنظومات والمؤسسات التربويةممارساتها، 
 لتطوير أو بناء منهاج جديدة.

 
 دواعي تطوير المناهج:

نما يهدف إلى تحديد أوجه القصور والضعف أو  إن أي تقويم للمنهاج الدراسي ال يتم بشكل عشوائي وا 
 تدعو أو توجب لى أمورٍ إ (2011) الوكيل ومحمود يشيرالقوة، ومن ثم البدء بتطوير المنهاج، ولهذا 

 :وهيالمنهاج تطوير محتوى 
 

والتقارير على سوء المناهج الحالية من راء عندما تجمع كل اآل :قصور محتوى المناهج الحالية أواًل:
 خالل:

على نوعية وصالحية دال مؤشر تعتبر  والتي ؛االمتحانات المختلفة التي يؤديها الطالب نتائج .1
 .محتوى المناهج المتبعة

وخاصة إذا  المختلفة،سوء جوانب المحتوى  التي تدل على راء والفنيين؛وجهين والخبتقارير الم .2
 .التقارير بموضوعية تامة صيغت هذه

قويًا إلعادة النظر في  فإن ذلك في حد ذاته يعتبر دافعاً  عامة؛انخفاض مستوى الخريجين بصفة  .3
 محتوى المناهج وتطويرها.

جوهريًا في محتوى المنهاج، فإنها تؤدي إلى ضرورة  راً وخاصة إذا أظهرت قصو  البحوث؛نتائج  .4
المنهج، ويجب في هذه الحالة أن تكون هذه البحوث مبنية على أساس علمي  تطوير محتوى

 المسؤولين.لخطة عامة مدروسة ومتفق عليها من قبل  ومتنوعة مختارة وفقاً 
من محتوى المناهج الحالية ي العام بقطاعاته المختلفة يشكو أإذا ما ظهر أن الر  العام؛ي رأال .5

 .هينرادعمت هذه الشكوى بالحجج واألسانيد واألدلة والب وخاصة إذا ما
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جيل  إن  وحيث  التربوية:والبيئة والمجتمع والمعرفة والعلوم  الطالبعلى  رأالتي تط راتثانيًا: التغي
ومستوى تفكيره،  شاكلهاليوم يختلف عن جيل األمس في أمور عديدة، في عاداته وثقافته واتجاهاته وم
الطالب دائمة التغير،  وفي نظرته للحياة نفسها، وفي عالقته بمن حوله، وكذلك البيئة التي يعيش فيها

الجوانب األخرى، وقد أدت  سريعة التبدل، وكل تغيير في أحد عناصرها يؤدي إلى تغيير في كافة
العقل، والمجتمع الذي ينتمي إليه  يتصورها التكنولوجيا الحديثة إلى زيادة سرعة هذا التغيير بدرجة ال

واالجتماعية، والمعرفة هي األخرى  الطالب في تغير مستمر من ناحية نظمه السياسية واالقتصادية
، زايدفالنظريات تتغير والمعلومات تت تتغير، كل يوم تأتي إلينا بالجديد مما يبتكره اإلنسان بفكره،

عصر يطلق عليه اآلن عصر االنفجار  والى، لدرجة أننا نعيش فيتترات واالكتشافات تتالحق واالبتكا
 .المعرفي، وكذا العلوم التربوية بدورها في تغير مستمر

ويمثل ذلك احتياجات المجتمع في المستقبل،  المستقبل:التنبؤ باحتياجات الفرد والمجتمع في  ثالثًا:
ع وللحاضر، تؤدي للتنبؤ ببعض األمور شاملة للواقدراسة  ويمكن التنبؤ بهذه االحتياجات عن طريق
 المرن.الدقيق  طلى التخطيإراسة الد واالحتياجات في المستقبل على أن تستند

من الضروري التطلع إلى الدول التي قطعت شوطًا بعيدًا في طريق  :المقارنة بأنظمة أكثر تقدماً  بعًا:ار 
يع أن يحكم على شيء بطريقة سليمة إال عند ، فاإلنسان ال يستطراتهالالستفادة من خب المدنية والتقدم

 التوجهات الدولية للرياضيات والعلومالدراسات الدولية مثل دراسة بأشياء أخرى، ولعل نتائج  مقارنته
(TIMSS )ومن خالل  راسة الدولية،في الدول المشاركة في هذه الد العلومالتقدم في تعليم  تظهر مدى

تستطيع الدول التي حصلت على نتائج منخفضة راسة ي توفرها هذه الدالت االستفادة من قواعد البيانات
 .حصولها على هذه النتائج أن تحدد أسباب

 

 :مفهوم التقويم التربوي للمناهج  13.1.2
 

تقدير مدى صالحية ومالئمة المنهاج للمتعلمين من خالل معرفة مدى ما حققُه من  إلىالتقويم  ُيشير
ية التقويم ال ترمي فقط إلى معرفة نقاط القوة والضعف في المنهاج عمل أن  أي أهداف تربوية منشودة. 

نما تعمل على تقوية نقاط القوة وتالفي نقاط الضعف من خالل معالجتها بما يكفل صالحيته لتحقيق  وا 
األهداف التربوية بأحسن صورة. حيث أن تقويم المنهاج يتناول جانبين جانب البناء وجانب التنفيذ فال 

ر حكم على منهاج معين بصورة صحيحة مهما يبذل من جهد في مجال التخطيط والبناء يمكن إصدا
مالم يوضع موضع التنفيذ ويعمل على تقويمه في ضوء األهداف الموضوعة بما يعمل على تطويره 

 (.2011)حمودي، وتحسينه 
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لما ينتج عن تلك  ويشكل تقويم المناهج إحدى العمليات الضرورية في مجال العملية التربوية، نظراً 
العملية من مراجعة ومتابعة وتعديل مسارات للوصول إلى األهداف المرسومة لهذه العملية، باإلضافة 
إلى تطويره، وذلك لكي يالئم احتياجات األفراد، والمجتمع، والتغير السريع في المعرفة من حيث 

 المنهاج في األدب التربوي.تراكمها وتطورها فقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم تقويم 
 

عملية دراسة وتشخيص مستمر، تستهدف: التعرف " بأنها (2004واللولو ) عفانة كٍل من فقد عرفها
على نواحي القوة والضعف في المنهاج، بقصد تحسينه وتطويره في ضوء أهداف تربوية مقبولة 

 متعارف عليها مسبقًا".
 

المنهاج بوسائل فعالة وذات فائدة والبد من التخطيط الجيد  كما أنه من الضروري أن تتم عمليات تقويم
لعمليات التقويم حتى تحقق الغرض المرجوة منها، وتحقق الهدف من عمليات التقويم المختلفة، 
وليتحقق ذلك فالبد من أن يكون هناك قواعد ومعايير وأسس يستند إليها عند عملية تخطيط التقويم، 

، ومتقاربة من حيز الوجود وأكثر وضوحًا، والبد من إتباع معايير وأسس لتعطي نتائج أكيدة ومنطقية
 التقويم الجيد من حيث التخطيط والتنفيذ الجيد لهذه األسس والمعايير التقويمية.

 
فالمعايير هي المعرفة األساسية والكفايات الالزمة لتحقيق الجودة في التعليم، ويعتقد البعض أن 

عليمية وأن ظهور المعايير بالتعليم لم يضف جديدًا، وفي هذا الصدد يقول المعايير هي األهداف الت
أن كاًل من المعايير واألهداف هما وصفًا لما يجب أن يعرفه المتعلم  (2007المغربي وعبد الموجود )

ويكون قادرًا على أدائه ولكن االختالف يأتي في أن األهداف يتم وضعها لتعبر عن الرؤية المشتركة 
 ليس ليتم قياسها، أما المعيار أو المستويات المعيارية تكتب وعملية التقويم مالزمة لها.ولكن 

 
والمعايير تقوم على االعتقاد القائل بأن األسلوب المنظم لإلصالح ضروري لحصول تغير ذي معنى، 

في  مع أن الكثير من األهداف تركز على تحسين تّعلم الطلبة، فإن المعايير تصف المحتوى المهم
العلوم الذي يجب تّعلمه واألساليب التدريسية وحاجات التطور المهنية للمعلمين وتقنيات التقويم ذات 

 (.2011)خطايبة، األساس العريض التي يجب استخدامها إلظهار التقدم 
 
من خالل ما سبق أن التقويم الذي يستمد محكاته مباشرة من المعايير سوف يلعب دورًا الباحثة ستنتج ت
الوقت نفسه  همًا في السياسة التعليمية، حيث يمكن أن يعمل كرافعة لتحسين التعلم في العلوم، وفيم

 .كمقياس لهذا التحسن
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 ولتحقيق أهداف تقويم المنهاج ينبغي أن يتصف المنهاج بعدة خصائص :خصائص التقويم الجيد
 :كما يلي (2014) القضاة وآخرونها أورد
 
نها عملية إتي يجب أن تؤخذ في االعتبار، أي تريع الجوانب ال الشمولية: أي أن تنصب على .1

 شاملة لألهداف الًتربوية ومكونات المنهاج.
االستمرارية: أي أنه عملية مستمرة تسير مع أجزاء المنهاج، وعملياته ويستمر لقياس جوانب القوة  .2

 والضعف في كل جوانب العملية الًتربوية.
ًترك فيها كل من له عالقة ابتداء من الطالب والمعلم والمشرف التعاون: فهو عملية تعاونية يش .3

 الًتربوي والمدير وولي أمر الطالب والمتخصصين والمؤسسات التعليمية.
الموضوعية: أي ال يكون التقويم ذاتيًا، ولكي تتحقق الموضوعية يجب أن يكون تكون هناك  .4

قوم عند تقدير مستوى األداء أثناء قيامه مؤشرات أداء لكل جانب من جوانب التقويم يسترشد بها الم
 بالتقويم، وال يتأثر بالتالي التقويم بذاتية من يقوم.

 االرتباط باألهداف: يتم تقويم المنهاج في خط يتماشى مع فلسفة المنهاج وأهدافه. .5
 االقتصادية: أي يراعى في التقويم االقتصاد في الوقت والجهد والتكلفة. .6

نما تتفاعل مكوناتها بالشكل الخ إن تلكويمكن القول  صائص ليست منفصلة عن بعضها البعض، وا 
 .يحقق في النهاية التقويم الجيد الذي

 
 :وظائف التقويم وأغراضه  14.1.2

 
في الحكم على مجرياتها  العملية التعليميةحيث يساعد القائمين على يؤدي التقويم وظائف متعددة 

 قويم التربوي وظائف، هي:أن للت (2004) سيد وسالموتحقيق أهدافا، وذكر 
 
الحكم على قيمة األهداف التعليمية والتأكد من مراعاتها لخصائص وطبيعة الفرد المتعلم والفلسفة  .1

وحاجات المجتمع وطبيعة المادة الدراسية، كما يساعد التقويم على وضوح هذه األهداف ودقتها 
 وترتيبها حسب األولوية.

المسار الذي تسير فيه العملية التعليمية وهذا يؤكد الوظيفة اكتشاف نواحي الضعف والقوة وتصحيح  .2
 التشخيصية العالجية معًا للتقويم الًتربوي.

مساعدة المعلم على معرفة مستوى طلبته، والوقوف على قدراتهم ومشكالتهم وبهذا يتحقق مبدأ  .3
 الفروق الفردية.
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ر مدى مالئمة المنهاج لظروفنا التعرف على فعالية المناهج الدراسية، فالتقويم ضروري الختبا .4
 وحياتنا وأهدافنا الوطنية.

مساعدة المعلمين على إدراك مدى فاعليتهم في التدريس وفي مساعدة المتعلمين على تحقيق  .5
أهدافهم وهذا التقويم الذاتي من شأنه أن يدفع بالمعلم إلى تطوير أساليبه وتحسين طرقه وبالتالي 

 رفع مستوى أدائه.
األمور بمستوى أبنائهم: وذلك من خالل المعلومات الواقعية والموضوعية والشاملة  تعريف أولياء .6

التي يوفرها التقويم عن الطالب، مما يساعد في وضع األسس الصحيحة للتعاون بين البيت 
 والمدرسة.

تيسير مهمة اإلدارة المدرسية: فالتقويم يساعد اإلدارة المدرسية على تحقيق األهداف التعليمية  .7
اإلدارية وتشخيص مواطن القوة والضعف في المنهاج، واألساليب واألنشطة وتصنيف الطلبة، و 

 .ويفيد كذلك في الكشف عن الضعف في التسهيالت المدرسية من معامل، ومكتبة ومالعب وغيرها
نا إمكانية التنبؤ نظرًا لثبوت سلوك الفرد نسبيًا فإنه يمكننا التنبؤ بسلوكه، وبواسطة التقويم يمكن .8

مكانات يمكن االستفادة منها لمعرفة أداءه  التعرف على المستوى الحالي للفرد وما لديه من قدرات وا 
 مستقباًل.

خدمة أغراض البحث العلمي: حيث يمكن االستفادة من التقويم في معرفة أثر تطبيق برنامج  .9
 .لمشكالت التعليميةتعليمي معين، أو مدى مالئمة طريقة من طرق التدريس، أو الحلول المقًترحة ل

 
ما يسفر عنه التقويم من نتائج يجب أن تستخدم في تحسين المنهاج وتطويـره، في  وترى الباحثة أن

تغيير الكتب المقررة، أو حذف بعض موضوعاتها، أو إضافة موضوعات جديدة وال يكون التقويم هو 
 الهدف بل وسيلة لتطوير العملية التعليمية.

 
تقدير مدى ل غراض تعليمية:أتتمثل في أغراض تقويم المنهج أن للتقويم  (2008) سالمة ويضيف

وتوجيه العملية ، الكشف عن نواحي القوة والضعف عند الطلبةو األهداف،  في تحقيقتقدم الطلبة 
لخدمة أغراض  أغراض توجيهية:و ،وبذلك يصبح التقويم عملية تشخيصية وقائية عالجية، التعليمية

م اإلدارية ويتمثل في االحتفاظ بسجالت خاصة لكل طالب يمكن االستفادة منها المدرسة من المفاهي
توى المناهج وطرق التدريس قييم محتل أغراض تتعلق باألبحاث:و ،عند نقل الطالب من مدرسة ألخرى

والوسائل التعليمية التي تصلح لتحقيق أهداف معينة لمجموعة معينة من الطلبة تحت شروط أو عوامل 
 عينة ويتطلب تحديد كل هذا التجريب والتقويم على أسس علمية سليمة.بيئية م
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 وهي: (2008؛ عطية، Mehrens, Lehmann, 2007)ولتقويم المناهج أغراض أخرى، أشار لها 
التأكد من مدى مالئمة عناصر المنهاج ألهداف التي بلغها منفذو المنهاج، و تحديد مستوى تحقيق ا

ات التي تساعد امداد صناع القرار بالمعلومات والبيانللطلبة واحتياجاتهم، و راحل العمرية المختلفة للم
تحديد مدى ج، التخاذ القرار المناسب بشأنها، و تحديد أوجه القصور في المنهاعلى التخطيط الجيد، و 

مواجهة  تمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات، واالستفادة مما درسوه وتوظيفه في
 تقديم تغذية راجعة سليمة عن عناصر المنهاج.قف الحياة، و موا
 

 :التقويم والمناهج المدرسية  15.1.2
 

ُتعد عملية اّلتقويم إحدى العمليات الالزمة لضمان استمرار نجاح العملية اّلتعليمية، وتحسين 
هذا ّكله ممارساتها، وأدوار المشاركين فيها، من خالل متابعة سير عملياتها، ومراجعتها باستمرار. و 

قائم؛ ألجل اّلتطوير الدائم، بما يّحقق الموازنة الدقيقة ما بين تراكم المعرفة، ومستويات احتياجات 
 المجتمع، وأفراده.

 
ويتم تطبيق اّلتقويم بشكل خاص على المنهج المدرسي، وهو تقويم تعددت تعريفاته في األدب اّلتربوي؛ 

اّلتربوي تقع معاينة كّل ممارسة تقويمية، ومن ذلك تقويم تعريًفا لّلتقويم  (2001) الدوسريفقد وضع 
شيء ما، أو تقدير قيمة معينة  إصدار الحكم علىهو يعرف اّلتقويم التربوي بّأنه المنهاج المدرسي، ف

 .له
 
تنبثق عالقة الكتاب المدرسي بالتقويم من عالقة التقويم بالمنهاج، وذلك باعتبار الكتاب وسيلة و 

يق أهدافه، وبما أن عملية التقويم معنية بمعرفة قدرة المنهاج على تحقيق األهداف المنهاج في تحق
التي تم وضعه من أجلها، فإن عملية التقويم ال يمكن أن يستغني عنها الكتاب المدرسي. فالقائمين 

داف على العملية التعليمية بحاجة مستمرة لتقويم الكتاب المدرسي بقصد معرفة فعاليته في تحقيق األه
 ، وعطية،)الهاشمي التي تم وضعه من أجلها أو مدى تمثيل محتواه ألهداف المنهاج وصلته بها

2011). 
 

 مصممين ( مإلى نوعين: تقويم داخلي )أي من داخل البرنامج عليهيقسم التقويم حسب القائمين 
، في حالة قيام من قبل جهة رسمية أو من قبل باحث( المنهاج، وتقويم خارجي )أي من خارج البرنامج

التقويم من الداخل، يكون المقوم أعرف من غيره بأهدافه وبطريقة تنفيذه، وبالتالي يكون أقدر من غيره 
على الحكم على مدى نجاحه أو اخفاقه، وتحديد إيجابياته وسلبياته، ولكنه يكون عرضة للتحيز، وعدم 
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الموضوعية وعدم التحيز عند إصدار رؤية العيوب كعيوب. أما التقويم الخارجي فمن أبرز مزاياه 
عطاء القيمة للبرنامج، ويتطلب مثل هذا التقويم ضرورة وضوح جميع عناصر البرنامج بكل  الحكم وا 
تفاصيلها بما في ذلك األهداف وخطة التنفيذ. فوجود عين أخرى تنظر بتمعن في برنامج ما في ضوء 

وجهات نظر واجتهادات جديدة تشكل قوة مضافة  أهدافه أو في ضوء معايير جديدة تتيح لذلك البرنامج
 .(1984لي، بإلى تلك التي كانت لدى واضعيه مما قد يفتح آفاًقا أرحب لتطويره )الش

 
 تحليل محتوى منهاج العلوم:  16.1.2

 
تعني كلمة التحليل تفكيك الشيء إلى أجزاءه، وهو عكس التركيب، وبهذا فإن تحليل المنهاج هو 

 (.2010)زيتون، ه وتنظيماته ومكوناته، وهو عكس إعداد المنهاج تفكيكه إلى أسسه وعناصر 
 
الكتب، فإن كان المقرر قد  المعالجة التفصيلية لموضوعات المقرر في"بأنه  تحليل المحتوى فعر  يُ و 

الموضوعات كما وردت في الكتاب  حدد ووضع في فهرس الكتاب، فإن التناول التفصيلي لهذه
على حقائق ومعارف ومفاهيم وتعميمات  ها محتوى المنهج، ويشمل عادةالمدرسي هي التي يطلق علي

 (.16: 2003، اللقاني والجمل)" ونظرياتومبادئ وقوانين 
 

والعالقات والقوانين  مجموعة من التعريفات والمفاهيم"على أنه  (93: 2004)يونس وآخرون ه فيما عّرف
الكتب المدرسية المقررة على  مادة التعلم في أحدوالقيم واالتجاهات التي تشكل رات والنظريات والمها

معايير علمية محددة بهدف تحقيق  ، يتم اختيارها وتنظيمها وفقراسيةالد راحلالطالب في أي من الم
 ."أهداف التربية

 
وعرفه عطية بأنه: "أسلوب أو أداة للبحث العلمي يمكن أن يستخدمها الباحث في مجاالت بحث 

كلها، شا من حيث الظاهر والمضمون الصريح للمادة التي يراد تحليلهالمحتوى  لوصف متنوعة
 (.143: 2010 عطية،)ومحتواها وتلبية تساؤالت البحث أو فروضه األساسية" 

 
الخطوط العريضة أو المكونات األساسية لمحتوى منهاج "العلوم درجة توفر وُتعّرفه الباحثة بأنه: 

، الكتبفحات صفحة من صحسب الفقرة الموجودة في كل ورين، والحياة" للصفين الثالث والرابع المط
 داة التحليل التي أعدتها الباحثة.أخالل ويتم التعّرف على هذه الدرجة من 
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 :أغراض وأهداف تحليل المحتوى 17.1.2
 

ُيستخدم تحليل المحتوى في مجال المناهج الدراسية بشكل عام، وفي مناهج العلوم بشكل خاص في 
تحديد مدى توافق المناهج بالمعايير  (:2010)زيتون،  : يشير إليهااف نهائية منهاتحقيق أغراض وأهد

الكشف عن ي ينبغي توافرها في منهاج العلوم، و العامة كاألسس والعناصر والتنظيمات المنهاجية الت
، وطريقة بحث، وأسلوب في مدى التزام المنهاج بالمعايير الخاصة المستمدة من طبيعة العلم كمادة

معايير خاصة تتعلق بمنهاج تحديد مدى التزام المنهاج وفق معايير عامة أو ، باإلضافة إلى لتفكيرا
 العلوم.

 
استكشاف وتشخيص أوجه القوة والضعف إلى أن تحليل المحتوى يهدف إلى  (2004طعيمة )وُيشير 
ئج البحثية التي تم لنتاتزويد المؤسسة التربوية بالمعلومات والكتب المدرسية والمواد التعليمية، و في ا

في مؤلفين والمطورين لمحتوى المنهاج، والمساعدة تقديم اإلرشادات التي تساعد الالوصول إليها، و 
تبيان التوجهات كل، وفي إعداد المعلمين وتطويرهم، وكذلك عملية برامج الدراسة ومناهجها ك

يات التأكد من تحقق األهداف والغا، و التعليمية السائدةواالتجاهات العامة والخاصة للمناهج والمواد 
 التعليمية التعلمية المتوخاة.

 
معرفة ماهية المحتوى في يمكن تحديد أهداف تحليل المحتوى في المجال التربوي والكتب المدرسية و 

تحسين نوعية الكتب ، و والقوانين واالتجاهات والمهارات ومكوناته من األفكار والمفاهيم والمبادئ
الكشف عن جوانب ، و زمة لتحقيق أهداف المنهج التربويمواد التعليمية ورفع كفاياتها الالالمدرسية وال

القوة والقصور في الكتب المدرسية والمواد التعليمية بهدف تحسينها وبيان أي الموضوعات فيها أكثر 
تزويدهم بما قديم العون لمؤلفي الكتب والناشرين والمعنيين بإعداد الكتب المدرسية عن طريق ت، و قيمة

وتصميم  طينبغي تجنبه وذلك عندما يكون التحليل األغراض التخطي ينبغي تضمينه في المحتوى وما
 (.2012العظيم،  محمد وعبد) الكتب المدرسية

 
، تحديد أنماط التفكير والمهارات العقلية التي ينميها الكتاب المدرسيوكذلك يفيد تحليل المحتوى في 

جراء موازنة بين المو  تعرف المستويات المعرفية ، و اجات الطلبة وميولهم واحتياجاتهمحتوى وحا 
مادة تحديد مستوى العالقة بين شكل المحتوى ووضوح ال، و التي يشدد عليها الكتاب المدرسي واألهداف

لتي يتنا تحديد مدى كفاية الكتاب المدرسي في معالجة الموضوعات ا، و التي يقدمها الكتاب المدرسي
عداد ، و يد القيم السائدة في المحتوى وأنواعهاتحد، و ولها المساعدة ، الفصلية واليومية بإحكام الخططا 

 (.2011، وعطيةالهامشي ) ت التحصيلية وفق جداول المواصفاتفي بناء االختبارا
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هو تحسين نوعها  ،الهدف الرئيس من تحليل الكتب المدرسية، والمواد اّلتعليمية إجماالً ترى الباحثة أن و 
ن خالل توفير المالحظة الدقيقة، والموضوعية التي يمكن الوثوق بها لمدى تكرار صفات معينة م

ب غير الدقيق لمدى تكرار فر تحليل المحتوى بدياًل لالنطباعات الذاتية، والحساو للمحتوى، كما ي
 .الظواهر

 
 :خصائص تحليل المحتوى  18.1.2

 
، وأورد الخصائصأنه يتميز بمجموعة من في ضوء مفهوم تحليل المحتوى وأهدافه السابقة نالحظ 

مجموعة من  :(2011، وعطيةالهامشي و )، (2012العظيم،  محمد وعبدو ) ،(2004، )طعيمة
 :تتمثل فيما يلي الخصائص

 
ود وصف مادة االتصال المسموعة هنا أن تحليل المحتوى يقف عند حدالمقصود بالوصفية  :الوصفية

يعني بتحديد سمات ظواهر النص كما هي من دون  بمعنى أنهأو المقروءة وصفا ظاهريا كما هي 
 .ر إلى نوايا صاحب النص أو شخصيتهالنظ

وتعني أن ينظر إلى الموضوع نفسه كما هو، واالبتعاد  :الموضوعيةبوكذلك يتصف تحليل المحتوى 
وع وظواهره، بمكونات الموض عن الذاتية وعواملها، وابتعاد الباحث عن االفتراضات المسبقة، والتزامه

، وصالحيتها لقياس ما وضعت لقياسه صدق األداة ولكي يوصف األسلوب بالموضوعية يقتضي:
ثبات األداة بإعطاء النتائج نفسها إذا ما أعيد استخدامها من باحثين آخرين أو من الباحث نفسه وهذا و 

عليها بين القائمين بعملية التحليل مسبقا وتعريفا إجرائيا لكل فئة من الفئات متفق  يتطلب تحديد فئات
 التحليل.

على التقدير الكمي، ويعد التقدير الكمي  اعتماده :الكمية وكذلك فإن من خصائص تحليل المحتوى
 على دقة البحث مما يقود إلى االطمئنان إلى النتائج. أساسا للحكم على مدى انتشار الظاهرة، ومؤشراً 

التي يمر بها التحليل،  والخطواتتتضح فيها الفروض  عني أنه يتم في ضوء خطة علميةوي :التنظيمو
 .ما ينتهي إليه الباحث من نتائج إلى وتتحدد فيها فئات التحليل ووحداته وصوالً 

والمقصود بالعلمية هنا توافر شروط من أهم خصائص تحليل المحتوى  :العلميةوتعتبر خاصية 
 ف دراسة ظواهر المضمون، ويهتم بوضعتحليل المحتوى يستهد ألنالموضوعية في أسلوب التحليل 

 .قوانين لتفسيرها، والكشف عما بينها من عالقات، ويقوم على الموضوعية والصدق والثبات في أدواته
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مضمون  يتسم تحليل المحتوى بأنه يتناول المحتوى من زاويتين:حيث  :والمضمون الشكلإضافًة إلى 
اهات والقيم والمهارات دئ والقوانين والنظريات واالتجالمحتوى من األفكار والمعارف والحقائق والمبا

 كبيراً  الشكل الذي ينقل به المضمون إلى المتلقي أو المتعلم على افتراض أن للشكل دوراً ، و ودالالتها
 إلى المتلقي. في إيصال المضمون بكل مكوناته

ن الظاهر للمادة، المحتوى بدراسة المضمو  كذلك يجب أن يهتم تحليل النص:يتعلق بظاهر  وفيما
الرموز واأللفاظ التي تعبر عن المضمون من دون التعمق في  وتحليل المعاني الواضحة التي تحملها

 دراسة نوايا الكاتب أو المؤلف أو تتبع مقاصده.
أنه يجرى بهدف اكتشاف المعرفة والتنقيب عنها، حيث إنه  الكشف والتنقيب:بوتحليل المحتوى يهتم 
عرضها عرضا كليا كامال لتضاف إلى المعارف التي تم  شكل دقيق ونقدها ثموفحصها وتقصيها ب

 التوصل إليها.
يرتكز على منطلقات لتحقيق مصداقيته  حيث إنه المصداقية:بوأخيرًا يجب أن يتسم تحليل المحتوى 

 التي يقصدها الكاتب أو صاحبإن المعاني التي تتضمنها مادة االتصال هي نفسها المعاني  ومنها:
ن الوحدات التي يتكون منها المحتوى ينبغي أن تكون متوازنة إلى حد ما.، و النص  ا 

 

 طرق تحليل المحتوى: 19.1.2
 

بأن لكل موضوع دراسي  في االستخدام، علماً  هناك طريقتان لتحليل المحتوى تعتبران األكثر شيوعاً 
 :(2008)الدسوقي،  طريقته الخاصة في تحليل محتواه تتناسب مع طبيعته

 
تقوم على تجميع العناصر المتماثلة في المادة الدراسية في مجموعة واحدة باستخدام  يقة األولى:الطر 

الكلمات المفتاحية وحصرها وجدولتها في فئات ومستويات مثل مجموعة الحقائق والمفاهيم، ومجموعة 
 القواعد والقوانين.... إلخ.

موضوعات رئيسة، ثم تجزئة هذه الموضوعات  تقوم على تقسيم المادة الدراسية إلى الطريقة الثانية:
إلى موضوعات فرعية. وقد يلجأ الباحث إلى تحديد األفكار الرئيسة في الوحدة، واألفكار الفرعية التي 

 .تنتمي إليها
 

وتتم عملية تحليل الكتب الدراسية، ومنها كتب العلوم من خالل معايير محددة ُتستخدم أساسا للحكم 
ّأنه يمكن تلخيص معايير تحليل  (2011) خطايبةب، ومدى صالحيتها؛ ويذكر على أهلية تلك الكت
 كتب العلوم كما يلي:
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الخصائص العامة للكتاب: من ناحية الشكل الخارجي، وتسلسل المادة اّلتعليمية، والرسوم،  .1
 والصور، وطريقة توزيع المادة اّلتعليمية.

 ة، واّلنشاطات والرسوم، واألشكال.إشراك الكتاب للطالب، من حيث: عرض المادة العلمي .2
استيعاب الكتاب الموضوعات ذات الّصلة ببرامج العلوم الحديثة: من ناحية الموضوعات،  .3

 والقضايا االجتماعية، والبيئية، واالتجاهات الحديثة لمناهج العلوم.
 مقروئية الكتاب: وتعني قدرة الطالب على فهم المقروء. .4
رائق اّلتفكير العلمي، من حيث: مهارات جمع البيانات، وصنع االستقصاء العلمي: باستخدام ط .5

 القرار، واستخدام اّلتفكير اّلناقد، والمهارات اّلذهنية.
تحليل أسئلة الكتاب: وتشمل األسئلة المفتوحة، والمغلقة، واّلتجميعية، واّلتشعبية، وأسئلة اّلتقويم،  .6

 واّلتوكيد.
 عناصر اّلثقافة العلمية. اّلثقافة العلمية: بمعنى أن يحوي الكتاب .7
قائمة المحتويات، واألشكال، ومعجم المصطلحات: من خالل وضع قوائم بالمحتويات، واألشكال،  .8

 واالختصارات العلمية، إضافًة إلى األنشطة، والمراجع األساسية. 
 

 الفلسطينية: مناهج العلوملالخطوط العريضة   20.1.2
 

ية التي تساهم في النمو الشامل المتكامل للشخصية األساس الدراسيةتعد مناهج العلوم من المواد 
ت التفكير بأنواعها احيث تعمل على تنمية مهار  الفلسطينية، على اعتبارها مادة تفكير وبحث وتقصي،

 االستراتيجية.المختلفة والتي تعد أحد أهم أهدافها 
توجد ُأُطر، أو خطوط  ثل سياسة البلد، وفلسفته، كماُأُطر، وخطوط عريضة تم له أي نظاٍم تعليميو 

 لعامة.عريضة لتدريس كّل منهاٍج تعليمي؛ كجزء مكمٍل لهذه اأُلُطر ا
وحديثًا أصبحت الخطوط العريضة لمنهاج العلوم من أحد منظورات ومعايير تحليل منهاج العلوم، 

نها هذه والتي يتم االسترشاد بها في وضع مناهج العلوم وتصميم الخبرات التربوية التي يمكن أن تتضم
 (.2010)زيتون، المناهج 

 
 :الجديد مكونات وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الفلسطيني  21.1.2

 
( على غايات المنهاج ومبادئه، 2016تكونت وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الفلسطيني )

الخاصة والمهارات والمبادئ التي اعتمد عليها بناء المنهاج، وتوجهات في التقويم، واألهداف العامة و 
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المخطط اكسابها للطلبة، ثم مصفوفة التسلسل والتتابع لمنهاج العلوم، وأخيرًا مصفوفة تحليل منهاج 
 العلوم العامة.

 
 :الجديد جاغايات المنه 1.21.1.2

اكتساب المتعلم المعرفة العلمية، وتنمية  فيالغاية الرئيسة من منهاج علوم المرحلة األساسية تمثلت 
حياتية، واكتساب اتجاهات علمية  وتوظيفه لعمليات العلم، في حل مشكالت لديه،التفكير  راتمها

 تحقيق الغايات اآلتية:لِ وبشكل مفصل يسعى منهاج العلوم . وتنميتها
من خالل تشجيع مناهج  العلمية،تعميق فهم المتعلم للمعرفة و  ؛فهم العلوم من منظور إنساني .1

 التأمل.العلوم للمتعلم على 
تجعله يتكيف في مجتمع  حياتية راتمها همن خالل اكساب ؛لبية الحاجات الشخصية للمتعلمت .2

 .متطور قائم على تكنولوجيا المعلومات
من خالل تركيز مناهج العلوم  ؛توظيف العالقات التبادلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة .3

المضامين التكنولوجية،  قضايا العلمية ذاتمع ال وليةٍ ؤ كمواطن يتعامل بمس الطالب عدادإِ على 
 .واالجتماعية، والبيئية

عملية،  راتتوفير فرص اكتساب معرفة علمية أساسية، ومها من خالل ؛كسب الثقافة العلمية .4
 .الحياة تعلمه مدى الستمراروأنماط تفكير ضرورية 

 رار.المهن باستمالعلم يساهم في تطوير هذه  وكيف أن ؛الوعي بأنواع المهن في المستقبل .5
 

 :الجديد الفلسطيني منهاج العلوم بناءالتي اعتمد عليها  المبادئأما  1.21.1.2
 هواستعداداتالمتعلم وحاجاته  راعاة ميولخالل م وذلك ؛المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية .1

 نموه وخصائصه وتهيئة الظروف الفيزيقية المالئمة له.راحل وم
أسية بين عناصر المنهج ر ويتحقق ذلك من خالل إيجاد عالقة  ؛العموديفقي و التكامل األ  .2

عالقة أفقية بين  بإيجاد ، وتحقيق مبدأ التكاملراسةالتعلم خالل سنوات الدرات الرئيسة، وخب
 والخبرات التعليمية.عناصر المنهج 

فكار الرئيسة، وهذا يستدعي بناء الدروس حول المفاهيم أو األ ؛تنظيم التعلم حول مفاهيم رئيسة .3
 .ببعضها البعض ومواضيع ال تتصلزأة شياء مجألبداًل من تعريض الطالب 

والرحالت  والعميق،ويتحقق ذلك من خالل استخدام التعليم المعكوس  ؛توظيف التكنولوجيا .4
 راضي وأدوات الويب المختلفة.المعرفية عبر الويب، البحث اإللكتروني، المختبر االفت
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ويتحقق ذلك عن طريق التقييم األصيل خالل  ؛ي العملية التعليمية التعلميةالتقييم عنصر مهم ف .5
مغزى، واكتشاف األخطاء  التعليم، والتفاعل بين المعلم والطالب، ومالحظة الطلبة في مهام ذات

 المفاهيمية ومساعدة الطلبة في بناء المفاهيم العلمية.
اللغة العربية في رات من خالل تنمية مها ؛مالكتابة وفهم المقروء مع محتوى العلو رات تقاطع مها .6

 تدريس العلوم.
الفروق الفردية بين الطلبة، وذلك بتوفير راعاة بحق الجميع بالتعلم ومراف من خالل االعت ؛العدالة .7

 البيئة المناسبة.
 

 تعقيب ختامي:
ر اختياره، ج وعناصره وأهميته، ومحتوى منهاج العلوم ومعاييابعد استعراض الباحثة لمفهوم المنه

 فإن الباحثة اعتمدتج، ثم تقويم المنهاج ودواعي التطوير وتحليل المنهاج، اوأهداف وأغراض المنه
ج هو جميع العناصر المتضمنة فيه والتي تشمل اهإلطار النظري على اعتبار أن المنفي عرضها ل

التالي استبعاد المفهوم التقويم( وبطرق التدريس، ، الخبرات واألنشطة والوسائل)األهداف، المحتوى، 
 والذي يقصد الكتاب المدرسي فقط. القديم للمناهج

 
ومن خالل الدراسة الحالية تقوم الباحثة بتقويم منهاج "العلوم والحياة" المطور للصفين الثالث والرابع 

محتوى من خالل تقويم المحتوى وفقًا للخطوط العريضة لمنهاج العلوم المطور، ووفقًا للبنية األساسية ل
االتجاهات(، وكذلك تقويم أهداف وممارسات المعلمين في منهاج "العلوم و المهارات و العلوم )المعارف 

 .بالمفهوم الحديث، وتعددت األدوات لتشمل جميع عناصر المنهاج والحياة" للصفين الثالث والرابع
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 الدِّراسات السِّابقة 2.2

 
السِّابقة المتعلقة بموضوع الدراسة،  والدِّراسات وثالبحوعلى  اطالع الباحثة على األدب التربوي بعد

تستعرض مجموعة من الدراسات التي اهتمت بتقويم المناهج الدراسية في العديد من الدول العربية 
  تنازليًا من األحدث إلى األقدم. ورتبت الباحثة الدراسات ترتيباً  واألجنبية،

 
تقويم كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي إلى  ( ,2016Kraishanدراسة كريشان ) حيث هدفت

. فير المعلمين الذين درسوا هذا الكتاب. واتبعت الدراسة المنهج الوصظفي األردن من وجهة ن
ومعلمة من المدارس الحكومية األردنية، وتمثلت أداة الدراسة  اً ( معلم51وتكونت عينة الدراسة من )

لنتائج أن تقديرات المعلمين لتقييم كتاب العلوم للصف ( فقرة، وأظهرت ا62في استبانة مكونة من )
(، وأوصت الدراسة بأن يشارك المعلمون في تصميم كتب العلوم % 70.6الثالث كانت متوسطة )

 ملون معها.اعتألنهم هم الذين ي
 

 في ضوء نسق مقترح االبتدائيةتقويم مناهج العلوم للمرحلة إلى  (2016دراسة الموجي ) فيما هدفت
. وأعدت الدراسة نسق القيم العلمية المقترحة، ثم أعدت استبانة في ضوء نسق يم العلمية بمصرللق

القيم، وتكونت عينة الدراسة من مناهج العلوم بالصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية في 
ارت النتائج إلى مصر، وشملت العينة كتب الطالب ودليل المعلم واألسئلة والتدريبات واالختبارات. وأش

ضعف وقصور المناهج في تناول القيم العلمية. وأوصت الدراسة بتضمن القيم العلمية في محتوى 
 العلوم وفقًا للتصور المقترح الذي قدمته الدراسة.

 
ج العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير اتقويم محتوى منه (2015دراسة القرني ) واستهدفت

. وتكونت أدوات الدراسة من بطاقة تحليل ت الدراسة المنهج الوصفي. واتبع(mat4) نموذج الفورمات
. وتكونت عينة الدراسة من محتوى منهاج العلوم للصف الثالث (mat4)المحتوى في ضوء معايير 

بنسب متفاوتة  (mat4)المتوسط بالمملكة العربية السعودية. وكشفت النتائج عن توفر معايير نموذج 
المختلفة، وتوافر المعايير بدرجة متوسطة بشكل عام. وأوصت الدراسة بسد الثغرات في الموضوعات 

 والنواحي السلبية التي تباينت في محتوى العلوم للصف الثالث المتوسط.
 

إعداد قائمة بمعايير االقتصاد المعرفي، وقياس مدى توافرها  على (2015دراسة الفالح ) وحرصت
، وأعدت الدراسة استبانة مكونة . واتبعت الدراسة المنهج الوصفيسطةفي كتب العلوم بالمرحلة المتو 
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( عبارة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن توافر معايير االقتصاد المعرفي في كتاب العلوم 35من )
للصف األول المتوسط كانت عالية. وكشفت عن انعدام المعيار الذي يشجع على التواصل اإللكتروني 

تبادل الخبرات. وكذلك كانت نسبة محور العمل التعاوني متدنية جدًا. وكشفت  بين الطالب من أجل
ثارة وتنمية التفكير  كذلك عن توافر معياري مساهمة الكتب في ابتكار وتوليد المعرفة الجديدة وا 
اإلبداعي. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في كتب العلوم بما يضمن مراعاة معايير االقتصاد 

 .المعرفي
 

( 8-5) تقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف منب (:2015لحمامي )دراسة ا وقامت
عينة الدراسة من محتوى كتب  المنهج الوصفي، وتكونت واتبعت الدراسة (،TIMSS)معايير من 

راسي المقررة خالل العام الد كتب،( 8) البالغ عددها( و 8 – 5الرياضيات الفلسطينية للصفوف )
م. وأعدت الدراسة أداة تحليل مكونة من بعدين هما المحتوى والعمليات الرياضية. 2015 – 2014

( في محتوى الرياضيات الفلسطينية للصفوف TIMSSوكشفت النتائج إلى أن النسبة العامة لمعايير )
( وهي نسبة ضعيفة، وبلغت % 25( كانت بنسبة مقبولة.  وبلغت النسبة لبعد المحتوى )8 – 5)

تطوير محتوى  ( وهي نسبة مقبولة. وأوصت الدراسة بضرورة% 56.3بة بعد العمليات المعرفية )نس
 .وفق االتجاهات العالمية للمرحلة األساسية (8 – 5) الرياضيات الفلسطيني للصفوف من منهاج

 
مدى مواكبة محتوى كتاب العلوم للصف الرابع  الكشف عنب (2014دراسة حجازي ) واهتمت
 )الطالب( كتب العلوم واقتصرت الدراسة على تقويم. بمصر للمعايير العالمية للتربية العلمية االبتدائي
 المقررة على الصفوف من الرابع حتى السادس من التعليم األساسي، اقتصرت عملية التحليل بمصر

لفيزيائية، اوهي: العلوم  لمادة العلوم، معايير عالمية( 7) على كتاب التلميذ، واقتصرت الدراسة على
شخصي  علوم األرض والفضاء، العلم كاستقصاء، العلم والتكنولوجيا، العلم من منظورالحياة، علوم 

وتمثلت عينة الدراسة في كتب العلوم للصفوف الثالثة من الرابع حتى  .واجتماعي، تاريخ وطبيعة العلم
تمثلت عينة المعلمين في اختيار  للفصلين الدراسيين بمرحلة التعليم األساسي، كما السادس االبتدائي،

لألكاديمية المهنية للمعلمين الذين يقومون  معلم علوم من المشاركين في دورات الترقي( 80) عدد
الترتيب األول  علىاالبتدائي  وقد أوضحت النتائج حصول كتاب الصف الرابع .بتدريس مادة العلوم

ؤشرات معيار علوم ، وميار العلوم الفيزيائيةبين الكتب الثالثة، في كل من نسبة تضمين مؤشرات مع
، مؤشرات معيار تاريخ وطبيعة العلم، و مؤشرات معيار العلم من منظور شخصي، ومجتمعي، و الحياة

األول بين الكتب الثالثة في كل من نسبة  الترتيب علىصل كتاب الصف السادس االبتدائي بينما ح
ؤشرات معيار العلم ، ومالعلم، واستقصاء معيار مؤشرات، و تضمين مؤشرات معيار األرض والفضاء

على الترتيب األول من بين الكتب الثالثة في أي  بينما لم يحتل كتاب الصف الخامس. والتكنولوجيا
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بضرورة مراعاة االتجاهات العالمية المعاصرة للتربية العلمية في  أوصت الدراسةو من قائمة المعايير. 
 .لومعملية بناء، وتطوير مناهج الع

 
ـوء ضتصور لتطوير محتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية في  (2014) دراسة نشوان واقترحت

وتمثلت أداة الدراسة في أداة تحليل ، المنهج الوصفي. واتبعت الدراسة بعض أبعاد التفكير في العلوم
المنظومي، و لمي، العو االبتكاري، و الناقد، و ( أبعاد تفكير هي: فوق المعرفي، 6) قائمة تضمتضمنت 

وقد أشارت أهم النتائج إلى: أبعاد التفكير في العلوم . ( مهارة تفكير فرعية تابعة لها34والبصري، و)
( مهارات فرعية في محتوى المناهج بنسب مرتفعة، 7)تضمين تم ، وأنه جاءت بنسب تضمين متباينة

وأوصت الدراسة بضرورة قليلة،  ( مهارة تم تضمينها بنسب27) وأن بقية المهارات الفرعية وعددها
 تطوير منهاج الكيمياء وفق التصور المقترح في الدراسة وتضمين أبعاد التفكير في المحتوى.

 
تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية  إلى (2014الشبول، والخوالدة ) دراسة وهدفت

وتكونت  .تحليل المحتوى" تصميم" ج الوصفيم استخدام المنه. وتفي األردن في ضوء نظرية الذكاءات
 .عينة الدراسة من جميع كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية للصفين األول الثانوي والثاني الثانوي

وتوصلت النتائج إلى تضمين كل من الذكاءين اللغوي اللفظي والمنطقي الرياضي في كتب التربية 
 يالبين شخصمن الذكاءات الشخصي الذاتي واالجتماعي اإلسالمية بأكثر مما هو متوقع وكل 

والجسمي الحركي والمكاني البصري والبيئي الطبيعي بأقل مما هو متوقع وتوزعت بطريقة تخل 
 .إضافة إلى عدم تضمين الذكاء اإليقاعي الموسيقي بتوازنها،

 
البتدائي في المملكة تقييم محتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع اب (2014دراسة الحبيب ) واهتمت

،  TIMSSالعربية السعودية في ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
، وتم بناء بطاقة تحليل المحتوى في ضوء التوجهات الدولية في اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

ن الصف األول إلى ( كتب للرياضيات م8، وتمثلت عينة الدراسة في )TIMSSالرياضيات والعلوم 
الرابع االبتدائي، وأظهرت النتائج وجود ضعف في تحقيق كتب الرياضيات من األول إلى الرابع 

في  TIMSSاالبتدائي للنسب المحددة لمتطلبات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
جراء مراجعة لمحتوى وأوصت الدراسة بإ ،مجال المحتوى الرياضي، وكذلك في مجال البعد اإلدراكي

 كتب الرياضيات في المرحلة االبتدائية.
 

في المملكة  إلى تقويم كتاب العلوم المطور للصف الرابع االبتدائي (2013دراسة البلوي ) بينما هدفت
. واعدت ت الدارسة المنهج الوصفي. واتبعوجهة نظر المعلمين والمعلمات العربية السعودية من
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ومعلمة. وأظهرت النتائج أن مستوى  اً ( معلم100للمعلمين البالغ عددهم ) الدراسة استبانة موجهة
تقدير المعلمين لكتاب العلوم كان مرتفعًا بشكل عام، وكذلك عدم وجود فروق بين تقديرات المعلمين 
والمعلمات، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل وسنوات الخبرة على مستوى تقدير المعلمين 

اب العلوم الذي قاموا بتدريسه. وأوصت الدراسة بإشراك المعلمين والمشرفين في وضع والمعلمات لكت
 وتصميم الكتاب المدرسي كونهم الذين سينفذون هذا الكتاب.

 
 – 5إلى تقويم محتوى مناهج العلوم للمرحلة األساسية للصفوف ) (2013دراسة أبو منديل ) وسعت

بأسلوب  ت الدراسة المنهج الوصفيم الفلسطينية. واتبع( في ضوء الخطوط العريضة لمناهج العلو 10
تحليل المضمون. وأعدت الدراسة أداة تحليل المحتوى في ضوء الخطوط العريضة لمناهج العلوم 

، واستبانة (10 – 5)(، وتكونت عينة الدراسة من كتب العلوم للصفوف 1998الفلسطينية عام )
هم حول مراعاة منهج العلوم لحاجات المتعلم وخصائصه موجهة لمشرفين مبحث العلوم الستطالع آرائ

 – 5)العقلية والنفسية. وكشفت النتائج عن توافر جميع الخطوط العريضة في محتوى كتب العلوم من 
وكانت النسبة متفاوتة في الخطوط العريضة، وأوصت الدراسة بإثراء محتوى منهج العلوم بمحتوى  (10

يضة لمناهج العلوم. ومراعاة التوازن في نسب توافر الخطوط يكفل تحقيق أهداف الخطوط العر 
 (.10 – 5العريضة في منهاج العلوم للمرحلة من )

 
هدفت إلى معرفة مدى توافر المعايير العالمية لمحتوى العلوم بمشروع  فقد (2013دراسة نور ) أما

 (Standards National Science Education: NSES)المعايير القومية للتربية العلمية 
األرض والفضاء، في محتوى كتاب علوم الصف  الفيزيائية، وعلوم الحياة، وعلوملمجاالت العلوم 

( 105)الدراسة من  وتكونت عينةتم إعداد استبانة لمعايير المحتوى، . و الخامس األساسي في فلسطين
 محتوى في مشروع( من معايير ال41.2الدراسة إلى: توفر نسبة )% توصلتمعلًما ومعلمة. وقد 

(NSES ،الخاصة بمجاالت العلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، وعلوم األرض والفضاء، بدرجة كبيرة )
( في 29.4( من المعايير بدرجة متوسطة، ولم يتوفر منها ما نسبته )% 29.4)%نسبته وتوفر ما 

ر واألشكال . وكشفت كذلك عن أن مجاالت الصو محتوى كتاب العلوم للصف الخامس األساسي
 وتنظيم المحتوى والمحتوى العلمي كانت تقديراتها التقويمية متوسطة بشكل عام.

 
ج الرياضيات للصف الخامس األساسي في اإلى تقويم منه (2013دراسة المحرز ) في حين هدفت

الجمهورية السورية في ضوء مستويات التفكير الهندسي لفان هايل، وتم استخدام المنهج الوصفي، 
وطالبة من طلبة الصف الخامس األساسي في محافظة  اً ( طالب327ونت عينة الدراسة من )وتك

م، وتم إعداد أداة لتحليل المنهاج في ضوء مستويات فان 2013 – 2012حمص للعام الدراسي 
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هايل، واختبار لقياس مستويات التفكير الهندسي لدى عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن 
االستداللي و  وشبه االستداللي، ة شملت أربعة مستويات هي )البصري، والتحليلي،سموضوعات الهند

المجرد(، وانعدام الهرمية في تسلسل مستويات التفكير الهندسي لفان هايل، وأن الطلبة يقعون في 
المستوى األول لمستويات فان هايل، وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في المناهج بحيث تتناسب 

 ستويات التفكير الهندسي لفان هايل.مع م
 
تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي في هدفت إلى  فقد (2013التليني ) دراسة أما

ت ، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدالمنهج الوصفي واتبعت الدراسة .(TIMSSفلسطين وفق متطلبات )
أداة  أدوات الدراسة على واشتملت .اضيات( لمحتوى منهاج الريTIMSSقائمة بمتطلبات )الدراسة 

استبانة و ( متطلبًا، توزعت على بعدين بعد المحتوى وبعد العمليات المعرفية، 85على ) تحليل تضمنت
( معلمًا 97) قوامهاعينة  على( في تدريس محتوى الكتاب، TIMSSلمعرفة مدى توظيف متطلبات )

رت النتائج أن محتوى كتاب الرياضيات للصف وأظه .ومعلمة من معلمي الرياضيات للصف الرابع
بضرورة  وأوصت الدراسة(، TIMSSالرابع ال يتالءم مع المحتوى والعمليات العقلية مع متطلبات )

مراجعة محتوى مقرر الرياضيات للصف الرابع وتقويمها وتطويرها لتنسجم مع االتجاهات الحديثة 
( بما يتناسب مع النسب المئوية TIMSSلبات )وتضمين محتوى كتب الرياضيات للصف الرابع بمتط

 (.TIMSSلمشروع )
 

 5)تحليل اسئلة وحدات كتب العلوم للصفوف ( 2013، والمزيدي )يمبوسعيدأدراسة  كما استهدفت
بع (، واتTIMSS)مستويات الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم  بسلطنة عمان في ضوء (8 -

داف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من جميع أسئلة وحدات كتب لتحقيق أه الباحث المنهج الوصفي
( من التعليم األساسي بسلطنة عمان، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 8 – 5العلوم للصفوف )

( TIMSSالباحث أداة تحليل مجتوى تضمنت مستويات الدارسة الدولية في الرياضيات والعلوم )
ليل(، وأظهرت نتائج الدراسة أن نسب تضمن مستويات المعرفة التعوالتطبيق، و  ،الثالثة )المعرفة

(، لكنها غير TIMSS) والتطبيق اعلى من النسب المطلوبة في الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم
دالة إحصائيًا، بينما ذلك ينطبق على مستوى التعليل، فالفرق بين النسبتين دال لصالح النسبة المحددة 

(، وأوصت الدراسة بضرورة إعادة مراجعة TIMSS) الدولية في الرياضيات والعلوممن قبل الدراسة 
جراء المزيد من الدراسات في 8-5محتويات أسئلة وحدات وفصول كتب العلوم للصفوف ) (، وا 
 (.TIMSS) مجاالت لها عالقة بالدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم
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اب التاريخ للصف السادس األساسي األدبي من تقييم كت على (2013دراسة الدليمي ) وحرصت
( معلمًا، وطبقت عليهم 360وجهة نظر المدرسين في محافظة بغداد. وتكونت عينة الدراسة من )

مجاالت. وكشفت النتائج عن أن درجة تقويم أفراد عينة  6( فقرة موزعة على 65استبانة مكونة من )
ادس )المظهر العام، المقدمة، األهداف، المحتوى، الدراسة لجميع محاالت كتاب التاريخ للصف الس

 الوسائل التعليمية، التقويم( جاءت مرتفعة بشكل عام.
 
تقويم محتوى مقررات العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائية في فقد اهتمت ب (2012دراسة الفهيدي ) أما

( TIMSSياضيات والعلوم )المملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للر 
(، TIMSS. وأعدت الدراسة أداة تحليل المحتوى في ضوء متطلبات )ت الدراسة المنهج الوصفيوابتع

وتكونت عينة الدراسة من محتوى مقررات العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائية للصفوف من األول حتى 
وقد توصلت الدراسة للنشاط، ( كتب 8و) ب،للطال( كتب 8)( كتاًبا منها 61)وعددها  االبتدائي،الرابع 
متطلبات مجال الموضوعات بالدرجة  لم يراعِ  محتوى مقررات العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائيةأن إلى 

ومتطلبات إيجاد الحلول  اإلنسانم تتحقق في جميع الصفوف متطلبات صحة وكذلك ل المناسبة،
متطلبات مجال المعرفة تحققت في محتوى إلى أن ، باإلضافة ومتطلبات تحليل وتفسير البيانات

تحققت متطلبات االستقصاء العلمي في محتوى مقررات ، و مقررات العلوم بجميع الصفوف بدرجة كبيرة
وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة مقررات العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائية بصفة عامة بدرجة كبيرة. 

مجال العمليات المعرفية في  تطلبات مجال الموضوعات ومتطلباالعلوم المطورة بحيث يتم تضمين مت
 محتوى هذه المقررات.

 
محتوى كتب العلوم الكشف عن مدى تضمن ب (2012دراسة صالح ) اهتمت وفي جانب آخر فقد

. واتبعت الدراسة المنهج التالميذ لها اكتساب بالمرحلة اإلعدادية على مهارات التفكير البصري ومدى
تكونت أدوات الدراسة من قائمة مهارات التفكير البصري، وأداة تحليل وفق مهارات التفكير الوصفي، و 

البصري، واختبار مهارات التفكير البصري. وتكونت عينة الدراسة من جميع كتب العلوم للمرحلة 
( طالبًا من الصف الثالث االعدادي. وكشفت النتائج عن تدني نسبة 436االعدادية في مصر، و)

فر مهارات التفكير البصري في كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية، فيما كانت الكتب غنية باألدوات توا
البصرية، باإلضافة إلى تدني مستوى الطلبة في مهارات التفكير البصري. وأوصت الدراسة بعدم 

تدريس  المبالغة في استخدام الصور الحقيقية مقابل األدوات البصرية. وضرورة تطوير استراتيجيات
 العلوم لتشمل التفكير البصري.
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 معايير ضوء في متوسط األول للصف المطور العلوم كتاب تقييم( 2012دراسة العنزي )واستهدفت 
واتبعت الدراسة المنهج  .السعودية العربية بالمملكة العلوم معلمي نظر وجهة من العالمية الجودة

 من إدارة محافظة القريات التعليمية بالسعودية.( معلمًا 242الوصفي. وتكونت عينة الدراسة من )
وكشفت النتائج عن توافر المعايير المحددة في المجاالت الخمسة )األهداف، المحتوى، األنشطة، 

 العلوم معلمي نظرالتقويم، العالقة بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع( بدرجة متوسطة من وجهة 
 .السعودية العربية بالمملكة

 
تقويم محتوى كتب العلوم المطورة بالصفوف الدنيا من ب( 2012دراسة الغامدي ) اهتمتفي حين 

قائمة معايير لهذا الغرض تنسجم مع وأعدت الدراسة  .معايير مختاره المرحلة االبتدائية في ضوء
رة إعداد بطاقة تحليل لتقويم محتوى كتب العلوم المطو . وتم هذا المجال التجارب والخبرات الدولية في

تركيز  . وتوصلت الدراسة إلى أنفي ضوء المعايير المختارة للصفوف الدنيا من المرحلة االبتدائية
العلم كطريقة استقصاء  محتوى كتب العلوم المطورة للصفوف الدنيا بالمرحلة االبتدائية على مجال

والتكنولوجيا  وجود تدني في نسبة مجال العلموكذلك  في الكتب الثالثة. % 67.4حيث بلغت نسبته 
إعادة . وأوصت الدراسة باألرض والفضاء ومجال العلم من منظور شخصي واجتماعي ومجال علوم
 النظر في محتوى هذه الكتب بما يكفل ورود هذه المعايير.

 
الرابع  تقويم محتوى كتب العلوم الفلسطينية واإلسرائيلية للصف (2012دراسة موسى ) كما وتناولت

وأعدت الدراسة قائمة  ،المنهج الوصفي . واتبعت الدراسة(TIMSS) اييراألساسي في ضوء مع
العلوم و )علوم الحياة، وهي ستة مجاالت  ىلع معيارا توزعت (99) علىاشتملت  (TIMSS)بمعايير 
 (211)عينة الدراسة من تكونت استبانة. و كما تم بناء . (التطبيقو ة، المعرفو األرض، علوم و  الفيزيائية،
 ( معلماً 30الفلسطينية في غزة، و)مبحث العلوم في المدارس الحكومية  لمة من معلميمعلًما ومع

األراضي الفلسطينية المحتلة. العلوم في المدارس التابعة لمدينة الناصرة في  ومعلمة من معلمي مبحث
في محتوى منهاج العلوم الفلسطيني ( توافرت بدرجة ضعيفة TIMSS) معاييروأظهرت النتائج أن 

العلوم و كما أسفرت النتائج عن تفاوت نسب مجاالت معايير علوم الحياة في . صف الرابع األساسيلل
( TIMSS. وكذلك في منهاج األراضي المحتلة كانت نسبة توافر معايير )األرضوعلوم الفيزيائية 

ي ضعيفة. وكانت تقديرات المعلمين لمحتوى منهاج العلوم غير مرضية في الجانب الفلسطينية وف
 األراضي المحتلة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير المناهج وفق االتجاهات العالمية.

 
إلى تقويم منهاج العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء  هدفتفقد  (2012دراسة محمد وآخرون ) أما

ي ف ت الدراسة المنهج الوصفيمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في مصر. واتبع
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تحليل المحتوى وتقديم التصور المقترح، والمنهج التجريبي لقياس فاعلية التصور المقترح، وتكونت 
( طالب كمجموعة ضابطة، وأعدت الدراسة 40( طالب، و)34عينة الدراسة من مجموعتين تجريبية )

ى تناول اختبار مهارات التفكير، ومقياس التنور الصحي والبيئي، وكشفت النتائج عن انخفاض مستو 
كتب العلوم لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد. وأن أداء المعلمين بالمرحلة االبتدائية ال 
يحقق معايير الهيئة القومية لضمان الجودة، وأن المنهج المقترح حقق فاعلية في تنمية التنور الصحي 

 نهج العلوم.والبيئي ومهارات التفكير. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في م
 

 (4 – 1)إلى تحليل كتب الرياضيات للصفوف  تهدف (2012) القحطانيدراسة  في حين كانت
واتبعت . TIMSSبالمملكة العربية السعودية، وذلك بغرض معرفة درجة تمثيلها للمفاهيم الرئيسية 

رة على طلبة . وقد تكون مجتمع الدراسة من كتب الرياضيات المدرسية المقر المنهج الوصفي الدراسة
بجزأيها. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد ثالثة نماذج للتحليل.  (4 – 1)الصفوف 

أظهرت النتائج وجود تركيز كبير على مجال األعداد، وتركيز ضعيف نسبيًا على مجال األشكال و 
الرئيسية. كما  الهندسية والقياسات، وتركيز متوسط على مجال عرض البيانات، في مجال المفاهيم

أظهرت أن هناك قصور في مستوى األسئلة والتمارين في التطبيق عما هو مفترض، كما أن هناك 
أوصت و ، TIMSSقصور في مستوى األسئلة والتمارين في االستدالل عما هو مفترض في اختبار 

 .لمتوسطباالستفادة من تجارب الدول المشاركة والتي حصلت على مستويات تحصيل فوق ا الدراسة
 

معلمي  تقديراتمعرفة  (Renan et al., 2012دراسة رينان وآخرون ) وفي الرياضيات استهدفت
ذلك (، وكTIMSS, 2011)اختبار  بع األساسي في تركيا لنتائج الطلبة فياالرياضيات للصف الر 

تم بناء و ، الدراسة المنهج الوصفي ووظفت للحصول على ترتيب أفضل في المستقبل،رات معرفة التغيي
 ممن يمثل طالبهم تركيا في رابعمعلمي الرياضيات للصف المن ( 202) استبانة وزعت على

(TIMSS, 2011) أقل من مستوى كانت ، وأظهرت النتائج أن تقدير المعلمين لمعرفة طالبهم
مجال للرياضيات  المرحلة كما تم تقدير توقعات المعلمين لألسئلة التي سيجيب عنها الطالب في كل
رافية المناطق الجغ وكل مستوى معرفي كما تم تحليل معدل نجاح الطالب المتوقع باالعتماد على

 .وخبرة المعلمين
 

معرفة مدى توافر المعايير  بالمعايير العالمية، حيث استهدفت (2011دراسة سعيد ) وكذلك اهتمت
ــــوف ) ( لمجاالت NSESربية العلمية )( بمشروع المعايير القومية للت8-5العالمية لمحتوى العلوم لصف

)العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة وعلوم األرض والفضاء( في محتوى مناهج العلوم للمرحلة األساسية 
، وأعدت الدراسة قائمة م استخدام المنهج الوصفي( في فلسطين. ولتحقيق ذلك ت8-5العليا لصفوف )
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(. وتكونت عينة 8-5معايير المحتوى لصفوف )( الخاصة بNSESالمعايير القومية للتربية العلمية )
( كتب. وكشفت النتائج 8( بجزأيه األول والثاني والتي بلغت )8-5الدراسة من كتب العلوم للصفوف )

( في محتوى NSESعن أن نسبة توافر المعايير الرئيسية الخاصة بالمحتوى لمعايير التربية العلمية )
انت متوسطة، وأظهرت النتائج وجود قصور في محتوى كتب كتب علوم المرحلة األساسية العليا، ك

(. 8-5العلوم للمرحلة األساسية، عند مقارنتها بمعايير التربية العلمية الخاصة بمحتوى مرحلة )
 .ة في محتوى الكتبن بي نسبة توافر المعايير الرئيسوأوصت الدراسة بضرورة إحداث توزا

 
األساسية )الصفين الرابع تقويم أسئلة كتب العلوم بالمرحلة إلى ( 2011دراسة النجار ) في حين هدفت

، وتحليلها وتصنيفها المملكة العربية السعودية في وأنشطتها في ضوء االهداف المرجوة والثامن(
. وكشفت النتائج عن أن جميع األسئلة الواردة في كتاب ت الدراسة المنهج الوصفيوتقويمها. واتبع

ف في المجال المعرفي وشبه معدومة في المجال المهاري والوجداني. أما الصف الرابع والثامن تصن
بخصوص المستويات المعرفية فقد أظهرت النتائج ارتفاع نسبة أسئلة الفهم، ثم أسئلة المعرفة، ثم أسئلة 
التطبيق والتحليل والتقويم على الترتيب. وأوصت الدراسة بتضمين كتب العلوم أسئلة تقويمية تستهدف 

عادة توزيع األسئلة وتنوعها في المجال المعرفي.المج  ال الوجداني والمهاري، وا 
 

تقويم محتوى كتاب مادة الكيمياء للصف الخامس العلمي وفق ( 2011دراسة حمودي ) واستهدفت
( من معلمي الكيمياء للصف الخامس العلمي، 150معايير محددة. وتكونت عينة الدراسة من )

بمستوى جيد الن نسبة  العلميالكيمياء لمصف الخامس  كتاب مادة محتوىوكشفت النتائج أن 
في استخدام التقنيات  ضعف أظهرت وجودإذ  % 10 منهالغير المتحقق  أما % 90 منهالمتحقق 

، جديد هوفي استيعاب كل ما  العلميةبسبب عدم مرونة المادة  وهذا التعليمية العملية الحديثة في
 اهمالفضاًل عن للمتعلمين،  المهاريوتطوير الجانب  العمليالجانب ضافة الى ضعف في استخدام إ

 للمتعلمين. المهاري الجانب النظري من خالل عدم استخدام المكتبة وتطوير الجانب
 

إلى تقويم محتوى مناهج العلوم للمرحلة األساسية الدنيا في ( 2011دراسة المصري ) بينما سعت
( 640من ). وتكونت عينة الدراسة ت الدراسة المنهج الوصفيواتبعضوء المستويات المعرفية لبياجيه. 

المرحلة األساسية الدنيا. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار النماء المعرفي،  طالبًا وطالبة من طلبة
وأداة تحليل الوحدات المنهجية، واقتصر تقويم المنهج على محتوى منهاج الصف األول والثاني والثالث 

كشفت النتائج عن تشكيل المفاهيم ذات المستوى المجرد المبكر نسبة أعلى من مستوى والرابع. و 
الطلبة، مما أدى إلى فجوة بين مستوى المنهاج والمستوى المعرفي للطالب. وأوصت الدراسة بضرورة 

 االهتمام بمحتوى منهاج العلوم بما يتناسب مع قدرات الطالب والمستوى المعرفي لبياجيه.
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 ويةتقويم محتوى منهاج القضايا المعاصرة للمرحلة الثان إلى (2011دراسة اليازوري ) فتوكذلك هد
. المنهج الوصفيواتبعت الدراسة  التوجهات المعرفية الحديثة ومدي اكتساب الطلبة لها. في ضوء
عشوائية من طلبة المرحلة الثانوية  كتب للمرحلة الثانوية، وعينة( 3)الدراسة من  عينةوتكونت 

. وأعدت الدراسة أداة تحليل المحتوى، طالبًا وطالبة (200)عددهم  بمدارس محافظة خان يونس والبالغ
ضعف تناول محتوى منهاج القضايا المعاصرة للمرحلة ت النتائج إلى وقد خلصواختبار تحصيلي. 

وهذا دليل  (% 44.6)عدم وصول الطلبة لحد الكفاية ، و الحديثة الثانوية ألبعاد التوجهات المعرفية
، وأوصت الدراسة بإثراء كتب القضايا الطلبة للقضايا المعاصرة على انخفاض في مستوى اكتساب

 المعاصر في ضوء التوجهات المعرفية الحديثة.
 

تقويم محتوى مقررات العلوم في المرحلة المتوسطة، بالمملكة  (2010دراسة الزهراني ) كما واستهدفت
تّطلبات دراسة اّلتوجهات الدولية للرياضيات، والعلوم، في مجال محتوى العربية السعودية، في ضوء م

والمجال المعرفي، واالستقصاء العلمي،  علوم األحياء، والفيزياء، والكيمياء، وعلم األرض، وعلم البيئة.
. وأعدت ت الدراسة المنهج الوصفيواتبع الواجب توافرها في محتوى مقررات علوم المرحلة المتوسطة.

وجود قصوٍر في محتوى مقررات العلوم راسة أداة تحليل لمحتوى كتب العلوم. وكشفت النتائج عن الد
( الرئيسة، والفرعية في TIMSS) عند مقارنتها بمتّطلبات دراسة اّلتوجهات الدولية للرياضيات، والعلوم

ر معياري وعدم تواف مجال المحتوى، وبعض المتّطلبات المعرفية، ومهارات االستقصاء العلمي.
االستمرارية والتتابع لبعض متطلبات دراسة التوجهات الدولية من صف دراسي إلى آخر. وأوصت 
الدراسة بتضمين مقررات العلوم بمتطلبات التوجهات الدولية في مجال المحتوى والمجال المعرفي 

 ومهارات االستقصاء العلمي.
 

إلى تقويم األسئلة والمشكالت  (,Kariluz; Vicente 2010) كارلوز وفشنتي دراسة وهدفت
المتضمنة في نهاية كتب الكيمياء العامة في الكليات الجامعية، وبيان أثرها في تدريس هذه المقررات. 

، وتم تحليل األسئلة والمشكالت وفقًا لتصنيف )الفهم، التركيب، ت الدراسة المنهج الوصفيواتبع
اسة عن شيوع أسئلة التطبيق والتحليل، فيما كانت نسبة التقويم، التحليل، التطبيق(. وكشفت نتائج الدر 

أسئلة الفهم والتقويم والتركيب ضعيفة جدًا. وأوصت الدراسة بضرورة تضمين أسئلة ومناقشات بنسب 
 متوازنة.

 
في ضوء بعض  تقويم منهاج الجغرافيا في المرحلة األساسية العلياإلى  (2010) مصلحدراسة  وسعت

قائمة معايير االتجاهات وأعدت الدراسة . المنهج الوصفي استخدم الباحث .االتجاهات العالمية
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وهي  تثالثة مجاال على توزعترًا، معيا (37)على العالمية لمحتوى منهاج الجغرافيا حيث اشتملت 
معايير االتجاهات  واستبانة المعاصرة(، العالمية القضايا الجغرافية،نظم المعلومات  السكانية،)التربية 

 إلى قائمة تحليل المحتوى. وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية فتكونت من باإلضافة، الميةالع
النسبة العامة لوجهة نظر المعلمين في . وكشفت نتائج الدراسة أن معلمًا من معلمي الجغرافيا (140)

كانت ضعيف جدًا ليا الجغرافيا للمرحلة األساسية الع منهاج توافر بعض االتجاهات العالمية في محتوى
ضعف النسبة العامة لتوافر معايير االتجاهات العالمية في  . باإلضافة إلى(% 49.15حيث بلغت )

النسبة العامة إلجمالي نتائج تحليل محتوى منهاج الجغرافيا لتوافر  بلغتو  محتوى منهاج الجغرافيا.
 لتوافر إلى ضعف النسبة العامة( وهي نسبة ضعيفة تشير % 19.3)بنسبة العالمية  االتجاهات بعض

 الجغرافيا.بعض االتجاهات العالمية في محتوى منهاج 
 

إلى تقويم منهاج التكنولوجيا الفلسطيني في المرحلتين  (2009دراسة عدس وآخرون )وهدفت 
(، واتبعت الدراسة المنهج النوعي والكمي، حيث أعدت الدراسة إطار 12 – 5األساسية والثانوية )

لمحتوى، واستبانة موجهة للمعلمين للتعرف على معيقات تنفيذ المنهاج من وجهة نظرهم. لتحليل ا
(، ووثيقة الخطوط العريضة، 12 – 5وتكونت عينة الدراسة من جميع كتب التكنولوجيا للمرحلة )

( طالبًا وطالبة. وكشفت النتائج 3906( معلمًا وعينة عنقودية من الطلبة ضمت )124إضافة إلى )
الخطوط العريضة لمنهاج التكنولوجيا لم تكن معكوسة في كتب المبحث. وأن الخطوط  عن أن

العريضة لم تشتمل على المكونات الرئيسية الواجب توافرها فيها. وأن المنهاج ال تتوافر فيه صفة 
الحلزونية. ويأخذ تقديم وتنظيم المعرفة شكاًل سرديًا للمعلومات. وكشفت عن تدني تحصيل الطالب 

االختبار الوطني للصف العاشر. وأوصت الدراسة على وضع خطوط عريضة متكاملة، وتدريب  في
 المعلمين باالشتراك مع لجان المناهج المختلفة، واألخذ بعين االعتبار حاجات المعلم التدريبية.

 
 هدفت الدراسة إلى تقييم مدى توافر المنهجية العلمية التي فقد(  ,2009Binnsدراسة بنس ) أما

ت الدراسة المنهج تركز على دور المتعلم في كتب العلوم المقررة وكيفية عرضها في الكتب. واتبع
( كتب مقررة في العلوم، وشملت العينة كتب الطالب والمعلم 8، وتكونت عينة الدراسة من )الوصفي

مية، وظهرت للمرحلة الثانوية. وأظهرت النتائج عدم اتفاق الكتب الثمانية حول وصف المنهجية العل
أعلى نسبة لتوافر المنهجية العلمية في كتاب األحياء، وأقلها في كتاب الفيزياء. وأوصت الدراسة 

 بدراسة المنهجية العلمية في كتب العلوم والتركيز عليها لتأثيرها الكبير على تعلم العلوم.
 

رحلة األساسي الدنيا تقويم محتوى مناهج العلوم العامة للم (2009) شحادةدراسة  واستهدفت كذلك
في ضوء متطلبات التنور الصحي، ولتحقيق هذا الهدف أعدت الدراسة قائمة بمتطلبات التنور الصحي 
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وادراجها في بطاقة تحليل المحتوى، واختبار للتنور الصحي، وتكونت عينة الدراسة من محتوى مناهج 
، الثاني، الثالث، الرابع، وعينة من العلوم العامة للمراحل األساسية الدنيا ممثلة بالصفوف: األول

( طالب وطالبة. وتوصلت الدراسة الى تضمن محتوى 400مدارس وزارة التربية والتعليم وعددهم )
( متطلبًا، 18( متطلبا، والصف الثاني تضمن )61( متطلبًا من أصل )19العلوم للصف األول لـ )

( متطلبًا، 23م للصف الرابع تضمن )والصف الثالث تضمن )متطلبين(، أما محتوى منهاج العلو 
(. %75باإلضافة إلى عدم وصول مستوى طلبة الصف الرابع في التنور الصحي لمستوى االتقان )

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة محتوى مناهج العلوم للصفوف الدنيا من التعليم األساسي، 
 لى المتطلبات الغذائية.بحيث تراعي التوازن بين متطلبات التنور الصحي والتركيز ع

 
إلى التعرف على مستوى جودة محتوى كتاب العلوم للصف الثامن  (2009دراسة العرجا ) كما وهدفت

، وتكونت عينة الدراسة من ت الدراسة المنهج الوصفياألساسي في ضوء المعايير العالمية. واتبع
لبة، وتحدد أدوات الدراسة في أداة وطا اً ( طالب562كتاب العلوم الفلسطيني للصف الثامن بجزأيه، و)

تحليل المحتوى، واختبار تحصيلي. وقد كشفت النتائج عن أن المعايير العالمية كانت متّحققة 
( في االختبار % 80بمستويات ضعيفة ومتفاوتة، وأن الطلبة لم يصلوا إلى مستوى التمكن )

 التحصيلي.
 

 الجغرافيا في ضوء أهداف التربية البيئيةتقويم منهاج تم استهداف  (2009دراسة عدوان ) وفي
، وأعدت ت الدراسة المنهج الوصفي، واتبعالدراسات االجتماعية للصف العاشر من وجهة نظر معلمي

( 65الدراسة أداة استبانة الستطالع آراء معلمي الدراسات االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من )
أما ، البيئية ولكن بشكل متوسط اج قد راعى أهداف التربيةأن المنهمعلمًا ومعلمة. وكشفت النتائج عن 
، وكذلك فإن في المنهاج بشكل متوسط فما فوق د تم التطرق إليهافقفي فقرات المجال المهاري الثاني 

. أهداف التربية البيئية أيضًا وكان ذلك بشكل متوسط وأعلى من ذلك بشكل ملحوظ المنهاج قد راعى
بشكل اشر العمل على إعادة صياغة أهداف منهاج الجغرافيا للصف الع وأوصت الدراسة بضرورة

 المرحلة.تتضمن التركيز أكثر على أهداف التربية البيئية في هذه  أفضل وذلك بحيث
 

تقويم منهج العروض للمرحلة الثانوية في محافظات غزة،  تم (2009صالح ) دراسة وكذلك في
 األهداف، المحتوى، األنشطة التعليمية) هج بعناصره األربعةجوانب القوة والضعف في ذلك المن وتحديد

أداة في صورة استبانة مكونة من  وأعدت الدراسة، المنهج الوصفي( واتبعت الدراسة التعلمية، والتقويم
بتطبيقها على عينة الدراسة تم فقرة.  (100)عناصر المنهج، وتشتمل على  أربعة مجاالت تمثل

 (252)محافظات غزة، والبالغ عددهم  اللغة العربية بالمرحلة الثانوية في المكونة من مجموع معلمي
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بناء قائمة بالمعايير الواجب توافرها في منهج العروض للمرحلة وتوصلت الدراسة إلى  ومعلمة. معلماً 
ضرورة مراعاة المعايير ، وأوصلت ب% 70. وأن توافر معايير كان بمتوسط نسبي أقل من الثانوية

المنهج أن يحقق األهداف  وافرها في منهج العروض للمرحلة الثانوية حتى يمكن لذلكالواجب ت
 .التعليمية المنشودة منه بكفاءة وفاعلية

 
إلى تحليل محتوى كتب التربية الوطنية وتقويمها للصفوف ( 2009دراسة بشير ) كما وسعت

في  ال الضفة الغربيةوالسابع من وجهة نظر معلمي ومعلمات محافظات شم الخامس، والسادس،
، وأعدت الدراسة استبانة موجهة لمعلمي التربية الوطنية. ت الدراسة المنهج الوصفيواتبع، فلسطين

درجة تقويم المعلمين  أن ومعلمة، وقد توصلت الدراسة إلى معلماً  (246)عينة الدراسة من  تتكونو 
والسابع في محافظات  والسادس، س،الخام والمعلمات لكتب مبحث التربية الوطنية للصفوف األساسية

فروق ذات باإلضافة إلى عدم وجود  مرتفعة جًدا،كانت شمال الضفة الغربية في جميع المجاالت، 
 الخامس،كتب مبحث التربية الوطنية للصفوف األساسية )في تقديرات المعلمين لداللة إحصائية 

غيرات الجنس والمؤهل العلمي، الضفة الغربية تعزى لمت السابع( في محافظات شمال السادس،
( 10 – 6)فروقُ تعزى لمتغير الخبرة، ولصالح فئة الخبرة  والصف، وتدريس المادة، بينما ُوجدت

سنوات. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة إثراء كتب التربية الوطنية، فيما يخص وجود قائمة األهداف 
 التعليمية لكل وحدة تعليمية.

 
معرفة نسبة األهداف المعرفية في أسئلة التقويم ( 2009راسة حمدان )د استهدفت وفي الرياضيات

الرياضيات للصف الحادي عشر العلمي حسب تصنيف بلوم لألهداف  الجزء الثاني لكتاب واألمثلة في
وفق  ت الدراسة المنهج الوصفي. واتبع، فهم واستيعاب، تطبيق، تحليل، تركيب، تقويم()تذكر المعرفية

وهناك  التذكر والفهم واالستيعاب بشكل جيد جداً  نه تم تغطية مستوياتأهرت النتائج ظتصنيف بلوم. وأ
تم تغطية مستوى التطبيق بنسبة جيدة وتم تغطية  .بين طرح هذه المستويات في األمثلة واألسئلة توافقاً 

مستوى في األسئلة، وتم طرح  بين طرح هذا المستوى في األمثلة وطرحه ولكن لم يكن هناك توافقاً 
لم يتم التطرق ، و وكانت متوافقة بين طرحها في األمثلة واألسئلة التحليل بنسبة متواضعة جداً 
بالطريقة والمنهجية التي تم من خاللها  إعادة النظروأوصت الدراسة ب لمستويات التركيب والتقويم.

 .تصميم منهاج الرياضيات الفلسطيني
 

موضوع إلى دمج (: Barbara & Audrey, 2009)باربرا وأودري دراسة  وفي جانب آخر هدفت
تحليل من خالل  في الرياضيات والعلوم )التنوع، المجتمعات البشرية، األرض( العدالة االجتماعية

بكلية متوسطة في نيويورك، والوقوف على صعوبات التخطيط التي يواجهها  دروس الطلبة المعلمين
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الدراسة  واتبعت والعلوم،الجتماعية أثناء تدريسهم لرياضيات العدالة ا في إدماج مفاهيمالطلبة المعلمين 
 التعليمي،ويتضمن ذلك تحليل محتوى الدرس  تعليمي،درس  (26)على عينة  منهج تحليل المحتوى

وحتى المواد التي صممت على  التعليمية،واألفالم  واألشكال، الدروس،اعتمدتها  واألساليب التي
نتائج عن أن إدماج الطلبة المعلمين لموضوعات العدالة كان متوسطًا. وكشفت ال العنكبوتية. الشبكة

 وأوصت الدراسة بتعميق معرفة المحتوى وتدريب الطلبة المعلمين.
 

إلى تقويم محتوى مناهج العلوم بالصفوف العليا من المرحلة االبتدائية  (2008دراسة حكمي ) وهدفت
اسة أداة تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف الثالثة في ضوء متطلبات الثقافة العلمية، وأعدت الدر 

استبانة مكونة من مدى  وأعدت الدراسةالعليا من المرحلة االبتدائية في ضوء المتطلبات السابقة، 
وتوصلت الدراسة الستطالع آراء معلمي العلوم بمنطقة جازان التعليمية وباستخدام المنهج الوصفي. 

على النسبة األعلى في متطلبات الثقافة العلمية،  حصل األساسية متطلب المفاهيم العلمية إلى أن
وتاله فهم بعض القضايا المتعلقة بالبيئة، ثم التعامل مع األجهزة الحديثة في البيئة، وأخيًرا بعض 

أن تواجد متطلبات الثقافة العلمية وكشفت تقديرات المعلمين عن  القضايا المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا.
بعض  ،بعض القضايا المتعلقة بالبيئة، العلوم على النحو التالي: المفاهيم العلمية األساسية في كتب

وزارة وأوصت الدراسة  القضايا المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا التعامل مع األجهزة الحديثة في البيئة.
ن المرحلة االبتدائية في التربية والتعليم بالنظر في مدى إمكانية تطوير مناهج العلوم بالصفوف العليا م

 .ضوء متطلبات الثقافة العلمية
 
: هدفت الدراسة إلى تقويم المناهج الدراسية للمرحلة اإلعدادية (2008دراسة إبراهيم، والكناني ) أما

في ضوء  2008 – 2007علوم حياة( للعام الدراسي  –رياضيات  –فيزياء  –للمواد العلمية )كيمياء 
( مدرس ومدرسة. وتمثلت أداة الدراسة باستبانة لجمع 40عينة الدراسة من ) معايير دولية. وتكونت

المعلومات. وكشفت النتائج عن أن معظم المعلمين ليس لديهم اطالع بأهداف تدريس المواد العلمية، 
واقتصار المعلمين على الطرق التقليدية، وأن هناك ضعف في اإلعداد األكاديمي والمهني لمدرسي 

لمية، وكذلك وجود صعوبة في مستوى األسئلة الوزارية وأن هناك نقص في أعداد المدرسين المواد الع
للمواد العلمية. وأوصت الدراسة بإعادة تنظيم فصول الكتب العلمية وفق التنظيم السيكولوجي 

 والمنطقي، وتدريب مدرسي المواد العلمية على طرائق تدريس حديثة.
 

معرفة متوسطات تقديرات المعلمين التقويمية لتنظيم إلى  (2008) دراسة السرهدفت  وفي الرياضيات
)السابع، والثامن، والتاسع( في ضوء نظريات التعلم والتعليم  للصفوف:الرياضيات  محتوى كتب

شملت معايير  ت الدراس استبانةولتحقيق هذا الهدف أعدواتبعت الدراسة المنهج الوصفي.  المعرفية.
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 اً معلم (185)من الدراسة عينة ، وتكونت والتعليم المعرفية من نظريات التعلم تنظيم المحتوى المشتقة
أنه ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطات تقديرات المعلمين الدراسة . وقد أظهرت نتائج ةومعلم

كما أظهرت النتائج ، لكتب متقاربةلتقديرات المعلمين التقويمية جاءت التقويمية للكتب الثالثة؛ حيث 
النمو الخلقي للمتعلمين؛ وحاجاتهم؛ وضعف ارتباط خبرات  ن الكتب الثالثة تعاني من ضعف؛ مراعاةأ

. وضعف ارتباط المحتوى مع محتوى المواد الدراسية األخرى المحتوى الرياضي بميولهم واهتماماتهم؛
حتوى وفق تطوير كتب الرياضيات الثالثة بحيث يحقق محتواها معايير تنظيم الموأوصت الدراسة ب

 .التعلم والتعليم المعرفية نظريات
 

إلى تقويم فعالية منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف الحادي  هدفت (2008) بريكة دراسةوكذلك 
وتكونت أدوات الدراسة  .المنهج الوصفياتبعت الدراسة بالفرع األدبي. ولتحقيق أهداف الدراسة  عشر

لمنهاج الفع ال، واستبانة خاصة بآراء المعلمين، واختبار من أداة تحليل المحتوى وفقًا لمعايير ا
( طالبًا وطالبة من الصف 447تحصيلي لطالب الصف الحادي عشر تم تطبيقه على عينة بلغت )

دة، في األبعاد وكان جي بصورةت توافر  التوافر معايير المنهاج الفعالحادي عشر، وكشفت النتائج عن 
(، وكذلك وسائل اإليضاح التقويم،أساليب الرياضية، األنشطة  توى،المح ترتيب توافرها )األهداف،

األنشطة  المحتوى، وكان ترتيب توافرها )األهداف، وبصورة جيدة التوافر معايير المنهاج الفع
اإليضاح(، باإلضافة إلى تدني مستوى الطلبة في االختبار  وسائلالتقويم، أساليب  الرياضية،

إعادة النظر (. وأوصت الدراسة ب% 70ط العام لدرجات الطلبة أقل من )التحصيلي، حيث بلغ المتوس
بالفرع األدبي وذلك بالنسبة ألبعاد المنهاج  للصف الحادي عشر من قبل واضعي منهاج الرياضيات

 .اإليضاح(ووسائل  –التقويم  –األنشطة الرياضية  –المحتوى  –)األهداف  الخمسة وهي
 
هدفت تقويم محتوى مقرر العلوم للصف العاشر األساسي في ضوء  فقد (2007) شحيبردراسة  أما

. وأعدت ثالث أدوات وهي قائمة المعايير تمدت الدراسة على الوصفيالمعايير اإلسالمية. اع
اإلسالمية لمحتوى منهاج العلوم، واستبانة المعايير اإلسالمية لمحتوى منهج العلوم والموجهة لمعلمي 

( 100لمحتوى وفًقا للمعايير اإلسالمية. وبعد تطبيقها على عينة مكونة من )العلوم، وقائمة تحليل ا
معلم ومعلمة من معلمي ومعلمات العلوم للصف العاشر األساسي في قطاع غزة. أظهرت النتائج أن 
النسبة العامة لوجهة نظر المعلمين في توافر المعايير اإلسالمية في محتوى منهاج العلوم للصف 

 (، وهي نسبة غير مرضية تؤشر إلى ضعف النسبة.% 53سي )العاشر األسا
 

لمادة الرياضيات في  دراسيةإلى تقويم تسعة كتب ( Fan & Zhu, 2007) دراسة فان وزو وسعت
ت الدراسة ووظف األمريكية،في الصين وسنغافورة والواليات المتحدة  المستويات الدنيا بالمدارس الثانوية
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كتب  وتكونت عينة الدراسة من المحتوى،لدراسة أسلوب تحليل استخدمت او ، الوصفي المنهج
النتائج بأن السلسلة الصينية اتبعت الطريقة األكثر وضوحًا . وأظهرت الرياضيات في المستويات الدنيا

 المسائل،المختلفة بحل راحل قدمت درجات هامة أقل لتميز بين الم بينما السلسلة السنغافورية وتحديدًا،
 ًا.بسنغافورة كان األكثر وضوحراسية التعليمية في الكتب الد عرض الوسائلوأن تقديم و 

 
تقويم منهاج التربية الرياضية للمرحلة  (2007دراسة الحوامدة ) وفي التربية الرياضية استهدفت

. ت الدراسة المنهج الوصفيباألردن. واتبع نظر المعلمين في إقليم الشمال، األساسية العليا من وجهة
. وقامت ( من مجتمع الدراسة% 60.3)معلمًا ومعلمة بنسبة  (114)عينة الدراسة من ت وتكون

الرياضية للمرحلة األساسية العليا  ببناء أداة لقياس تقديرات المعلمين التقويمية لمنهاج التربيةالدراسة 
ياضية من حيث أن تقديرات المعلمين التقويمية لمنهاج التربية الر . وكشفت النتائج في إقليم الشمال

وجود فروق ذات داللة إحصائية . وكذلك األهداف، واألساليب واألنشطة، والتقويم، والمحتوى متوسطة
عدم و  المحتوى والتقويم واألداة ككل. مجال في تقويم المعلمين للمنهاج تعزى إلى المؤهل العلمي على

مجاالت:  على لى الخبرة التدريسيةوجود فروق ذات داللة إحصائية في تقويم المعلمين للمنهاج تعزى إ
عدم وجود فروق ذات داللة و  األهداف، والمحتوى، األساليب واألنشطة، والتقويم، واألداة ككل.
: األهداف، والمحتوى، مجاالت إحصائية في تقويم المعلمين للمنهاج تعزى لمتغير الجنس على

وزارة التربية والتعليم على إعادة دراسة . وأوصت الواألساليب واألنشطة، والتقويم، وعلى األداة ككل
ومعلمات التربية  علميعلى إشراك م تقييم منهاج التربية الرياضية للمرحلة األساسية العليا، والعمل

 .الرياضية في عملية تقييم المنهج
 

المعيقات والمشكالت على  إلى الكشف( Johnson, 2006) دراسة جونسون هدفت وفي اتجاه آخر
في  (NSES) االستقصاء بمشروع المعايير القومية للتربية العلمية علم دون تطبيق معاييرالتي تحول 

من المدارس المتوسطة في ( 2على عينة مكونة من ) ت الدراسة المنهج الوصفيمقررات العلوم. واتبع
 لتالفصول، وتوصمقابالت المعلمين ومالحظات الوسطى، وتكونت أداة الدراسة من الواليات المتحدة 

 البد للتغلب على هذه والتقنية، والتيتتمثل في الصعوبات الثقافية  المعيقاتإلى أن أبرز تلك  نتائجال
 الكافي.الصعوبات من تطوير النظام اإلداري وتوفير المصادر الالزمة وتوفير الوقت 

 
نهج مقارنة عمق واتساع وتكرار الم (Murdock, 2006) دراسة مودروك وفي اتجاه آخر استهدفت

في من خالل المقارنة بين عمق واتساع وتكرار منهج الفيزياء المثالي  في مادة الفيزياء التحصيلمع 
(. واتبعت TIMSS, 1995)أمريكا والمناهج المثالية للفيزياء في الدول األخرى المشاركة في مشروع 

جميع من  الدراسة عينة وتكونت محتوى،بطاقة تحليل  ت الدراسةاستخدمو ، المنهج الوصفيالدراسة 
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 ,TIMSS)مشروع  الموضوعات الواردة في كتب الفيزياء بأمريكا والدول األخرى المشاركة في
أشارت نتائج الدراسة إلى أن منهج الفيزياء األمريكي له عرض واتساع منخفض في حين (. و 1995

في  التحصيللمرتبط الوحيد ا ن عمق المنهج هو المتغيرأ، و أن تكرار المنهج األمريكي كان مرتفعاً 
 .الفيزياء

 
ى تقويم المحتوي العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر عل إلىهدفت ( 2006دراسة أبو عودة ) أما

قائمة بأبعاد التنور التقني، حيث . وأعدت الدراسة طلبة الصف العاشر في ظل أبعاد التنور التقني
وكذلك  رئيسيًا ومئة وخمس وأربعون بندًا فرعيًا.صورتها النهائية أحد عشر بندًا  تضمنت القائمة في

( طالب وطالبة، وكشفت النتائج عن أن 330للتنور التقني طبق على عينة ) أعدت الدراسة اختباراً 
( من البنود الرئيسية للتنور التقني، وأن متوسط الطلبة في % 91.4) قد تناولمنهاج الثقافة التقنية 

( وكشفت النتائج عن عدم 5 75من المتوسط الذي تبنته الدراسة وهو ) اختبار التنور التقني كان أقل
 ىلقائمين علوجود فروق بين درجات الطالب والطالبات في االختبار التحصيلي. وأوصت الدراسة ا

أعلي من التنور التقني للطلبة لكي يكونوا  ىلتحقيق مستو  الطلبة ىإحداث تنور تقني لدببرامج التعليم 
 التنور التقني في المستقبل. من ىلأع ىمستو  على
 

، في (8 – 4)تحليل كتب الرياضيات المدرسية للصفوف  (2005) المساعفة دراسة كما استهدفت
درجة تمثيلها للمفاهيم الرئيسية ولشكل ومستويات األسئلة الواردة في الدراسة الدولية  لمعرفةاألردن 

وتكونت عينة الدراسة  الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت .(TIMSS-Rالثالثة للعلوم والرياضيات )
وتوصلت الدراسة لعدد من . (8 – 4)من كتب الرياضيات المدرسية المقررة على طلبة الصفوف 

في كتب  عداد والعمليات عليها( كان األكثر تمثيالً ن المفهوم الرئيسي )األأالنتائج كان أهمها: 
لتمارين الموجودة في كتب الرياضيات كانت مستوياتها ن األسئلة واوأ الرياضيات للصفوف األربعة.
( إجراءات روتينية معقدة %23.4( إجراءات روتينية بسيطة )%34.7على النحو التالي )المعرفة 

 وأوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة مناهج وكتب العلوم. (.%19.7(، حل المسألة )22.2%)
 

( وحدة 14تقويم )(: Sangster & Shutman, 2004دراسة سانجستير وشولمان ) واستهدفت
من وجهة نظر الطالب والمعلمين،  (mat4)دراسية في مجاالت متعددة منها العلوم لتطبيق نموذج 

وأعدت الدراسة استبانة للمعلمين وأخرى للطالب وبطاقة مقابلة للمعلمين. وأظهرت النتائج أن نظام 
(mat4)  حيث زيادة الوعي بأساليب التعلم، وأهمية التعليم إيجابيًا لكل من المعلمين والطالب من

المتمايز، وزيادة مشاركة الطالب واندماجهم في األنشطة، باإلضافة إلى عدم مناسبة بعض الدروس 
 .(mat4)للطالب ولنظام 
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سطينية تحديد التقديرات التقويمية لمحتوى مناهج العلوم الفل فقد هدفت إلى( 2004دراسة اللولو ) أما
في ضوء المستحدثات ( السابع –الثامن –ا من التعليم األساسي وتشمل الصفوف )التاسع ليحلة العللمر 

مستحدثات بـ المستحدثات العلمية . وحددت الدراسة ي. واتبعت الدراسة المنهج الوصفالعلمية المعاصرة
والعلوم الطبية ومستحدثات البيئة والطاقة واالتصاالت وارتياد الفضاء والهندسة الوراثية والعلوم الزراعية 

لمة ومع ( معلماً 60)تجيب عليها عينة الدراسة التي تكونت من . وأعدت الدراسة استبانة التربية العلمية
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستحدثات البيئة والطاقة والهندسة  ا.للعلوم في المرحلة األساسية العلي

تمام المناسبة في محتوى المناهج أما مستحدثات العلوم الوراثية والعلوم الزراعية لم تأخذ درجة االه
الطبية توافرت بدرجة متوسطة ومستحدثات االتصاالت وارتياد الفضاء والتربية العلمية توافرت بدرجة 

الدراسة باالهتمام بالمستحدثات البيئية ومستحدثات الطاقة والهندسة الوراثية والعلوم  . وأوصتجيدة
 ا يناسب فلسفة المجتمع الفلسطيني.الزراعية واألرضية بم

 
في فلسطين  تقويم كتاب العلوم العامة للصف السادس األساسي (2003) دراسة مصطفىواستهدفت 

وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس األساسي في مديريات التربية والتعليم في محافظات من 
المظهر العام للكتاب، مقدمة ت )في المجاال (2004-2003) فلسطين الشمالية في العام الدراسي

الكتاب، األهداف، المحتوى العلمي للكتاب، األساليب المتبعة في عرض المادة، مالءمة الرسوم 
األشكال التوضيحية، وسائل التقويم في الكتاب، تنمية مادة الكتاب التجاهات ايجابية لدى الطلبة، 

عينة الدراسة ت تكون. و راسة المنهج الوصفيت الد(. واتبعومدى مالءمة األنشطة وامكانية تطبيقها
أظهرت و ( فقرة، 88)استبانة مكونة من وتمثلت أداة الدراسة في ( معلمًا ومعلمة، 269) فتكونت من

ذات داللة  ولم تجد الدراسة فروقاً المعلمين كانت متفاوتة. المتوسط الحسابي لدرجة تقييم أن النتائج 
تعزى ي، والجنس. إال أنها أظهرت فروقا ذات داللة إحصائية إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلم

لصالح السنوات األعلى. وأوصت الدراسة بضرورة اشراك المعلمين في ميدان  سنوات الخبرةلمتغير 
 التدريس إلبداء آرائهم في أي منهاج جديد.

 
لى إلى التعرف ع (Newton & Blake & Brown, 2002وبراون )دراسة نيوتن وبالك وسعت 

دراك  التفسير،واستيعابه من خالل  فهم العلوماالبتدائية في العلوم للمرحلة  مبحثمدى اهتمام  وا 
محتوى كتب دراسية تحوي لتحليل  المنهج الوصفي العلمية، واتبعت الدراسةالعالقات بين المفاهيم 

في سنة(  11 – 7) جميع المواضيع العلمية في المرحلة األساسية لألطفال والتي ُتدرس في عمر من
( تسرد % 97.8)وقد توصلت الدراسة إلى أن معظم الكتب كتابًا،  (76) عددهاوالبالغ انكلترا وويلز 

 85.4كما أن معظم الكتب تتضمن فقرات تحوي حقائق علمية بما نسبته ) ،مباشرل المعلومات بشك
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ن الفقرات الشرطية ( م% 3.2وأن الكتب المقيمة احتوت على ما نسبته )، الكتاب ( من محتوى%
أما الفقرات التي تدل ، على شكل حقائق علمية وليس على شكل قوانين علمية صياغتها التي تمت

. (% 1.3( والفقرات التي تدل على تفسير األسباب فنسبتها)% 3.3فنسبتها ) ونتائج على أسباب
 (.% 1.8تدل على أهداف وغايات فنسبتها ) والفقرات التي

 
تقويم كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي من وجهة نظر  فقد هدفت إلى( 2000ت )دراسة بشارا أما

مشرفي ومعلمي العلوم في مدارس محافظات شمال فلسطين. واستهدفت الدراسة تقويم مجاالت 
)المظهر العام للكتاب، مقدمة الكتاب، المحتوى، األساليب والوسائل واألنشطة، وسائل التقويم، تنمية 

( مشرفين، وتكونت استبانة 4( معلم و)61تجاهات الطلبة( وتكونت عينة الدراسة من )الكتاب ال
( فقرة. وكشفت النتائج عن أن درجة تقويم المشرفين والمعلمين كانت متوسطة بشكل 42التقويم من )

 عام في كل المجاالت ما عدا مجال المظهر العام ووسائل التقويم فكانت درجة التقويم كبيرة.
 

تقويم كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي العلمي من وجهة نظر ( 1999دراسة أيوب ) وقامت
( مشرفين، 4( معلم و)61المشرفين والمعلمين والطلبة في شمال فلسطين. وتكونت عينة الدراسة من )

( طالب. وكشفت النتائج عن أن درجة تقويم المشرفين والمعلمين كانت متوسطة بشكل عام ما 195و)
المجال األول )المظهر العام للكتاب(، وباقي المجاالت )المقدمة، المحتوى، األنشطة، التقويم،  عدا

تنمية االتجاهات( كانت متوسطة من وجهة نظر المعلمين ما عدا المجال األخير. وكشفت النتائج عن 
 لبة.عدم وجود فروق في آراء الطالب نحو كتاب الفيزياء في المجاالت الستة تعزى لجنس الط

 
بتقويم كتب الفيزياء للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر  (1998دراسة عبد الخالق )وقامت 

( 70. وأعدت استبانة مكونة من )اً ( معلم260المعلمين والمعلمات، وتكونت عينة الدراسة من )
تقويمية لكتب تتضمن المعايير الالزم توافرها في كتب الفيزياء، وكشفت النتائج عن أن التقديرات ال

الفيزياء للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين والمعلمات كانت أعلى من المستوى المقبول 
تربويًا في مجال التقويم الستة )المظهر العام للكتاب، مقدمة الكتاب، محتوى الكتاب، الوسائل 

 واألنشطة، وسائل التقويم، تنمية االتجاهات للطلبة(.
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 ى الدراسات السابقة:التعقيب عل 3.2

 
نهج ، وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث المدراسات المنهج الوصفياتبعت كافة ال

في أهدافها، حيث هدفت كافة الدراسات إلى تقويم السابقة اتفقت الدراسات و المستخدم وهو الوصفي. 
 اومنه عام.اف أو عناصر المنهاج بشكل من حيث المحتوى أو األهدمناهج المواد الدراسية المختلفة 

العلوم العامة(. وتتفق الدراسة الحالية  –األحياء  –الفيزياء  –العلوم على اختالف فروعها )الكيمياء 
 للمرحلة األساسية الدنيا. "العلوم والحياة"ج امع أهداف الدراسات حيث إنها تستهدف تقويم منه

 
اسية المتناولة، حيث استهدفت العديد من الدراسات مادة تباينت الدراسات في المادة الدر  فيما

 ,Fan & Zhu(، ودارسة )2005(، ودراسة المساعفة )2015الرياضيات، ومنها دراسة الحمامي )
 (، ودراسة2009(. ومنها تناولت مادة الجغرافيا، ومنها دراسة عدوان )2008(، ودراسة بريكة )2007
(، وتناولت دراسة 2009لوجيا مثل دراسة عدس وآخرون )(، ومنها تناولت التكنو 2010) مصلح

( التربية الوطنية، فيما تناولت 2009( مادة التربية الرياضية، وتناولت دراسة بشير )2007الحوامدة )
منها استهدفت مادة الكيمياء وفي العلوم  ،مادة التربية اإلسالمية (2014دراسة الشبول، والخوالدة )

. ومنها استهدفت محتوى الفيزياء مثل (2014) نشوان(، و Kariluz; Vicente, 2010مثل دراسة )
، وتناولت العديد من الدراسات الفروع الثالثة، مثل دراسة إبراهيم، (Murdock, 2006دراسة )

(، ومنها استهدفت العلوم العامة للمرحلة األساسية مثل دراسة 2010( والزهراني )2008والكناني )
 ،(Newton & Blake & Brown, 2002ودراسة ) م(2009ة )( وشحاد2003مصطفى )

 ."العلوم والحياة"وتستهدف الدراسة الحالية مادة 
 
استخدمت كافة الدراسات أداة تحليل محتوى لتقويم محتوى منهاج المواد الدراسية، واستخدمت العديد و

المعلمين والطلبة نحو  من الدراسات أداة االستبانة إلى جانب أداة التحليل للتعرف على تقديرات
( 2008( والسر )2014( والحبيب )2011( واليازوري )2008الدراسية. ومنها دراسة بريكة ) المناهج

العرجا و (، 2008دراسة حكمي ) منهاج العلوم (، وفي2009( وبشير )2009وعدس وآخرون )
. (2014) ننشوا (2012( الفهيدي )2012( صالح )2011( المصري )2010والزهراني ) (2009)

 (2007( وشحيبر )Sangster & Shutman, 2004( و)2004( واللولو )2003) مصطفى دراسة
براهيم، والكناني ) ( 2013والبلوى )( 2013أبو منديل )و  (2013( ونور )2012(. وموسى )2008وا 

 (.2016وكريشان )
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ج الدراسية، وال سيما مناهج ن عملية تقويم المناهأتبين للباحثة من خالل استعراض الدراسات السابقة و 

د شغلت بال الكثير من الباحثين، لذا فقد أجريت قالعلوم وفروعها المختلفة من كيمياء وأحياء، وفيزياء، 
عملية تقويم المناهج ومحتواها كان للمواد ي هذا المضمار، فالعديد من الدراسات العربية واألجنبية ف

عددة، وعلى عينات مختلفة، حيث تميزت الدراسة الحالية الدراسية في كافة التخصصات وفي بلدان مت
للصفين الثالث  والحياة" العلوم"عن الدراسات السابقة في أن الدراسة الحالية قد اهتمت بتحليل منهاج 

والرابع، في حين اهتمت الدراسات السابقة في صفوف مختلفة من األول األساسي وحتى المرحلة 
من خالل الخطوط العريضة  والحياة" العلوم"لحالية اهتمت بتقويم منهاج الثانوية، كما أن الدراسة ا

 .2016عام  لمنهاج العلوم التي أوردها المشرفون على تأليف وتخطيط الكتب
 

إلى ضرورة العمل على تطوير محتوى  هاجميع أشارتأنها  أهم ما جاء في الدراسات السابقةومن 
 الدراسات معظم اتبعتة وبما يالئم ميول وحاجات الطلبة، و الحديث مناهج المواد الدراسية وفقًا للتوجهات

المناهج، أو تقويم عناصر المنهج،  التحليلي لوصف وتحليل محتوىالتصميم الوصفي  المنهج السابقة
أداة التحليل واالستبانة كأدوات لتحقيق أهدافها، وهي مناسبة للمنهج  السابقة الدراسات معظم استخدمت
نقد فيما استخدمت الدراسة الحالية  ،التحليلي الذي تبنته معظم الدراسات السابقةميم التصالوصفي 

 للكتب تحليل محتوى الكتب من خالل تحليل الخطوط العريضةو  2016وثيقة الخطوط العريضة 
المالحظات الصفية ، باإلضافة إلى ؤلفينوكذلك المقابلة مع المعلمين والم وتحليل الكتب المقررة،

 .حضور حصص صفيةب (هدةالمشا)
 

هناك ندرة في الدراسات التي تناولت تقويم المناهج وفقًا للخطوط العريضة للمناهج، فلم تعثر الباحثة 
( 2013( في التكنولوجيا، ودراسة أبو منديل )2009على دراستين هما دراسة عدس وآخرون )سوى 

وتختلف الدراسة (. 1998لفلسطيني عام )في العلوم واتعبت الدراسة وثيقة الخطوط العريضة للمناهج ا
 في الوثيقة المعتمدة وفي المحتوى والمرحلة العمرية. الحالية مع دراسة أبو منديل

 
الخاص بتقويم  النظري اإلطار االستفادة في كتابة ،ومن أوجه اإلفادة بشكل عام من الدراسات السابقة

 –بناء أداوت الدراسة )أدوات التحليلالدراسة، و  اإلجرائية لمصطلحات التعريفات تحديدو  منهاج العلوم،
اختيار األساليب المناسبة للتحقق من صدق وثبات أدوات المقابلة(، و أسئلة  –المالحظة بطاقة 
المساهمة في مناقشة النتائج وربطها ، و واالستفادة من األساليب اإلحصائية المستخدمة ،الدراسة

 .وتقديم التوصيات بالدراسات السابقة
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ومن أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات والبحوث السابقة في أنها تتناول المناهج المطورة 
، وهو ما لم تتناوله أٍي من الدراسات السابقة، وكذلك 2016/2017في العام الدراسي  "للعلوم والحياة"

لتدريس، التقويم، في اشتمالها لتقويم كافة جوانب المنهاج )األهداف، المحتوى، األنشطة، طرق ا
 المقدمة، اإلخراج الفني للكتاب، الصور والرسوم المتضمنة في المحتوى(.

 
فاستخدمت منهج التثليث المنهج الوصفي ن حيث المنهج المستخدم، وتميزت الدراسة م

(Trianglnation ) :في الدراسة )النوعي والكمي( لجمع البيانات، وذلك باستخدام أدوات مختلفة مثل
جراء المقابالت والمالحظة المباشرة تحليل  لتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ المحتوى وا 

 تبعًا لتنوع أسئلة الدراسة وتعددها.المناهج الجديد، 
 

نما قامت الدراسة بالتعرف على الممارسات  ولم تقتصر الدراسة على الجوانب المادية للمنهاج، وا 
من عقبات تحول دون تنفيذ  "العلوم والحياة"العلوم، وما يواجه معلمو  التدريسية الداعمة لوثيقة مناهج
 وم وتحقيق األهداف المرجوة منها.الخطوط العريضة لمنهاج العل
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جراءاتهاالفصل الثّ   الث: طريقة الّدراسة وا 

 

 يتناول هذا الفصل ما يلي:

 

 منهجية الّدراسة 1.3
 راسة وعينتهامجتمع الدّ  2.3
 راسةأدوات الدّ  3.3
 راسةءات تطبيق الدّ إجرا 4.3
 المعالجة اإلحصائية 5.3
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 الفصل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جراءاتها  طريقة الّدراسة وا 

 
الباحثة  تتناول راسة إلى تقويم منهاج "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع في فلسطين،هدفت هذه الدّ 

تها، وقد راسة واإلجابة عن أسئلالدّ  تنفيذ هذهالفصل الطريقة واإلجراءات التي اتبعتها في هذا في 
، وخطوات إعداد أدوات وعينتها ، وتحديد مجتمع الدراسةتبعةالم المنهجيةاشتمل الفصل الحالي على 

التي  الدراسة، والمعالجات اإلحصائيةتطبيق  إجراءاتالدراسة والتحقق من صدقها وثباتها، ومن ثم 
  استخدمت في تحليل البيانات والوصول إلى النتائج.

 

 ةّدراسمنهجية ال 1.3
 

بع في فلسطين؛ نظرًا ألن الّدراسة الحالية تهدف إلى تقويم منهاج "العلوم والحياة" للّصفين الثّالث والّرا
منهجية مزدوجة كمية ونوعية، في جمع البيانات فاعتمدت ، المنهج الوصفي فإن الباحثة اتبعت

 أدوات مختلفة: رتواختا
عريضة وفقًا للعناصر األساسية الواجب تحليل وثيقة الخطوط الو تحليل المحتوى: بهدف وصف  -

توافر الخطوط العريضة لمنهاج العلوم عن مدى واستخراج النسب التي تعبر  توافرها فيها،
، وكذلك استخراج النسب التي تعبر عن البنية األساسية لمحتوى كتب الفلسطينية في محتوى الكتب

عناصر بعض وفقًا ل والحياة"العلوم "كتب  تحليل محتوىللصفين الثالث والرابع، و "العلوم والحياة" 
 .المنهاج

، للتعرف على أداء معلمي "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابعمالحظة  : وذلك بهدفالمالحظة -
مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم في ضوء الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الفلسطينية 

2016. 
للتعرف على منهجية  "العلوم والحياة"أداة لمقابلة بعض مؤلفي كتب  المقابلة: حيث أعدت الباحثة -

للتعرف على المشكالت التي تواجه تنفيذ  "العلوم والحياة"وآلية تطوير المنهاج، وعينة من معلمي 
 المنهاج الجديد.
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 مجتمع الدراسة وعينتها 2.3
 

 :العناصر اآلتية منوعينتها مجتمع الدراسة  يتأّلف
 .2015 ط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة"وثيقة الخطو  -
في فلسطين المطورة  صفين الثالث والرابعفصلين األول والثاني للللالمقررة "العلوم والحياة"  بكت -

م( 2017م/ 2016)والمقرر تدريسهم في المدارس الفلسطينية للمرة األولى في العام الدراسي 
 والبالغ عددها أربعة كتب.

 عينة قصدية تتكون منالذين يّدرسون هذا المنهاج، وقد اختارت الباحثة  حياة"وال العلوم"معلمي  -
 .للمالحظة والمقابلة أيضاً  ( معلمًا ومعلمة20)

العلوم "لمحتوى  مشتركين وعددهم سبعة مؤلفين للصفين الثالث والرابع والحياة" العلوم"مؤلفي منهاج 
  .حثة عينة قصدية تتكون من أربعة منهمالثالث والرابع وقد اختارت البا للصفين "والحياة

 
 أدوات الدراسة 3.3

 
 عديدة لجمع البياناتأدوات قامت الباحثة بإعداد  اتساؤالته ولإلجابة عن حقيق أهداف الدراسةلت

  والمعلومات تتمّثل في اآلتية:
 
 أداة تحليل وثيقة الخطوط العريضة وفقًا للعناصر األساسية الواجب توافرها فيها. .1
 وفقًا للخطوط العريضة لمنهاج العلوم الفلسطينية.والحياة" العلوم "ة تحليل محتوى كتب أدا .2
 للصفين الثالث والرابع.والحياة" العلوم "بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية لمعلمي  .3
 لعناصر البنية األساسية لمحتوى العلوم.وفقًا  والحياة"العلوم "اة تحليل محتوى كتب أد .4
 عناصر المنهاج.بعض وفقًا ل والحياة"العلوم "حتوى كتب أداة تحليل م .5
 للمرحلة األساسية. والحياة"العلوم "بطاقة مقابلة معلمي  .6
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 وفيما يلي وصف إلجراءات إعداد أدوات الدراسة:
 
 أداة تحليل وثيقة الخطوط العريضة وفقًا للعناصر األساسية الواجب توافرها فيها( 1)

 ةأواًل: مكونات الوثيق
 من أربعة فصول، هي: (2015) تتكون وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطيني

 الفصل األول: ويتضمن
 غايات المنهاج ومبادئه. -

 المبادئ التي اعتمد عليها منهاج العلوم. -

 توجيهات في التقويم. -

 الفصل الثاني: ويتضمن
 األهداف العامة لتعلم العلوم للمرحلة األساسية. -
 األساسية.الهداف الخاصة لتعلم العلوم للمرحلة ا -

 .المخطط اكتسابها العامة تراالمها -
 : ويتضمنالفصل الثالث

 (.9 – 1)مصفوفة التسلسل والتتابع لمنهاج العلوم العامة للصفوف  -

 : ويتضمنبعراالفصل ال
 (.9 – 1)مصفوفة محتوى منهاج العلوم العامة للصفوف  -
 

 زم توافرهاًا عناصر الوثيقة الال ثاني
وثيقة الخطوط العريضة لمناهج العلوم وفقًا لما يجب أن تتضمنه وثائق  بتحديد عناصرقامت الباحثة 

إعداد المناهج التعليمية وخاصة منهاج العلوم، من خالل االطالع على وثائق معايير مناهج العلوم 
المملكة و ة مصر العربية، في العديد من الدول التي قامت بتطوير مناهجها مؤخرًا ومنها )جمهوري

 إلىالباحثة  توصلت الجمهورية العربية السورية( وبذلكو اإلمارات العربية المتحدة، و العربية السعودية، 
 الواجب توافرها في وثيقة الخطوط العريضة. العناصر األساسية

 
 :إطار التحليلثالثًا: صدق 

من  (19)لتحليل في صورتها األولية على التحليل قامت الباحثة بعرض أداة ا إطارللتأكد من صدق 
موظفين في مركز وال( من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس 1)ملحق رقم  السادة المحكمين

قامت الباحثة بوضع قائمة  التي طلبها السادة المحكمونبعد إجراء التعديالت ، المناهج الفلسطيني
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بالصورة النهائية الموضحة في ملحق رقم  "حياةعناصر وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم وال
 عنصرًا.( 20(، وتكونت القائمة من )2)
 

 :تحليلالثبات  رابعًا:
 وثيقة الخطوط العريضة وفقًا للعناصر األساسية الواجب توافرها فيهاتحليل تأكدت الباحثة من ثبات 

 اآلتية: ةقيبالطر 
ومن ثم  ،إلى زميلة لتقوم بتحليلهاط العريضة تقديم وثيقة الخطو وذلك ب: الثبات البين شخصيّ  -

دام معادلة باستخ ىخر األ زميلةتحليل الو  انفسه ةتحليل الباحث بين التحليلينحساب معامل الثبات 
 (.0.95فكان الثبات البين شخصي )هولستي، 

 
 ينيةلعريضة لمنهاج العلوم الفلسطوفقًا للخطوط ا "العلوم والحياة"كتب يل محتوى أداة تحل( 2)

قًا لقائمة لتحليل محتوى منهاج "العلوم الحياة" للصفين الثالث والرابع تم إعداد أداة تحليل المحتوى وف
 الخطوط العريضة، وسار إعداد أداة التحليل على مرحلتين هما:

 
 (:4 – 1قائمة الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة" للمرحلة األساسية الدنيا )أواًل إعداد 

 :وفق الخطوات التالية "العلوم والحياة"اء قائمة الخطوط العريضة لمنهاج تم بن

 :الحصول على الوثائق .أ
واإلطار ( 2015)حيث حصلت الباحثة على وثيقة الخطوط العريضة لمناهج العلوم العامة الفلسطينية 

 من مركز المناهج الفلسطيني. (2016المرجعي لتطوير المناهج الوطنية )
 

 العريضة: صياغة الخطوط .ب
حيث إن وثيقة الخطوط العريضة تشتمل على فلسفة المنهاج وأهداف عامة وخاصة ومهارات، فإنه 

للصفين الثالث والرابع، إال بتحديد  "العلوم والحياة"يصعب على الباحثة إجراء تحليل لمحتوى كتب 
 :وئها، ولذلك قامت الباحثة بما يأتيالعناصر الُمراد التحليل في ض

للصفين الثالث والرابع، وذلك للتعرف على الخطوات  "العلوم والحياة"بعض مؤلفي مناهج  مقابلة  .1
( يوضح نتائج 3، والملحق رقم )"العلوم والحياة"اإلجرائية التي تمت أثناء تأليف محتوى منهاج 

 ."العلوم والحياة"المقابلة مع السادة مؤلفي منهاج 
(، ثم صياغتها 4 – 1للمرحلة األساسية الدنيا ) "لحياةالعلوم وا"اشتقاق الخطوط العريضة لمنهاج  .2

على شكل خطوط رئيسية، يندرج تحت كٍل منها خطوط فرعية تدل على هذه الخطوط الرئيسية، 
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( على 4 – 1للمرحلة ) "العلوم والحياة"واعتمدت الباحثة في اشتقاق الخطوط العريضة لمنهاج 
 مصادر مختلفة هي:

 
 العلوم والحياة"اج نتائج مقابلة مؤلفي منه". 
 ( 2016وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية.) 
 ( ويتضمن:2015الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة ،) 

 المبادئ التي اعتمد عليها منهاج العلوم. -
 األهداف العامة / الخاصة لتعلم العلوم في المرحلة األساسية. -
 المهارات المخطط اكسابها للطلبة. -

 
 المبدئية لقائمة الخطوط العريضة: لصورةا .ج

للمرحلة األساسية الدنيا، تم إعداد قائمة  "العلوم والحياة"بعد انتهاء اشتقاق الخطوط العريضة لمنهاج 
  ( مؤشرًا فرعيًا.54وينبثق منها )( خطًا عريضًا، 16الخطوط العريضة، وتضمنت القائمة )

 
 احثة بــ:حيث قامت الب قائمة الخطوط العريضة: ضبط .د
عرض الصورة المبدئية لقائمة الخطوط العريضة على مجموعة من السادة المحكمين  -

( والبالغ عددهم 1والمتخصصين في المناهج وطرق التدريس والمشرفين التربويين )ملحق رقم 
 (، وذلك إلبداء الرأي حول مفردات القائمة، وصياغة الفقرات.19)

ادة المحكمون من حيث تعديل صياغة بعض الفقرات. فيما لم إجراء التعديالت التي اقترحها الس -
 ُيشر أٍي من السادة المحكمين إلى إضافة أي خطوط أو مؤشرات على القائمة.

 
 النهائية لقائمة الخطوط العريضة: الصورة .ه

بعد إجراء التعديالت قامت الباحثة بوضع قائمة الخطوط العريضة بالصورة النهائية الموضحة في 
 ( مؤشرًا فرعيًا. والجدول رقم54( خطًا عريضًا، وينبثق منها )16(، وتكونت القائمة من )4م )ملحق رق

 يوضح مكونات القائمة: (1.3)
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 .في فلسطين: وصف مكونات قائمة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم 1.3جدول رقم 

 عدد المؤشرات الخطوط العريضة لمنهاج العلوم في فلسطين
 2 ى بيان عظمة الخالق في إبداع الكون.سعى المناهج إلت (1)
 3 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى جعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية التعلمية. (2)
 4 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تنظيم التعلم حول مفاهيم رئيسية. (3)
 2 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى توظيف التكنولوجيا. (4)
 3 تحقيق التكامل األفقي والرأسي. يسعى محتوى منهاج العلوم إلى (5)
يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة معارف علمية أساسية متعلقة  (6)

 بمفاهيم كبرى.
3 

 3 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة عمليات العلم. (7)
يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات تفكير ومهارات عقلية  (8)

 مختلفة.
4 

 4 سعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات أدائية.ي (9)
 8 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة اتجاهات وميول علمية. (10)
 3 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تنمية الحس الجمالي. (11)
 2 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تعزيز أوجه التقدير لدى الطلبة. (12)
 5 لوم إلى إكساب الطلبة مهارات حياتية.يسعى محتوى منهاج الع (13)
 3 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تنمية القدرة على االتصال والتواصل. (14)
يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة ثقافة علمية وتقانية مالئمة  (15)

لفهم اآلثار المتبادلة لكل من العلم والتقانة والمجتمع والبيئة وتساعد على 
 ت واعية.اتخاذ قرارا

3 

 2 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تحقيق مبدأ العدالة. (16)
 54 (16الخطوط العريضة ككل )

 
 في ضوء قائمة الخطوط العريضة ثانيًا: إعداد أداة التحليل

 وقد سارت وفق الخطوات اآلتية:

 الهدف من التحليل: تحديد .أ
لثالث والرابع إلى تحديد مدى توافر حيث تهدف عملية تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين ا

في محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث  2016الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الفلسطيني 
 والرابع بجزأيهما.
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 تحديد عينة التحليل: .ب
والرابع تمثلت عينة التحليل في جميع الموضوعات المتضمنة في كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث 

 يوضح الموضوعات المقررة في كال الصفين بجزأيهما: طورين، والجدول اآلتيالم
 

 .: وصف مكونات كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع2.3جدول رقم 

 عنوان الوحدة الوحدة
عدد 

 عنوان الوحدة الوحدة الموضوعات 
عدد 

 الموضوعات 
 الصف الرابع األساسي الصف الثالث األساسي

 األولالجزء 
 7 أجهزة جسم اإلنسان 1 4 النباتات 1
 5 الكهرباء والمغناطيسية 2 4 األرض وثرواتها 2
 4 الكائنات الحية تصنيف 3   

 الجزء الثاني
 3 الحالة الجوية 4 6 التكيُّف في الكائنات  3
 5 التنوع الحيوي والبيئة 5 4 المادة والحرارة 4
 6 الضوء والصوت 6   

 30 المجموع 18 المجموع
 

( درس 18من ) ان"العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي يتكون يأن كتاب (2.3)ويتضح من الجدول 
( درس 30"العلوم والحياة" للصف الرابع األساسي من ) ي( وحدات. فيما يتكون كتاب4موزعين على )
 ( وحدات.6موزعين على )

 وحدة التحليل: تحديد  .ج
وى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع المستهدفة حسب الفقرة، قامت الباحثة بتحليل محت

 حيث تم اختيار الفقرة الكاملة كوحدة تحليل لكتب "العلوم والحياة".

 تحديد وحدة التسجيل: .د
 الفقرة كوحدة تسجيل إلخضاعها للعد والتكرار. الباحثةاعتمدت 

 ضوابط عملية التحليل: .ه
 كل جيد، راعت الباحثة العديد من الضوابط وهي:لكي تتم عملية التحليل بش

 استبعاد الفهرس ومقدمة الكتاب من التحليل. -
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 اشتمل التحليل أسئلة التمارين الواردة في نهاية كل درس ونهاية كل وحدة. -
 اشتمل التحليل على الرسومات واألشكال واألنشطة والتمارين الموجودة في المحتوى. -
 التحليل:إطار صدق و. 
من  (19) د من صدق إطار التحليل قامت الباحثة بعرض أداة التحليل في صورتها األولية علىللتأك

والموظفين في مركز ( من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس 1)ملحق رقم  السادة المحكمين
إطار قامت الباحثة بوضع  التي طلبها السادة المحكمونبعد إجراء التعديالت ، المناهج الفلسطيني

بالصورة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية لخطوط العريضة وفقًا لكتب "العلوم والحياة"  محتوىتحليل 
( 54( خطًا عريضًا، وينبثق منها )16من ) طار(، وتكون اإل5النهائية الموضحة في ملحق رقم )

  .مؤشرًا فرعياً 
 :تحليلالثبات ز. 

لمنهاج العلوم لخطوط العريضة م والحياة" وفقًا لكتب "العلو  محتوى تحليلتأكدت الباحثة من ثبات 
 :تينتياآل تينقيبالطر  العامة الفلسطينية

إلى زميلة لتقوم  كتب "العلوم والحياة" محتوىمن  دراسية وحدة تقديمب: الثبات البين شخصيّ  -
 ىخر األ زميلةتحليل الو  انفسه ةتحليل الباحث بين التحليلينومن ثم حساب معامل الثبات  ،بتحليلها
 (.0.92الثبات البين شخصي بدرجة عالية ) فكاندام معادلة هولستي، باستخ

قامت الباحثة بإجراء ثبات التحليل من خالل إعادة التحليل بعد حيث : الثبات الضمن شخصيّ  -
 الضمن شخصيّ  ثبات التحليل فكاندام معادلة هولستي، باستخمضي أسبوعين من التحليل األول، 

 (.0.96بدرجة عالية )ة للمحتوى مع نفسها لتحليل الباحث

للصفين الثالث "العلوم والحياة"  محتوى كتباستخدام أداة تحليل مطمئنة للباحثة قبل  هذه نتائجو 
وفقًا للخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية، وبذلك أصبحت األداة جاهزة لتحليل  والرابع

 (.5ا النهائية )ملحق رقم محتوى كتب العلوم والحياة في صورته

 سار تحليل كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع وفق ما يلي: إجراءات التحليل: .و
الحصول على الطبعة المطورة من كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع والتي يدرسها  -

 م.2016/2017الطلبة في العام الدراسي 
راءة سريعة، ثم قراءة كتاب "العلوم والحياة" للصف الثالث قراءة قائمة الخطوط العريضة ق -

 األساسي، ألخذ نظرة سريعة على محتوى الكتاب وقائمة الخطوط العريضة.
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قراءة قائمة الخطوط العريضة قراءة متأنية فاحصة، ثم قراءة دروس كتاب "العلوم والحياة" للصف  -
طابقة المحتوى لقائمة الخطوط العريضة الثالث والرابع األساسي بشكل متأٍن للكشف عن مدى م

 ومؤشراتها.
 في المكان المناسب، وذلك حسب توافر المؤشر أم ال. (/وضع إشارة ) -
 ورود كل مؤشر من مؤشرات الخطوط العريضة. تكرارحساب  -
جراء العمليات اإلحصائية الالزمة الستخراج النتائج وتفسيرها. -  تفريغ البيانات، وا 
 
 للصفين الثالث والرابع. والحياة" العلوم"ممارسات التدريسية لمعلمي ( بطاقة مالحظة ال3)

 الخطوات التالية: بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية بإتباعتم إعداد 
 :بطاقة المالحظةالهدف من  .أ
بطاقة المالحظة إلى التعرف على مسـتوى الممارسـات التدريسـية لمعلمـي منهـاج "العلـوم والحيـاة" هدف ت

 ثالث والرابع في ضوء الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية.للصفين ال
 اشتقاق الممارسات التدريسية: .ب

لتحقيق لهدف بطاقة المالحظـة فـي الكشـف عـن مطابقـة الممارسـات التدريسـية لمعلمـي "العلـوم والحيـاة" 
اق الممارسـات التدريســية للصـفين الثالـث والرابـع للخطـوط العريضـة لمنهــاج العلـوم، قامـت الباحثـة باشـتق

الـــالزم توافرهـــا فـــي معلـــم العلـــوم لصـــفوف المرحلـــة األساســـية الـــدنيا لتحقيـــق الخطـــوط العريضـــة لمنهـــاج 
 "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع.

 :بطاقة المالحظة فقراتصياغة  .ج
عريضـــة اعتمـــدت الباحثـــة فـــي صـــياغة فقـــرات بطاقـــة مالحظـــة الممارســـات التدريســـية علـــى الخطـــوط ال

 غة فقرات بطاقة المالحظة ما يلي:لمنهاج العلوم الفلسطينية، وقد روعي عند صيا
 أن تدل كل فقرة على سلوك واضح النتائج. -
 أن تحتوي كل فقرة على سلوك واحد فقط يراد قياسه. -
 أن يصاغ األداء في شكل عبارات إجرائية واضحة محددة. -
 أال تحتوي العبارات على حروف النفي. -
 مالحظة:ال صدق .د

قامت الباحثة بالتأكد من شمول بطاقة المالحظة للممارسات التدريسية المطلوب مالحظتها لدى معلمي 
بطاقــة عــرض قامــت الباحثــة ب ، فقــد"العلــوم والحيــاة" للصــفين الثالــث والرابــع مــن خــالل صــدق المحكمــين

منـــاهج وطـــرق ( مـــن المتخصصـــين فـــي ال1)ملحـــق رقـــم  مـــن الســـادة المحكمـــين (19)علـــى  المالحظـــة
؛ بهــدف التأكــد مــن صــحة صــياغة المفــردات علميــًا، والمــوظفين فــي مركــز المنــاهج الفلســطينيالتــدريس 
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، وتــم مراعــاة التعــديالت للخطــوط العريضــة لمنهــاج العلــوم الفلســطينيةولغويــًا، ومــدى مالءمــة المفــردات 
 المقترحة.

 المالحظة: ثبات .ه
تأكد من إعطائها نتائج مشـابهة فـي حـال إعـادة اسـتخدامها قامت الباحثة بالتأكد من ثبات المالحظة، لل

 مرة أخرى بالطريقتين اآلتيتين:
بعمــل مالحظــة صــفية لــبعض المعلمــين قامــت الباحثــة ثبــات بــين شخصــي )ثبــات مــع ا خــرين(:  -

م طلبت من زميلتها عمل مالحظة صـفية معهـم مـرة أخـرى لمعرفـة مـدى ثوالمعلمات عينة الدراسة، 
فكـــان الثبـــات البـــين شخصـــي بدرجـــة عاليـــة  ،(Cooperباســـتخدام معادلـــة كـــوبر )ا، التوافـــق بينهمـــ

(0.92.) 
ــة مــع نفســها(: - ــات الباحث ــات ضــمن شخصــي )ثب لــبعض حيــث قامــت الباحثــة بعمــل مالحظــة  ثب

تســجيل المالحظـات، ثـم عملــت علـى إعــادة إجـراء المالحظــة بوالمعلمـات عينــة الدراسـة، و المعلمـين 
 ،(Cooperوعين، لمعرفة مدى التوافق بينهما، باسـتخدام معادلـة كـوبر )سبالصفية مرة أخرى بعد أ

 (.0.97بدرجة عالية )لتحليل الباحثة للمحتوى مع نفسها  الضمن شخصيّ  فكانت ثبات التحليل
 النهائية لبطاقة المالحظة: الصورة .و

( فقرة 30بعد التأكد من صدق وثبات بطاقة المالحظة أصبحت في صورتها النهائية مكونة من )
  (.6والموضحة في الملحق رقم )

 
 ر البنية األساسية لمحتوى العلوموفقًا لعناص "العلوم والحياة"( أداة تحليل محتوى كتب 4)

 الهدف من التحليل: تحديد
تهدف عملية تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع إلى تحديد مدى نسب توافر 

في محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث الوجدانية( عرفية، والمهارية، و ج )الماعناصر المنه
 م.2017/  2016والرابع بجزأيهما المطورين في العام الدراسي 

  تحديد عينة التحليل: .أ
تمثلت عينة التحليل في جميع الموضوعات المتضمنة في كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع 

 لذي سبق توضيحها في أداة تحليل المحتوى وفقًا للخطوط العريضة.المطورين، وا

 فئات )عناصر( التحليل: .ب
 اقتصر التحليل على العناصر اآلتية:

 .األهداف: وتتضمن األهداف المعرفية والمهارية والوجدانية 
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 الحقائق والمفاهيم والتعميمات: وتتضمن عناصر المعرفة العلمية. 
 .المهارات 
 .االتجاهات 
 وحدة التحليل: يدتحد .د

قامت الباحثة بتحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع المستهدفة حسب الفقرة، 
 حيث تم اختيار الفقرة الكاملة كوحدة تحليل لكتب "العلوم والحياة".

 تحديد وحدة التسجيل: .ه
 الفقرة كوحدة تسجيل إلخضاعها للعد والتكرار. الباحثةاعتمدت 

 ط عملية التحليل:ضواب .و
 لكي تتم عملية التحليل بشكل جيد، راعت الباحثة العديد من الضوابط وهي:

 استبعاد الفهرس ومقدمة الكتاب من التحليل. -
 استبعاد التحليل أسئلة التمارين الواردة في نهاية كل درس ونهاية كل وحدة. -
 دة في المحتوى.شمل التحليل على الرسومات واألشكال واألنشطة والتمارين الموجو  -
 التحليل: إطارصدق  .ز

من  (19)على للتأكد من صدق إطار التحليل قامت الباحثة بعرض أداة التحليل في صورتها األولية 
والموظفين في مركز ( من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس 1)ملحق رقم  السادة المحكمين

إطار قامت الباحثة بوضع  لسادة المحكمونالتي طلبها ابعد إجراء التعديالت ، المناهج الفلسطيني
بالصورة النهائية  لعناصر البنية األساسية لمحتوى العلوموفقًا كتب "العلوم والحياة"  محتوىتحليل 

 (.7الموضحة في ملحق رقم )

  :تحليلالح. ثبات 

ة لمحتوى لعناصر البنية األساسيكتب "العلوم والحياة" وفقًا  محتوى تحليلالباحثة من ثبات  حققتت
 :يتينتاآل يقتينبالطر  العلوم

إلى زميلة كتب "العلوم والحياة"  محتوىوحدة دراسية من  ت الباحثةمقد حيث: الثبات البين شخصيّ  -
 زميلةوتحليل ال انفسه ةتحليل الباحث بين التحليلينومن ثم حساب معامل الثبات  ،لتقوم بتحليلها

 (.0.91ثبات البين شخصي بدرجة عالية )فكان الباستخدام معادلة هولستي،  ىخر األ
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قامت الباحثة بإجراء ثبات التحليل من خالل إعادة التحليل بعد  حيث :الثبات الضمن شخصيّ  -
 الضمن شخصيّ  فكانت ثبات التحليلباستخدام معادلة هولستي، مضي أسبوعين من التحليل األول، 
 .(0.94بدرجة عالية )لتحليل الباحثة للمحتوى مع نفسها 

للصفين الثالث "العلوم والحياة"  محتوى كتبتحليل  استخدام إطارمطمئنة للباحثة قبل  هذه نتائجو 
توى كتب لتحليل مح وبذلك أصبح اإلطار جاهز لعناصر البنية األساسية لمحتوى العلوم،وفقًا  والرابع

 (.7النهائية )ملحق رقم  العلوم والحياة في صورته

 ل كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع وفق ما يلي:سار تحلي إجراءات التحليل: .ط
الحصول على الطبعة المطورة من كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع والتي يدرسها  -

 م.2016/2017الطلبة في العام الدراسي 
ة األهداف، قراءة دروس كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع األساسي بشكل متأٍن لصياغ -

 والكشف عن عناصر المعرفة العلمية والمهارات واالتجاهات.
كتابة األهداف الخاصة بكل درس، وكتابة الحقائق والمفاهيم والتعميمات والمهارات واالتجاهات  -

 بشكل نصي.
 .حساب األعداد لكل درس وكل وحدة وكل كتاب -
جراء العمليات اإلحصائية الالزمة الست -  خراج النتائج وتفسيرها.تفريغ البيانات، وا 
 
 .عناصر المنهاجبعض لوفقًا  "العلوم والحياة"( أداة تحليل محتوى كتب 5)

 الهدف من التحليل: تحديد .أ
تهدف عملية تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع إلى تحديد مدى نسب توافر 

في محتوى كتب "العلوم والحياة" نشطة، التقويم( اإلخراج الفني، المقدمة، الصور واألشكال، األ)معايير 
 م.2017/  2016للصفين الثالث والرابع بجزأيهما المطورين في العام الدراسي 

  تحديد عينة التحليل: .ب
تمثلت عينة التحليل في جميع الموضوعات المتضمنة في كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع 

 ا في أداة تحليل المحتوى وفقًا للخطوط العريضة.المطورين، والذي سبق توضيحه

 تحديد وحدة التسجيل: .ج
دة تسجيل إلخضاعها للعد والتكرار في تحليل الصور واألشكال، واألنشطة الفقرة كوح الباحثةاعتمدت 
 والتقويم.
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 ضوابط عملية التحليل: .د
 لكي تتم عملية التحليل بشكل جيد، راعت الباحثة العديد من الضوابط وهي:

 األنشطة عند تحليل التقويم.استبعاد  -
 استبعاد أسئلة التقويم النهائية عند تحليل األنشطة. -
 اعتبار كل مجموعة صور ترتبط بعالقة عبارة عن صورة واحدة. -

 التحليل: ه. صدق إطار
من  (19)على األولية  إطار التحليل في صورتهالتحليل قامت الباحثة بعرض  إطارللتأكد من صدق 

والموظفين في مركز ( من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس 1)ملحق رقم  المحكمينالسادة 
للمرحلة األساسية  "العلوم والحياة"وذلك للتأكد من مناسبة المعايير لتحليل كتب ، المناهج الفلسطيني

إطار  قامت الباحثة بوضع، يالت التي طلبها السادة المحكمونالدنيا، وقامت الباحثة بإجراء التعد
بالصورة النهائية الموضحة في ملحق  المنهاج عناصربعض ل" وفقًا كتب "العلوم والحياة محتوىتحليل 
 (.8رقم )

بعض لكتب "العلوم والحياة" وفقًا  محتوى تحليلالباحثة من ثبات  حققتت المحتوى: تحليل. ثبات ز
 :يتينتاآل يقتينبالطر  المنهاجعناصر 

إلى كتب "العلوم والحياة"  محتوى تقديمبثبات الالباحثة بالتأكد من  قامت: الثبات البين شخصيّ  -
 ىخر األ زميلةتحليل الو  انفسه ةتحليل الباحث بين التحليلينومن ثم حساب الثبات  ،زميلة لتقوم بتحليلها

(، 0.92(، المقدمة )0.88اإلخراج الفني )الثبات البين شخصي،  فكاندام معادلة هولستي، باستخ
 (0.91(، التقويم )0.87(، األنشطة )0.80ألشكال )الصور وا

وقد قامت الباحثة بإجراء ثبات التحليل من خالل إعادة التحليل بعد مضي  :الثبات الضمن شخصيّ  -
لتحليل  الضمن شخصيّ  فكانت ثبات التحليلدام معادلة هولستي، باستخأسبوعين من التحليل األول، 
(، 0.89(، الصور واألشكال )0.97(، المقدمة )0.94) الفني ؛ اإلخراجالباحثة للمحتوى مع نفسها

 (0.96(، التقويم )0.92األنشطة )

للصفين الثالث "العلوم والحياة"  محتوى كتبتحليل  استخدام إطارمطمئنة للباحثة قبل  هذه نتائجو 
 "والحياة العلوم"توى كتب لتحليل مح وبذلك أصبح اإلطار جاهز ،منهاجعناصر البعض لوفقًا  والرابع

 (.8النهائية )ملحق رقم  في صورته
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 "العلوم والحياة"مقابلة معلمي  طاقةب( 6)

 إلعداد بطاقة المقابلة قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:

 تحديد هدف المقابلة:  .أ

معلمي نظر للصفين الثالث والرابع المطورين من وجهة  "العلوم والحياة"هدفت المقابلة إلى تقويم منهاج 
 ، وخاصة النقاط األساسية التي ال يمكن قياسها باستخدام بطاقة المالحظة"العلوم والحياة"ر مقر 

 .والكشف عن العقبات التي أدت إلى ضعف الممارسات التدريسية

 صياغة أسئلة المقابلة: .ب

 قامت الباحثة بصياغة أسئلة المقابلة في ضوء نتائج بطاقة المالحظة.

 :المقابلةبطاقة  صدق .ج

( 1)ملحق رقم  من السادة المحكمين (19)على قامت الباحثة بعرضها  مقابلةالبطاقة ن صدق للتأكد م
إلبداء الرأي ؛ والموظفين في مركز المناهج الفلسطينيمن المتخصصين في المناهج وطرق التدريس 

بإجراء في صياغة األسئلة وترتيبها ومناسبتها، وكانت آراء السادة المحكمين إيجابية، وقامت الباحثة 
 التعديالت المطلوبة.

 :قابلةالم تحليل ثبات .د
، للتأكـــد مـــن إعطائهـــا نتـــائج مشـــابهة فـــي حـــال إعـــادة المقابلـــةتحليـــل قامـــت الباحثـــة بالتأكـــد مـــن ثبـــات 

 بالطريقتين اآلتيتين: استخدامها مرة أخرى
لمـات قامت الباحثة بعمل مقابلة مع بعض المعلمين والمعثبات بين شخصي )ثبات مع ا خرين(:  -

( مـن المعلمـين الـذين تـم إجـراء 3حيث اسـتعانت الباحثـة بزميلـة لهـا لتفريـغ إجابـات )عينة الدراسة، 
معهــم مــرة أخــرى لمعرفــة مــدى التوافــق بينهمــا،  مقابلــةعمــل  ثــم طلبــت مــن زميلتهــاالمقابلــة معهــم، 

 (.0.94فكان الثبات البين شخصي بدرجة عالية ) (،Cooperباستخدام معادلة كوبر )
مــع بعــض  قابلــةقامــت الباحثــة بعمــل محيــث  بــات ضــمن شخصــي )ثبــات الباحثــة مــع نفســها(:ث -

مرة المقابلة  سماع، ثم عملت على إعادة صوتياً  المعلمين والمعلمات عينة الدراسة وتسجيل المقابلة
فكانت ثبات  ،(Cooperباستخدام معادلة كوبر )أخرى بعد أسبوعين، لمعرفة مدى التوافق بينهما، 

 .(0.98بدرجة عالية )لتحليل الباحثة للمحتوى مع نفسها  الضمن شخصيّ  حليلالت
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 أسئلة المقابلة: .ه

 بعد التحقق من صدق وثبات األداة أصبحت األسئلة على الصورة األتية:

وما رأيك  المطور للصفين الثالث والرابع؟ "العلوم والحياة"حول تنفيذ منهاج  التدريب الذي تلقيته ما .1
 فيه؟

 اليب التقويم التي تتبعها في تنفيذ المنهاج الجديد؟ما أس .2
 وماذا تعمل في حال عدم توافرها؟ تتوافر الموارد المادية لتنفيذ المنهاج الجديد؟ ما مدى .3
 ما المشكالت التي واجهتك في تنفيذ المنهاج الجديد؟ .4

 
 الّدراسة تطبيق إجراءات 4.3

 
 :اسةالدر  تنفيذ أجل من التالية اإلجراءات إتباع تم
 
 االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. -
 .(9)ملحق رقم  الحصول على الوثائق الالزمة من وزارة التربية والتعليم -
 (.2015نقد وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطيني ) -
 .2015ينية اشتقاق الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسط -
 .2015إعداد أداة تحليل المحتوى وفقًا الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية  -
 إعداد بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم للصفين الثالث والرابع. -
 إعداد أداة تحليل المحتوى وفقًا للبنية األساسية لمحتوى العلوم. -
 –المقدمة  –)اإلخراج الفني  "العلوم والحياة"لعناصر كتب ى وفقًا إعداد أداة تحليل المحتو  -

 التقويم(. –األنشطة  –الصور واألشكال 
 التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة. -
 تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع من خالل بطاقات التحليل النهائية. -
ياة" للصفين الثالث والرابع، وتطبيق بطاقة مالحظة من معلمي "العلوم والح عينة اختيار -

 الممارسات التدريسية على عينة المعلمين.
إجراء مقابلة مع مجموعة من معلمي العلوم والحياة للصفين الثالث والرابع الستطالع آرائهم حول  -

 أهم العقبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ محتوى المنهاج الجديد.
 تائج التحليل والمالحظة.المعاجلة اإلحصائية لن -
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 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها. -
 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج. -
 

 المعالجة اإلحصائية 5.3
 

 فإن األساليب اإلحصائية اقتصرت على:)النوعي والكمي( نظرًا ألن الدراسة اتبعت المنهج الوصفي 

 معادلة هولستي لحساب ثبات التحليل. .1
 .تحليل المقابلةثبات و  المالحظةثبات ساب معادلة كوبر لح .2
 لحساب عدد توافر العبارات في المحتوى. تالتكرارا .3
 النسب المئوية لتحديد نسبة توافر كل عبارة أو درس بالنسبة للمجموع الكلي. .4
 ، وتم االعتماد في الحكم على النتائج حسب ما يلي:المتوسط الوزني والوزن النسبي .5
 
معلمي العلوم يمارسون الفقرة بدرجة عالية أثناء أن ية عالية بمعنى )الممارسة التدريستكون  (أ

(، وكان 3( وحتى )2.34تدريسهم لمحتوى "العلوم والحياة"( إذا كان المتوسط الوزني أكبر من )
 (.% 78الوزن النسبي أكبر من )

توسطة أثناء معلمي العلوم يمارسون الفقرة بدرجة مأن الممارسة التدريسية متوسطة بمعنى )تكون  (ب
(، وكان 2.33 – 1.67تدريسهم لمحتوى "العلوم والحياة"( إذا كان المتوسط الوزني محصورًا بين )

 (.%55.6- %78لنسبي محصورًا بين )أقل من الوزن ا
معلمي العلوم يمارسون الفقرة بدرجة ضعيفة أثناء أن الممارسة التدريسية ضعيفة بمعنى )تكون  (ج

(، وكان الوزن النسبي 1.66الحياة"( إذا كان المتوسط الوزني أقل من )تدريسهم لمحتوى "العلوم و 
 (.% 55.6أقل من )
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 الفصل الرّابع: عرض نتائج الّدراسة

 

 يتناول هذا الفصل ما يلي:

 

 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال األّولال 1.4

 تائج المتعّلقة بالسؤال الثّانيالنّ  2.4

 الثتائج المتعّلقة بالسؤال الثّ النّ  3.4

 تائج المتعّلقة بالسؤال الرّابعالنّ  4.4

 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال الخامسال 5.4

 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال السادسال 6.4

 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال السابعال 7.4

 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال الثامنال 8.4

 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال التاسعال 9.4

 ة بالسؤال العاشرّنتائج المتعّلقال 10.4

 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال الحادي عشرال 11.4

 ملخص النتائج 12.4
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 الفصل الرّابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عرض نتائج الّدراسة

 
إليها هذه الّدراسة، بعد تطبيق أدوات  ابع عرضًا للنتائج التي توصلتتتناول الباحثة في الفصل الر 

  :كاآلتيالدراسة، ويتم عرض النتائج وفقًا ألسئلتها 
 

 المتعّلقة بالسؤال األّولّنتائج ال 1.4
 

 الفلسطيني" والحياة العلوم" لمنهاج العريضة الخطوط وثيقةما مدى تضمن " والذي ينص على:
 "فيها؟ توافرها الواجب األساسية للعناصر

 
 وتمت اإلجابة عن السؤال األول: 

  األساسيةالفلسطينية للمرحلة  "العلوم والحياة"لمنهاج وثيقة الخطوط العريضة نتائج تحليل 
لمناهج العلوم الفلسطيني المطور ( 2015)وثيقة الخطوط العريضة  بفحصقامت الباحثة 

م( وفقًا للعناصر األساسية الواجب توافرها في وثيقة إعداد مناهج العلوم والتي تم 2016/2017)
 تحديدها سابقًا، وفيما يلي تفصيل لهذه العناصر من حيث توافرها أم ال:
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 "العلوم والحياة": مدى توافر عناصر وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج 1.4ل جدو

 عناصر وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم والحياة م
 التوافر

 ال نعم
  / ."العلوم والحياة"ج ارؤية منه 1
  / ."العلوم والحياة"ج اأهمية منه 2
 /  ."العلوم والحياة"ج اأسس بناء منه 3

 /  ومرتكزاته. "العلوم والحياة"ج اتطوير منهدواعي  4

 /  ."العلوم والحياة"ج ااالتجاهات الحديثة في تطوير منه 5

  / ."العلوم والحياة"ج ااألهداف العامة لمنه 6
  / )مصفوفة المدى والتتابع( "العلوم والحياة"ج امحتوى منه 7

 /  ."العلوم والحياة"ج انواتج التعليم المتوقعة في منه 8

 /  ."العلوم والحياة"ج االمعايير والمؤشرات لمنه 9

 /  خريطة الموضوعات. 10

 /  ."العلوم والحياة"استراتيجيات التعليم والتعلم في  11

 /  ."العلوم والحياة"ج امداخل حديثة في تدريس منه 12

  / ."العلوم والحياة"األنشطة التعليمية في  13
  / ."العلوم والحياة"ومصادر التعلم في مادة تكنولوجيات التعليم  14
  / ."العلوم والحياة"ج اأساليب تقويم منه 15
 /  ."العلوم والحياة"مواصفات تأليف كتب  16

 /  لص. "العلوم والحياة"ج امواصفات إعداد دليل المعلم لمنه 17

 /  ."لعلوم والحياة"امواصفات إخراج كتب  18

 /  ."العلوم والحياة"ج ايس منهالخطة الزمنية لتدر  19

 /  وفروع العلم األخرى. "العلوم والحياة"الدمج بين مادة  20

 13 7 المجموع
 

الفلسطيني  "العلوم والحياة"ج ا( عناصر توافرت في وثيقة منه7( أن )1.4ويتضح من جدول )
 مدى توافرها:( عنصرًا لم تتوافر، وفيما يلي تفصيل لهذه العناصر و 13المطور، فيما أن )

العلوم "أظهرت وثيقة الخطوط العريضة رؤية أو فلسفة منهاج : "العلوم والحياة"ج ارؤية منه .1
(، حيث وردت رؤية المنهاج تحت بند أساسي في الوثيقة يحمل 9 – 1للمرحلة األساسية ) "والحياة

 إلشارة إلىعنوان )مقدمة(، حيث ورد فيها الهدف من منهاج العلوم وكالسعي إلى تطويره، وا
 العناصر األساسية الواردة فيها.

الغاية الرئيسة من منهاج علوم المرحلة األساسية هي اكتساب وورد في وثيقة الخطوط العريضة أن "
 وتوظيفه لعمليات العلم، في حل مشكالت لديه،التفكير رات المتعلم المعرفة العلمية، وتنمية مها
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والتحلي بأخالق العلماء  والعلماء،ها، وتقديره دور العلم حياتية، واكتساب اتجاهات علمية وتنميت
". المتعلم على التفكر والتأمل كالصدق واألمانة واإلخالص والصبر والتحمل، وتقدير اهلل بحثّ 

 وتناولت الوثيقة خمسة غايات أساسية لمنهاج العلوم والحياة هي:
 فهم العلوم من منظور إنساني. -

 علم.تلبية الحاجات الشخصية للمت -

 توظيف العالقات التبادلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة. -

 كسب الثقة العلمية. -

 الوعي بأنواع المهن في المستقبل. -

العلوم "اهتمت وثيقة الخطوط العريضة ببيان أهمية منهاج : "العلوم والحياة"ج اأهمية منه .2
 "العلوم والحياة"للمرحلة األساسية، حيث ورد في مقدمة الوثيقة ما يشير إلى أهمية منهاج  "والحياة

 فين أهمية مناهج العلوم تكمُ "فقد ورد في مقدمة الوثيقة أنها  -لها دون وجود عنوان رئيس–
د تعد مناهج العلوم من الموا" باإلضافة إلى" الباب الذي يؤدى إلى عصر العلم والمعلومات أنها
األساسية التي تساهم في النمو الشامل المتكامل للشخصية الفلسطينية، على اعتبارها راسية الد

التفكير بأنواعها المختلفة والتي تعد رات حيث تعمل على تنمية مها مادة تفكير وبحث وتقصي،
 ".تيجيةراأحد أهم أهدافها االست

لمرحلة األساسية بهذه النقاط المختصرة، دون واكتفت الوثيقة باإلشارة إلى أهمية منهاج العلوم في ا
 اإلشارة نقاط تفصيلية أخرى.

لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة أي ذكر ألسس بناء : "العلوم والحياة"ج اأسس بناء منه .3
، وهي األسس المتفق عليها تربويًا )األساس المعرفي، األساس النفسي، "العلوم والحياة"منهاج 

 ألساس الفلسفي(. األساس االجتماعي، ا
وتوضيح اإلطار  "العلوم والحياة"ج اوكان يفترض أن ُتشير وثيقة الخطوط العريضة إلى أسس بناء منه

ج، وكذلك اإلطار االجتماعي والمعرفي للمنهج، وكيف تم عكس هذه األسس في االفكري والنفسي للمنه
 ؟"العلوم والحياة"منهاج 

ذه ما يمكن أن ُيشير ضمنيًا إلى أجزاء بسيطة من جوانب هوتشير الباحثة إلى أن الوثيقة احتوت 
"المبادئ التي اعتمد عليها منهاج العلوم وتم توضيح هذه المبادئ  األسس، حيث ورد في عنوان رئيس
 بشكل مختصر وهذه المبادئ هي:

 المتعلم محور العملية التعليمية. -

 التكامل األفقي والعمودي. -

 ية.تنظيم التعلم حول مفاهيم رئيس -

 توظيف التكنولوجيا. -
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 التقييم عنصر مهم في العملية التعليمية التعلمية. -

 تقاطع مهارات التابة وفهم المقروء مع محتوى العلوم. -

 العدالة. -

لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة أي إشارة : ومرتكزاته "العلوم والحياة"ج ادواعي تطوير منه .4
فيما تمت اإلشارة إلى مرتكزات هذا التطوير بإشارة ، "العلوم والحياة"إلى دواعي تطوير منهاج 

بمشروع خطة المنهاج الفلسطيني  ا"تم االعتماد في إعدادهمختصرة حيث ورد في الوثيقة أنه 
العلوم  ومناهج ،1998 –التربية والتعليم اإلدارة العامة للمناهج عام زارة األول الذي وضعته و 

التربوية راسات افة إلى نتائج وتوصيات عدد من الدالعامة لدول عربية وأجنبية، هذا باإلض
 ."المختلفة بما يتناسب وحاجتنا وواقعنا التعليمي

قة الخطوط العريضة أي لم يرد في وثي: "لوم والحياةالع"ج ااالتجاهات الحديثة في تطوير منه .5
ثيقة ج العلوم، إال أن مقدمة الو ايتحدث عن االتجاهات الحديثة في تطوير منه عنوان رئيس

احتوت على فقرة مختصرة ُتشير إلى وجود اتجاهات حديثة في تعليم العلوم، حيث ورد في الوثيقة 
التكنولوجيا العلوم مثل ربط العلوم ب يف اتجاهات عالمية جديدة في تعلمتوظ حاولنالقد "

ئة بحيث المتبادلة بين اإلنسان والبي عاة العالقةرافي المجتمع، ومرازها با  وبالمباحث األخرى، و 
 ".يحقق اإلنسان حاجاته األساسية، ويحمي البيئة، ويصونها

أن تحتوي على االتجاهات الحديثة في  من الواجبوتعتقد الباحثة أن وثيقة الخطوط العريضة كان 
ج القائم، وهذا التطوير اتعليم وتعلم العلوم بشكل تفصيلي، وخاصًة أن الوثيقة تهدف إلى تطوير المنه

 ضوء اتجاهات عالمية حديثة. يجب أن يتم في

 "العلوم والحياة"ورد في وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج : "العلوم والحياة"ج ااألهداف العامة لمنه .6
األهداف العامة لمنهج العلوم العامة، حيث ورد في الفصل الثاني من الوثيقة األهداف العامة 

ألهداف الخاصة لتعلم العلوم للمرحلة (، وكذلك وردت ا9 – 1لتعلم العلوم للمرحلة األساسية )
( على شكل عناوين رئيسية، باإلضافة إلى تناول الوثيقة إلى أهم المهارات التي 9 – 1األساسية )

، لكن كان من األفضل وضع (9 – 1يهدف المنهج إلى إكسابها للمتعلمين في المرحلة من )
لمرحلة األساسية العليا )التمكين(، وذلك أهداف المرحلة األساسية الدنيا )التهيئة( وأخرى أهداف ا
 .لوجود فروق بخصائص طلبة كل مرحلة حسب أعمارهم

احتوت الوثيقة على مصفوفة : )مصفوفة المدى والتتابع( "العلوم والحياة"ج امحتوى منه .7
(، وقد أشارت الوثيقة إلى أن 9 – 1التسلسل والتتابع لمنهاج العلوم العامة والصحة للصفوف )

( تشتمل على مجاالت رئيسية ثالثة هي 9 – 1لعلوم العامة والصحة في الصفوف )محتوى ا
حديد في المصفوفة )علوم الحياة والبيئة، علوم المادة والطاقة، علوم األرض والفضاء( وتم ت
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، لكن هناك عناوين لمحتويات تم ذكرها في ة لكل صف في هذه المجاالت الثالثةالعناصر الرئيس
 .قرت إليها الكتبالوثيقة لكن افت

لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة نواتج : "العلوم والحياة"ج انواتج التعليم المتوقعة في منه .8
التعلم المتوقعة من طالب المرحلة األساسية عند دراسته لعناصر المعرفة العلمية التي تم تحديدها 

ضة يجب أن تحتوي نواتج في مصفوف التسلسل والمدى. وتعتقد الباحثة أن وثيقة الخطوط العري
 التعلم المتوقعة من الطالب عقب انتهائه من دراسة كل جزئية من المحتوى العلمي.

لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة المعايير : "العلوم والحياة"ج االمعايير والمؤشرات لمنه .9
يقة الخطوط ، وتعتقد الباحثة أن من الضروري أن تشتمل وث"العلوم والحياة"ج اوالمؤشرات لمنه

على المعايير والمؤشرات للمناهج، حيث تصف المعايير المعرفة والمهارات ومستوى الفهم المتوقع 
أن يحققه الطالب في نهاية دراسته لكل صف من صفوف المرحلة األساسية، باإلضافة إلى وضع 

 مؤشرات دال ة على نواتج التعلم وعلى هذه المعايير.

لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة خريطة : "وم والحياةالعل"ج اخريطة موضوعات منه .10
، حيث كان يجب أن تشمل الوثيقة على خريطة للموضوعات "العلوم والحياة"ج الموضوعات منه

توضح النسبة المئوية لهذه الموضوعات في كل صف من صفوف المرحلة األساسية، يعقبها 
 ة ونواتج التعلم المتوقعة من الطالب.توجيهات للمؤلفين تتعلق بالجوانب التربوية والنفسي

لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة الحديث : "العلوم والحياة"استراتيجيات التعليم والتعلم في  .11
، وتعتقد الباحثة أنه من الضروري أن تشمل "العلوم والحياة"عن استراتيجيات تعليم وتعلم منهاج 

والتعلم المناسبة للموضوعات العلمية في  وثيقة الخطوط العريضة على استراتيجيات التعليم
المجاالت الثالثة سابقة الذكر. وخاصة استراتيجيات التدريس التي ترتبط بأهداف منهاج العلوم 

 لتحقيق المستوى والنواتج المرجوة. 
لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة الحديث : "العلوم والحياة"ج امداخل حديثة في تدريس منه .12

، وتعتقد الباحثة أنه من الضروري أن تشمل وثيقة "العلوم والحياة"س منهاج ير عن مداخل تد
أن  اج. وتذكر الباحثةالخطوط العريضة على المداخل الحديثة التي تم في ضوئها بناء المنه

منهاج العلوم في المرحلة األساسية يقوم على توظيف مداخل متعددة في تدريسه منها )مدخل 
 ، المدخل التاريخي(.يل عمليات العلم، المدخل البيئالمفاهيم العلمية، مدخ

ورد في وثيقة الخطوط العريضة اإلشارة إلى األنشطة : "العلوم والحياة"األنشطة التعليمية في  .13
التعليمية واألساليب لكل صف من صفوف المرحلة األساسية وفي كل وحدة من الوحدات المقررة، 

ناوين األنشطة واألساليب المطلوبة والتي تناسب هذه حيث تم ذكر مقابل األهداف والمواضيع ع
 الموضوعات.
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ورد في وثيقة الخطوط : "العلوم والحياة"تكنولوجيات التعليم ومصادر التعلم في مادة  .14
لكل صف من  تكنولوجيات التعليم ومصادر التعلم في مادة العلوم والحياةالعريضة اإلشارة إلى 

حدة من الوحدات المقررة، حيث تم ذكر مقابل األهداف صفوف المرحلة األساسية وفي كل و 
والمواضيع عناوين الوسائل التكنولوجيا والوسائل التقليدية، باإلضافة إلى مصادر التعلم التي 

 تناسب هذه الموضوعات.

ورد في وثيقة الخطوط العريضة اإلشارة إلى األسئلة : "العلوم والحياة"ج اأساليب تقويم منه .15
، وذلك لكل صف من صفوف المرحلة "العلوم والحياة"ج اناسبة لموضوعات منهالتقويمية الم

األساسية وفي كل وحدة من الوحدات المقررة، حيث تم ذكر مقابل األهداف والمواضيع عناوين 
 األسئلة لكل موضوع.

نظري في  وقد ورد في الوثيقة ما يشير إلى أنواع التقويم وشروطه وأدواته وتقويم المعلم والمتعلم بشكل
الفصل األول، إال أنه لم تم اإلشارة إلى أداوت التقويم أو أنواع االختبارات أو أنواع األسئلة التقويمية 

 ."العلوم والحياة"عند وصف موضوعات محتوى كتب 
لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة أي إشارة إلى : "العلوم والحياة"مواصفات تأليف كتب  .16

 ، من حيث مكوناته وتوجيهات عامة للمؤلفين."العلوم والحياة"ا في كتب المواصفات الواجب توافره

لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة أي : "العلوم والحياة"ج اليل المعلم لمنهمواصفات إعداد د .17
للمرحلة األساسية، وال ذكر أي  "العلوم والحياة"إشارة إلى دليل المعلم لتدريس محتوى منهاج 

لم. وُتشير الباحثة إلى وجود مشكلة في عدم وجود دليل للمعلم، حيث اشتكى مواصفات لدليل المع
 معظم المعلمين من عدم وجود ليل معلم يرشدهم لتنفيذ المناهج وتحقيق الخطوط العريضة له.

لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة الحديث عن : "العلوم والحياة"مواصفات إخراج كتب  .18
واصفات غالف للمرحلة األساسية، من حيث م "العلوم والحياة"مواصفات اإلخراج الفني لكتب 

الكتاب، والمقدمة، والبيانات على الغالف الداخلي للكتب، والفهارس وصفحات الكتاب، وحيل 
 اإلخراج الفني، ونوع الخطوط المستخدمة والهوامش والمسافات والتصاميم وغيرها.

لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة الحديث : "العلوم والحياة"الخطة الزمنية لتدريس منهج  .19
للمرحلة األساسية، فلم تذكر الوثيقة المدة  "العلوم والحياة"عن الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ منهاج 

الزمنية لتدريس الموضوعات العلمية في كٍل من صفوف المرحلة األساسية، ولم يتم تقسيم 
 الموضوعات إلى جزئيين )فصل أول وفصل ثاني(.

لم يرد في وثيقة الخطوط العريضة : وفروع العلم األخرى "العلوم والحياة"الدمج بين مادة  .20
بفروع العلم األخرى بشكل أساسي، إال أن الباحثة الحظت  "العلوم والحياة"الحديث عن دمج مادة 

عتمد وجود إشارتين لربط العلوم، األولى الربط باللغة العربية وقد ورد ذكرها في المبادئ التي ا
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عليها منهاج العلوم، والثانية الربط بالرياضيات، وقد ورد ذكرها في موضوع االتجاهات األربعة 
 للصف الثاني األساسي. 

وتؤكد الباحثة على أن هاتين اإلشارتين غير كافيتين وال تدالن على وجود دمج حقيقي بين مادة 
 سع صفوف دراسية.وفروع العلم األخرى في محتوى العلوم لت "العلوم والحياة"

 
 تائج المتعّلقة بالسؤال الثّانيالنّ  2.4

 
مناهج "العلوم والحياة" المطورة للصفين الثالث والرابع كتب ما مدى مراعاة "والذي ينص على: 

 األساسي للخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية؟"
 

توى وفقًا للخطوط العريضة التي ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بإعداد أداة تحليل المح
جراء التعديالت الالزمة، قامت الباحثة 4توصلت لها الباحثة )ملحق رقم  (، وبعد تحكيم أداة التحليل وا 

بتحديد معايير قبول النسب المئوية من الناحية التربوية، من خالل االطالع على الدراسات السابقة 
 المحكمين، استقر الرأي على معايير الحكم اآلتية:(، واستشارة السادة 2013)أبو منديل ومنها 

 النتيجة درجة التوافر الوزن النسبي م
 غير مقبولة تربوياً  ضعيفة % 2 – 1 1
 غير مقبولة تربوياً  متوسطة % 4 – 3 2
 مقبولة تربوياً  جيدة % 10 – 5 3
 مقبولة تربوياً  جيدة جداً  فما فوق – % 11 4

 

 الثاني حسب الصف الدراسي.وسيتم عرض نتائج السؤال 

 نتائج تحليل كتاب "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي (أ
قامت الباحثة باستخراج التكرارات والنسب المئوية لتوافر الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة" 

جمالي الكتاب.  للصف الثالث حسب كل جزء من أجزاء الكتاب وا 
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 .سب المئوية لتوافر الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة" للصف الثالث: التكرارات والن2.4جدول رقم 

 الخطوط العريضة
 3إجمالي صف  الجزء الثاني الجزء األول

 الدرجة % تكرار الدرجة % تكرار الدرجة % تكرار
 ةضعيف 0.2 1 ضعيفة 0.0 0 ضعيفة 0.5 1 سعى المناهج إلى بيان عظمة الخالق في إبداع الكون.ت 1
 جيدة جداً  12.3 57 جيدة جداً  11.8 30 جيدة جداً  12.9 27 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى جعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية التعلمية. 2
 جيدة 9.5 44 جيدة 9.0 23 جيدة 10.0 21 ة.لى تنظيم التعلم حول مفاهيم رئيسيسعى محتوى منهاج العلوم إ 3
 جيدة 5.8 27 جيدة 10.2 26 ضعيفة 0.5 1 لوم إلى توظيف التكنولوجيا.يسعى محتوى منهاج الع 4
 جيدة 5.2 24 متوسطة 4.3 11 جيدة 6.2 13 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تحقيق التكامل األفقي والرأسي. 5

6 
يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة معارف علمية أساسية متعلقة بمفاهيم 

 كبرى.
 جيدة 5.0 23 متوسطة 4.7 12 دةجي 5.3 11

 جيدة جداً  14.4 67 جيدة جداً  15.7 40 جيدة جداً  12.9 27 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة عمليات العلم. 7

8 
يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات تفكير ومهارات عقلية 

 مختلفة.
 جيدة 8.4 39 جيدة 9.4 24 جيدة 7.2 15

 جيدة 8.4 39 جيدة 6.3 16 جيدة جداً  11.0 23 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات أدائية. 9
 جيدة 5.2 24 متوسطة 3.9 10 جيدة 6.7 14 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة اتجاهات وميول علمية. 10
 متوسطة 3.2 15 متوسطة 2.4 6 متوسطة 4.3 9 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تنمية الحس الجمالي. 11
 ضعيفة 0.6 3 ضعيفة 0.4 1 ضعيفة 1.0 2 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تعزيز أوجه التقدير لدى الطلبة. 12
 جيدة 7.3 34 جيدة 8.2 21 جيدة 6.2 13 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات حياتية. 13
 جيدة 9.9 46 جيدة 8.6 22 جيدة جدا 11.5 24 العلوم إلى تنمية القدرة على االتصال والتواصل. يسعى محتوى منهاج 14

15 
يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة ثقافة علمية وتقانية مالئمة لفهم 
اآلثار المتبادلة لكل من العلم والتقانة والمجتمع والبيئة وتساعد على اتخاذ قرارات 

 واعية.
 ضعيفة 0.2 1 ضعيفة 0.0 0 ضعيفة 0.5 1

 متوسطة 4.3 20 جيدة 5.1 13 متوسطة 3.3 7 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تحقيق مبدأ العدالة. 16
  100 464  100 255  100 209 إجمالي الخطوط العريضة
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ين الثالث أن جميع الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة" للصف( 2.4)ويتضح من الجدول السابق 
والرابع المطورين توافرت في محتوى منهاج "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي، حيث كانت نسب 
التوافر متباينة، فبعضها جاء بنسب غير مقبولة تربوية، وبعضها بنسب متوسطة، وأخرى بنسب جيدة، 

 وبعضها بنسب جيدة جداً 
 
تراوحت  غير مقبولة تربوّياً ضعيفة نسب  ( خطوط عريضة حصلت على3 الحظ من الجدول أن )وي

 وهي: ،% (0.6-0.2بين )

 سعى المناهج إلى بيان عظمة الخالق في إبداع الكون.ت .1

 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تعزيز أوجه التقدير لدى الطلبة. .2
لة يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة ثقافة علمية وتقانية مالئمة لفهم اآلثار المتباد .3

 .لكل من العلم والتقانة والمجتمع والبيئة وتساعد على اتخاذ قرارات واعية

 

ٍو مالئم لما الثالث األساسي هذه الخطوط على نححيث لم يتضمن محتوى "العلوم والحياة" للصف 
 لفلسطينية، حيث يتضح أن تكراراً جاء في مبادئ وأهداف وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم ا

ط ظهر في كتاب "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي فيما يتعلق بالجوانب اإليمانية واحدًا فق
ظهار قدرة اهلل في خلقه، وكانت في الجزء األول من الصف الثالث األساسي.   وا 

 
تكرارات فقط في كتابي  3وفي الخط العريض المتعلق بتعزيز أوجه التقدير لدى الطلبة فقد ظهرت 

ساسي بنسبة ضعيفة جدًا، وكذلك الحال بالنسبة للخط العريض المتعلق بإكساب الصف الثالث األ
  ية.نِ طلبة الثقافة العلمية والتِّق  ال
 

  ، وهما:% (4.3-3.2) ( فقط حصال على نسبة قبول تربوي متوسطة2ن )ويالحظ أن خطين عريضي
 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تنمية الحس الجمالي. .1

 العلوم إلى تحقيق مبدأ العدالة.يسعى محتوى منهاج  .2

 
حيث تضمن محتوى العلوم والحياة للصف الثالث على مواقف وأنشطة داعمة لتنمية الحس الجمالي 

 لتحقيق مبدأ العدالة بين الطلبة. بشكل متوسط، وكذلك الحال بالنسبة
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 (9.9-5.0)تراوحت بين  خطوط( بنسب جيدة تربوياً  9وجاءت أكثر من نصف الخطوط العريضة )
ظهر في األنشطة والمواقف التعليمية في محتوى "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي أن ، و %

 المحتوى:

، من خالل عرض المحتوى للمفاهيم بشكل مترابط مع ةلى تنظيم التعلم حول مفاهيم رئيسيسعى إ .1
 بعضها البعض، والتدرج في عرض المفاهيم، وارتباطها بالمفاهيم السابقة.

، وتركزت األنشطة في هذا الخط على توجيه الطالب إلى مشاهدة عى إلى توظيف التكنولوجيايس .2
 أفالم عبر األقراص المدمجة فيما يتعلق بالمفاهيم المعروضة.

، من خالل إيجاد عالقة بين المحتوى والتخصصات يسعى إلى تحقيق التكامل األفقي والرأسي .3
 علوم في سنوات سابقة.األخرى كالرياضيات، والربط مع منهاج ال

، مثل فهم البيئة وحمايتها، يسعى إلى إكساب الطلبة معارف علمية أساسية متعلقة بمفاهيم كبرى .4
 وتفسير الظواهر الطبيعية، وحل المشكالت.

، حيث تضمن المحتوى على يسعى إلى إكساب الطلبة مهارات تفكير ومهارات عقلية مختلفة .5
على التفكير الناقد من خالل إصدار الحكم على بعض أنشطة تتضمن تعزيز قدرات الطالب 

 الممارسات مثاًل، والتفكير اإلبداعي من خالل اقتراح حلول لمشكالت.
، حيث اهتم المحتوى بعرض أنشطة تتطلب قيام الطالب يسعى إلى إكساب الطلبة مهارات أدائية .6

نتاج شعارات وتصاميم.بالمشاركة في إجراء تجارب متعلقة بالمفاهيم العلمية المستهدفة، أ  و رسم وا 
، حيث ظهر في التكرارات أن المحتوى يدعو يسعى إلى إكساب الطلبة اتجاهات وميول علمية .7

الطلبة إلى البحث ويعزز حب االستطالع، ويعزز االتجاه نحو تعلم العلوم، ونحو استخدامه في 
 حل المشكالت، وكذلك االتجاه نحو البيئة الفلسطينية.

، حيث تضمن المحتوى أنشطة قائمة على العمل الثنائي اب الطلبة مهارات حياتيةيسعى إلى إكس .8
قامة عالقات اجتماعية والمحافظة على الصحة والبيئة.  والعمل الجماعي، وا 

، حيث تضمن المحتوى أنشطة عديدة قائمة على يسعى إلى تنمية القدرة على االتصال والتواصل .9
 الرمزي(. –الكتابي  –شكاله )اللفظي ممارسة الطالب لالتصال والتواصل بأ

 
من حيث توافرهما في  % (14.4-12.3)وأخيرًا حصل خطان فقط على نسبة تربوية جيدة جدًا 

 التكرارات وجود اهتمام كبير نحو:محتوى "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي، حيث أظهرت 

مراعاة ميول وحاجات الطلبة، وتحديد  ، من خاللجعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية التعلمية .1
 نتاجات التعلم، وارتباط الخبرات بالمعارف السابقة لدى الطالب.
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، حيث تضمن المحتوى أنشطة كثيرة اهتمت بمعظم عمليات العقل إكساب الطلبة عمليات العلم .2
 مثل )التصنيف، المقارنة، التجريب، التفسير(.

 
 صف الرابع األساسينتائج تحليل كتاب "العلوم والحياة" لل (ب

قامت الباحثة باستخراج التكرارات والنسب المئوية لتوافر الخطوط العريضة لمنهاج العلوم والحياة 
جمالي الكتاب.  للصف الرابع حسب كل جزء من أجزاء الكتاب وا 



95 

 .لرابع: التكرارات والنسب المئوية لتوافر الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة" للصف ا3.4جدول رقم 

 الخطوط العريضة
 4إجمالي صف  الجزء الثاني الجزء األول

 الدرجة % تكرار الدرجة % تكرار الدرجة % تكرار
 ضعيفة 0.2 2 ضعيفة 0.2 1 ضعيفة 0.3 1 سعى المناهج إلى بيان عظمة الخالق في إبداع الكون.ت 1
 جيدة جداً  13.3 109 جيدة جداً  12.3 55 جيدة جداً  14.5 54 عليمية التعلمية.يسعى محتوى منهاج العلوم إلى جعل المتعلم محورًا للعملية الت 2
 جيدة 6.6 54 جيدة 5.6 25 جيدة 7.8 29 ة.لى تنظيم التعلم حول مفاهيم رئيسيسعى محتوى منهاج العلوم إ 3
ةمتوسط 4.0 33 جيدة 7.2 32 ضعيفة 0.3 1 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى توظيف التكنولوجيا. 4  
 متوسطة 4.8 39 متوسطة 4.5 20 جيدة 5.1 19 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تحقيق التكامل األفقي والرأسي. 5

يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة معارف علمية أساسية متعلقة بمفاهيم  6
 كبرى.

 ضعيفة 2.8 23 متوسطة 3.4 15 ضعيفة 2.2 8

 جيدة جداً  13.3 109 جيدة جداً  11.9 53 جيدة جداً  15.1 56 إكساب الطلبة عمليات العلم. يسعى محتوى منهاج العلوم إلى 7
 جيدة جداً  11.1 91 جيدة 9.0 40 جيدة جداً  13.7 51 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات تفكير ومهارات عقلية مختلفة. 8
 جيدة 8.8 72 جيدة 9.0 40 جيدة 8.6 32 ارات أدائية.يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مه 9
 جيدة 5.0 41 جيدة 5.2 23 متوسطة 4.8 18 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة اتجاهات وميول علمية. 10
 ضعيفة 0.1 1 ضعيفة 0.0 0 ضعيفة 0.3 1 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تنمية الحس الجمالي. 11
 ضعيفة 0.4 3 ضعيفة 0.0 0 ضعيفة 0.8 3 منهاج العلوم إلى تعزيز أوجه التقدير لدى الطلبة.يسعى محتوى  12
 جيدة 8.2 67 جيدة 8.7 39 جيدة 7.5 28 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات حياتية. 13
 جيدة جداً  11.7 96 جيدة جداً  13.9 62 دةجي 9.1 34 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تنمية القدرة على االتصال والتواصل. 14

يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة ثقافة علمية وتقانية مالئمة لفهم اآلثار  15
 المتبادلة لكل من العلم والتقانة والمجتمع والبيئة وتساعد على اتخاذ قرارات واعية.

 ضعيفة 0.5 4 ضعيفة 0.0 0 ضعيفة 1.1 4

 جيدة 9.0 74 جيدة 9.2 41 جيدة 8.9 33 هاج العلوم إلى تحقيق مبدأ العدالة.يسعى محتوى من 16
  100 818  54.53 446  45.47 372 إجمالي التكرارات
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( خطوط عريضة لمنهاج "العلوم والحياة" للصف الرابع 5أن ) (3.4) ويتضح من الجدول السابق
في المحتوى، حيث لم تظهر  % (2.8-0.1) تراوحت بين األساسي كانت نسبة توافرها ضعيفة

 التكرارات اهتمام المحتوى بـ:

 بيان عظمة الخالق في إبداع الكون. .1

 إكساب الطلبة معارف علمية أساسية متعلقة بمفاهيم كبرى. .2

 تنمية الحس الجمالي. .3

 تعزيز أوجه التقدير لدى الطلبة. .4

لكل من العلم والتقانة والمجتمع إكساب الطلبة ثقافة علمية وتقانية مالئمة لفهم اآلثار المتبادلة  .5
 والبيئة وتساعد على اتخاذ قرارات واعية.

 

خطان عريضان  % (4.8-4.0)وبلغت عدد الخطوط العريضة التي جاءت بنسب تربوية متوسطة 
  فقط، حيث أظهرت التكرارات اهتمامًا متوسطًا بسعي المنهاج إلى:

لى توجيه الطلبة إلى مشاهدة فيلم عبر القر ، حيث ارتكزت معظم التكرارات عتوظيف التكنولوجيا .1
 المدمج فقط، وبعض التكرارات كانت لتوجيه الطلبة إلى البحث عبر االنترنت.

، حيث أظهرت التكرارات أن مراعاة التكامل الرأسي واألفقي كان تحقيق التكامل األفقي والرأسي .2
 متوسطًا في منهاج الصف الرابع األساسي.

 
في محتوى الصف  % (9.0-5.0) تراوحت بين ة بنسب تربوية جيدة( خطوط عريض5وجاءت )

 الرابع األساسي، حيث أظهرت التكرارات أن المحتوى:

 ة.لى تنظيم التعلم حول مفاهيم رئيسيسعى إ .1
 يسعى إلى إكساب الطلبة مهارات أدائية. .2
 يسعى إلى إكساب الطلبة اتجاهات وميول علمية. .3
 تية.يسعى إلى إكساب الطلبة مهارات حيا .4
 يسعى إلى تحقيق مبدأ العدالة. .5
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، % (13.3-11.1)تراوحت بين  جداً  جيدة( خطوط عريضة فقط بنسب تربوية 4وأخيرًا توافرت )
 حيث أظهرت التكرارات أن المنهاج:

 يسعى إلى جعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية التعلمية. .1
 يسعى إلى إكساب الطلبة عمليات العلم. .2
 ب الطلبة مهارات تفكير ومهارات عقلية مختلفة.يسعى إلى إكسا .3
 يسعى إلى تنمية القدرة على االتصال والتواصل. .4

 
 تائج المتعّلقة بالسؤال الثّالثالنّ  3.4

 
للّصفين "ما مستوى الممارسات التدريسية لدى معلمي منهاج "العلوم والحياة"  والذي ينص على:

 "؟منهاج العلوم العامة الفلسطينيةل الداعمة للخطوط العريضة الثّالث والرّابع
 

( معلمًا ومعلمة من معلمي منهاج "العلوم 20ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بمالحظة أداء )
والحياة" للصفين الثالث والرابع المطورين حسب التصنيف الثالثي. واستخدمت الباحثة التكرارات 

اب المتوسط النسبي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والنسبة المئوية لهذه التكرارات، ثم قامت بحس
هذه الممارسة وفقًا للنسب التي اعتمدتها الباحثة في  تطبيقلكل ممارسة تدريسية، ثم بي نت درجة 

 الفصل الثالث.
 

والجدول التالي يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة 
 سة كل فقرة من الممارسات التدريسية.ممار 
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجة الممارسة لنتائج تطبيق بطاقة 4.4جدول رقم 
 .مالحظة الممارسات التدريسية لكل فقرة

 الممارسات التدريسية م
 درجة الممارسة

 المتوسط
 الوزني

االنحراف 
 المعياري

زن الو 
 النسبي

درجة 
 منخفضة متوسطة عالية الممارسة

 % تكرار % تكرار % تكرار

1 
يعرض المعلم مواقف ومظاهر تدل 

 على عظمة اهلل.
 ضعيفة 42% 0.550 1.25 80 16 15 3 5 1

2 
يوظف الخبرات السابقة للمتعلم في بناء 

 الخبرات الجديدة.
سطةمتو  65% 0.686 1.95 25 5 55 11 20 4  

 ضعيفة %38 0.366 1.15 85 17 15 3 0 0 يحدد أهداف التعلم والنتاجات المتوقعة. 3

4 
يعرض أمثلة وأنشطة تراعي حاجات 

 واستعدادات الطلبة.
 متوسطة 72% 0.671 2.15 15 3 55 11 30 6

5 
يقدم أنشطة علمية تجعل المتعلم محورًا 

 فاعاًل.
 ضعيفة 40% 0.410 1.2 80 16 20 4 0 0

6 
م األفكار حول مفاهيم علمية ينظ
 ة.رئيس

 متوسطة 63% 0.641 1.9 25 5 60 12 15 3

7 
يعرض المفاهيم العلمية بشكل مترابط 

 ومتصل.
 متوسطة 62% 0.671 1.85 30 6 55 11 15 3

يراعي التدرج في عرض المفاهيم  8
 العلمية.

 ضعيفة 52% 0.605 1.55 50 10 45 9 5 1

9 
رق مناسبة يوظف استراتيجيات وط

لمستوى الطلبة في تدريس المفاهيم 
 العلمية.

 ضعيفة 45% 0.489 1.35 65 13 35 7 0 0

10 
يستخدم وسائل وتقنيات إلكترونية 

 حديثة.
 ضعيفة 38% 0.366 1.15 85 17 15 3 0 0

11 
يوظف المفاهيم العلمية في تفسير 

 ظواهر طبيعية.
 ضعيفة 50% 0.607 1.5 55 11 40 8 5 1

12 
ف المفاهيم العلمية في حل يوظ

 مشكالت حياتية.
 ضعيفة 42% 0.444 1.25 75 15 25 5 0 0

13 
يعرض أنشطة تشجع على المالحظة، 

 التصنيف والقياس.
 ضعيفة 53% 0.598 1.6 45 9 50 10 5 1

14 
يعرض أنشطة تشجع على التفسير 

 ضعيفة %47 0.598 1.4 65 13 30 6 5 1 والتجريب

 ضعيفة %45 0.489 1.35 65 13 35 7 0 0اقشات تشجع على يطرح أسئلة ومن 15
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 التفكير الناقد.

16 
يطرح مشكالت تشجع على التفكير 

 اإلبداعي.
 ضعيفة 35% 0.224 1.05 95 19 5 1 0 0

17 
يشجع الطلبة على حل المشكالت 

 ضعيفة %40 0.523 1.2 85 17 10 2 5 1 الحياتية.

18 
 يوجه الطلبة إلى البحث عن معارف
ومفاهيم إضافية من خالل )مكتبة 

 االنترنت( –المدرسة 
 ضعيفة 37% 0.308 1.1 90 18 10 2 0 0

19 
يعرض أنشطة تتطلب القيام بمهارات 

 أدائية.
 ضعيفة 45% 0.587 1.35 70 14 25 5 5 1

 ضعيفة %42 0.550 1.25 80 16 15 3 5 1 ُيشرك الطلبة في تنفيذ تجارب عملية. 20

21 
طلبة حب االستطالع، يعزز لدى ال
 والمثابرة والدقة.

 ضعيفة 40% 0.410 1.2 80 16 20 4 0 0

22 
يطرح مواقف تعزز التفاعل اإليجابي 

 مع الطبيعة.
 ضعيفة 43% 0.571 1.3 75 15 20 4 5 1

23 
يطرح مواقف تنمي اإلحساس 

 بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.
 ضعيفة 38% 0.489 1.15 90 18 5 1 5 1

24 
يوضح مكانة ودور علماء العرب 

 ضعيفة %35 0.224 1.05 95 19 5 1 0 0 والمسلمين في بناء الحضارة العلمية.

25 
يقدم أنشطة علمية قائمة على العمل 

 ي والعمل التعاوني.ائالثن
 ضعيفة 35% 0.224 1.05 95 19 5 1 0 0

26 
يعزز إنشاء عالقات اجتماعية إيجابية 

 بين الطلبة.
 ضعيفة 38% 0.366 1.15 85 17 15 3 0 0

27 
يشجع الطلبة على ممارسة قواعد 

 السالمة واألمان.
 ضعيفة 35% 0.224 1.05 95 19 5 1 0 0

28 
يطرح أنشطة ُتمكن الطالب من 

الكتابي  –االتصال والتواصل )اللفظي 
 الرمزي( –

 ضعيفة 50% 0.513 1.5 50 10 50 10 0 0

29 
أهداف  ينوع أساليب التقويم للتحقق من

 الحصة.
 ضعيفة 40% 0.410 1.2 80 16 20 4 0 0

30 
يستخدم وسائل تقويم تراعي الفروق 

 ضعيفة %40 0.410 1.2 80 16 20 4 0 0 الفردية بين الطلبة.
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تدريسية انعدمت ممارستها بدرجة عالية، حيـث كل الممارسات الأن  (4.4) ويتضح من الجدول السابق
( 26من عينة الدراسة هذه الممارسة بدرجة عالية، فيما مارس المعلمون )لم يمارس أي معلم أو معلمة 

  .ممارسات بدرجة متوسطة( 4)و، ضعيفةتدريسية بدرجة  ةممارس
 

ويالحظ من الجدول السابق أنه ال توجد أي ممارسة تدريسية كان متوسطها النسبي أو وزنها النسبي 
( ممارسات تدريسية فقط في المستوى 4ما كانت )ضمن المستوى العالي والذي اعتمدته الدراسة. في

 )المتوسط(، وهي على الترتيب:

( ووزن نسبي بلغ 2.15(: حيث جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )4الفقرة رقم ) .1
 مثلة وأنشطة تراعي حاجات واستعدادات الطلبة.(، وهذا يعني أن المعلمين يعرضون أ% 72)

( ووزن نسبي بلغ 1.95ت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )(: حيث جاء2الفقرة رقم ) .2
لخبرات السابقة للمتعلم (، وهذا يعني أن درجة توظيف معلمي محتوى "العلوم والحياة" ل% 65)

 كانت متوسطة. في بناء الخبرات الجديدة
(، % 63لغ )( ووزن نسبي ب1.9(: وجاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )6الفقرة رقم ) .3

األفكار حول مفاهيم وهذا يعني أن معلمي محتوى "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع ينظمون 
 علمية رئيسية.

 62( ووزن نسبي بلغ )1.85(: وجاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ )7الفقرة رقم ) .4
المفاهيم  ونيعرضث والرابع (، وهذا يعني أن معلمي محتوى "العلوم والحياة" للصفين الثال%

 العلمية بشكل مترابط ومتصل.
 
( ممارسة تدريسية في المستوى )الضعيف( حيث كان متوسطها النسبي أقل من المتوسط 26وكانت )

 المعتمد في الدراسة، وكانت أعلى ثالثة ممارسات ضعيفة هي:

بة الخامسة ضمن " في المرتيعرض أنشطة تشجع على المالحظة، التصنيف والقياسالفقرة " .1
الممارسات التدريسية بشكل عام، والمرتبة األولى ضمن الممارسات التدريسية الضعيفة، حيث بلغ 

(، وهذا يعني أن ممارسة المعلمين % 53( والوزني النسبي لها )1.6المتوسط الوزني لها )
 كانت ضعيفة.التصنيف و  تشجع على المالحظةألنشطة 

" في المرتبة السادسة ضمن الممارسات التدريسية المفاهيم العلمية يراعي التدرج في عرضالفقرة " .2
بشكل عام، والمرتبة الثانية ضمن الممارسات التدريسية الضعيفة، حيث بلغ المتوسط الوزني لها 

لتدرج في عرض المفاهيم (، وهذا يعني أن مراعاة المعلمين ل% 52( والوزني النسبي لها )1.55)
 كانت ضعيفة. العلمية
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" في المرتبة السابعة ضمن الممارسات يوظف المفاهيم العلمية في تفسير ظواهر طبيعيةلفقرة "ا .3
التدريسية بشكل عام، والمرتبة الثالثة ضمن الممارسات التدريسية الضعيفة، حيث بلغ المتوسط 

مية لمفاهيم العل(، وهذا يعني أن توظيف المعلمين ل% 50( والوزني النسبي لها )1.5الوزني لها )
 <كان ضعيفاً  في تفسير ظواهر طبيعية

 
( وهي أدنى الممارسات % 35( فقرات ضمن الممارسات الضعيفة وزنها النسبي )4بينما كانت )

التدريسية التي مارسها معلمو "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع، وفي الفقرات األربعة لم يمارس 
( 19مارس معلم واحد فقط الفقرات األربعة بدرجة متوسطة، و)أي معلم هذه الفقرات بدرجة عالية بينما 

 معلم مارس هذه الفقرات بدرجة ضعيفة. وهذه الفقرات هي:

 يطرح مشكالت تشجع على التفكير اإلبداعي. .1
 يوضح مكانة ودور علماء العرب والمسلمين في بناء الحضارة العلمية. .2
 التعاوني. ي والعملائيقدم أنشطة علمية قائمة على العمل الثن .3
 يشجع الطلبة على ممارسة قواعد السالمة واألمان. .4
 

وبشكل عام فإن درجة ممارسة معلمي "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع للممارسات التدريسية 
 كانت ضعيفة. 2015الداعمة لتحقيق الخطوط العريضة لمناهج العلوم الفلسطينية 

 
 ابعتائج المتعّلقة بالسؤال الرّ النّ  4.4

 
 "العلوم والحياة"ما التقديرات التقويمية لألهداف الخاصة في محتوى منهاج " والذي ينص على:

 في فلسطين؟" والرّابع الثفين الثّ للصّ 
 

 4ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع )
 تالوجدانية(، ثم استخرجت التكراراو المهارية و ثالثة )المعرفية أجزاء( إلى أهداف في المجاالت ال

 والنسب المئوية لكل صف.
 
 تحليل أهداف كتاب "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي (أ

 يبين الجدول التالي التكرارات والنسب المئوية ألهداف الصف الثالث األساسي بجزأيه.
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 .اف كتاب "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي: التقديرات التقويمية ألهد5.4جدول رقم 

 الوحدة
 المجموع وجدانية مهارية معرفية

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 الجزء األول

 60.16 74 10.81 8 32.43 24 56.76 42 األولى
 39.84 49 8.16 4 28.57 14 63.27 31 الثانية
 41.28 123 9.76 12 30.89 38 59.35 73 1م. ج. 

 الجزء الثاني
 60.57 106 0.94 1 28.3 30 70.75 75 الثالثة
 39.43 69 4.35 3 28.99 20 66.67 46 الرابعة
 58.72 175 2.29 4 28.57 50 69.14 121 2م. ج. 
  298 5.37 16 29.53 88 65.1 194 م. الكل

 
ثلثي أهداف كتاب "العلوم أن األهداف المعرفية شك لت أكثر من  (5.4) ويتضح من الجدول السابق

( من أهداف % 65.1والحياة" للصف الثالث األساسي، حيث بلغت نسبة األهداف المعرفية حوالي )
كتاب "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي بجزأيه. بينما شّكلت األهداف المهارية ما نسبته 

جدانية بنسبة مئوية ف الو ( من أهداف الصف الثالث األساسي، وأخيرًا جاءت األهدا% 29.53)
 ( فقط.% 5.37)
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 تحليل أهداف كتاب "العلوم والحياة" للصف الرابع األساسي (ب
 يبين الجدول التالي التكرارات والنسب المئوية ألهداف الصف الرابع األساسي بجزأيه.

 
 .األساسي: التقديرات التقويمية ألهداف كتاب "العلوم والحياة" للصف الرابع 6.4جدول رقم 

 الوحدة
 المجموع وجدانية مهارية معرفية

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 الجزء األول

 40.76 64 14.06 9 17.19 11 68.75 44 األولى
 32.48 51 7.84 4 31.37 16 60.78 31 الثانية
 26.75 42 4.76 2 23.81 10 71.43 30 الثالثة
 39.35 157 9.55 15 23.57 37 66.88 105 1م. ج. 

 الجزء الثاني
 36.78 89 3.37 3 24.72 22 71.91 64 الرابعة
 34.71 84 1.19 1 22.62 19 76.19 64 الخامسة
 28.51 69 5.8 4 39.13 27 55.07 38 السادسة
 60.65 242 3.31 8 28.1 68 68.6 166 2م. ج. 
  399 5.77 23 26.32 105 67.92 271 م. الكل

 
أن محتوى كتاب "العلوم والحياة" للصف الرابع األساسي كانت  (6.4) السابق ويتضح من الجدول

( من أهداف كتاب "العلوم والحياة" للصف الرابع األساسي بجزأيه، % 67.92أهدافه تمثل م نسبته )
( من األهداف في المجال المهاري، وأخيرًا جاءت األهداف الوجدانية بنسبة % 26.32بينما كانت )

  ( فقط.% 5.77مئوية )
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 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال الخامسال 5.4
 

ــات األساســية لمحتــوى منهــاج " والــذي يــنص علــى: ــة للمكون ــديرات التقويمي ــا التق ــاة"م  "العلــوم والحي
 في فلسطين؟" والرّابع الثفين الثّ للصّ 

 
 4لصفين الثالث والرابع )ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" ل
تجاهات( ثم واالالمهارية و أجزاء( إلى عناصر المعرفة العلمية في المجاالت الثالثة )المعرفية 

 والنسب المئوية لكل صف، وستعرض الباحثة النتائج كما يلي: تاستخرجت التكرارا
 
 والرّابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياةما التقديرات التقويمية للمكونات المعرفية لمحتوى منهاج " (أ

 في فلسطين؟"
ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع 

تعميمات(، والجدول التالي يبين التكرارات والنسب المئوية و مفاهيم و وفقًا للعناصر المعرفية )حقائق 
 لهذه العناصر.

 
 .والنسبة المئوية للمكونات المعرفية لمحتوى كتاب الصف الثالث األساسي تتكرارا: ال7.4جدول رقم 

 الوحدة
 المجموع تعميمات مفاهيم حقائق

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 الجزء األول

 58.16 57 14.04 8 17.54 10 68.42 39 األولى
 41.84 41 % 0 0 31.71 13 68.29 28 الثانية
 100 98 8.16 8 23.46 23 68.37 67 1م. ج. 

 الجزء الثاني
 56.97 94 1.06 1 20.21 19 78.72 74 الثالثة
 43.03 71 7.04 5 25.35 18 67.61 48 الرابعة
 100 165 3.64 6 22.42 37 73.94 122 2م. ج. 
  263 5.32 14 22.81 60 71.86 189 م. الكل
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حقيقيـة فـي الجـزء األول مـن كتـاب "العلـوم والحيـاة" ( 67أن هنـاك ) (7.4) ويتضح من الجدول السابق
 71.86( حقيقيـة فـي الجـزء الثـاني، وشـكلتا معـًا مـا نسـبته )122للصـف الثالـث األساسـي، بينمـا كـان )

( مــن محتــوى كتــاب "العلــوم والحيــاة" للصــف الثالــث األساســي. واحتــوى كتــاب الصــف الثالــث علــى %
( مفهومـًا، فيمـا احتـوى الجـزء 23حيث احتوى الجزء األول )( مفهومًا موزعين على جزئي الكتاب، 60)

( مـن محتـوى كتـاب "العلـوم والحيـاة" للصـف الثالـث % 22.81( مفهومـًا، ومـث ال مـا نسـبته )37الثاني )
األساسي. وشك لت التعميمات أدنى محتويات كتاب "العلوم والحيـاة" للصـف الثالـث، حيـث بلغـت النسـبة 

(، ويتضح من النسب السابقة أن الحقـائق اسـتحوذت علـى % 5.32ي الكتابين )اإلجمالية للتعميمات ف
أكثر من ثالث أرباع المحتوى كتاب "العلوم والحياة" للصـف الثالـث األساسـي، وشـك لت المفـاهيم حـوالي 

  جدًا مقارنة بالحقائق والمفاهيم ربع المحتوى، فيما شك لت التعميمات نسبة ضعيفة
 

 .كرارات والنسبة المئوية للمكونات المعرفية لمحتوى كتاب الصف الرابع األساسيتال :8.4جدول رقم 

 الوحدة
 المجموع تعميمات مفاهيم حقائق

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 الجزء األول

 39.69 77 7.79 6 36.36 28 55.84 43 األولى
 35.05 68 7.352 5 45.588 31 47.058 32 الثانية
 25.26 49 10.20 5 30.61 15 59.18 29 الثالثة
 100 194 8.25 16 38.14 74 53.61 104 1م. ج. 

 الجزء الثاني
 37.02 87 6.9 6 32.18 28 60.92 53 الرابعة
 36.17 85 2.35 2 24.71 21 72.94 62 الخامسة
 14.69 63 1.59 1 36.51 23 61.9 39 السادسة
 100 235 3.83 9 30.64 72 65.53 154 2م. ج. 
  429 5.83 25 34.03 146 60.14 258 م. الكل

 
( حقيقية في الجزء األول من كتاب "العلوم والحيـاة" 104أن هناك ) (8.4) ويتضح من الجدول السابق

 60.14( حقيقيــة فــي الجــزء الثــاني، وشــكلتا معــًا مــا نســبته )154للصــف الرابــع األساســي، بينمــا كــان )
حيـــاة" للصـــف الرابـــع األساســـي. واحتـــوى كتـــاب الصـــف الرابـــع علـــى ( مـــن محتـــوى كتـــاب "العلـــوم وال%
( مفهومـــًا، فيمـــا احتـــوى 74( مفهومـــًا مـــوزعين علـــى جزئـــي الكتـــاب، حيـــث احتـــوى الجـــزء األول )146)

( مــن محتــوى كتــاب "العلــوم والحيــاة" للصــف % 34.03( مفهومــًا، ومــث ال مــا نســبته )72الجــزء الثــاني )
تعميمـات أدنــى محتويــات كتـاب "العلــوم والحيــاة" للصـف الرابــع، حيــث بلغــت الرابـع األساســي. وشــك لت ال
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(. ويتضـــــح مـــــن النســـــب الســـــابقة أن الحقـــــائق % 5.83النســـــبة اإلجماليـــــة للتعميمـــــات فـــــي الكتـــــابين )
اســتحوذت علــى حــوالي ثلثــي محتــوى كتــاب "العلــوم والحيــاة" للصــف الرابــع األساســي، وشــك لت المفــاهيم 

  فيما شك لت التعميمات نسبة ضعيفة جدًا مقارنة بالحقائق والمفاهيم.حوالي ثلث المحتوى، 
 
الوجدانية( لمحتوى منهاج و المهارية و ما التقديرات التقويمية للمكونات األساسية )المعرفية  (ب

 في فلسطين؟" والرّابع الثفين الثّ للصّ  "العلوم والحياة"
كتــب "العلــوم والحيــاة" للصــفين الثالــث والرابــع  ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بتحليــل محتــوى

والجدول التالي يبـين التكـرارات والنسـب المئويـة  )المعرفية والمهارية والوجدانية(للمكونات األساسية وفقًا 
 لهذه العناصر.

 
 .تكرارات والنسبة المئوية للمكونات األساسية لمحتوى كتاب الصف الثالث األساسيال :9.4جدول رقم 

 ةالوحد
 المجموع وجدانية مهارية معرفية

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 الجزء األول

 63.44 118 15 18 22 26  63 74 األولى
 36.56 68 7 5 72 14  72 49 الثانية
 100 186 12 23 22 40  66 123 1م. ج. 

 الجزء الثاني
 60.4 151 10 15 20 30 70 106 الثالثة
 39.6 99 9 9 21 21 70 69 الرابعة
 100 250 10 24 20 51 70 175 2م. ج. 
  436 10.76 47 20.86 91 68.38 298 م. الكل

 
أن نســـبة المكونـــات المعرفيـــة فـــي كتـــاب "العلـــوم والحيـــاة" للصـــف  (9.4) ويتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق

مــا نســبته  يــةلمهار ( مــن محتــوى كتــاب "العلــوم والحيــاة" بجزأيــه، بينمــا مث لــت ا% 68.38الثالــث بلغــت )
 10.76مـا نسـبته ) المكونـات الوجدانيـة( من محتوى كتاب الصف الثالث بجزأيه. ومث لـت % 20.86)

%.) 
 

كانت ضعيفة مقارنة بالمحتويات المعرفية،  يةأن نسبة المهار  (9.4) ويتضح من الجدول السابق
هارية في كتاب "العلوم والحياة" كانت ضعيفة جدًا مقارنة بالمكونات المعرفية والم وجدانيةوكذلك ال

 للصف الثالث األساسي.
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 .تكرارات والنسبة المئوية للمكونات األساسية لمحتوى كتاب الصف الرابع األساسيال :10.4جدول رقم 

 الوحدة
 المجموع وجدانية مهارية معرفية

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 الجزء األول

 39.7 87 15 13 11 10 74 64 األولى
 34.2 75 11 8 21 16 68 51 الثانية
 26.1 57 9 5 18 10 75 42 الثالثة
 100 219 12 26 16 36 72 157 1م. ج. 

 الجزء الثاني
 35.45 117 5 6 19 22 76 89 الرابعة
 32.73 108 6 7 16 17 78 84 الخامسة
 31.82 105 10 10 25 26 66 69 السادسة
 100 330 7 23 20 65 73 242 2م. ج. 
  549 9 49 18 101 73 399 م. الكل

 
أن نســبة المكونــات المعرفيــة فــي كتــاب "العلــوم والحيــاة" للصــف  (10.4) ويتضــح مــن الجــدول الســابق

( مــن محتـــوى كتــاب "العلـــوم والحيــاة" بجزأيـــه، بينمــا مث لـــت العناصــر المهاريـــة مـــا % 73الرابــع بلغـــت )
 (.% 9ما نسبته ) وجدانيةلرابع بجزأيه. ومث لت ال( من محتوى كتاب الصف ا% 18نسبته )

 
حتويــات المعرفيــة، كانــت ضــعيفة مقارنــة بالم أن نســبة المهاريــة (10.4) ويتضــح مــن الجــدول الســابق

كانــت ضــعيفة جــدًا مقارنــة بالمكونــات المعرفيــة والمهاريــة فــي كتــاب "العلــوم والحيــاة"  وكــذلك الوجدانيــة
  للصف الرابع األساسي.
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 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال السادسال 6.4
 

فين للصّ  "العلوم والحياة"لعناصر اإلخراج الفني لكتب "ما التقديرات التقويمية  والذي ينص على:
 في فلسطين؟" والرّابع الثالثّ 
 

 وفقـًا للمعـايير التـي يجـب توافرهـا والحيـاة" العلـوم"بتحليـل كتـب ولإلجابة عـن هـذا السـؤال قامـت الباحثـة 
 والحيـاة" العلـوم" فـي كتـب قامـت بتحديـد درجـة تـوافر كـل معيـارثـم في الكتب من حيث اإلخـراج الفنـي، 

 للصفين الثالث والرابع األساسي.
 
( 96للصف الثالث األساسي في كتابين: الكتاب األول يتكون من ) "العلوم والحياة"يقع محتوى منهاج و 

( صــفحة 90ض وثرواتهــا(، فيمــا جــاء الجـزء الثــاني فــي )األر و صـفحة، يتخللهــا وحــدتين همــا )النباتـات، 
العلــوم "المــادة الحــرارة(. فيمــا يقــع محتــوى منهــاج و يتخللهــا وحــدتين همــا )التكيــف فــي الكائنــات الحيــة، 

( صــفحة، يتخللهــا ثــالث 132للصــف الرابــع األساســي فــي كتــابين: الكتــاب األول يتكــون مــن ) "والحيــاة
تصـــنيف الكائنـــات الحيــة(، فيمـــا جـــاء و الكهربـــاء والمغناطيســية، و ، وحــدات هـــي: )أجهـــزة جســم اإلنســـان

( صفحة يتخللها كذلك ثالث وحدات هي: )الحالة الجوية والمجموعـة الشمسـية، 112الجزء الثاني في )
 الضوء والصوت(.و التنوع الحيوي والبيئة، و 
 

ثالـث والرابـع فـي ضـوء معـايير للصـفين ال "العلوم والحيـاة"( ُيشير إلى نتائج تقويم كتب 11.4والجدول )
  اإلخراج الفني الالزم توافرها في الكتب التعليمية.
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 للصفين الثالث والرابعوالحياة" العلوم "(: درجة توافر معايير اإلخراج الفني في كتب 11.4جدول )

 المعيار م
 درجة التوافر

بشكل  الصف الرابع الصف الثالث
 2 ج. 1ج.  2ج.  1ج.  عام

 ع. جداً  ع. جداً  ع. جداً  ع. جداً  ع. جداً  .يشير تصميم الغالف إلى موضوع الكتاب 1
 عالية عالية عالية عالية عالية ألوان الغالف الخارجي للكتاب جذابة ومشوقة. 2
 ع. جداً  ع. جداً  ع. جداً  ع. جداً  ع. جداً  .قائمة المحتوياتعناصر يحتوي الكتاب على جميع  3

4 
ق الكتاب بالجودة من حيث الحجم السمك ومساحة يتصف ور 
 الصفحات.

 عالية عالية عالية عالية عالية

 عالية عالية عالية عالية عالية يمتاز كتاب العلوم والحياة بطباعة واضحة ونظيفة. 5

6 
يستخدم الكتاب حيل اإلخراج المناسبة لخصائص المتعلمين 

مميزة، إبراز المفاهيم )الخطوط الغامقة، إبراز العناوين بألوان 
 والمصطلحات الهامة، ...(.

 عالية عالية عالية عالية عالية

 عالية عالية عالية عالية عالية يخلو الكتاب من األخطاء اإلمالئية والطباعية. 7
 م. غ. م. .غ م. غ. م.غ.  م. غ. يحتوي على قائمة بالمصطلحات المستخدمة في الكتاب. 8
 م. غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. غ. مراجع المستخدمة في تأليف الكتاب.يحتوي على قائمة ال 9
 عالية عالية عالية عالية عالية .المسافات بين الكلمات والسطور مناسبة 10
 ع. جداً  ع. جداً  ع. جداً  ع. جداً  ع. جداً  .صفحاتهاالمحتويات و  يحتوي على فهرس متسلسل يشير 11

 ع. جدًا: عالي جداً 

 متوفرغ. م.: غير 

للصفين الثالث والرابع ُيشير  "العلوم والحياة" في كتبتصميم الغالف  ( إلى أن11.4جدول ) يشير
بوضوح إلى موضوع الكتاب ومحتواه، حيث ورد على غالف كٍل منهما عنوان "العلوم والحياة" مع ِذكر 

مة للمرحلة ومالئ جذابة ومشوقةلجزئي الكتاب ألوان الغالف الخارجي الصف والجزء. وجاءت 
، وصور لجنس الذكر واألنثى على الغالف بجميع الكتب ما عدا كتاب ثالث الجزء األول فقد العمرية

 .كان صورة ذكر فقط

كل جزء، حيث تم تحديد عنوان الوحدة  لى فهرس متسلسل لمحتوياتوقد احتوت أجزاء الكتب ع
قائمة عناصر جميع لكتاب ودروسها الفرعية وأرقام الصفحات لهذه الدروس، وكذلك يتضمن ا

 الموجودة في مقدمة الكتاب. المحتويات
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ومن حيث الجودة فقد اتصف الورق المستخدم في كتب العلوم والحياة بالجودة العالية من حيث سمك 
مناسبة ( وهي A4الورقة ومناسبتها الستخدام األطفال، وكذلك مساحة الورقة حيث كانت من نوع )

 .للفئة العمرية المستهدفة

المناسبة  يةحيل اإلخراج، باإلضافة إلى استخدام البطباعة واضحة ونظيفةوكذلك امتازت الكتب 
الطلبة في هذه الفئة العمرية، حيث استخدم الكتاب األلوان والخطوط الغامقة، إلبراز لخصائص 

ن رئيسية أو العناوين الرئيسية، وكذلك استخدم األلوان واألسهم والخطوط لتوجيه أنظار الطالب لعناوي
من خالل الحيل اإلخراجية  إبراز المفاهيم والمصطلحات الهامةأفكار محددة، وكذلك ركز الكتاب على 

بشكل مسافات بين الكلمات والسطور المتنوعة. ومن حيث التنسيق كان جيدًا، حيث ترك الكتاب 
 .والرابع الثالث ينمناسب ويالئم المستوى العمري ألطفال الصف

بدرجة عالية، إال أن الكتب  "العلوم والحياة"لصياغة اإلمالئية واللغوية والطباعية في كتب وجاءت دقة ا
، حيث وردت بعض األخطاء اإلمالئية واللغوية في من األخطاء اإلمالئية والطباعيةاألربعة لم تخلو 

 للصفين الثالث والرابع. "العلوم والحياة"أجزاء كتب 

قائمـــــة للصـــــفين الثالـــــث والرابـــــع األساســـــي بجزأيهمـــــا أي  "م والحيـــــاةالعلـــــو " وأخيـــــرًا: لـــــم يـــــرد فـــــي كتـــــب
 .راجع المستخدمة في تأليف الكتابقائمة الم، وكذلك بالمصطلحات المستخدمة في الكتاب
للصــفين الثالــث والرابــع األساســي المطــورين، تتــوافر  "العلــوم والحيــاة"وبشــكل عــام يمكــن القــول إن كتــب 

إلخراج الفني الالزم توافرها عند تصميم الكتـب التعليميـة، غيـر أنهـا افتقـدت فيهما بدرجة عالية معايير ا
 .لنقطتين هما قائمة المصطلحات العلمية وقائمة المراجع المستخدمة

 
 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال السابعال 7.4

 
فـي  والرّابـع الـثفين الثّ للّصـ "العلـوم والحيـاة"كتـب لمقدمـة "ما التقديرات التقويميـة  والذي ينص علـى:

 فلسطين؟"
 

بتحليل مقدمة كتب العلوم األربعة وفقًا للمعايير التي يجب ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة 
 درجة توافر كل معيار في مقدمة كتبقامت بتحديد ثم توافرها في صياغة مقدمة الكتب التعليمية، 

 للصفين الثالث والرابع األساسي. والحياة" العلوم"
للصـفين الثالـث والرابـع علـى مقدمـة فـي صـفحة واحـدة، تـم  "العلـوم والحيـاة"كل كتـاب مـن كتـب  احتوىو 

للصـفين الثالـث األربعـة  "العلـوم والحيـاة"الباحثة إلى أن مقدمـة كتـب  تر أشاصياغتها بطريقة الفقرات، و 
يـر منهـا سـوء كانت نفـس المقدمـة مـن حيـث التسلسـل والصـياغة واألفكـار والهـدف منهـا، ولـم يتغ والرابع
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أســماء الوحــدة التعليميــة عنــد وصــف محتــوى الكتــاب فقــط. والجــدول التــالي يوضــح درجــة تــوافر معــايير 
 صياغة مقدمة الكتب التعليمية:

 درجة توافر معايير صياغة مقدمة الكتب التعليمية: 12.4جدول 

 المعيار م
 درجة التوافر

بشكل  الصف الرابع الصف الثالث
 2 1 2 1 عام

 عالي عالي عالي عالي عالي تعرض الهدف العام من دراسة المبحث. 1
 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط تقدِّم تعريفًا واضحًا عن الكتاب. 2
 غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. تحفز مقدمة الكتاب المتعلم على التعلم. 3

4 
تبين مقدمة الكتاب أهمية الكتاب وعالقته بكتب العلوم 

 الصفوف السابقة والالحقة.في 
 غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. غ. م.

5 
تحتوي على ارشادات للمتعلم في طريقة التعامل مع 

 الكتب واالفادة منه.
 غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. غ. م.

 غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. ترشد المتعلم إلى أساليب التقويم المستخدمة. 6

متبع في عرض المحتوى تبين المقدمة األسلوب ال 7
 وأسلوب تنظيم الكتاب.

 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط

 عالي عالي عالي عالي عالي تظهر عالقة المبحث بحياة الطالب والمباحث األخرى. 8

يعطي فكرة كاملة عن الكتاب من حيث المحتوى  9
 والتوزيع.

 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط

 غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. هو الحد األدنى للمنهاج.ن محتوى الكتب أتؤكد ب 10
 غ. م.: غير متوفر

 
( أن مقدمة الكتب األربعة تعرض الهدف العام من دراسة المبحث، وقد جاء 12:4ويتضح من جدول )

فيهــا أن كتــاب العلـوم جــاء فــي إطـار مشــروع تطــوير  وردالهـدف العــام مــن الكتـب األربعــة تقريبــًا، حيـث 
مــن بهــا  يــرتبط مــا كــل وتعّلــم والحيــاة، العلــوم تعلــيم فــي نــوعي   تطــوير "إحــداثلعلــوم بهــدف منــاهج ا

الــدور  للطالــب يكــون أنمحــاور واكتســاب مــا تتطلبــه مــن مهــارات، وبمــا يــوّفر الضــمانات الكفيلــة بــ
 ."الرئيس المحوريُّ في عملية التعلم والتعليم

 
، اقتصــرت الكتــاب مــن حيــث المحتــوى والتوزيــعفكــرة كاملــة عــن وتقــديم  الكتــاببتعريــف وبخصــوص ال

المقدمــة علــى تقــديم عــرض مــوجز عــن كــل كتــاب تضــمن عــدد الوحــدات وعناوينهــا فقــط. وكــذلك بينــت 
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بشـــكل مختصـــر حيـــث ورد فـــي  المقدمـــة األســـلوب المتبـــع فـــي عـــرض المحتـــوى وأســـلوب تنظـــيم الكتـــاب
، أسـلوبالمحتـوى ب وحرصـنا علـى عـرض" المقدمة بخصوص عرض المحتوى وتنظيمه ما يلـي  سـلس،

 ".تربو ي فاعلوبتنظيم، 
 

ـــــاة"وأظهـــــرت المقدمـــــة عالقـــــة كتـــــاب  بالمهـــــارات العلميـــــة والحياتيـــــة والمباحـــــث األخـــــرى  "العلـــــوم والحي
وتســتلهم فلســفُة "كالرياضـيات واللغــة العربيـة والفــن والموسـيقا والرياضــة حيـث ورد فــي المقدمــة مـا يلــي 

العقليـة والعمليـة، مهاراتـه  وتنميـة والعمـل، التفكيـر في علمية نهجيةم الطالب اكتساب أهمّيةالكتاب 
والتجارب، والبحـث،  ومنها: قراءة الصور، والتعبير، والكتابة والقراءة العلمّية، والرسم، وعمُل النماذج

والفــن والموســيقى  عـالوة علــى اهتمامهــا بــربط المعرفـة بواقــع حيــاة الطالــب مـن جهــة، وبالرياضــيات
ــدراما ــابال حقيقــة  التكامــل لجعــل أخــرى،والرياضــة والمهــارات الحياتيــة مــن جهــة  وال واقعــة، وهــدفا ق
فيما لم تؤكد المقدمة على أن محتوى الكتاب هو الحد األدنى للمنهاج، ولم تحث الطلبة نحـو  ."للتحقق

  البحث والتقصي عن المعارف العلمية.
 

أهميـة الكتـاب وعالقتـه بكتـب العلـوم ، أو بيـان الـتعلمالمتعلم علـى  زولم ُتظهر المقدمة أي اهتمام بتحفي
طريقـة التعامـل مـع الكتـب  فـيارشـادات للمـتعلم علـى  حتـوي، وكـذلك لـم تفي الصفوف السابقة والالحقـة

المقدمـة  ديـسـوى تأك ة وكيفيـة قيـاس مـا تعلمـهإلى عدم توجيه المتعلم إلى طبيعـ ، باإلضافةافادة منهواإل
  ني والتقويم الواقعي فقط.على مبدأ التقويم التكوي

 
وبشكل عام الحظت الباحثة أن مقدمة كتاب الطالب كانت موجهة لغير الطالب، من حيث المحتوى 

 والصياغة، حيث حرص المؤلفون على تقديم إيجاز عاٍل حول هدف الكتاب ومحتواه وفلسفته فقط. 
 

 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال الثامنال 8.4
 

فين للّصـ "العلوم والحيـاة"للصور واألشكال الواردة في كتب لتقديرات التقويمية "ما ا والذي ينص على:
 في فلسطين؟" والرّابع الثالثّ 
 

للصـفين الثالـث والرابـع األساسـي،  "العلـوم والحيـاة"قامت الباحثـة بحسـاب عـدد الصـور الـواردة فـي كتـب 
متداخلـة فيمـا بينهـا صــورة حيـث احتسـبت الباحثـة كـل صـورة مفـردة صـورة واحــدة، وكـل مجموعـة صـور 
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واحــدة )الرتباطهــا بــبعض(، ثــم قامــت بحســاب عــدد الصــور التــي تتــوافر فيهــا معــايير الصــور واألشــكال 
  بدرجة عالية جدًا، ودرجة عالية وهكذا. وفيما يلي توضيح لهذا التحليل.

 
 الصور واألشكال في كتاب الصف الثالث األساسي: .1

)الجـــزء األول والثـــاني( للصـــف الثالـــث  "العلـــوم والحيـــاة"ي كتـــاب بلـــغ عـــدد الصـــور واألشـــكال الـــواردة فـــ
( صــورة وشــكل، وفــي الجــزء الثــاني 145( صــورة وشــكل، حيــث ورد فــي الجــزء األول )345األساســي )

  ( يوضح نتائج التحليل:13.4( صورة وشكل، والجدول )200ورد )
 

 الثالث األساسي: توافر معايير الصور واألشكال في محتوى كتاب الصف 13.4جدول 

 المعيار م
 نسبة التوافر تكرارات

 غير متوفر متوفر %
 100 0 345 ترتبط الصورة بأهداف المحتوى. 1
 100 0 345 مكملة للمحتوى.صحيحة و  معلومات تعبر عن 2
 100 0 345 تمتاز بوضوح الكتابة والرموز والتعبيرات. 3
 97 10 335 تستخدم األلوان بصورة وظيفية. 4
 93 25 320 تمتاز بتصميم ذو جودة عالية. 5
 91 31 314 ٌتسهم في إثارة تفكير الطالب. 6
 99 5 340 تتناسب مع المستوى العمري والعقلي للطالب. 7
 100 0 345 تجاور المحتوى الخاص بها وغير منفصلة. 8
 100 0 345 تخلو من األخطاء العلمية والطباعية. 9
 80 65 275 الب.ُمشتقة من بيئة الط 10

 
للصــف الثالــث  "العلــوم والحيــاة"( أن الصــور واألشــكال الــواردة فــي كتــاب 13.4ويتضــح مــن الجــدول )

، 2، 1غالبيتها تتوافر فيهـا معـايير الصـورة والشـكل الجيـد، حيـث تـوافرت المعـايير )األساسي كانت في 
، (% 100بنســبة ) ألساســيفــي كافــة الصــور واألشــكال الــواردة فــي كتــاب الصــف الثالــث ا( 9 ،8 ،3

حيـث جـاء باقي المعايير بدرجة مرتفعة في صور وأشكال كتـاب الصـف الثالـث األساسـي،  توافر تفيما 
حيـث  في الكتاب بعض الصور واألشكال التي بحاجـة إلـى ضـبط فـي التصـميم واسـتخدام ألـوان مناسـبة

سـبة الصـور واألشـكال التـي (، وبلغـت ن% 97بلغت نسبة الصور التي توظف األلوان بصورة وظيفية )
ـــة  ـــرات علـــى الصـــورتتصـــف بالتصـــميم ذو الجـــودة العالي بينمـــا كانـــت نســـبة  (،% 93) ووضـــوح التعبي

، وكذلك احتوت الكتب على صـور غيـر (% 91الصور واألشكال التي ُتسهم في إثارة تفكير الطالب )
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 وهـــي نســـبة (% 80) حيـــث بلغـــت نســـبة الصـــور المشـــتقة مـــن بيئـــة الطالـــب مشـــتقة مـــن بيئـــة الطالـــب،
  وتناسب المحتوى العلمي، إذ إن العديد من الموضوعات غير مرتبطة ببيئة الطالب. ةطبيعي

 
للصــف الثالــث األساســي كانــت  "العلــوم والحيــاة"وبشــكل عــام فــإن الصــور واألشــكال الــواردة فــي كتــاب 

ي أن مؤلفــو كتــب مــا يعنــمتوافقــة مــع معــايير الصــور واألشــكال التــي تــم تحديــدها وبنســبة عاليــة جــدًا، م
  ين على انتقاء الصور التي تحقق األهداف وتتميز بالجودة العالية.العلوم كانوا حريص

 
 الصور واألشكال في كتاب الصف الرابع األساسي: .2

)الجـــزء األول والثـــاني( للصـــف الرابـــع  "العلـــوم والحيـــاة"بلـــغ عـــدد الصـــور واألشـــكال الـــواردة فـــي كتـــاب 
( صــورة وشــكل، وفــي الجــزء الثــاني 240شــكل، حيــث ورد فــي الجــزء األول )( صــورة و 410األساســي )

  ( يوضح نتائج التحليل:14.4( صورة وشكل، والجدول )170ورد )
 

 : توافر معايير الصور واألشكال في محتوى كتاب الصف الرابع األساسي14.4جدول 

 المعيار م
 نسبة التوافر تكرارات

 غير متوفر متوفر %
 100 0 410 لصورة بأهداف المحتوى.ترتبط ا 1
 100 0 410 مكملة للمحتوى.صحيحة و  معلومات تعبر عن 2
 98 10 400 تمتاز بوضوح الكتابة والرموز والتعبيرات. 3
 100 0 410 تستخدم األلوان بصورة وظيفية. 4
 96 15 395 تمتاز بتصميم ذو جودة عالية. 5
 87 52 358 ٌتسهم في إثارة تفكير الطالب. 6
 96 15 395 تتناسب مع المستوى العمري والعقلي للطالب. 7
 100 0 410 تجاور المحتوى الخاص بها وغير منفصلة. 8
 98 7 403 تخلو من األخطاء العلمية والطباعية. 9
 73 110 300 ُمشتقة من بيئة الطالب. 10

 
للصـــف الرابـــع  "علـــوم والحيـــاةال"( أن الصـــور واألشـــكال الـــواردة فـــي كتـــاب 14.4ويتضـــح مـــن الجـــدول )

، 2، 1لجيـد، حيـث تـوافرت المعـايير )كانت في غالبيتها تتوافر فيهـا معـايير الصـورة والشـكل ااألساسي 
 100بنسـبة مئويـة كاملـة ) ( في كافة الصور واألشكال الـواردة فـي كتـاب الصـف الرابـع األساسـي8، 4
كتاب الصف الرابع األساسي بعض حيث جاء في . تقريباً عالية  بنسبباقي المعايير  توافرتفيما ، (%

الصـور واألشـكال التـي تحتـاج إلــى توضـيح التعبيـرات عليهـا، حيـث بلغــت نسـبة الصـور واألشـكال التــي 
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بنســبة مئويــة بلغــت  بتصــميم ذو جــودة عاليــة الصــور واألشــكال تمتــاز(، فيمــا % 98تمتــاز بالوضــوح )
( مــن الصــور % 87فقــد بلغــت ) ارة تفكيــر الطــالبســهم فــي إثــ(، إمــا الصــور واألنشــطة التــي تُ % 96)

ع المسـتوى العمـري مـ الصـور واألشـكال ناسـبواألشكال الواردة في كتاب الصف الرابـع، وفيمـا يتعلـق بت
( مـــن % 96، فقـــد بلغـــت نســـبة الصـــور واألشـــكال التـــي ينطبـــق عليهـــا هـــذا المعيـــار )والعقلـــي للطـــالب

حيــث بلغــت نســبة  ر غيــر مشــتقة مــن بيئــة الطالــبوكــذلك احتــوت الكتــب علــى صــو الصــور واالشــكال، 
وبــالنظر إلــى طبيعــة المحتــوى العلمــي فــإن مــن الطبيعــي ، (% 73الصــور المشــتقة مــن بيئــة الطالــب )

  .وجود صور وأشكال غير مرتبطة ببيئة الطالب بشكل مباشر
 

ساســـي كانـــت للصـــف الرابــع األ "العلـــوم والحيــاة"وبشــكل عـــام فــإن الصـــور واألشــكال الـــواردة فـــي كتــاب 
متوافقــة مــع معــايير الصــور واألشــكال التــي تــم تحديــدها وبنســبة عاليــة جــدًا، ممــا يعنــي أن مؤلفــو كتــب 

  العلوم كانوا حريصين على انتقاء الصور التي تحقق األهداف وتتميز بالجودة العالية.
 

 لتاسعّنتائج المتعّلقة بالسؤال اال 9.4
 

 "العلوم والحياة"لألنشطة التعليمية الواردة في كتب مية "ما التقديرات التقوي والذي ينص على:
 في فلسطين؟" والرّابع الثفين الثّ للصّ 
 
 األنشطة في كتاب الصف الثالث األساسي .1

( نشاط موزعين على 104بلغ عدد األنشطة في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساسي )
( نشاط، فيما بلغ عدد األنشطة في الجزء الثاني 46الجزأين، حيث بلغ عدد األنشطة في الجزء األول )

 ( نشاط. وفيما يلي نتائج التحليل:58)
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 : توافر معايير األنشطة التعليمية في محتوى كتاب الصف الثالث األساسي15.4دول ج

 المعيار م
 نسبة التوافر تكرارات

 غير متوفر متوفر %
 100 0 104 الحياة"."العلوم و  منهاجتسعى إلى تحقيق أهداف  1
 100 0 104 لطلبة.ام الفروق الفردية بين ئلتالتتميز بالتنوع  2
 100 0 104 على فهم واستيعاب المعرفة العلمية. الطالبتساعد  3
 48 54 50 تشجع على روح التعاون والعمل بروح الفريق. 4
 46 56 48 تتضمن أنشطة لعمليات العلم )تفسير، تصنيف، تجريب( 5
 29 74 30 ُتعزز لدى الطالب عملية البحث واالستقصاء. 6
 38 64 40 تلبي ميول وحاجات الطالب )رسم، تلوين، لعب(. 7
 43 59 45 تشجع الطالب على استنتاج المعرفة العلمية. 8
 13 91 13 تشجع على استخدام الوسائل والمواد المتوفرة في البيئة. 9
 20 83 21 تتحدى قدرات الطالب. 10
 13 90 14 .فرص الحوار والمناقشة بين الطلبةتوفر األنشطة  11
 100 0 104 تنمي األنشطة مهارات الطلبة الكتابيـة والقرائية. 12
 6 98 6 تشجع الطلبة على استخدام مصادر التعلم المختلفة. 13
 

ة الواردة في جميع األنشط( توافرت 12، 3، 2، 1( أن أربعة معايير هي )15.4ويتضح من جدول )
حيث إن كل األنشطة الواردة في الكتاب  ،(% 100بنسبة مئوية ) في كتاب الصف الثالث األساسي

تسعى لتحقيق أهداف الكتاب، وكذلك تعتمد األنشطة على أداء أنشطة فرعية مختلفة وبالتالي كانت 
 جالستيعاب واالستنتامراعية للفروق الفردية بين الطالب، وكانت كافة األنشطة تسعة لتنمية الفهم وا

 كل األنشطة تتطلب القراءة والكتابة من الطالب والمشاركة بنفسه قراءًة وكتابًة. وذلك فإنلدى الطلبة، 

 

فلم تتوافر في جميع األنشطة، حيث وجد عدد من األنشطة ال يتوافر فيها هذه أما باقي المعايير 
تحث الطلبة على التعاون والتشارك بشكل  في الكتاب أنشطة )مثاًل( المعايير، حيث رصدت الباحثة

 تشجع على روح التعاون والعمل بروح الفريق( نشاط آخر 30)( نشاط، فيما وجدت 20أساسي في )
( من األنشطة الواردة في كتاب الصف الثالث والتي تشجع % 48في جزئيات منها، وكالهما يمثالن )
 على التعاون والعمل بروح الفريق.
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حيث بلغت نسبة توافرها  )تفسير، تصنيف، تجريب(مثل عمليات العلم  نشطةمن األ ت العديدتضمنو 
حيث  ى الطالب عملية البحث واالستقصاءُتعزز لدبعض األنشطة كانت وردت وكذلك  (،% 46)

)رسم،  مثل تلبي ميول وحاجات الطالبفيما جاءت العديد من األنشطة (، % 29بلغت ما نسبته )
 ( من األنشطة.% 38غت )حيث بل ،تلوين، لعب(

 

(، % 43بنسبة ) تشجع الطالب على استنتاج المعرفة العلميةواشتملت األنشطة على أنشطة علمية 
، باإلضافة (% 20بنسبة ) قعلى التفكير في المعرفة والخروج خارج الصندو  هتتحدى قدراتو وأنشطة 

الستنتاج المعرفة العلمية  لبةفرص الحوار والمناقشة بين الط التي تعزز األنشطة بعض توفرإلى 
 (.% 13بنسبة )

 

مثل الجمع من البيئة  على استخدام الوسائل والمواد المتوفرة في البيئة وشجعت العديد من األنشطة
تشجع الطلبة على استخدام . أما من حيث (% 13حيث توفرت بنسبة ) وتسمية األشياء وتصنيفها
طة فقط في الجزء الثاني من كتاب الصف الثالث تدعو ( أنش6، فقد ورد )مصادر التعلم المختلفة

في البحث عن مفاهيم ومعارف محددة، وهي الطلبة إلى استخدم مكتبة المدرسة أو شبكة االنترنت 
 ( من أنشطة الكتاب.% 6تمثل )

 

ولصعوبة توافر هذه المعايير مجتمعة في كل األنشطة بسبب طبيعة المحتوى العلمي وطبيعة الدروس، 
للصف الثالث كانوا حريصون  والحياة" العلوم"صائص العمرية للطلبة، فإنه يالحظ أن مؤلفو كتاب والخ

على اشتمال األنشطة وتنوعها ومراعاتها لمحورية الطالب في تنفيذ األنشطة، وكذلك يالحظ توافر 
 جميع المعايير ولكن بنسب متفاوتة.

 
 األنشطة في كتاب الصف الرابع األساسي .2

( نشاط موزعين على 139للصف الرابع األساسي ) "العلوم والحياة"نشطة في كتاب بلغ عدد األ
( نشاط، فيما بلغ عدد األنشطة في الجزء الثاني 70الجزأين، حيث بلغ عدد األنشطة في الجزء األول )

 ( نشاط. وفيما يلي نتائج التحليل:69)

 

 



118 
 

 اب الصف الرابع األساسي: توافر معايير األنشطة التعليمية في محتوى كت16.4جدول 

 المعيار م
نسبة  تكرارات

 التوافر
 غير متوفر متوفر %

 100 0 139 "العلوم والحياة". منهاجتسعى إلى تحقيق أهداف  1
 100 0 139 لطلبة.ام الفروق الفردية بين ئلتالتتميز بالتنوع  2
 100 0 139 على فهم واستيعاب المعرفة العلمية. الطالبتساعد  3
 22 108 31 تشجع على روح التعاون والعمل بروح الفريق. 4
 31 96 43 تتضمن أنشطة لعمليات العلم )تفسير، تصنيف، تجريب( 5
 21 110 29 ُتعزز لدى الطالب عملية البحث واالستقصاء. 6
 30 97 42 تلبي ميول وحاجات الطالب )رسم، تلوين، لعب(. 7
 27 101 38 العلمية. تشجع الطالب على استنتاج المعرفة 8
 28 100 39 تشجع على استخدام الوسائل والمواد المتوفرة في البيئة. 9
 62 53 86 تتحدى قدرات الطالب. 10
 15 118 21 .فرص الحوار والمناقشة بين الطلبةتوفر األنشطة  11
 100 0 139 تنمي األنشطة مهارات الطلبة الكتابيـة والقرائية. 12
 11 124 15 على استخدام مصادر التعلم المختلفة. تشجع الطلبة 13
 

في جميع أنشطة كتاب  ( توافرت12، 3، 2، 1( أن أربعة معايير هي )16.4ويتضح من جدول )
حيث إن كل األنشطة الواردة في الكتاب تسعى لتحقيق أهداف الكتاب، وكذلك الصف الرابع األساسي، 

فة وبالتالي كانت مراعية للفروق الفردية بين الطالب، تعتمد األنشطة على أداء أنشطة فرعية مختل
تطلب القراءة والكتابة وتلدى الطلبة،  جوكانت كافة األنشطة تسعة لتنمية الفهم واالستيعاب واالستنتا

 من الطالب والمشاركة بنفسه قراءًة وكتابًة.

حيث ورد في  نشطة وهدفها،بدرجات متفاوتة نظرًا لطبيعة األفي األنشطة فتتوافر أما باقي المعايير 
 31بنسبة ) )تفسير، تصنيف، تجريب(مثل عمليات العلم  نشطةت العديد من األتضمنالكتاب 

وكذلك بعض األنشطة ، (% 22بنسبة ) وكذلك أنشطة تشجع على التعاون والمشاركة الجماعية(%
تلبي ميول نشطة فيما جاءت العديد من األ .(% 21بنسبة ) ُتعزز عملية البحث واالستقصاء التي

 (.% 30بنسبة ) )رسم، تلوين، لعب( مثل وحاجات الطالب

(، % 27بنسبة ) تشجع الطالب على استنتاج المعرفة العلميةواشتملت األنشطة على أنشطة علمية 
، (% 62بنسبة ) قعلى التفكير في المعرفة والخروج خارج الصندو  قدرات الطالبتتحدى وأنشطة 
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الستنتاج المعرفة  فرص الحوار والمناقشة بين الطلبة التي تعزز األنشطة ضبع توفرباإلضافة إلى 
 (.% 27العلمية بنسبة مئوية بلغت )

مثل الجمع من البيئة  على استخدام الوسائل والمواد المتوفرة في البيئة وشجعت العديد من األنشطة
ى استخدام مصادر التعلم تشجع الطلبة علأما من حيث (، % 28بنسبة ) وتسمية األشياء وتصنيفها

( نشاط فقط في الجزء الثاني من كتاب الصف الرابع تدعو الطلبة إلى استخدم 15، فقد ورد )المختلفة
من ( % 11في البحث عن مفاهيم ومعارف محددة، وهي بنسبة )مكتبة المدرسة أو شبكة االنترنت 

 أنشطة كتاب الصف الرابع األساسي.

مجتمعة في كل األنشطة بسبب طبيعة المحتوى العلمي وطبيعة الدروس،  ولصعوبة توافر هذه المعايير
والخصــائص العمريــة للطلبــة، فإنــه يالحــظ أن مؤلفــو كتــاب العلــوم للصــف الرابــع كــانوا حريصــون علــى 

جميــع اشــتمال األنشــطة وتنوعهــا ومراعاتهــا لمحوريــة الطالــب فــي تنفيــذ األنشــطة، وكــذلك يالحــظ تــوافر 
  متفاوتة. المعايير ولكن بنسب

 
 عاشرّنتائج المتعّلقة بالسؤال الال 10.4

 
فين للّصـ "العلـوم والحيـاة"ألسـئلة التقـويم الـواردة فـي كتـب "ما التقديرات التقويمية  والذي ينص على:

 في فلسطين؟" والرّابع الثالثّ 
 

العلوم "وس للصفين الثالث والرابع على األنشطة التعليمية في عرض در  "العلوم والحياة"تعتمد كتب 
كما ورد في الجزء السابق على التفكير والتحليل والمشاركة الفاعلة من  ، وتعتمد األنشطة"والحياة

نما وضع المؤلفون في  الطالب. ولكن هذه الدروس ال تحتوي في نهايتها على أسئلة تقويم نهائية، وا 
حثة بتحليل هذه األسئلة الواردة في نهاية كل واحدة أسئلة تقويمية نهائية للوحدة بشكل كلي، وستقوم البا

 نهاية كل وحدة، نظرًا ألنه تم تحليل األنشطة الواردة في المحتوى العلمي.
 التقويم في كتاب الصف الثالث األساسي .1

يتفرع من كل سؤال   رئيساً ( سؤاالً 42بلغ عدد أسئلة التقويم الواردة في كتاب الصف الثالث األساسي )
 ة ومقالية، وفيما يلي نتائج التحليل:منها أسئلة أخرى موضوعي
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 : توافر معايير أسئلة التقويم في محتوى كتاب الصف الثالث األساسي17.4جدول 

 المعيار م
 نسبة التوافر تكرارات

 غير متوفر متوفر %
 100 0 42 يرتبط باألهداف العامة والخاصة للمحتوى. 1
 100 0 42 يراعي الفروق الفردية بين الطالب. 2
 14 36 6 يشمل أسئلة موضوعية ومقاليه. 3
 7 39 3 واقعي يعتمد على األداء والممارسة بداًل من المعرفة النظرية. 4
 100 0 42 يستحث قدرات الطلبة العقلية. 5
 100 0 42 تقيس األسئلة التقويمية ما وضعت من أجله بدقه. 6
 90 4 38 عقلية عليا ودنيا. تتضمن األسئلة التقويمية على أسئلة في مستويات 7
 100 0 42 تؤدي األسئلة إلى استرجاع معارف سابقة لدى الطلبة. 8

 يراعي التقويم توظيف مصادر التعلم المختلفة )مكتبة، أعمال كتابية 9
..) 

0 42 
0 

 19 34 8 بعض األسئلة كتابيًا وبعضها اآلخر شفويًا. على جابةاإليمكن  10
 26 31 11 إلثارة التفكير لدى الطلبة.ابة مفتوحة أسئلة ذات إجيقدم  11
 

( أن كافة أسئلة التقويم في نهاية الوحدات الدراسية ترتبط بأهداف كتاب 17.4ويتضح من جدول )
وتراعي الفروق الفردية بين وجميعها تقيس ما وضعت ألجله،  للصف الثالث األساسي، "العلوم والحياة"

 العقلية، وتؤدي إلى استرجاع معارف سابقة.الطالب، وتستحث قدرات الطلبة 

( 6اشتملت األسئلة على )اوتة في أسئلة التقويم، حيث المعايير توافرت بدرجات متفباقي وكذلك فإن 
المعرفة ، واعتمدت األسئلة في غالبيتها على (% 14بنسبة ) أسئلة رئيسية موضوعية في الكتاب

  ( من األسئلة.% 92غت نسبتها )حيث بل األداء والممارسةبداًل من  النظرية

واالقتراح والمناقشة،  يات عقلية عليا كالتفسير والتعليلمستو غالبية األسئلة تقيس وكذلك جاءت 
واشتملت األسئلة على إمكانية اإلجابة على بعضها شفويًا من خالل المناقشة أو التحدث، وكذلك 

 اح حلول لمشكلة أو مناقشة ظاهرة معينة.جاءت بعض األسئلة بنهاية مفتوحة وغير محددة مثل اقتر 
لم حيث  معدوم،فقط كان  (..توظيف مصادر التعلم المختلفة )مكتبة، أعمال كتابيةلتقويم أما مراعاة ال

 تتضمن األسئلة أي شيء يتطلب توظيف مصادر التعلم المختلفة.
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 التقويم في كتاب الصف الرابع األساسي .2
( سؤال رئيسي يتفرع من كـل سـؤال 63في كتاب الصف الرابع األساسي )بلغ عدد أسئلة التقويم الواردة 

  منها أسئلة أخرى موضوعية ومقالية، وفيما يلي نتائج التحليل:
 

 : توافر معايير أسئلة التقويم في محتوى كتاب الصف الرابع األساسي18.4جدول 

 المعيار م
 نسبة التوافر تكرارات

 غير متوفر متوفر %
 100 0 63 األهداف العامة والخاصة للمحتوى.يرتبط ب 1
 100 0 63 يراعي الفروق الفردية بين الطالب. 2
 19 51 12 يشمل أسئلة موضوعية ومقاليه. 3
 11 56 7 واقعي يعتمد على األداء والممارسة بداًل من المعرفة النظرية. 4
 82 11 52 يستحث قدرات الطلبة العقلية. 5
 100 0 63 ويمية ما وضعت من أجله بدقه.تقيس األسئلة التق 6
 59 13 37 تتضمن األسئلة التقويمية على أسئلة في مستويات عقلية عليا ودنيا. 7
 100 0 63 تؤدي األسئلة إلى استرجاع معارف سابقة لدى الطلبة. 8

يراعي التقويم توظيف مصادر التعلم المختلفة )مكتبة، أعمال  9
 (..كتابية

0 63 
0 

 32 43 20 بعض األسئلة كتابيًا وبعضها اآلخر شفويًا. على جابةاإلن يمك 10
 35 41 22 إلثارة التفكير لدى الطلبة.أسئلة ذات إجابة مفتوحة يقدم  11
 

( أن كافة أسئلة التقويم في نهاية الوحدات الدراسية ترتبط بأهداف كتاب 18.4ويتضح من جدول )
 وتراعي الفروق الفردية، وتقيس ما وضعت لقياسه، وتؤدي إلى ي،األساس رابعللصف ال "العلوم والحياة"

 استرجاع معارف سابقة لدى الطلبة.

( سؤال 12اشتملت األسئلة على )حيث  درجات متفاوتة في أسئلة التقويم،وكذلك فإن المعايير توافرت ب
في غالبيتها واعتمدت األسئلة ( من األسئلة في الكتاب، % 19رئيسي موضوعي في الكتاب بنسبة )

 (.% 88بنسبة مئوية ) األداء والممارسةبداًل من  المعرفة النظريةعلى 

تضــمنت العديــد مــن و ، (% 82بنســبة ) قــدرات الطلبــة العقليــةل ةً تحثمســوكــذلك جــاءت بعــض األســئلة 
 59حيــث مث لــت مــا نســبته ) األســئلة قيــاس مســتويات عقليــة عليــا كالتفســير والتبريــر واالقتــراح والمناقشــة

، واشتملت األسئلة على إمكانية اإلجابة على بعضها شفويًا من خالل المناقشة أو التحدث، وكذلك (%
 جاءت بعض األسئلة بنهايـة مفتوحـة وغيـر محـددة مثـل اقتـراح حلـول لمشـكلة أو مناقشـة ظـاهرة معينـة.
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ان غيــر متــوفر فقــط كــ توظيــف مصــادر الــتعلم المختلفــة )مكتبــة، أعمــال كتابيــة..(لتقــويم أمــا مراعــاة ال
  نهائيًا.

 
 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال الحادي عشرال 11.4

 
 "العلوم والحياة""ما العقبات التي واجهت معلمي العلوم في تنفيذ منهاج  والذي ينص علـى:

 للصفين الثالث والرابع المطور من وجهة نظرهم؟"
 

( معلمين من معلمي "العلوم 8) الباحثة بعمل مقابلة شخصية معولإلجابة عن هذا السؤال قامت 
والحياة" للصفين الثالث والرابع األساسي للتعرف على أهم العقبات التي واجهوها في تنفيذ المنهاج 

 المطور للصفين الثالث والرابع.

 وأسفرت المقابلة عن تحديد عدد من العقبات األساسية التي واجهت المعلمين، وهي:

 الجديد لم يكن كافياً تدريب المعلمين على تنفيذ المنهاج  .1
 عدم وجود دليل معلم .2
 عدم توّفر الموارد المادية الالزمة .3
 عدم وجود القرص المرفق .4
 غياب المعرفة والملخص لمحتوى الدرس .5
 لى االنترنتحاجة المعلم إ .6
 مستوى تأهيلهمتفاوت المعلمين في  .7
 كبر العبء التدريسي .8
 زخم المنهاج واعتماده على االستنتاج .9

 بالدروس والوحدات التسلسل العمودي .10
 وعدم وجود تقويم للدروس سئلة الوحدة طويلة جداً أ .11
 االمالئيةمنها  وجود بعض األخطاء .12
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  ملخص النتائج: 12.4

 
أن وثيقــة الخطــوط العريضــة لمنهــاج العلــوم العامــة الفلســطينية ال تتضــمن كافــة أظهــرت نتــائج الدراســة 

لمنــاهج التعليميــة وهــذا يظهــر عــدم المــام واضــعيها العناصــر الواجــب توافرهــا فــي وثــائق إعــداد وتطــوير ا
 بجميع العناصر.

 
 "العلــوم والحيــاة" فــي محتــوى كتــب تفــاوت فــي تحقــق الخطــوط العريضــة لمنهــاج العلــوم وأظهــرت النتــائج

، في حين اختفت العديد من الخطوط العريضة التي نصت عليها وثيقة للصفين الثالث والرابع األساسي
كســاب الطلبــة معــارف ، و بيــان عظمــة الخــالق فــي إبــداع الكــوننــاهج العلــوم، مثــل الخطــوط العريضــة لم ا 

لـديهم، تعزيـز أوجـه التقـدير لـدى الطلبـة، و  تنميـة الحـس الجمـالي، و لمية أساسية متعلقة بمفاهيم كبـرىع
كســـابو  ة يئـــثقافـــة علميـــة وتقانيـــة مالئمـــة لفهـــم اآلثـــار المتبادلـــة لكـــل مـــن العلـــم والتقانـــة والمجتمـــع والب هما 

  .وتساعد على اتخاذ قرارات واعية
 

للصـفين  "العلـوم والحيـاة"وكشفت النتائج عـن وجـود ضـعف عـام فـي الممارسـات التدريسـية لـدى معلمـي 
ممارســات بدرجــة ( 4)و، ضــعيفةتدريســية بدرجــة  ة( ممارســ26)الثالــث والرابــع األساســي، حيــث جــاءت 

، وعنـد مقابلـة معلمـي "العلـوم سـية بدرجـة عاليـةة تدريي حين لم يمارس المعلمـين أي ممارسـمتوسطة، ف
والحياة" للصفين الثالث والرابع كشفوا عن العديد من العقبات التي كانت السبب فـي ضـعف الممارسـات 
وحالـــت دون تنفيـــذ المنهـــاج المطـــور لتحقيـــق الخطـــوط العريضـــة لمنهـــاج العلـــوم، وظهـــر مـــن أهـــم هـــذه 

عــدم وجــود ، و زخــم المنهــاج واعتمــاده علــى االســتنتاجلخــص، و العقبــات: افتقــار الكتــب إلــى المعرفــة والم
، وهـذا يظهـر وجـود فجـوة مـا بـين كبر العبء التدريسي، و عدم توّفر الموارد المادية الالزمةو  ،دليل معلم

 مؤلفي الكتب والمعلمين المنفذون للمنهاج على أرض الواقع.
 

للصــفين الثالــث والرابــع، فيمــا  "والحيــاة العلــوم"وشــكلت األهــداف المعرفيــة أكثــر مــن ثلثــي أهــداف كتــب 
شــكلت األهــداف المهاريــة والوجدانيــة نســب ضــئيلة فــي كــال الكتــابين. فيمــا أظهــرت النتــائج أن محتــوى 

المفاهيم العلمية، ثم للصفين الثالث والرابع ركز بشكل كبير جدًا على الحقائق، ثم  "العلوم والحياة"كتب 
نات المعرفية أكثر من ثلثي الكتاب لكـٍل مـن الصـف الثالـث والرابـع وبشكل عام مثلت المكو  التعميمات.

رية، وأخيرًا المكونات الوجدانية، وهذا يظهر عدم التوازن في األهداف األساسي، ثم جاء المكونات المها
 الخاصة بالمحتوى وكذلك عدم التوازن في المكونات األساسية للمحتوى.
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فقــد تــوافرت بدرجــة عاليــة غالبيــة معــايير اإلخــراج الفنــي فيمــا عــدا وفيمــا يتعلــق بمعــايير اإلخــراج الفنــي 
رد فــــي كتــــب "العلــــوم والحيــــاة" للصــــفين الثالــــث والرابــــع أي قائمــــة للمصــــطلحات يــــلــــم بعــــض المعــــايير 

العلوم "وفيما يتعلق بمقدمة كتب لمراجع المستخدمة في تأليف الكتب، المستخدمة بالكتب وكذلك قائمة ا
ير الخاصـة بمقدمـة الكتـب كانت مختصـرة وبإيجـاز كبيـر وال تلبـي المعـاي لثالث والرابعللصفين ا "والحياة

  العلمية، لذا تحتاج مقدمة الكتب إلى اإلثراء الذي يفيد الطالب والمعلم.
 

كانــت  " للصــفين الثالــث والرابــعالعلــوم والحيــاة"وكشــفت النتــائج أن الصــور واألشــكال الــواردة فــي كتــب 
نتـاج الصـور واألشـكال فـي متوافقة مع معـايير  الصـفين الكتـب العلميـة وبنسـبة عاليـة فـي كـال تصـميم وا 

، ولكن البد من مراجعة الصور واألشكال الواردة بشـكل دقيـق لتحقـق مـن صـحتها العلميـة الثالث والرابع
 والطباعية والمكانية لضمان أن تتالءم مع األهداف والفئة المستهدفة  

 
وأسـئلة التقـويم الـواردة فـي الكتـب كانـت  "العلـوم والحيـاة"ة التعليمية في كتب وأظهرت النتائج أن األنشط

عــداد أســئلة التقــويم بدرجــة متفاوتــة، ولكنهــا بالمجمــل  متوافقــة مــع معــايير اختيــار األنشــطة التعليميــة وا 
أشـار المعلمـين إلـى أن الملخـص و المعايير في وحدات الكتـب ودروسـها، كانت مقبولة حيث راعت هذه 

حاجــة الطلبــة إلــى ملخــص نهــائي نهــائي للــدرس علــى شــكل أنشــطة وأســئلة، وبالتــالي لضــيق الوقــت و ال
جابــات لالســتنتاجات بنهايــة كــل درس، وكــذلك عــدم تــوافر مفتــاح للمعلومــات ألنــه للــدرس، وعــدم تــوافر إ

 جعــل المعلمــين يســتعينون بالمنهــاج القــديم مــن أجــل الحصــول علــى ،هنــاك فــروق فرديــة بــين المعلمــين
لحـــاجتهم إلـــى إجابـــات عـــن األنشـــطة والتقـــويم ليكـــون المنهـــاج بأمـــان للمعلـــم القـــديم والجديـــد  المعلومـــات

وتعلــيم الطلبــة دون تكــوين أخطــاء مفاهيميــة ومعرفــة مغلوطــة حيــث واجهــوا صــعوبة فــي اإلجابــة عليهــا، 
 سيةوكما أن الدروس افتقرت إلى التقويم ولم يتوافر سوى تقويم في نهاية الوحدة الدرا

 
ترى الباحثة أنه البد من آلية منهجية واضحة لكيفية متابعة عملية التأليف، والتكامل والتعاون بين 

مناقشة المعلمين قبل وأثناء وبعد تدريسهم منهاج "العلوم والحياة" لتعريفهم ، و األكاديميين والتربويين
ثراءه بناء على التغذية الراجعة عند تنفي ذه والمشاركة بشكل فاعل في تحسينه، بأهدافه وطرق تدريسه وا 

تنمي مهاراتهم واتجاهاتهم نحو التعلم الحديث،  وتحسين الممارسات التدريسية من خالل دورات تدريبية
كما أنه البد من مراعاة معايير الكتاب الجيد عند تصميم الكتب، والبد من تقويم عناصر منهاج 

 باستمرار وفق متطلبات العصر  "العلوم والحياة" بشكل دوري إلثرائه وتحسينه
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 الفصل الخامس: مناقشة نتائج الّدراسة والتوصيات

 

 يتناول هذا الفصل ما يلي:

 

 مناقشة وتفسير النتائج 1.5

 اّلنتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة  1.1.5

 تائج المتعّلقة بالسؤال الثّانيمناقشة النّ  2.1.5

 السؤال الثّالثتائج المتعّلقة بمناقشة النّ  3.1.5

 تائج المتعّلقة بالسؤال الرّابعمناقشة النّ  4.1.5

 لسؤال الخامسمناقشة الّنتائج المتعّلقة با 5.1.5

 لسؤال السادسمناقشة الّنتائج المتعّلقة با 6.1.5

 لسؤال السابعمناقشة الّنتائج المتعّلقة با 7.1.5

 لسؤال الثامنمناقشة الّنتائج المتعّلقة با 8.1.5

 لسؤال التاسعمناقشة الّنتائج المتعّلقة با 9.1.5

 لسؤال العاشرمناقشة الّنتائج المتعّلقة با 10.1.5

 لسؤال الحادي عشرمناقشة الّنتائج المتعّلقة با 11.1.5

 واقتراحاتها توصيات الّدراسة 2.5
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 الفصل الخامس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مناقشة نتائج الّدراسة والتوصيات

 
 مناقشة النتائج 1.5

 
الخطوط العريضة من  وثيقة، في ضوء أسئلة الدراسة المتعلقة بنتائج الدراسةمناقشة  فصلال هذاتناول ي

للصــفين الثالــث والرابــع، للتعــرف علــى مــدى  "العلــوم والحيــاة"تحليــل محتــوى منهــاج حيــث عناصــرها، و 
 ، والتعـرف علـى مكونـات البنيـة األساسـية للمحتـوى،"العلـوم والحيـاة"توافر الخطوط العريضة في منهـاج 

وممارسات معلمي العلوم والحيـاة للصـفين الثالـث والرابـع، كمـا يتضـمن  ،منهاجف على عناصر الر  والتع
  في ضوء نتائج الدراسة. ات والمقترحاتالفصل عرض للتوصي

 
 اّلنتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة  1.1.5

 
 سطينيالفل" والحياة العلوم" لمنهاج العريضة الخطوط وثيقةما مدى تضمن " والذي ينص على:

 فيها؟" توافرها الواجب األساسية للعناصر
 

ال تتضمن كافة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية وثيقة فقد أظهرت النتائج أن 
، حيث كشفت دراسة العناصر األساسية الالزم توافرها في وثائق إعداد وتطوير المناهج التعليمية

الفلسطيني المطور، فيما  "العلوم والحياة"ج افرت في وثيقة منهتوا أساسية ( عناصر7أن ) الوثيقة عن
 والعناصر غير المتوافرة في الوثيقة هي: ( عنصرًا لم تتوافر، 13أن )
 ."العلوم والحياة"ج اأسس بناء منه .1
 ومرتكزاته. "العلوم والحياة"ج ادواعي تطوير منه .2
 ."العلوم والحياة"ج ااالتجاهات الحديثة في تطوير منه .3
 ."العلوم والحياة"ج ااتج التعليم المتوقعة في منهنو  .4
 ."العلوم والحياة"ج االمعايير والمؤشرات لمنه .5

 خريطة موضوعات منهاج "العلوم والحياة". .6
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 ."العلوم والحياة"استراتيجيات التعليم والتعلم في  .7
 ."العلوم والحياة"ج امداخل حديثة في تدريس منه .8
 ."ةالعلوم والحيا"مواصفات تأليف كتب  .9

 ."العلوم والحياة"ج امواصفات إعداد دليل المعلم لمنه .10
 ."العلوم والحياة"مواصفات إخراج كتب  .11
 ."العلوم والحياة"ج االخطة الزمنية لتدريس منه .12
 وفروع العلم األخرى. "العلوم والحياة"الدمج بين مادة  .13

 
فة العناصر الواجب توافرها في بكا لم يلمواهذه النتيجة إلى أّن معّدي الخطوط العريضة  وتعزو الباحثة

الباحثة أنه ، وتعتقد وبناءهاوثيقة الخطوط العريضة، لذا ال بد من إشراك خبراء في تصميم المناهج 
المطورة على العناصر  "العلوم والحياة"من الضروري أن تحتوي وثيقة الخطوط العريضة لمناهج 

لفريق التطوير، وبالتالي ضمان عدم وجود  األساسية مجتمعة، لتكوين صورة كاملة وشاملة ومتكاملة
ضعف أو قصور في المناهج المطورة، وخاصًة أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تهدف من تطوير 
المناهج بشكل عام ومناهج العلوم بشكل خاص إلى مواكبة التطورات العلمية التربوية في تعليم وتعلم 

 العلوم.
 

ورة أن تتضمن وثيقة الخطوط العريضة المعايير التي يستند إليها المنهاج وُتشير الباحثة كذلك إلى ضر 
وذلك باالستفادة من المعايير العالمية والدراسات والبحوث التربوية في مجال تعليم وتعلم العلوم، 
 وتضمينها بأحداث االتجاهات العالمية التي تواكب التقدم الحاصل في المجال العلمي والتكنولوجي

 ي.والتربو 
 

 تائج المتعّلقة بالسؤال الثّانيمناقشة النّ  2.1.5

 
منــاهج "العلــوم والحيــاة" المطــورة للصــفين الثالــث والرابــع  كتــبمــا مــدى مراعــاة " والــذي يــنص علــى:

 األساسي للخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية؟"
 

لكم توافر كافة الخطوط ُتظهر نتائج السؤال الثاني المتعلقة بالصف الثالث األساسي من حيث ا
العريضة في محتوى منهاج الصف الثالث األساسي ولكن بنسب متفاوتة، بعضها كان مقبواًل تربويًا، 

( خطوط عريضة كان 3والبعض اآلخر كان غير مقبول تربويًا، حيث أظهرت النسب والتكرارات أن )
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يسعى ، خالق في إبداع الكونيسعى المناهج إلى بيان عظمة التوافرها ضعيفًا بشكل الفت، وهي )
يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب ، محتوى منهاج العلوم إلى تعزيز أوجه التقدير لدى الطلبة

الطلبة ثقافة علمية وتقانية مالئمة لفهم اآلثار المتبادلة لكل من العلم والتقانة والمجتمع والبيئة وتساعد 
وى اهتمامًا ملحوظًا بمعظم الخطوط العريضة، ولكن (. فيما أظهر المحتعلى اتخاذ قرارات واعية

 جيد جدًا(. –بنسب متفاوتة تراوحت ما بين )متوسط 
 

فيمــا ُتظهــر نتــائج الســؤال الثــاني المتعلقــة بالصــف الرابــع األساســي تــوافر كافــة الخطــوط العريضــة فــي 
بويـًا، والـبعض اآلخـر محتوى منهاج الصف الرابع األساسي ولكن بنسب متفاوتة، بعضها كان مقبـواًل تر 

( خطـوط عريضـة كـان توافرهـا ضـعيفًا 5كان غير مقبـول تربويـًا، حيـث أظهـرت النسـب والتكـرارات أن )
إكسـاب الطلبـة معـارف علميـة أساسـية متعلقـة ، بيان عظمة الخالق في إبداع الكونبشكل الفت، وهي )

إكســاب الطلبــة ثقافــة علميــة ، بــةتعزيــز أوجــه التقــدير لــدى الطل، تنميــة الحــس الجمــالي، بمفــاهيم كبــرى
وتقانية مالئمة لفهم اآلثار المتبادلة لكل من العلم والتقانـة والمجتمـع والبيئـة وتسـاعد علـى اتخـاذ قـرارات 

فيما أظهر المحتوى اهتمامًا ملحوظـًا بمعظـم الخطـوط العريضـة المتبقيـة، ولكـن بنسـب متفاوتـة (. واعية
  جيد جدًا(. –تراوحت ما بين )متوسط 

 
للصــفين  "العلــوم والحيــاة" ريضــة مــن حيــث التــوافر فــي محتــوى كتــبوبشــكل عــام تفاوتــت الخطــوط الع

الثالــث والرابــع، حيــث ظهــرت بعضــها فيمــا اختفــى بعضــها اآلخــر، فقــد اختفــت بعــض الخطــوط بشــكل 
كامل في بعض الوحدات بشكل كامل، مثل غيـاب توظيـف التكنولوجيـا بشـكل كامـل فـي الوحـدة األولـى 

صــف الثالــث األساســي، وكــذلك الوحــدة األولــى والثانيــة مــن كتــاب الصــف الرابــع، وأيضــًا انعــدام مــن ال
وجود أنشطة ومواقف تدعو إلى التفكيـر فـي عظمـة اهلل، حيـث لـم تتواجـد إال مـرة واحـدة فقـط فـي كتـابي 

نما الصف الثالث األساسي، ومرة واحدة كذلك في كتاب الرابع األساسي، وفي المرتين لم تكن موا قف وا 
  كانت ألفاظ عابرة، اعتبرت وجودها قد يعزز هذا الخط العريض.

 
وتشير الباحثة إلى أن محتوى الصفين الثالث والرابع كان مليئًا بالمواقف التي يمكـن دمجهـا مـع مواقـف 
إيمانيـــة تظهـــر عظمـــة اهلل فـــي خلـــق البيئـــة واإلنســـان والحيـــوان، وكـــذلك التكنولوجيـــا فـــي الـــدروس التـــي 

عـــن التيـــارات الكهربائيـــة وغيـــره. ولهـــذا ينبغـــي أن يراعـــي القـــائمين علـــى تطـــوير منهـــاج العلـــوم  تتحـــدث
  تضمين مواقف تتعلق بهذه الخطوط العريضة.

 
وكذلك كان الخط العريض المتعلق بأوجه التقدير لدى الطلبة شبه معدوم، حيث تـوافر بشـكل قليـل جـدًا 

حثـة إلـى أنـه معظـم الـدروس كـان باإلمكـان إثرائهـا بمواقـف في كتابي الصف الثالث والرابـع، وتشـير البا



129 
 

وأنشطة تدعو إلى تقدير الطالب لعلماء العرب والمسلمين، حيـث إن علمـاء المسـلمين لهـم بصـمات فـي 
  معظم الموضوعات التي تناولها كتابي الصف الثالث والرابع.

 
 ا مــن قبــلوالرابــع أظهــر اهتمامــ ويمكــن القــول إن تحليــل محتــوى كتــب "العلــوم والحيــاة" للصــف الثالــث

المــؤلفين علــى جعــل الطالــب محــورًا أساســيًا للعمليــة التعليمــة مــن خــالل مراعــاة ميولــه وحاجاتــه، وجعلــه 
محــورًا فــاعاًل فــي معظــم أنشــطة المحتــوى، وكــذلك حــرص المــؤلفين علــى تنميــة مهــارات تفكيــر مختلفــة، 

من الصف الثالث، وهذا يتوافـق مـع التطـور  حيث ظهرت مهارات التفكير في الصف الرابع بشكل أكبر
العقلي للطالـب. وكـذلك بـرز اهتمـام المحتـوى بشـكل كبيـر بتنميـة عمليـات العلـم لـدى الطلبـة متمثلـة فـي 

  المشاركة في إجراء التجارب، وتقديم تفسيرات منطقية، وتصنيف ومقارنة.
 

ميـــة يـــتم توظيفهـــا لحـــل مشـــكالت وكـــذلك أظهـــر المحتـــوى اهتمامـــًا بإكســـاب الطلبـــة معـــارف ومفـــاهيم عل
حياتية تهم الطالب، واهـتم المحتـوى بتعزيـز اتجاهـات إيجابيـة لـدى الطلبـة بشـكل واضـح، وكـذلك الحـال 

مـن المهـارات الحياتيـة لـدى الطلبـة، بالنسبة للمهارات الحياتية فقـد ظهـر اهتمـام المحتـوى بتعزيـز العديـد 
الفردية بين الطلبة من خالل تنويع األنشطة، وتضمين  وأظهر المحتوى اهتمام المحتوى بمراعاة الفروق

  المحتوى أللعاب تربوية تناسب جميع الطلبة، مما يضمن مشاركة الجميع في التعلم.
 

وتعــزو الباحثــة هــذا التفــاوت فــي تــوافر الخطــوط العريضــة فــي محتــوى منهــاج "العلــوم والحيــاة" للصــفين 
دروس الكتـــب األربعـــة، وطبيعـــة المفـــاهيم واألنشـــطة  الثالـــث والرابـــع إلـــى طبيعـــة وحـــدات كـــل درس مـــن

هذا ال يعني عدم مراعاة التوازن بـين الخطـوط العريضـة، فجميعهـا أسـاس أن الالزمة في كل درس. إال 
للمنهــاج الفلســطيني المطــور، وخاصــة إذا ســمحت طبيعــة المحتــوى بإضــافة أنشــطة ومحتــوى يعــزز هــذه 

بــداع الكــون، الخــط العــريض الخطــوط، كمــا فــي الخــط العــريض المتعلــق ب تقــدير عظمــة اهلل فــي خلــق وا 
  المتعلق بأوجه التقدير.

 
وتتفق هذه النتيجـة مـع آراء السـادة المـؤلفين الـذين أشـاروا إلـى اعتمـادهم علـى قائمـة الخطـوط العريضـة 
لمنهــاج العلــوم والحيــاة، وعلــى مجموعــة مــن المعــايير المتصــلة بــالمحتوى العلمــي، حيــث أشــار الســادة 

يضة فيما يتعلق بالمحتوى لمؤلفين إلى مجموعة من المعايير والمبادئ المتوافقة مع وثيقة الخطوط العر ا
 .العلمي
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( 1998وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة الدراســة المشــابهة المتعلقــة بــالخطوط العريضــة لمنهــاج العلــوم )
ـــديل ) ـــو من ـــوافر الخطـــوط العريضـــة فـــي م2015وهـــي دراســـة أب ـــي أظهـــرت ت ـــوم العامـــة ( الت ـــاهج العل ن

  ( ولكن بنسب متفاوتة.10 – 5للصفوف )
 

(. في الخطوط العريضة الضعيفة المتعلقة تقدير عظمة 2015واتفقت الدراسة مع دراسة أبو منديل )
اهلل وأوجه التقدير والتقانة والحداثة، وتوظيف التكنولوجيا، وهذا يعني أنه لم يجٍر أي تطوير في 

 هذه الخطوط.المحتوى فيما يتعلق ب
 

 تائج المتعّلقة بالسؤال الثّالثمناقشة النّ   3.1.5

 
ما مستوى الممارسات التدريسية لدى معلمي منهاج "العلوم والحياة" للّصفين " والذي ينص على:

 "؟لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية الثّالث والرّابع الداعمة للخطوط العريضة
 

( ممارسـة تدريسـية لـم يمارسـها معلمـي "العلـوم 14أن هنـاك )ًتظهر نتائج السؤال الثالث مـن حيـث الكـم 
والحياة" في الصفين الثالث والرابع بدرجة عاليـة، وتركـزت الممارسـات التدريسـية فـي المسـتوى الضـعيف 

 ( معلمين بشكل ضعيف.10( ممارسة تدريسية مارسها أكثر من )25حيث إن )
 

( ممارســات تدريســية فقــط 4بطاقــة المالحظــة أن )وُتظهــر متوســطات الممارســات التدريســية لكــل فقــرات 
( ممارسـة كانـت ضـمن المسـتوى الضـعيف، فيمـا لـم يـتم أداء 26كانت ضمن المسـتوى المتوسـط، وأن )

  أي ممارسة تدريسية ضمن المستوى العالي.
 

ومعلمـــة للصـــف  اً ( معلمـــ20وبشـــكل عـــام كانـــت الممارســـات التدريســـية لعينـــة المعلمـــين البـــالغ عـــددهم )
الث والرابع األساسي ضعيفة وال ُتحقق الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامـة الفلسـطينية، حيـث لـم الث

يوضـح مكانـة ودور علمـاء العـرب والمسـلمين ، مواقـف ومظـاهر تـدل علـى عظمـة اهلل المعلمـونيعرض 
ى الطلبـة ، وهذا يتعارض مع الخطـوط العريضـة لمنهـاج العلـوم الـذي يعـزز لـدفي بناء الحضارة العلمية

بداعــه فــي الكــون وعناصــر، وتقــدير دور العلمــاء فــي صــنع الحضــارة العربيــة واإلســالمية  تعظــيم اهلل وا 
  والعالمية.
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أنشـــطة علميــة تجعــل المــتعلم محـــورًا وكــذلك أظهــرت الممارســات التدريســية للمعلمـــين ضــعفًا فــي تقــديم 
، وهــذا يتنــافى مــع أهــم المبــادئ القــائم عمليــة بشــكل كــافٍ الطلبــة فــي تنفيــذ تجــارب  واُيشــرك، ولــم فــاعالً 

  عليها تطوير المنهاج الفلسطيني الحديث وهي دعم التعلم النشط المعتمد على فاعلية الطالب.
 

ــــاهيم أظهــــرت الممارســــات  ــــة والبحــــث عــــن المعــــارف والمف ــــات الحديث ــــا والتقني وفــــي توظيــــف التكنولوجي
الطلبـة إلـى البحـث عـن معـارف ، وتوجيـه ة حديثـةوسائل وتقنيات إلكترونيـالتدريسية ضعفًا في استخدام 

، وهـــذا يتعـــارض مـــع ســـعي منهـــاج العلـــوم االنترنـــت( –ومفـــاهيم إضـــافية مـــن خـــالل )مكتبـــة المدرســـة 
  لتوظيف التكنولوجيا في التعليم.

 
وفيما يتعلـق بتنميـة أنمـاط التفكيـر المختلفـة لـدى الطلبـة وخاصـة التفكيـر اإلبـداعي والتفكيـر الناقـد وحـل 

مشكالت تشجع علـى مشكالت، أظهرت الممارسات التدريسية ضعفًا كبيرًا، حيث كان طرح المعلمين لال
، وهـذا الطلبـة علـى حـل المشـكالت الحياتيـة المعلمـون يشـجعضعيف جـدًا، وكـذلك لـم  التفكير اإلبداعي

  طلبة.يتنافى مع مبادئ المنهاج المطور والذي يسعى إلى تنمية مهارات التفكير المخلفة لدى ال
 

وفـــي مجـــال المهـــارات الحياتيـــة كـــذلك لـــم ُتظهـــر الممارســـات التدريســـية مســـتوًى مقبـــواًل، حيـــث أظهـــرت 
مواقـف ، وكـذلك فـي تبنـي ةالطلبة حب االسـتطالع، والمثـابرة والدقـممارسات المعلمين ضعفًا في تعزيز 

أنشـــطة ســـية إلـــى تقـــديم ، وافتقـــرت الممارســـات التدريتنمـــي اإلحســـاس بالمســـؤولية تجـــاه البيئـــة والمجتمـــع
، وافتقــرت الممارســات كــذلك إلــى تعزيــز الطلبــة علــى علميــة قائمــة علــى العمــل الثــاني والعمــل التعــاوني

  بينهم.إنشاء عالقات اجتماعية إيجابية 
 

وفيمــا يتعلــق بمراعــاة الفــروق الفرديــة بــين الطلبــة، فــأظهرت الممارســات عــدم تنويــع المعلمــين ألســاليب 
تقليديــة للتقــويم  ب، حيــث ذهــب أغلبيــة المعلمــين إلــى اســتخدام أســالين أهــداف الحصــةالتقــويم للتحقــق مــ

  كالقلم والورقة أو األسئلة التقليدية، وهذا يتنافى كذلك مع مبادئ المنهاج المطور.
 

وتعزو الباحثة هذا الضعف الشديد في الممارسات التدريسية الداعمة لتحقيق الخطوط العريضة لمنهـاج 
على المنهاج قبل بـدء عدم اطالع المعلمين  لحياة" الفلسطيني المطور إلى أسباب ِعد ة أهمها:"العلوم وا

تطبيقــه بشــكٍل كــاٍف، ممــا أدى إلــى وجــود ضــغط علــى المعلــم مــن أجــل تحقيــق أهــداف المنهــاج بشــتى 
لـى أدى إ، ممـا قـة الخطـوط العريضـة لمنهـاج العلـومعلـى وثيالطرق، باإلضافة إلـى عـدم اطـالع المعلـم 

تحقيق أهداف المنهاج بشتى الطرق، مما أدى إلى جعـل الممارسـات  جلوجود ضغط على المعلم من أ
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التدريسية عبارة عن مواقف سردية للمعلومات التـي يـتم اقتباسـها مـن المنهـاج القـديم دون التقيـد بأنشـطة 
  .الجديد المحتوى

 
ل عمليــات العلــم، حــل المشــكالت، الحــس وكــذلك افتقــار بعــض المعلمــين للمفــاهيم التربويــة الحديثــة، مثــ

الجمالي، المهارات الحياتية، المهارات الحاسوبية والبحثية، أدى إلى إهمال المعلم للبحـث عـن المعـارف 
والمعلومات الحديثة، وكـذلك البحـث عـن طـرق واسـتراتيجيات تدريسـية حديثـة تالئـم الـتعلم النشـط وجعـل 

  المتعلم محورًا للعملية التدريسية.
 
كـــان  عـــدم وجـــود دليـــل للمعلـــم للمـــنهج المطـــور، أدى إلـــى اتبـــاع المعلـــم للطريـــق التقليديـــة التـــيكـــذلك و 

ضـــعف بعـــض المعلمـــين فـــي الجوانـــب العلميـــة، حيـــث ظهـــرت بعـــض يســـتخدمها فـــي المنهـــاج القـــديم، و 
  األخطاء العلمية لدى المعلمين أثناء مالحظة أدائهم في الحصة الدراسية.

 
وتـوفير المصـادر الالزمـة ( مـن حيـث ضـعف اإلمكانـات الماديـة Johnson, 2006دراسـة )وتتفق مع 

دراســـة إبـــراهيم، والكنـــاني الكـــافي لتحقيـــق أهـــداف تعلـــيم وتعلـــم العلـــوم، وتتفـــق كـــذلك مـــع وتـــوفير الوقـــت 
والتي كشفت عن أن معظم معلمي العلـوم لـيس لـديهم اطـالع بأهـداف تـدريس المـواد العلميـة،  (2008)

ين علــى الطــرق التقليديــة، وأن هنــاك ضــعف فــي اإلعــداد األكــاديمي والمهنــي لمدرســي واقتصــار المعلمــ
والتـــي كشـــفت أن أداء المعلمـــين بالمرحلـــة  (2012ن )دراســـة محمـــد وآخـــريالمـــواد العلميـــة، وتتفـــق مـــع 

  االبتدائية ال يحقق معايير الهيئة القومية لضمان الجودة.
 

والتـي أظهـرت أن المعلمـين ( Barbara & Audrey, 2009دراسـة )وتختلـف هـذه النتيجـة مـع نتيجـة 
  يدمجون مفاهيم وقيم العدالة االجتماعية لدى طلبتهم كان متوسطًا.

 
 تائج المتعّلقة بالسؤال الرّابعمناقشة النّ   4.1.5

 
 "العلــوم والحيــاة"مــا التقــديرات التقويميــة لألهــداف الخاصــة فــي محتــوى منهــاج " يــنص علــى:والــذي 
 "في فلسطين؟ لرّابعوا الثفين الثّ للصّ 

 
نتائج السـؤال الرابـع أن أهـداف كتـاب "العلـوم والحيـاة" للصـفين الثالـث والرابـع كانـت فـي المسـتوى ُتظهر 

( بمعنى أن ثلثي أهداف كتاب الصـف % 65.1نسبتها في كتاب الصف الثالث ) المعرفي حيث بلغت
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اريــة واتجاهــات، حيــث بلغــت األهــداف الثالــث كانــت أهــداف معرفيــة، فيمــا كــان الثلــث األخيــر أهــدافًا مه
( مـن أهـداف الصـف الثالـث، واحتلـت األهـداف الوجدانيـة نسـبة ضـعيفة % 29.53المهارية ما نسبته )

 (.% 5.37بلغت )
 

ولم يختلف الحال في كتاب الصف الرابع عن كتاب الصف الثالث األساسـي، حيـث بلـغ عـدد األهـداف 
من أهداف محتوى كتاب الصف الرابع األساسي وهي بذلك ( % 67.92( هدفًا بنسبة )271المعرفية )

اعلــى مــن نســبة األهــداف المعرفيــة فــي كتــاب الصــف الثالــث، بينمــا كانــت األهــداف المهاريــة أقــل مــن 
( مــن إجمــالي أهــداف % 26.32كتــاب الصــف الثالــث حيــث بلغــت النســبة المئويــة لألهــداف المهاريــة )

( مـن إجمـالي أهـداف الصـف % 5.77ة بنسـبة مئويـة ضـعيفة )الكتاب، وأخيرًا كانت األهداف الوجداني
  الرابع األساسي.

 
ويتضح من النتائج السابقة تركيـز محتـوى كتـابي "العلـوم والحيـاة" للصـفين الثالـث والرابـع علـى الجوانـب 
المعرفية بشكل كبيـر، ويمكـن أن تعـزو الباحثـة ذلـك إلـى اهتمـام الكتـب بإكسـاب كـم كبيـر مـن المعـارف 

ة فـــي المرحلـــة األساســـية الـــدنيا، تمهيـــدًا إلكســـابه معـــارف ومهـــارات أكثـــر تجريـــدًا وأكثـــر دقـــة فـــي للطلبـــ
الصفوف القادمة، لكن هذا ال يمنع أن يكون هنـاك تـوازن فـي أهـداف المحتـوى فكمـا أن طالـب المرحلـة 

قـيم خـالل األساسية يحتاج إلى معارف ومفاهيم جديدة، فإنه يحتاج إلى أن يكتسب مهارات واتجاهات و 
  هذه الفترة الدراسية.

 
وُتشير النتائج إلى أن األهداف المهارية كانت أقل من ثلـث إجمـالي األهـداف فـي كـال الكتـابين، وتعـزو 
الباحثة ذلك إلى اهتمام الكتاب بإكساب الطلبة بعض المهارات األساسـية تمهيـدًا لتطـوير هـذه المهـارات 

نـة باألهـداف المعرفيـة الوجدانيـة بنسـبة ضـعيفة جـدًا مقار  فـي الصـفوف الالحقـة، وفيمـا ظهـرت األهـداف
وتتعــارض نســبة األهــداف المهاريــة مــع الخطــوط العريضــة لمنهــاج العلــوم، إذا أفــردت وثيقــة والمهاريــة، 

محـــورًا كـــاماًل عـــن "المهـــارات المخطـــط إكســـابها  2016الخطـــوط العريضـــة لمنهـــاج العلـــوم الفلســـطيني 
( بنـود ينـدرج تحتهـا عشـرات المهـارات الفرعيـة )وزارة 10رت الوثيقـة )" وذكـ4 – 1للطلبة فـي الصـفوف 

  (.12 – 11: 2015التربية والتعليم، 
 

حيـث اهتمـت  2016وفي نتيجة الجوانب الوجدانيـة كـذلك يوجـد تعـارض مـع وثيقـة المنهـاج الفلسـطيني 
( بنود من 5لوثيقة )( بالجوانب الوجدانية، حيث ذكرت ا9 – 1الوثيقة في األهداف الخاصة للصفوف )

اكتســـاب ميـــول، تنميـــة الحـــس  –( بنـــد ضـــمن الجوانـــب الوجدانيـــة منهـــا "اكســـاب اتجاهـــات علميـــة 11)
 تعزيز ثقة الطالب بنفسه". –اكتساب أوجه التقدير  –الجمالي 
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وتـرى الباحثـة أن هــذه النتيجـة تــرتبط بنتيجـة تحليــل المحتـوى وفقــًا للخطـوط العريضــة إذا أظهـر التحليــل 

  والحياة" للصفين الثالث والرابع.ًا في الجوانب الوجدانية المتضمنة في محتوى كتابي "العلوم ضعف
 

( والتـــي أظهـــرت عـــدم وجـــود تـــوازن فـــي منهـــاج 2009وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتيجـــة دراســـة حمـــدان )
( التي كشـفت عـن أن تحقـق معـايير 2009الرياضيات فيما يخص األهداف المعرفية. ودراسة صالح )

 .(% 70لغة العربية كان أدنى من )األهداف في محتوى ال
 

 بالسؤال الخامس:مناقشة الّنتائج المتعّلقة  5.1.5

 
 "العلوم والحياةما التقديرات التقويمية للمكونات األساسية لمحتوى منهاج "" ينص على:والذي 

 في فلسطين؟" والرّابع الثفين الثّ للصّ 
 

 امساإلجابة عن الجزء األول من السؤال الخ (أ
 

ُتظهــر اإلجابــة المتعلقــة بهــذا الســؤال مــن حيــث الكــم أن هنــاك كثافــة فــي الحقــائق العلميــة المقدمــة فــي 
محتـــوى كتـــابي الصـــف الثالـــث والرابـــع األساســـي، حيـــث بلـــغ عـــدد الحقـــائق فـــي كتـــاب الصـــف الثالـــث 

ـــة علميـــة متضـــمنة فيـــه، و)189األساســـي ) ـــع258( حقيقي ـــة متضـــمنة فـــي كتـــاب الصـــف الراب  ( حقيقي
األساســي. ويتضــح مــن هــذه النتيجــة تركيــز المحتــوى فــي كتــابي الصــفين الثالــث والرابــع علــى اكســاب 

  الطلبة كم كبير من الحقائق العلمية.
 

وُتظهر األعداد والنسب المئوية عدم وجود توازن في عرض الحقائق العلمية على مستوى أجزاء الكتاب 
( حقيقيـــة علميــة، فيمــا احتـــوى 67الثالــث علــى ) الواحــد، حيــث احتــوى الجـــزء األول مــن كتــاب الصـــف

( حقيقــة علميــة، وكــذلك الحــال فــي كتــاب الصــف الرابــع، حيــث احتــوى الجــزء 122الجــزء الثــاني علــى )
( حقيقــة علميــة. وبهــذا فــإن توزيــع 154( حقيقــة علميــة، واحتــوى الجــزء الثــاني علــى )104األول علــى )

لصف الثالث والرابع كان عشوائيًا بحيث لم يراعي التوازن الحقائق العلمية على محتوى كاًل من كتابي ا
  في طرح الحقائق العلمية بين أجزاء الكتاب الواحد.
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( مفهومــًا علميــًا 60وفيمــا يتعلــق بالمفــاهيم العلميــة فقــد بلــغ عــددها فــي كتــاب الصــف الثالــث األساســي )
لميًا. وفي كتاب الصف الرابـع ارتفـع ( مفهومًا ع37( مفهومًا والثاني )23موزعين على الجزأين األول )

عدد المفاهيم العلمية المقدمة إلى الطلبة حيث بلغ إجمالي المفاهيم المعروضة في كتاب الصـف الرابـع 
( مفهومــًا 72( مفهــوم، والجــزء الثــاني )74( مفهومــًا علميــًا مــوزعين علــى الجــزأين، الجــزء األول )146)

  علميًا.
 

يــة عــدم وجــود تــوازن فــي توزيــع المفــاهيم علــى جزئــي الكتــاب فــي كتــاب وُتظهــر األعــداد والنســب المئو 
( مفهـــوم علمـــي، وفـــي كتـــاب 14الصــف الثالـــث كانـــت عـــدد المفـــاهيم أعلـــى مــن الجـــزء األول بحـــوالي )

الصف الرابع كان هناك توزان في عـدد المفـاهيم المقدمـة فـي جزئـي الكتـاب بشـكل عـام، حيـث بـغ عـدد 
  (.72( مفهوم، وفي الثاني )74المفاهيم في الجزء األول )

 
أما التعميمـات فقـد كـان تواجـدها ضـعيفًا مقارنـة بالحقـائق والمفـاهيم، حيـث بلـغ عـدد التعميمـات المقدمـة 

بــين وحـــدات الكتــاب األربعــة، فقـــد  ًا موزعــة بشـــكل غيــر متســاوٍ ( تعميمــ14فــي كتــاب الصــف الثالـــث )
في الوحدة األولى، فيما احتوت الوحدة األولـى علـى انعدمت التعميمات في الوحدة الثانية، وكان أكثرها 

بشــكل غيــر  ًا، موزعــة( تعميمــ25تعمــيم )واحــد( فقــط. وفــي كتــاب الصــف الرابــع بلــغ عــدد التعميمــات )
متساوي على الجزأين، وبشكل غير متساوي بين وحدات الكتاب، حيث بلـغ عـدد التعميمـات فـي الوحـدة 

( تعميمـات. 6( والرابعـة )5( والثانيـة والثالثـة )6ي الوحـدة األولـى )( بينما كان فـاً )واحد اً السادسة تعميم
وتعزو الباحثة تفاوت األعداد والنسب في وحـدات كـل كتـاب فيمـا يتعلـق بعناصـر المعرفـة العلميـة، إلـى 

  طبيعة وخصوصية كل وحدة من وحدات الكتاب.
 

زيـع المعرفـة العلميـة بأصـنافها الثالثـة وبشكل عام ُتظهر األعداد والنسب المئوية أن هنـاك تفاوتـًا فـي تو 
التعميمات( وتعنـي النتـائج الحاليـة اهتمـام كتـب "العلـوم والحيـاة" للصـفين الثالـث  –المفاهيم  –)الحقائق 

 والرابع بالحقائق العلمية بدرجة عالية جدًا والمفاهيم بدرجة متوسطة، وبالتعميمات بدرجة منخفضة جدًا،
وتعزو الباحثة ذلك ربمـا إلـى طبيعـة المرحلـة العمريـة، إذ  قوانين والنظريات،وخلو الكتب من المبادئ وال

يركــز المحتـــوى علــى إكســـاب الطلبـــة كــم كبيـــر مـــن الحقــائق التـــي تـــتالءم وطبيعــة موضـــوعات الكتـــب، 
التــي تتــيح للمــتعلم القــدرة علــى فهــم عناصــر الــتعلم،  ةواهتمــام الكتــب بتزويــد الطلبــة بالمعــارف األساســي

دراك ال عالقـــات، وتزويـــد الطلبـــة بقـــدر كـــاٍف مـــن المعلومـــات عـــن البيئـــة ومـــا تحتويهـــا، وهـــذا مـــا تـــم وا 
مالحظتــه مــن خــالل التحليــل، إذ إن معظــم الــدروس كانــت تحتــوي علــى حقــائق علميــة، ينــدرج تحتهـــا 

  أنشطة.
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حقــائق وقــد يعــود الســبب فــي التركيــز علــى الحقــائق بدرجــة أكبــر مــن المفــاهيم والتعميمــات العتبــار أن ال
حـول مشـكلة مـا،  م، وألنها تشـكل خلفيـة مهمـة لعـرض أو اقتـراح فرضـيات تـدورجزء أساسي لتنمية الفه

كما أنها تعد القاعدة التي تنطلـق منهـا االتجاهـات والمهـارات وتجعـل اإلنسـان أكثـر قـدرة علـى اسـتغالل 
  (.2006إمكانات البيئة وحل مشكالتها )خضر، 

 
كيــز وبــدرجات متوازنــة علــى كــل مــن التعميمــات والمفــاهيم والحقــائق التــي إال أن هــذا ال يمنــع مــن التر 

يتضمنها محتوى كتب "العلوم والحيـاة" للصـفين الثالـث والرابـع األساسـي، ألن التعميمـات بأنواعهـا تـزود 
المتعلم باألدوات الالزمة إلدراك العالقة بين المفاهيم، وهي أدوات اإلنسان ووسائله في عمليات التفكير 
العليــا الخاصــة بــالتنبؤ وحــل المشــكالت واإلبــداع واالبتكــار، وهــي محصــالت لــتعلم الحقــائق والمفــاهيم 

  (.2006العلمية، ومنطلقات للتعلم الذاتي المستقل مدى الحياة )خضر، 
 

( ممـا يتعلمـه الطالـب مـن المعلومـات الحقائقيـة يـتم فقدانـه أو % 90وتذكر بعض األدبيات أن حـوالي )
الوقت وبالتالي تعطي الحقائق دافعية قليلـة لـتعلم العلـوم، ومـن هنـا تـم التركيـز علـى االنتقـال نسيانه مع 

أهـداف ها واستخدامها وظيفيـًا كهـدف مـن لى المفاهيم من حيث تكوينها وبنائمن الحقائق إلى التركيز ع
الثالــث والرابــع  (، وهــذا مــا أغفلــه محتــوى كتــابي "العلــوم والحيــاة" للصــفين2010تــدريس العلــوم )زيتــون، 

  من خالل التركيز بنسبة كبيرة جدًا على تقديم الحقائق على حساب المفاهيم والتعميمات.
 

تعميمــات( فــي محتــوى كتــابي  – مفــاهيم-عناصــر المعرفــة العلميــة )حقــائق  وبالمجمــل فقــد تــم تضــمين
ج دراسـات سـابقة مثـل الصف الثالث والرابع األساسي ولكن بنسب متفاوتـة، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتـائ

( التــي أظهـــرت عــدم وجـــود تــوازن فـــي أســئلة التقـــويم واألمثلــة حســـب التصـــنيف 2009دراســة حمـــدان )
ن فــي األســئلة وفقــًا ( التــي أظهــرت عــدم وجــود تــواز Kariluz; Vicente, 2010المعرفــي، ودراســة )

  لتصنيف بلوم.
 

ـــوازن فـــي محتـــوى ( التـــي كشـــفت عـــن 2015وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة الحمـــامي ) عـــدم وجـــود ت
( التـي أظهـرت أن محتـوى مقـررات العلـوم لـم 2012(، ودراسـة الفهيـدي )8 – 5الرياضيات للصفوف )

( التي أظهرت أن منهج العروض لـم 2009ودراسة صالح ) تراع متطلبات المحتوى بالدرجة المناسبة.
نما بمتوسط نس  .% 70بي أقل من تتوافر فيه معايير المحتوى الجيد بدرجة مرتفعة وا 

 
( والتي كشفت عن أن المعرفة الرياضية كانت 2005وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة المساعفة )

  ب الرياضيات للصف الرابع والثامن.( من محتوى كت% 34.7تمثل )
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 اإلجابة عن الجزء الثاني من السؤال الخامس (ب
 

كتــابي "العلــوم والحيــاة" للصــفين الثالــث والرابــع  أظهــرت نتــائج الجــزء الثــاني مــن الســؤال الخــامس اهتمــام
بالجوانب المعرفية على الجوانب المهارية والوجدانية، حيث بلغت تكـرارات عناصـر المعرفـة العلميـة فـي 

تعميمــات( وهــي غيــر موزعــة بشــكل  –مفــاهيم  –( عنصــرًا معرفيــًا )حقــائق 298كتــاب الصــف الثالــث )
اته، فيما كانت الجوانب المهارية أقل كثيرًا من الجوانب المعرفية، متوازن بين جزئي الكتاب أو بين وحد

( عنصـرًا مهاريـًا، وهـي كـذلك غيـر موزعـة بشـكل متـوازن بـين جزئـي 91إذ بلغ عدد الجوانـب المهاريـة )
  ( فقط.% 10.76( اتجاهًا بنسبة مئوية )47الكتاب أو بين وحداته، وأخيرًا بلغ عدد االتجاهات )

 
مــر فــي كتــاب الصــف الرابــع عــن كتــاب الصــف الثالــث، إذ أشــارت األعــداد والنســب إلــى ولــم يختلــف األ

( مــن إجمــالي محتــوى الكتــاب، فيمــا بلغــت الجوانــب % 73( عنصــرًا معرفيــًا بنســبة بلغــت )399وجــود )
( من إجمالي محتوى الكتاب، وأخيرًا بلغ عدد االتجاهات % 18( عنصرًا بنسبة مئوية )101المعرفية )
  ( من إجمالي الكتاب.% 9( عنصرًا بواقع )49الصف الرابع ) في كتاب

 
وتشير النتائج إلى وجود تفـاوت كبيـر فـي النسـب المتضـمنة فـي كتـابي الصـف الثالـث والرابـع، وخاصـة 
بين الجوانب المعرفية والمهارية، إذ بلغت الجوانب المهارية حوالي )ربع( الجوانب المعرفية فقط في كال 

  ت الجوانب الوجدانية نسبة ضعيفة جدًا مقارنة بالجوانب المعرفية والمهارية.الكتابين، وبلغ
 

( التــي أظهــرت ارتفاعــًا فــي المســتويات الوجدانيــة فــي 2011وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة النجــار )
  كتب العلوم للصفين الرابع والثامن.

 
 تائج المتعّلقة بالسؤال السادسمناقشة النّ  6.1.5

 

فين للصّ  "العلوم والحياةما التقديرات التقويمية لعناصر اإلخراج الفني لكتب "" ينص على:والذي 
 "في فلسطين؟ والرّابع الثالثّ 
 

للصــفين الثالــث والرابــع بشــكل  "العلــوم والحيــاة"أظهــرت النتــائج تــوافر معــايير اإلخــراج الفنــي فــي كتــب 
العلـوم " لم يرد في كتـبالية، وكذلك في معظم المعايير، فيما لم تتوافر بعض المعايير بدرجة عمرتفع، 
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، قائمـــة بالمصـــطلحات المســـتخدمة فـــي الكتـــابللصـــفين الثالـــث والرابـــع األساســـي بجزأيهمـــا أي  "والحيـــاة
  قائمة المراجع المستخدمة في تأليف الكتاب.وكذلك 

 
لثالـــث للصـــفين ا والحيــاة" العلـــوم"وتعــزو الباحثـــة عــدم تـــوافر بعــض المعـــايير فـــي اإلخــراج الفنـــي لكتــب 

والرابع إلى فئة الطالب المستهدفة، وبالتالي ال يريد المؤلفين إكثار العبء والتفاصيل على الطالب فـي 
ـــة اكتســـاب المفـــاهيم فـــال حاجـــة لوجـــود قائمـــة  ـــة مرحل ـــة الحساســـة، وكـــذلك ألن هـــذه المرحل هـــذه المرحل

ة معــايير اإلخـراج الفنــي إلـى مراعـا "العلـوم والحيــاة"للمصـطلحات أو المراجـع. وبشــكل عـام تحتـاج كتــب 
بشكل أكبر بحيث تتوافر في كتب العلوم والحياة معايير اإلخراج الفني من حيث الشكل، وكذلك إضافة 
قائمة بالمراجع والمصطلحات المستخدمة في الكتـاب، وخاصـًة أن الكتـاب فـي هـذه المرحلـة غيـر موجـه 

نما للمعلم وألولياء األمور ووجود هذه الع ناصر يحقق الفائدة للطالب مـن خـالل اسـتفادة للطالب فقط، وا 
  العناصر المرتبطة به )المعلم، ولي األمر(.

 
الفني  التي أظهرت أن تقديرات المعلمين لإلخراج( 1999وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أيوب )

م المؤلفين وكذلك تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات عديدة أظهرت اهتما .لكتب الفيزياء كانت عالية
( ودراسة حمودي 2003(، ومصطفى )2000باإلخراج الفني للكتب التعليمية ومنها دراسة بشارات )

 (.2013(، ودراسة الدليمي )2011)

 

 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال السابعمناقشة ال 7.1.5

 
فـي  رّابـعوال الـثفين الثّ للّصـ "العلـوم والحيـاة"ما التقديرات التقويميـة لمقدمـة كتـب " والذي ينص علـى:

 فلسطين؟"
 

لــم تتــوافر فــي مقدمــة كتــب العلــوم أكثــر مــن نصــف معــايير المقدمــة الصــحيحة للكتــب التعليميــة، حيــث 
وبشــكل عــام الحظــت الباحثــة أن إلــى العديــد مــن المعــايير،  "العلــوم والحيــاة"افتقــدت المقدمــة فــي كتــب 

ياغة، حيـث حـرص المؤلفـون مقدمة كتاب الطالب كانت موجهة لغير الطالب، من حيث المحتوى والص
 على تقديم إيجاز عاٍل حول هدف الكتاب ومحتواه وفلسفته فقط. 
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للصــفين الثالـث والرابـع إلــى  والحيـاة" العلـوم"وتعـزو الباحثـة عــدم تـوافر بعـض المعــايير فـي مقدمـة كتــب 
كل عــام أســباب عــدة منهــا: عــدم اإلطالــة فــي مقدمــة الكتــب، ومراعــاة الفئــة المســتهدفة مــن الكتــاب وبشــ

إلى اإلثراء الذي يفيد الطالـب ويفيـد المعلـم وال يخـل بالمعـايير الـالزم  "العلوم والحياة"تحتاج مقدمة كتب 
  توافرها في مقدمة الكتب العلمية.

 
( التي كشفت عن أن مقدمة كتـب الفيزيـاء كانـت متوسـطة، 1999وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أيوب )

ـــد مـــن الم ـــدليمي ) عـــايير.وأنهـــا ال تراعـــي العدي (، ودراســـة مصـــطفى 2011وتتفـــق كـــذلك مـــع دراســـة ال
(، والتــي أظهــرت جميعهــا أن تقــدير 1998(، ودراســة عبــد الخــالق )2000(، ودراســة بشــارات )2003)

  تقويم مقدمة الكتب التعليمية كانت متوسطة بشكل عام.
 

 تائج المتعّلقة بالسؤال الثّامنمناقشة النّ  8.1.5
 

فين للّصـ "العلوم والحيـاةما التقديرات التقويمية للصور واألشكال الواردة في كتب "" والذي ينص على:
 "في فلسطين؟ والرّابع الثالثّ 
 

 "العلـوم والحيـاة"توافرت غالبية معايير الصور واألشكال في الصـور واألشـكال الـواردة فـي محتـوى كتـب 
  للصفي الثالث والرابع األساسي.

 
هتمام المؤلفين بارتباط الصور واألشكال بالمحتوى العلمي، وبالتالي يجب أن وتعزو الباحثة ذلك إلى ا

تتم مراجعة الصور واألشكال الواردة بشكل دقيق لضمان أن تتالءم مع المحتوى العلمي، ومع هذا ورد 
العديد من الصور التي بحاجة إلى الضبط والتحقق من صحتها العلمية  والحياة" العلوم"في كتب 
ة والمكانية. وبشكل عام يجب على الجهة المسؤولة مراجعة الصور واألشكال وفقًا لقائمة والطباعي

  المعايير قبل طباعة الكتب وتسليمها للطلبة.

 

( التي كشفت أن مجال الصور كان تقديره متوسطًا، 2013وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة نور )
( التي كشفت عن أن استخدام 2008بريكة ) ودراسة حيث ظهرت بعض المعايير بدرجات متوسطة.
 كتب الرياضيات لوسائل اإليضاح كان متوسطًا.
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 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال التاسعمناقشة ال 9.1.5

 
ــب " والــذي يــنص علــى: ــي كت ــواردة ف ــة ال ــة لألنشــطة التعليمي ــديرات التقويمي ــا التق ــاة"م  "العلــوم والحي

 في فلسطين؟" والرّابع الثفين الثّ للصّ 
 

، ولكن "والحياة العلوم"معظم المعايير الخاصة باألنشطة التعليمية في األنشطة الواردة في كتب  توافرت
بنسب متفاوتة، وذلك حسب طبيعة الدروس والموضوعات العلمية، وحسب طبيعة الفئة العمرية 

 المستهدفة.

كمحـــور للعمليـــة وتعـــزو الباحثـــة ذلـــك إلـــى اعتمـــاد المنهـــاج المطـــور علـــى الـــتعلم القـــائم علـــى المـــتعلم 
علـى شـكل أنشـطة يؤديهـا  "العلـوم والحيـاة"التعليمية، وبالتالي تسلسل عرض المحتـوى العلمـي فـي كتـب 

الطالب منفردًا أو جماعيًا أو ثنائيًا، وبتوجيـه مـن المعلـم او بـدون توجهيـه، وألن الـدروس تتبـع األنشـطة 
طابقة أغلبها للمعايير الالزم توافرها في فحرص المؤلفين على تنوع األنشطة وشموليتها، مما أدى إلى م

  األنشطة التعليمية العلمية.
 

( التي كشـفتا عـن أن 1999( ودراسة أيوب )1998مع دراسة كٍل من عبد الخالق ) هذه النتيجة وتتفق
األنشـطة الـواردة فـي كتـب الفيزيــاء كانـت متوسـطة، وأنهـا ال تراعــي بعـض المعـايير الخاصـة باألســاليب 

( التـي أظهـرت أن معـايير التقـويم تـوافرت بدرجـة 2009ودراسـة صـالح ) واألنشطة التعليمية.والوسائل 
وتتفـق كـذلك (. 2007(، ودراسـة الحوامـدة )2008وكـذلك دراسـة بريكـة ) متوسطة في منهج العـروض.

( التــي كشــفت عــن تــوافر 2012العنــزي ) (، ودراســة2013( ودراســة الــدليمي )2013نــور ) مــع دراســة
ألنشــــطة التعليميــــة فــــي كتــــاب العلــــوم المطــــور للصــــف األول المتوســــط فــــي المملكــــة العربيــــة معــــايير ا
  السعودية.
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 ّنتائج المتعّلقة بالسؤال العاشرمناقشة ال  10.1.5

 
فين للصّ  "العلوم والحياة"ما التقديرات التقويمية ألسئلة التقويم الواردة في كتب " ينص على:والذي 

 طين؟"في فلس والرّابع الثالثّ 
 

فــي  بــالتقويم فــي األســئلة التقويميــة الــواردة فــي نهايــة كــل وحــدة دراســيةتــوافرت معظــم المعــايير الخاصــة 
توظيـف مصـادر لتقـويم مراعـاة ال، ولكـن بنسـب متفاوتـة، حيـث أظهـرت النتـائج أن "والحيـاة العلـوم"كتب 

مـدت األسـئلة علـى المعرفـة فقـط كـان ضـعيف جـدًا، حيـث اعت التعلم المختلفة )مكتبـة، أعمـال كتابيـة..(
الســـابقة لـــدى الطالـــب، وتعتقـــد الباحثـــة أن توجـــه المطـــورين لـــذلك هـــو احتـــواء األنشـــطة علـــى توظيـــف 

  مصادر التعلم المختلفة فيها.
 

وتـــرى الباحثـــة أن كـــان يجـــب اشـــتمال الـــدروس علـــى أســـئلة تقويميـــة فـــي نهائيـــة كـــل درس ولـــو بشـــكل 
كواجب بيتي أو نشاط بيتي، وكذلك يجب أن تتنوع األسئلة  مختصر، بحيث يؤدي الطالب هذه األسئلة

  التقويمية بشكل أوسع وأشمل لكي تعتمد على األداء وليس على الجانب النظري فقط.
 

كشــفتا عــن أن وســائل  ( اللتــان1999(، وأيــوب )1998الخــالق )عبــد  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســتي
د مــن هــذه الوســائل ال تراعــي المعــايير المتعلقــة بوســائل تقــويم كتــب الفيزيــاء كانــت متوســطة، وأن العديــ

  وأساليب تقويم كتب الفيزياء.
 

( التي كشفت عن توافر معايير أساليب التقويم في كتـاب العلـوم 2012وتتفق كذلك مع دراسة العنزي )
ار مــع نتيجــة دراســة النجــ أيضــاوتتفــق  المطــور للصــف األول المتوســط فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

( التـــي أظهـــرت ارتفـــاع نســـبة أســـئلة المعرفـــة ثـــم التطبيـــق والتحليـــل والتقـــويم. ودراســـة صــــالح 2011)
ودراسـة الحوامـدة  ( التي أظهرت أن معايير التقويم توافرت بدرجة متوسطة في منهج العروض.2009)
(2007).  
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 الحادي عشرمناقشة الّنتائج المتعّلقة بالسؤال  11.1.5

 
"ما العقبات التي واجهت معلمـي العلـوم فـي تنفيـذ منهـاج العلـوم والحيـاة للصـفين  :والذي ينص علـى

 الثالث والرابع المطور من وجهة نظرهم؟"
 

 وأسفرت المقابلة عن تحديد عدد من العقبات األساسية التي واجهت المعلمين، وهي:

ن أن التدريب على علمو حيث أشار الم تدريب المعلمين على تنفيذ المنهاج الجديد لم يكن كافيًا: .1
عميقًا وشاماًل وموحدًا للمناهج.  فهماً المعلمين الفرصة لتحقيق  منهاج الجديد كان قصيرًا ولم يعطال

وأن غياب الفهم العميق والشامل والموّحد لدى المعلمين، مرده في المقام األول قصر الدورات 
 تجاهات المنهاج.التدريبية التي تعرضوا لها، والتباين في فهم المدّربين ال

وأشار المعلمون إلى أن بناء فهم سليم للمناهج والكتب ال يأتي دفعة واحد من خالل دورة تدريبية 
قصيرة، إنما من خالل عمل متدرج ومتواصل مع المعلم، قد يستغرق عامين أو أكثر، فيما ظهر لدى 

دعيم. فهناك بعض المهارات التي المعلمين شعور بأن جاهزيتهم لتنفيذ المناهج بحاجة إلى استكمال وت
شعروا بالحاجة للتدرب عليها كاستخدام التقويم الحقيقي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
التدريس، وتوجيه التدريس ليتناغم مع نتاجات التعلمية والتقويم، وليتجاوب مع الحاجات الفردية 

 للمتعلمين، ويرتقي بمهارات التفكير لديهم.

ياجات التدريبية التي أشار لها المعلمون هي من الخطوط العريضة القائم عليها المنهاج هذه االحت
لمين بشكل جيد على هذه الجديد، فإذا ما ُأريد تنفيذ المناهج على نحو سليم يجب تدريب المع

 المهارات.

حجم المنهاج  وأشار المعلمين إلى عدم قدرتهم على استخدام أساليب تقويم بديلة أو حديثة وذلك لِكبر
وقلة الوقت المتاح للمعلم وكثرة أعداد الطلبة، وهذا جعل التركيز ينصب على أساليب التقويم التقليدية 

 التي ترتكز على الورقة والقلم، واهمال أساليب أخرى للتقويم.

 أشار المعلمين إلى ضرورة وجود دليل للمعلم لتنفيذ المنهاج الجديد، ليرشد عدم وجود دليل معلم: .2
ذا  المعلم في عملية تخطيط وتنفيذ وتقويم المنهاج، والمتفحص للكتب يلحظ أنها تكتظ باألنشطة، وا 
علمنا أن المعلم ما زال ُيحاسب على تغطية المنهاج والكتب، أدركنا الدواعي التي تجعل المعلم 

ضروري  ينظر إلى اتساع المناهج والكتب على أنه يشكل صعوبة حقيقية، وبالتالي دليل المعلم
 لتنبيه المعلم على األنشطة التي تحتاج وقت مثل عملية اإلنبات.
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هناك نقص في الوسائل والموارد المادية، فال يوجد عدد كافي  عدم توّفر الموارد المادية الالزمة: .3
من المواد للتعلم ضمن مجموعات أو فردي، وكذلك عدم توافر المواد والخامات لتنفيذ األنشطة، 

 عدم توافر األدوات والعدد لتطبيق المنهاج، وكذلك ِضيق مساحة الصف. باإلضافة إلى

حيث لم يتم ارفاق األقراص المدمجة الُمشار إليها في محتوى  عدم وجود القرص المرفق: .4
 المنهاج، وبالتالي لم ينفذ المعلمين هذه األنشطة. 

النهائي للدرس على أشار المعلمين إلى أن الملخص  غياب المعرفة والملخص لمحتوى الدرس: .5
س، وعدم توافر حاجة الطلبة إلى ملخص نهائي للدر شكل أنشطة وأسئلة، وبالتالي لضيق الوقت و 

اجابات لالستنتاجات بنهاية كل درس، وكذلك عدم توافر مفتاح للمعلومات ألنه هناك فروق فردية 
 لى المعلومات.بين المعلمين. جعل المعلمين يستعينون بالمنهاج القديم من أجل الحصول ع

أبدى المعلمين حاجتهم إلى وجود االنترنت باستمرار من أجل  حاجة المعلم إلى االنترنت: .6
 المعلومات المنهاج بحاجة إلى مصادر عدة لتوضيحه وتبسيطه، وهذا ال يتوفر غالبًا في المدارس.

القدرة أظهر بعض المعلمين بشكل صريح وجود تفاوت في  تفاوت المعلمون لمستوى تأهيلهم: .7
على تدريس منهاج "العلوم والحياة"، فمنهم من أجاب صراحًة، بشعوره أنه غير مؤهل لتدريسه، 
حيث قال أحد المعلمين "أنا مجبر على تدريس منهاج العلوم والحياة " ألكمل نصابي ولو أتيح لي 

وا معلم الخيار لما در سته غير الرياضيات، المفروض معلم العلوم يكون تخصص علوم وما يحط
وهذا ما الحظته الباحثة أثناء مالحظة ية مثل الرياضيات أو تخصص مختلف"، التخصص الثان

الممارسات التدريسية للمعلمين، حيث إن أحدهم سأل طالب المعلم عن القمر وأجاب معلم 
تخصصه رياضيات أن القمر تابع، فيما أخبر معلم آخر طالبه أن جذور الصبار أفقية، وآخر 

 أن جذور الصبار عمودية.أخبرهم 

ن من كبر العبء التدريسي، حيث إنه ال يعطي المعلم اشتكى المعلمو  كبر العبء التدريسي: .8
الوقت الكافي للتخطيط لتدريس المنهاج بشكل فاعل، وكذلك قلة الوقت المخصص لتنفيذ المنهاج 

كثير منهم أشاروا إلى أن ويواجه معظم المعلمين الذين تمت مقابلتهم صعوبة في تنفيذ المنهاج، فال
 المنهاج مليء باألنشطة، وهو طويل، ويحتاج إلى وقت أكثر من الوقت المعطى لهم أسبوعيًا.

، جميع الموضوعات استنتاجيةن إلى أن أشار المعلمو  :زخم المنهاج واعتماده على االستنتاج .9
نسخ اإلجابات وتلقيها لبة ب، فبالتالي يلخص المعلم على السبورة ويقوم الطال يوجد معارفوبالتالي 

ذا لم من المعلم،  وعن سبب تلخيص المعلمين قال أحدهم "إن الطالب في مستويات متفاوتة، وا 
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يوجد ملخص للطالب المتوسط أو الضعيف فإنه سيكون فاقد القدرة على االستنتاج، وكذلك سيفقد 
 التعرف على الجوانب المعرفية المتعلقة بالموضوعات".

أشار المعلمين إلى وجود أفالم وضعت في نهاية  ودي بالدروس والوحدات:التسلسل العم .10
بعض األنشطة، ومن وجهة نظرهم يفضل أن تكون في البداية لتكون كمنظم متقدم كما أوضح 

 أوزبيل في نظريته للتعلم والتعليم وأهمية المنظم المتقدم.

ولى إلى الثالثة لتتناسب مع موعد ن نقل وحدة النباتات صف ثالث من الوحدة األكما فضل المعلمو 
انبات أغلب النباتات كالفول. وكذلك بالنسبة لوحدة الحالة الجوية والمجموعة الشمسية ال يوجد بينهما 
ترابط، وبالتالي فاألفضل الفصل بينهما. كمان الضوء والصوت في وحدة وحداة فيجب فصلها. لكن 

 الشتاء(. فصل )فيترتيب وحدة الحالة الجوية مناسب  مثال

ن إلى أن وحدة التكيف طريقة عرضها غير جود تسلسل في العرض، أشار المعلمو ومن أمثلة عدم و 
موضوعية، حيث إنه يعرض البيئات واقسامها وهذا جيد لكن بعد ذلك يبدأ بالخلط فيعطي أنشطة على 

س التكيف عند الفقمة وتباع الشمس والتعرق عند اإلنسان ثم يطرح درس التكيف عند النباتات ودر 
الحيوانات واخيرا التكيف عند االنسان، كان من االفضل وضع تكيف الفقمة مع الحيوانات وتباع 

نسان لتكون اكثر ترتيبا، في التكيف عند الحيوانات تكيف الخروف مع اإل الشمس مع النباتات والتعرق
 عد تكيف السمكة.يفصل بين تكيف السمكة والطيور واألفضل أن يكون تكيف الطيور مباشرة ب

 ان إلى ضرورة وجود ترابط بين منهاج الثالث مع منهاج الرابع، حيث أن هناك تباعدوأشار المعلمو 
بين وحدات الصف الثالث عن وحدات الصف الرابع، حيث يفضل أن تكون التكيفات في نهاية الجزء 

ن دوار الشمس متوفر، وفي من أن يكون في أول الجزء الثاني، حتى يكو  الثاني في الصف الثالث بدال
كتاب الصف الرابع يفضل أن يكون موضوع الضوء )الكسوف والخسوف( بعد المجموعة الشمسية، 

 هما وحدة التنوع الحيوي والبيئة.وأن تكون الوحدة الفاصلة بين

أشار المعلمون إلى وجود تفاوت في اإلجابة على أسئلة الكتب قد  سئلة الوحدة طويلة جدًا:أ .11
عض وقد يقع بأي خطأ سوء فهم المعلومة فعلى سبيل المثال دورة حياة الزهرة كل معلم يسهو الب

رابع جزء أول ما نوع الطاقة التي تعمل األجهزة  87ص 2يجتهد بشيء فالمعلومة تختلف، س
اآلتية بها؟ وهذا خطأ ألن الدروس عن مصادر الكهرباء وليس أنواع الطاقة، السؤال الثامن 

 90مكرر لنفس الفكرة، السؤال الثامن: لماذا ال تضيء المصابيح اآلتية ص 91-90والعاشر ص
السؤال  26رابع جزء أول الرسمة األولى والثالثة والخامسة نفسها مكررة، رابع جزء ثاني ص 

 الثالث لم يحتوي على مفهوم المجموعة الشمسية.
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عصارة المعدة : الليمون يمثل في نشاط عملية الهضم أهناك خط وجود بعض األخطاء: .12
)حمض الهيدروليك( في النشاط يوضع الليمون مع البسكوت لكن من المعروف أن الحمض 
لهضم البروتينات والدهون وليس السكريات والنشويات، فالكربوهيدرات تهضم بالفم باللعاب، كما 

رابع جزء اول، في صورة الجهاز الهضمي تم  19إن البسكوت يذوب بمجرد تعرضه لسائل ص
هما المستقيم والزائدة الدودية، وفي ملحقات الجهاز الهضمي لم يتم ذكر سوى الكبد  نجزئييحذف 

 الصفراوية. الحوصلةوالبنكرياس والغدد اللعابية، والبد من ذكر المرارة أو 

 3رابــع فصــل اول، صــورة رقــم  35وكــذلك فــإن بعــض الصــور غيــر مناســبة مثــل صــورة المتســول ص 
ها رابع فصل اول، وكذلك بعض األمور ناقصة مثل عدد األسنان فـي غير واضح المطلوب من 48ص

صــف ثالــث غيــر شــاملة لجميــع مصــادر الميــاه،  72الضــواحك، المتاهــة ص  27رابــع فصــل أول ص
مراحـــل اإلنبـــات الصـــور بهـــا خطـــأ حيـــث يكـــرر صـــورة الســـويقة والجـــذير، صـــورة واحـــدة تكفـــي عنهمـــا 

اإلنبـات لألسـفل وفـي اختبـر نفسـي لألعلـى الصـورة ، تشتت: حيث أن الجذير في نشـاط مراحـل 37ص
، في نشاط أيـن اختفـى المـاء؟ صـورة التبخـر البـد مـن وجـود الشـمس بالصـورتين 39ص 37مقلوبة ص

، النباتات المائيـة: أوراقهـا صـغيرة الحجـم ولكـن هـذا 86ويكرر نفس الصورة بأسئلة الوحدة ص 73ص 
رؤيتـه علـى التلفـاز كبيـر الحجـم لدرجـة أن الضـفدع  يتعارض مع نبات عدس الماء الذي تعـود األطفـال

يقف عليه، الجذور ضعيفة والساق مرنة: وهذا يتعارض مع جذور البوص حيث ان البوص سـاقه غيـر 
مرنة وجذوره ليست ضعيفة، باإلضافة إلى األخطاء االمالئية: حيث اشتكى المعلمين من وجود أخطاء 

ن كلمـة أو زيـادة حـرف، أو عـدم وجـود همـزات أو وجودهـا إمالئية في المنهاج الجديد، كـنقص حـرف مـ
  كثير.. وغير هذه األخطاء في غير مكنها

 
أن منهاج "العلوم والحياة" بحاجة إلى إعادة نظر في بعض جوانبه وتشير هذه العقبات مجتمعة إلى 

ثراءه، فال بد من اطالع المعلمين على أهداف المنهاج قبل تنفيذه، و  متابعته من أجل تحسينه وا 
باستمرار واألخذ بمالحظاتهم على محمل الجد، فأكدت هذه النتائج على وجود فجوة ما بين مؤلفي 

 الكتب والمعلمين المنفذون للمنهاج على أرض الواقع.
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 حاتهااقتر وا توصيات الّدراسة 2.5

 
 في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

  نتائج الدراسة.لمناقشة نتائج هذه الدراسة مع مركز المناهج وتزويدهم ب عقد ورشة عمل سريعة
تطوير وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة للمرحلة األساسية في ضوء قائمة العناصر  .1

 األساسية التي قدمتها الدراسة.
تعليمية التي تضمن التوزان إثراء منهاج "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع باألنشطة والمواقف ال .2

الجوانب المعرفية والمهارية يراعي  وفق نظامط العريضة لمنهاج العلوم المطور بين جميع الخطو 
 يأخذ بعين االعتبار الخصائص النمائية لطالب صفوف المرحلة األساسية الدنيا.و  والوجدانية

اطالعهم على وثيقة الخطوط  عقد ورشات عمل موسعة لمعلمي العلوم للمرحلة األساسية يتم فيها .3
لتعامل مة والخاصة لمنهاج العلوم الجديد، وآليات االعريضة لمنهاج العلوم المطور، واألهداف العا

 ختالف بينه وبين المنهاج القديم.مع محتوى المنهاج الجديد القائم على األنشطة، ومدى اال
يق الخطوط حتاجه المعلم لتحقإعداد دليل لمعلمي العلوم للمرحلة األساسية يتضمن كل ما ي .4

 كيفية توظيف أساليب التقويم البديل في تقويم العملية التعليمية.العريضة لمنهاج العلوم، ويوضح 
 ضرورة توفير المواد والوسائل التوضيحية الالزمة لتحقيق األهداف المرجوة. .5
 ألساسية.للمرحلة ا "العلوم والحياة"مراعاة معايير اإلخراج الفني عند تصميم كتب  .6
م وجود أخطاء علمية وطباعية مراجعة الصور واألشكال الواردة في الكتب بشكل دقيق لضمان عد .7

 تدقيق محتوى المنهاج بشكل جيد، والتأكد من مطابقة الصور للمحتوى.فيها، و 
ضرورة األخذ بآراء المعلمين عند تصميم المناهج التعليمية، وعدم االكتفاء بمشاركة عدد ضئيل  .8

إذ إن المعلم هو أول من يتفاعل مع المنهاج بكل عناصره، وهو الذي يقرر كيفية تنفيذ هذا منهم، 
المنهاج في فصله الدراسي، مما يجعل من مشاركته في كل مراحل تطوير المنهاج أمرًا ذا أهمية 

 عالية.
حياة ضرورة مراجعة التسلسل المنطقي لوحدات ودروس المنهاج الجديد بما يتوافق مع الطبيعة و  .9

 الطالب إلحداث ترابط خارجي جيد بين المحتوى وبيئة الطالب.
 تقويم منهاج العلوم للمرحلة األساسية المطور وفقًا لمعايير عالمية. .10
للتعرف على مدى نة أكبر تشمل جميع محافظات الوطن بشكل أوسع وعلى عيإجراء دراسات  .11

مكونات البنية المعرفية  - التربوية الحديثةامتالك معلمي العلوم للمرحلة األساسية الدنيا للمفاهيم 
 كفايات توظيف التعليم اإللكتروني -ومدى انعكاس ذلك على تعلم طلبتهم  لمحتوى منهاج العلوم

 منهاج العلوم المطور. أهدافوالتي تساعد على تحقيق 
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 التربوية.
 

، مكتب التربية العربي لدول 3، طإطار مرجعي للتقويم التربوي(. 2001) .الدوسري، إبراهيم مبارك
 الخليج، الرياض.

 
 فيالعلوم بالمرحلة المتوسطة  مقرراتتقويم محتوى (. 2010) .رم اهلل بركات محمد، غيالزهران

غير منشورة،  رسالة دكتوراه. "TIMSSوالرياضيات "الدراسة الدولية للعلوم  ضوء متطلبات اتجاهات
 ، السعودية.مكة المكرمة، جامعة أم القرىكلية التربية، 

 
 1ط ،لعالمية المعاصر في مناهج العلوم وتدريسهااالتجاهات ا(. 2010) .زيتون، عايش محمود

 ، عمان، األردن.للنشر والتوزيع دار الشروق
 

تقويم تنظيم محتوى كتب الرياضيات للصفوف: )السابع، والثامن، (. 2008) .خالد خميس، السر
مجلة الجامعة  ،في ضوء نظريات التعلم والتعليم المعرفية (،األساسية في )فلسطين والتاسع(

 .(444-411) (:1) 16 مج ،اإلنسانية(سالمية )سلسلة الدراسات اإل
 

براهيمو  .سعادة، جودت للنشر  ، دار الفكر4ط ،المنهاج المدرسي المعاصر(. 2004) .عبد اهلل ،ا 
 األردن. ،، عمانوالتوزيع
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 في األساسية العليا للمرحلة الفلسطينية العلوم مناهج تقويم محتوى(. 2011) .أحمد ، تهانيسعيد
 فلسطين.غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر،  ،العالمية المعايير ضوء

 
دار ديبونو  ،تخطيط المناهج وتنظيمها بين النظرية والتطبيق(. 2004) .سالمة، عادل أبو العز

 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
 

 .األردن ،دار الثقافة ،لمعاصرةتخطيط المناهج ا .(2008) .سالمة، عادل أبو العز
 

مجلة  ،دور المناهج التربوية وطرائق التدريس في التنمية البيئية (.2014) .سلمان، هدى محمد
 .(195-178) (:40) العراق،، البحوث التربوية والنفسية

 
شحاته، حسن و عفيفي، يسري عفيفي. و مينا، فايز مراد. و سليمان، يحيى عطية. و . سليم، محمد صابر

دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان،  ،بناء المناهج وتخطيطها(. 2006)فراج، محسن حامد. و . سيد
 األردن.

 
، الرياض ،. الرياض: مكتبة الرشدالتقويم في المنظومة التربوية (.2004) .وسالم، أتزد علي. سيد،

 .المملكة العربية السعودية
 

مطبعة المعارف، كلية التربية،  ،باستخدام النماذجتقويم المناهج (. 1984الشبلي، إبراهيم مهدي. )
 الجامعة المستنصرية، بغداد.

 
تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في (. 2014) .الخوالدة، ناصر. الشبول، أسماء

 .(304-293) (:3) 10 مج ،المجلة األردنية في العلوم التربويةاألردن في ضوء نظرية الذكاءات 
 

. الدار المصرية اللبنانية، تصميم المناهج وقيم التقويم في العالم العربي(. 2008) .شحاتة، حسن
 .، مصرالقاهرة
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تقويم محتوى مناهج العلوم العامة للمرحلة األساسي الدنيا في (. 2009) .شحادة، إيمان محمود
ماجستير غير منشورة، . رسالة ومدى اكتساب طالب الصف الرابع لها ضوء متطلبات التنور الصحي

 فلسطين. غزة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،
 

 ضوء في العاشر األساسي للصف العلوم مقرر محتوى تقويم(. 2007) .منيب شحيبر، محمد سعيد
 فلسطين. غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، .اإلسالمية المعايير

 
تقويم محتوى كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية على ضوء مهارات  (.2012) .دصالح، صالح محم

 3 ج ،سات عربية في التربية وعلم النفسدرا مجلة ،التالميذ لها اكتساب التفكير البصري ومدى
(31:) (11-54). 
 

، العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم الموسوعة. م(2002) إسماعيل. ماهر صبري،
 الرياض. الرشد للنشر والتوزيع، مكتبة ،1ط

 
 دراسة تقويمية لمنهج العروض للمرحلة الثانوية في محافظات غزة(. 2009) .صالح ، جوادصالح

 ، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،غير منشورةرسالة ماجستير  ،من وجهة نظر معلمي اللغة العربية
 فلسطين. غزة،

 
 سسه،أمفهومه، استخدامها، نسانية: م اإل ليل المحتوى في العلو تح(. 2004) .أحمد مة، رشدييطع
 ، القاهرة، مصر.، مدينة نصردار الفكر العربي 2ط
 

تقويم كتب الفيزياء للمرحلة األساسية العليا من (. 1998) .إبراهيم موسى عبد الخالق، عصام
جامعة  غير منتشرة،، رسالة ماجستير وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظات شمال فلسطين

 النجاح الوطنية، فلسطين.
 

الدراسة التقويمية الشاملة لمنهاج التكنولوجيا (. 2009) .عمر، رشا. قباجة، زياد .عدس، محسن
 فلسطين. اإلدارة العامة للمباحث العلمية، مركز تطوير المناهج، ،الفلسطيني
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للصف العاشر  أهداف التربية البيئيةتقويم منهاج الجغرافيا في ضوء (. 2009) .عدوان، أحمد زكي
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة  ،الدراسات االجتماعية من وجهة نظر معلمي

 اإلسالمية، فلسطين.
 

مستوى جودة محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في (. 2009) .، محمد حسنالعرجا
، كلية التربية، الجامعة غير منشورةرسالة ماجستير  ،بة لهاومد اكتساب الطل ضوء المعايير العالمية

 فلسطين. غزة، اإلسالمية،
 

ة األولى، دار الميسرة، ، الطبعطرق وأساليب تدريس العلوم .(2010) .اهلل، ميشيل كامل عطا
 ردن.عمان، األ

 
عمان، . دار المناهج للنشر والتوزيع، المنهج والجودة الشاملة .(2008) .علي عطية، محسن

 األردن.
 

 ،، أدواته، وسائله اإلحصائيةمناهجه-التربية البحث العلمي في (. 2010) .عطية، محسن علي
 .، األردندار المناهج، عمان

 
أساسياته، واقعه، وأساليب ، المنهاج المدرسي. (2004) .، فتحيةاللولوو  .إسماعيل عفانة، عزو

 .، غزة، فلسطينمكتبة آفاق، 1، ط تطويره
 

. دار المسيرة اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس(. 2011) .محمد السيدعلي، 
 للنشر والتوزيع والطباعة. عمان، األردن.

 
)كتب التربية  تقويم وتطوير الكتب المدرسية للمرحلة األساسية .(2006عليمات، عبير راشد )
 .عمان، األردن ، دار الحامد للنشر والتوزيع،1طاالجتماعية والوطنية(. 

 
 الجودة معايير ضوء في متوسط األول للصف المطور العلوم كتاب تقييم(. 2012) .العنزي، عليان

رسالة ماجستير غير منشورة،  ،السعودية العربية بالمملكة العلوم معلمي نظر وجهة من العالمية
 جامعة اليرموك.
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 لوم المطورة بالصفوف الدنيا منتقويم محتوى كتب الع(. 2012) .ماجد شباب سعد ،الغامدي
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة أم  ،في ضوء معايير مختارة االبتدائيةالمرحلة 
 السعودية.المملكة العربية القرى، 

 
تطور محتوى منهج العلوم في المرحلة االبتدائية في المملكة العربية (. 2003) .الغياض، راشد

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة االتجاهات العالمية الحديثةالسعودية في ضوء 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية.

 
معايير  تقويم محتوي كتب العلوم للمرحلة المتوسطة في ضوء (.2015) .الفالح، سلطانة بنت قاسم

 .(696-662) (:166) 1 ج ،مصر ،األزهر جامعة، التربية ،االقتصاد المعرفي
 

 .، دار الشروق، القاهرةالمدخل إلى التدريس .(2010) .الفتالوي، سهيلة محسن كاظم
 

 االبتدائيةتقويم محتوى مقررات العلوم المطورة بالمرحلة  (.2012) .الفهيدي، هذال بن عبيد عياد
والعلوم للرياضيات  متطلبات دراسة التوجهات الدولية السعودية في ضوء في المملكة العربية

(TIMSS)،  غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. دكتوراهرسالة 
 

تحليل محتوى منهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء (. 2012) .القحطاني، وضحى
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمام الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات TIMSSمتطلبات 
 د اإلسالمية، السعودية.ن سعو محمد ب

 
تقويم محتوى منهج العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير  (.2015) .القرني، مسفر خفير سني

 .(46-524) (:60) ،مصر، جامعة طنطا ،مجلة كلية التربية. (4mat) نموذج الفورمات
 

مقدمة في  (.2014) د.عساف، محمو الخوالدة، مؤيد أحمد. و أبو لطيفة، رائد. و . القضاة، بسام
 .، األردنعّمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،المناهج التربوية الحديثة

 
، ، دار الفكر القاهرةتصميم التدريس .(2000)قطامي، نايفة. و أبو جابر، ماجد. و . قطامي، يوسف

 .مصر
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وطرق  جمعجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناه(. 2003) .علىل، ماللقاني، أحمد والج
 .، مصرللنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة الكتب عالم ،3، ط التدريس

 
التعليم  تقويم محتوى مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة العليا من(. 2004) .صبحي اللولو، فتحية

"التربية في  مؤتمر التربوي األولالبحث مقدم إلى . األساسي في ضوء المستحدثات العلمية المعاصرة
، غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، الجزء األول، 24/11/2004-23،طين وتغيرات العصر"فلس

 فلسطين.
 

تقويم منهج الرياضيات للصف الخامس األساسي في الجمهورية العربية (. 2013) .المحرز، هناء
، العراق، دمجلة كلية ا داب جامعة بغدا، على ضوء مستويات التفكير الهندسي لفان هايل السورية

(106:) (681-738).  
 

تقويم مناهج (. 2012) .يوسف، فادية ديمتري .شعير، إبراهيم محمد .محمد، شرين السيد إبراهيم
مجلة كلية واالعتماد، التعليم  العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة

 .(595-559)(: 79) 1 ج ،مصر، التربية بالمنصورة
 

تحليل محتوى المنهج في العلوم (. 2012) .عبد العظيم، ريم أحمدو  .محمد، وائل عبد اهلل
 ، األردن.عمان ،والتوزيع دار المسيرة للنشر ،اإلنسانية

 
 –: مفاهيمها المناهج التربوية الحديثة (.2016) .دو محممحمد  الحيلة،و  أحمد. توفيقمرعي 

 األردن. عمان، سيرة،دار الم ،عملياتها –أسسها  –عناصرها 
 

درجة تمثيل كتب الرياضات المدرسية للصفوف )من الرابع (. 2005) .المساعفة، أحمد جميل أحمد
، (TIMSS-R)وحتى الثامن( في األردن للمفاهيم الرئيسية ولشكل ومستويات األسئلة في اختبار 

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، األردن.
 

م محتوى مناهج علوم المرحلة األساسية الدنيا في تقوي(. 2011) .ن سالم مصطفىالمصري، عدنا
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر،  ،لبياجيه ضوء المستويات المعرفية

 فلسطين.
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تقويم كتاب العلوم العامة للصف السادس األساسي (. 2003) .خالد مصطفى محمد ،مصطفى
في مديريات التربية  علوم للصف السادس األساسيال معلمي نظر جهةمن و  لسطيني"الف المنهاج"

 كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. ،والتعليم في محافظات شمال فلسطين
 

في ضوء  تقويم منهاج الجغرافيا في المرحلة األساسية العليا (.2010) .نسيم نصر خميس ،مصلح
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين. ،العالمية بعض االتجاهات

 
دار  ،3ط، مشكالت تربوية معاصرة .(2013) .الجغيمان، محمد عبد اهللو  .المعايطة، عبد العزيز
 .األردن ،عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع

 
عملية المعلم في ضوء المستويات  ابط(. ضو 2005) عزت. محمدعبد الموجود، و . يماءالمغربي، الش

الجمعية  ، القاهرة"المعيارية"مناهج التعليم والمستويات  المؤتمر العلمي السابع عشر المعيارية،
 .(276-257) :1 القاهرة، مصر، ،عين شمس ، جامعةالتدريسالمصرية للمناهج وطرق 

 
في ضوء نسق  االبتدائيةلمرحلة تقويم مناهج العلوم ل (.2016) .الموجي، أماني محمد سعدالدين

 ،السعوديةالمملكة العربية  ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،للقيم العلمية بمصر مقترح
(75:) (513-473). 
 

للصف  واإلسرائيليةالعلوم الفلسطينية  تقويم محتوى كتب(. 2012) .صالح احمد عطية، موسى
، كلية غير منشورة رسالة ماجستير (.مقارنة راسة)د (TIMSS) الرابع األساسي في ضوء معايير

 فلسطين. غزة، التربية، الجامعة اإلسالمية،
 

كلية التربية،  .تنظيماتها –عناصرها  –أسسها  –المناهج، مفهومها (. 2002) .موسى، فؤاد محمد
 جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية.

 
أسئلة كتب العلوم بالمرحلة االساسية وأنشطتها في تقويم  (.2011) .محمد معبد الحليياد االنجار، 

 4 ج ،مصر، عين شمس، لة كلية التربيةمج ،المملكة العربية السعودية في ضوء االهداف المرجوة
(35:) (545-569). 
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تصور مقترح لتطوير محتوي كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية (. 2014) .محمود ، تيسيرنشوان
 ،اإلنسانية(العلوم  سلسلة)األقصى مجلة جامعة  ،د التفكير في العلومبفلسطين في ضوء بعض أبعا

 .(276-228) (:1) 18مج 
 

 ضوء في األساسي الخامس للصف الفلسطيني العلوم كتاب محتوى تحليل(. 2013) .نور، زهرة
. العليا األساسية للمرحلة العلوم معلمي نظر وجهة من وتقويمه العلوم العالمية لمحتوى المعايير

 كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
 

دار  1ط سية.اتحليل مضمون المناهج الدر  .(2011) .عطية، محسنو  .الهاشمي، عبد الرحمن
 .، األردنصفاء للنشر والتوزيع، عمان

 
تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في المنهاج (. 2009هندي، سمية شاتي. )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.الفلسطيني: دراسة نقدية
 

الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة. الغدارة العلمية (. 2015) .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
 ، مركز المناهج، رام اهلل، فلسطين.للمباحث العلمية

 
الجزء  ،كتاب "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي(. 2016) .الفلسطينية وزارة التربية والتعليم

 طبعة تجريبية، مركز المناهج، رام اهلل، فلسطين. ،األول
 

الجزء  ،كتاب "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي(. 2016) .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
 اهلل، فلسطين.طبعة تجريبية، مركز المناهج، رام  ،الثاني

 
الجزء  ،كتاب "العلوم والحياة" للصف الرابع األساسي(. 2016) .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

 طبعة تجريبية، مركز المناهج، رام اهلل، فلسطين. ،األول
 

، الجزء كتاب "العلوم والحياة" للصف الرابع األساسي(. 2016) .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
 طبعة تجريبية، مركز المناهج، رام اهلل، فلسطين. اني،الث
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مركز وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية، (. 2016) .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
 المناهج، رام اهلل، فلسطين.

 
رة دار المسي ،أسس بناء المناهج وتنظيمها(. 2007) .المفتي، محمد أمينو  .حلمي أحمد، الوكيل

 .عمان ،للنشر والتوزيع
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 أسماء السادة المحكمين
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 لمحكمينأسماء السادة ا

 مكان العمل التخصص المؤهل العلمي االسم م
 جامعة القدس مناهج وطرق تدريس دكتوراه زياد محمد قباجة 1
 جامعة القدس تكنولوجيا التعليم دكتوراه إبراهيم عرمان 2
 جامعة القدس مناهج وطرق تدريس دكتوراه إيناس ناصر 3
 القدسجامعة  مناهج وطرق تدريس دكتوراه عفيف زيدان  4
 جامعة القدس تربية عملية دكتوراه غسان سرحان 5
 جامعة القدس تربية ابتدائية دكتوراه إبراهيم صليبي 6
 جامعة القدس إدارة تربوية دكتوراه علي أبو راس 7
 جامعة القدس مناهج وطرق تدريس دكتوراه بعاد الخالص 8
حسن عبد  محمد 9

 شاهين الفتاح
 جامعة القدس المفتوحة ومأساليب تدريس عل اهدكتور 

 جامعة القدس المفتوحة أساليب رياضيات دكتوراه عادل ريان 10
 جامعة القدس المفتوحة قياس وتقويم دكتوراه خالد كتلو 11
 مركز المناهج شريعة اهدكتور  إياد جبور 12
مناهج وطرائق تدريس  دكتوراه عزام احدوش 13

 عامة
 التربية والتعليم وزارة

 جامعة النجاح ج وطرق تدريسمناه دكتوراه محمود شمالي 14
 مركز المناهج فيزياء ماجستير أحمد سياعرة 15
وزارة التربية والتعليم  تربوية إدارة ماجستير مجدي معمر 16

 العالي
 التربية والتعليم وزارة عامة أساليب تدريس ماجستير سامي المصري 17
 التربية والتعليم وزارة أساليب تدريس عامة ماجستير كمال منسي 18
 تربية والتعليمال وزارة دريس العلومأساليب ت ماجستير نائلة الكركي 19

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-546069955462753/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-546069955462753/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-546069955462753/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-546069955462753/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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 (2ملحق رقم )

 

وثيقة الخطوط العريضة الواجب توافرها في عناصر ال
 لمنهاج "العلوم والحياة"
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 "العناصر الواجب توافرها في وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة

 عناصر وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم والحياة م
 التوافر

 ال نعم
   ."العلوم والحياة"ج امنهرؤية  1
   ."العلوم والحياة"ج اأهمية منه 2
   ."العلوم والحياة"ج اأسس بناء منه 3

   ومرتكزاته. "العلوم والحياة"ج ادواعي تطوير منه 4

   ."العلوم والحياة"ج ااالتجاهات الحديثة في تطوير منه 5

   ."العلوم والحياة"ج ااألهداف العامة لمنه 6
   )مصفوفة المدى والتتابع( "العلوم والحياة"ج اتوى منهمح 7

   ."العلوم والحياة"ج انواتج التعليم المتوقعة في منه 8

   ."العلوم والحياة"ج االمعايير والمؤشرات لمنه 9

   خريطة الموضوعات. 10

   ."العلوم والحياة"استراتيجيات التعليم والتعلم في  11

   ."العلوم والحياة"ج اريس منهمداخل حديثة في تد 12

   ."العلوم والحياة"األنشطة التعليمية في  13
   ."العلوم والحياة"تكنولوجيات التعليم ومصادر التعلم في مادة  14
   ."العلوم والحياة"ج اأساليب تقويم منه 15
   ."العلوم والحياة"مواصفات تأليف كتب  16

   لص. "العلوم والحياة"ج امنهمواصفات إعداد دليل المعلم ل 17

   ."العلوم والحياة"مواصفات إخراج كتب  18

   ."العلوم والحياة"ج االخطة الزمنية لتدريس منه 19

   وفروع العلم األخرى. "العلوم والحياة"الدمج بين مادة  20

   المجموع



165 
 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )

 

حياة" نتائج مقابلة السادة مؤلفي منهاج "العلوم وال
 للصفين الثالث والرابع األساسي
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 "العلوم والحياة"نتائج مقابلة السادة مؤلفي منهاج 
حرصًا على الوصول إلى صياغة دقيقة للخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة"، والتعرف على 

بعض  الخطوات اإلجرائية المتبعة أثناء تصميم منهاج "العلوم والحياة"، تم عقد مقابلة شخصية مع
السادة المشاركين في تأليف منهاج "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع، وفيما يلي بيان لطبيعية 

 المقابلة ونتائجها.
 

 أواًل: أسماء السادة مؤلفي المنهاج المشاركين في المقابلة:
 بو الربد. مروان أً  .1
 أ. محمد قرارية .2
 أ. أماني شحادة  .3
 أ. بيان المربوع  .4
 الحيأ. سعيد الم  .5
 أ. منى الخزندار  .6
 أ. ماجدة مغاري  .7

 ثانيًا: األسئلة التي تم طرحها على السادة مؤلفي المنهاج:
 محتوى كتب العلوم والحياة؟ط العريضة عند و الخط يقطبتم تكيف  .1
 اختيار المحتوى المعرفي للمنهاج؟ عندبها  تم األخذما المعايير التي  .2
 المنهاج؟تصميم بعين االعتبار أثناء  تم أخذهالتي السائدة واوالبيئية ما الظروف المدرسية  .3
 للصفين الثالث والرابع؟ "العلوم والحياة"الربط بين عناصر منهاج  تم انجازكيف  .4
 صفين الثالث والرابع؟لل "العلوم والحياة"كيف تم تحقيق التكامل بين جميع مواد منهاج  .5
للصفين الثالث  "العلوم والحياة"نهاج في تحقيق األهداف المرجوة في م تصميم المنهاجكيف أسهم  .6

 والرابع؟
 كيف تم التعامل مع المالحظات والتغذية الراجعة عند تطبيق المنهاج؟ .7
 ؟بين الطلبة لفروق الفرديةاالمنهاج  راعيكيف ي .8
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 ثالثًا: نتائج المقابالت:
 أسفرت المقابالت عن النتائج التالية:

 
المحتوى: حيث تم عند تصميم اج العلوم الفلسطيني لمنه ط العريضةو الخطاعتماد المؤلفين على  .1

التسلسل والتتابع لمنهاج العلوم والصحة والمهارات للمنهاج، ومصفوفة  دراسة الغايات واألهداف العامة
( للمجاالت الثالثة )علوم الحياة والبيئة، علوم المادة والطاقة، علوم األرض والفضاء(، 9-1للصفوف )

 (.9-1لعلوم والحياة للصفوف )ومصفوفة عناصر منهاج ا
 تم االعتماد على المعايير اآلتية عند تصميم محتوى منهاج العلوم والحياة: .2

 
 المحتوى وصدق والنتاجات، باألهداف المحتوى ارتباط حيث من ى:المحتو  بقيمة متصلة معايير (أ

 والمشكالت ولهح تحدث التي الظواهر فهم على والمساعدة الطالب بواقع وارتباطه داللته. وأهمية
 والعمق. الشمول بين والتوازن حلها، على والعمل عنها الناجمة

حيث تم صياغة  ميولهم، يراعي للطلبة جاذب محتوى وضع تم حيث :التعلم بعملية متصلة معايير  (ب
 والمهارات على أنشطة فنية ورياضية وألعاب ودراما وقصص مناسبة للمرحلة النمائية. المعارف

 االجتماعية الطلبة حاجات يراعي محتوى وضع تم حيث وقدراتهم: الطلبة حاجاتب متصلة معايير (ج
 الحياة. تومسؤوليا العمل ومجاالت واالنفعالية والصحية

 األفقي التسلسل ومراعاة والحقائق والمبادئ المفاهيم طرح في والشمولي: العلمي المنطق مراعاة (د
 المختلفة. فوفالص ومع المواد بقية مع العلمية للمادة والعمودي

 ومن االصعب الى السهل من كالتدرج االستيعاب عملية في المؤثرة التدريسية: القواعد مراعاة (ه
 المجرد. الى المحسوس

 التربوي المعرفي )المجال للعلم المنطقية واألسس والمعرفية والتعليمية والتربوية النفسية االسس مراعاة (و
 حركي(. والنفس الوجداني والمجال

 ومعالجتها. تساؤالتهم عن واالجابة وبيئتهم المتعلمين: بخبرات المحتوى رتباطا مراعاة (ز
 تم مراعاة الظروف المدرسية والبيئية عند تصميم المنهاج، من حيث: .3

 
حيث تم مراعاة وجود المدارس الفلسطينية في ثالث مناطق جغرافية )مخيم، قرية، موقع المدرسة:  (أ

 ومدينة(.
 الزمة لتطبيق األنشطة، مع مراعاة خصوصية البيئة الفلسطينية.ال توفر المواد واألدوات: (ب
 من مالعب وساحات ومختبرات ومكتبات. المرافق المدرسية: (ج
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 من حيث المساحة والمقاعد وعدد الطلبة ومصادر التعلم والتقنيات. البيئة الصفية: (د
 التعلم التعاوني ومجموعات العمل الجماعي. العالقات بين الطلبة والمعلم: (ه

 العتماد على مبدأ أن الطالب هو محور العملية التعليمية:ا .4
حيث تم االبتعاد عن الحشو واألسلوب التقليدي في تدريس المادة العلمية فكانت أنشطته قريبة من واقع 
المتعلمين ومن الواقع الفلسطيني بأنشطة أدواتها في متناول الجميع ومن البيئة المحلية ويسهل توفيرها 

ناء حتى وان كان هناك بعض المدارس غير مجهزة بمعدات وأدوات مخبرية فأغلب دون جهد أو ع
 االنشطة سهلة ويسهل التعامل معها ومن الواقع.

 والتكامل بين عناصر المنهاج:  الربط .5
 
تم بناء أنشطة تعليمية واضحة يتفاعل معها الطالب لبناء المعارف والمهارات واستنتاج  الربط: (أ

 نشطة تقويمية للكشف عن مدى تعلم الطلبة لكل هدف أو نتاج.المحتوى التعليمي وأ
: بين جميع مواد المنهاج عن طريق التكامل العمودي من حيث نمو المفاهيم والمهارات التكامل (ب

بحيث تراعي المرحلة النمائية للطلبة. والتكامل األفقي عن طريق االعتماد على المبدأ الحلزوني 
 في تصميم المقرر الدراسي. 

راعاة المهارات األساسية التي يجب اتقانها في كل مرحلة صفية باالعتماد على التطور الفكري والنمو م .6
العقلي للطفل، حيث تم بناء أنشطة جاذبة متنوعة لكل هدف موجهة للطالب ليتفاعل معها لمساعدته 

ى تحقق األهداف على بناء معارفه ومهاراته واكتساب االتجاهات والقيم وأنشطة تقويمية تكشف عن مد
 المرجوة.

قام فريق التطوير بجمع المالحظات والتغذية الراجعة ودراستها ونقاشها والتأكد من مدى دقتها  .7
 وصحتها، واالستفسار عن صحتها من المختصين والخبراء )محكمين( ثم يتم تعديلها.

 راعى المحتوى الفروق الفردية بين الطلبة من خالل: .8
 
 ت التعلم النشط وخاصة مجموعات العمل.التركيز على استراتيجيا (أ

 التدرج في طرح األسئلة من السهل الى الصعب. (ب
 االهتمام بطلبة االحتياجات الخاصة عند صياغة األنشطة. (ج
 مراعاة أنماط الذكاء المتعدد لدى المتعلمين. (د
تنوع استراتيجيات التدريس والتي تعتمد على منهج النشاط والسرد القصصي وحل المشكالت  (ه

 ستقصاء والمشاريع وقضايا البحث والتفكير واستخدام التكنولوجيا.واال
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مراعاة أساليب التقويم التكويني المستمر والبديل الذي ال يعتمد على حفظ الطالب للمعلومات فقط  (و
وانما يراعي فهم الطلبة للمعرفة وتطبيقها عمليًا ليتابع مسيرة المتعلم بشكل مستمر لتحديد مناطق 

لديه وسبل التعامل معها من خالل تكليفات تطبيقية من مهام وواجبات ينبغي  القوة والضعف
 إنجازها.

االهتمام بجوانب الفهم والممارسة والتطبيق للمعلومات دون االقتصار على التلقين والحفظ  (ز
معتمدين على النظرة التربوية الحديثة للتعلم والتي تعتمد على أن العملية التعليمية عملية تفاعلية 

 بين المعلم والمتعلم.
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 (4ملحق رقم )

 

لخطوط العريضة لمناهج العلوم القائمة النهائية ل
 المطورة العامة الفلسطينية
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 المطورة لخطوط العريضة لمناهج العلوم العامة الفلسطينيةالقائمة النهائية ل

( خطـًا عريضـًا، وينبثـق 16المطورة ) لخطوط العريضة لمناهج العلوم العامة الفلسطينيةتتضمن قائمة ا
  ( مؤشرًا فرعيًا، وهي مرتبة كما يلي:54منها )

 
 الكون: إبداع في الخالق عظمة بيان إلى المناهج سعىت (1)
 .وعال جل الخالق عظمة عن شريفة وأحاديث قرآنية آيات المحتوى يتضمن -
 .والطبيعة الكون تنظيم على اهلل قدرة ُتظهر مواقف المحتوى يتضمن -
 منهاج العلوم إلى جعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية التعلمية:يسعى محتوى  (2)
 يراعي المحتوى الخبرات السابقة للطلبة. -
 ُيحدد المحتوى الكفايات ونتاجات التعلم. -
 ُيراعي المحتوى ميول وحاجات واستعدادات الطلبة. -
 ة:لى تنظيم التعلم حول مفاهيم رئيسيسعى محتوى منهاج العلوم إ (3)
 ة.توى حول مفاهيم وأفكار رئيسالمح يتركز -
 .اً يعرض المحتوى مفاهيم مترابطة تتصل ببعضها بعض -
من  –من المحسوس إلى المجرد  –يراعي المحتوى التدرج في بناء المفهوم )من السهل للصعب  -

 المألوف إلى غير المألوف(
 يربط المحتوى المفاهيم الرئيسية بالمفاهيم السابقة. -
 إلى توظيف التكنولوجيا: يسعى محتوى منهاج العلوم (4)
 يتضمن المحتوى أنشطة تتطلب استخدام التقنيات التكنولوجية. -
 يوجه المحتوى الطلبة إلى استخدام شبكة االنترنت في البحث عن المعلومات. -
 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تحقيق التكامل األفقي والرأسي: (5)
 يراعي المحتوى خبرات التعلم خالل سنوات الدراسة. -
 اعي المحتوى التدرج من البسيط إلى المعقد.ير  -
 يراعي المحتوى التكامل بين العلوم والمواد األخرى. -

 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة معارف علمية أساسية متعلقة بمفاهيم كبرى: (6)
 يوظف المحتوى المعرفة العلمية في فهم البيئة وحمايتها واستثمارها. -
 العلمية في تفسير ظواهر طبيعية.يوظف المحتوى المعرفة  -
 يوظف المحتوى المعرفة العلمية في حل مشكالت حياتية. -
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 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة عمليات العلم: (7)
 يتضمن المحتوى أنشطة عملية تشجع على المالحظة، التصنيف والقياس. -
 يتضمن المحتوى أنشطة عملية تشجع على التفسير والتجريب -
 المحتوى أنشطة عملية تشجع على استخدام األرقام.يتضمن  -
 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات تفكير ومهارات عقلية مختلفة: (8)
 يتضمن المحتوى أنشطة عملية تشجع على التفكير الناقد. -
 يتضمن المحتوى أنشطة عملية تشجع على التفكير اإلبداعي. -
 على حل المشكالت الحياتية. يتضمن المحتوى أنشطة عملية تشجع -
 يتضمن المحتوى عرضًا لطرق الحصول على المعلومات وتوثيقها. -
 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات أدائية: (9)
 يعرض المحتوى أنشطة تتضمن استخدام أدوات الرسم والتلوين. -
 يعرض المحتوى أنشطة تتضمن استخدام أجهزة القياس. -
 شطة تتضمن إجراء التجارب العملية.يعرض المحتوى أن -
 يعرض المحتوى أنشطة تتضمن تصميم شعارات وملصقات. -
 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة اتجاهات وميول علمية: (10)
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز حب االستطالع، والمثابرة والدقة. -
 لمية.يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز األمانة والنزاهة الع -
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز االنفتاح الذهني. -
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز االتجاه نحو تعلم العلوم. -
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز االتجاه نحو استخدام العلوم في حل المشكالت. -
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز االتجاه نحو البيئة الفلسطينية. -
 توى أنشطة علمية تشجع على االشتراك في األندية العلمية.يتضمن المح -
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية تشجع على المشاركة في النشاطات الالصفية. -
 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تنمية الحس الجمالي: (11)
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية قائمة على المالحظة الدقيقة والمستمرة للطبيعة. -
 شطة علمية تنمي اإلحساس بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.يتضمن المحتوى أن -
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية تشجع على التفاعل اإليجابي مع الطبيعة. -
 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تعزيز أوجه التقدير لدى الطلبة: (12)
 ة العلمية.يتضمن المحتوى مواقف ُتشير إلى مكانة ودور علماء العرب والمسلمين في بناء الحضار  -
 يتضمن المحتوى مواقف ُتشير إلى تقدير العمل اليدوي وممارسته وتقدير العاملين فيه. -
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 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة مهارات حياتية: (13)
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز إدارة الذات وفهمها وتقييمها وتحفيزها. -
 عالقات اجتماعية إيجابية.يتضمن المحتوى أنشطة علمية قائمة على بناء  -
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية قائمة على العمل الثنائي والعمل التعاوني. -
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية تدعو للمحافظة على الصحة والبيئة. -
 يتضمن المحتوى أنشطة علمية تؤكد على ممارسة قواعد السالمة واألمان. -
 على االتصال والتواصل: يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تنمية القدرة (14)
 يتضمن المحتوى أنشطة ُتمكن الطالب من التواصل العلمي اللفظي. -
 يتضمن المحتوى أنشطة ُتمكن الطالب من التواصل العلمي الكتابي. -
 يتضمن المحتوى أنشطة ُتمكن الطالب من التواصل العلمي الرمزي. -
قانية مالئمة لفهم ا ثار يسعى محتوى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة ثقافة علمية وت (15)

 المتبادلة لكل من العلم والتقانة والمجتمع والبيئة وتساعد على اتخاذ قرارات واعية:
 يتضمن المحتوى قضايا علمية تبين التفاعل بين العلم والتقانة والمجتمع. -
 يطرح المحتوى أنشطة تظهر اآلثار اإليجابية للتكنولوجيا على المجتمع. -
 طة تبين مجاالت العمل والمهن المرتبطة بالتخصص العلمي.يتضمن المحتوى أنش -
 يسعى محتوى منهاج العلوم إلى تحقيق العدالة: (16)
 يتضمن المحتوى أنشطة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. -
 يتضمن المحتوى مواقف تعزز حق الجميع بالتعلم. -
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 (5ملحق رقم )

ين أداة تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصف
الثالث والرابع في ضوء الخطوط العريضة لمنهاج 

 العلوم العامة الفلسطينية
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أداة تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع في ضوء الخطوط 
 العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية

 المؤشرات الخطوط العريضة
 التكرارات 

 المجموع تكرار
سعى المناهج ت (1)

ى بيان عظمة إل
الخالق في إبداع 

 الكون.

يتضمن المحتوى آيات قرآنية وأحاديث  .1
 شريفة عن عظمة الخالق جل وعال.

  

يتضمن المحتوى مواقف ُتظهر قدرة اهلل  .2
 على تنظيم الكون والطبيعة.

  

( يسعى محتوى 2)
منهاج العلوم إلى 
جعل المتعلم محورًا 
للعملية التعليمية 

 التعلمية.

   حتوى الخبرات السابقة للطلبة.يراعي الم .3
   ُيحدد المحتوى الكفايات ونتاجات التعلم. .4
ُيراعي المحتوى ميول وحاجات  .5

   واستعدادات الطلبة.

( يسعى محتوى منهاج 3)
لى تنظيم التعلم العلوم إ

 .ةحول مفاهيم رئيس

يتركز المحتوى حول مفاهيم وأفكار  .6
 رئيسية.

  

بطة تتصل وى مفاهيم مترايعرض المحت .7
 .اً بعضببعضها 

  

يراعي المحتوى التدرج في بناء المفهوم  .8
من المحسوس إلى  –)من السهل للصعب 

 من المألوف إلى غير المألوف( –المجرد 
  

ة بالمفاهيم يربط المحتوى المفاهيم الرئيس .9
 السابقة.

  

يسعى محتوى  (4)
منهاج العلوم إلى 

توظيف 
 .التكنولوجيا

تتطلب استخدام  يتضمن المحتوى أنشطة (5)
 التقنيات التكنولوجية.

  

يوجه المحتوى الطلبة إلى استخدام شبكة  (6)
 االنترنت في البحث عن المعلومات.

  

  يراعي المحتوى خبرات التعلم خالل  (6)يسعى محتوى  (5)
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 المؤشرات الخطوط العريضة
 التكرارات 

 المجموع تكرار
منهاج العلوم إلى 
تحقيق التكامل 

 .األفقي والرأسي

 سنوات الدراسة.
 يراعي المحتوى التدرج من البسيط إلى (7)

 المعقد.
  

يراعي المحتوى التكامل بين العلوم والمواد  (8)
 األخرى.

  

( يسعى محتوى منهاج 6)
العلوم إلى إكساب الطلبة 
معارف علمية أساسية 

 متعلقة بمفاهيم كبرى

يوظف المحتوى المعرفة العلمية في فهم  (9)
 البيئة وحمايتها واستثمارها.

  

يوظف المحتوى المعرفة العلمية في  (10)
 واهر طبيعية.تفسير ظ

  

يوظف المحتوى المعرفة العلمية في  (11)
 حل مشكالت حياتية.

  

يسعى محتوى  (7)
منهاج العلوم إلى 
إكساب الطلبة 

 عمليات العلم

يتضمن المحتوى أنشطة عملية تشجع  (12)
 على المالحظة، التصنيف والقياس.

  

يتضمن المحتوى أنشطة عملية تشجع  (13)
 على التفسير والتجريب

  

توى أنشطة عملية تشجع يتضمن المح (14)
 على استخدام األرقام.

  

يسعى محتوى منهاج  (8)
العلوم إلى إكساب 
الطلبة مهارات تفكير 
ومهارات عقلية 

 مختلفة

يتضمن المحتوى أنشطة عملية تشجع  (15)
 على التفكير الناقد.

  

يتضمن المحتوى أنشطة عملية تشجع  (16)
 على التفكير اإلبداعي.

  

ة تشجع يتضمن المحتوى أنشطة عملي (17)
 على حل المشكالت الحياتية.

  

يتضمن المحتوى عرضًا لطرق  (18)
 الحصول على المعلومات وتوثيقها.

  

يسعى محتوى منهاج  (9)
العلوم إلى إكساب 

يعرض المحتوى أنشطة تتضمن  (19)
 استخدام أدوات الرسم والتلوين.

  



177 
 

 المؤشرات الخطوط العريضة
 التكرارات 

 المجموع تكرار
يعرض المحتوى أنشطة تتضمن  (20) الطلبة مهارات أدائية

 استخدام أجهزة القياس.
  

يعرض المحتوى أنشطة تتضمن إجراء  (21)
 التجارب العملية.

  

يعرض المحتوى أنشطة تتضمن  (22)
 تصميم شعارات وملصقات.

  

يسعى محتوى منهاج  (10)
العلوم إلى إكساب 
الطلبة اتجاهات 

 وميول علمية

يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز  (23)
 حب االستطالع، والمثابرة والدقة.

  

لمية تعزز يتضمن المحتوى أنشطة ع (24)
 األمانة والنزاهة العلمية.

  

يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز  (25)
 االنفتاح الذهني.

  

يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز  (26)
 االتجاه نحو تعلم العلوم.

  

يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز  (27)
االتجاه نحو استخدام العلوم في حل 

 المشكالت.
  

تعزز يتضمن المحتوى أنشطة علمية  (28)
 االتجاه نحو البيئة الفلسطينية.

  

يتضمن المحتوى أنشطة علمية تشجع  (29)
 على االشتراك في األندية العلمية.

  

يتضمن المحتوى أنشطة علمية تشجع  (30)
 على المشاركة في النشاطات الالصفية.

  

يسعى محتوى منهاج  (11)
العلوم إلى تنمية 

 الحس الجمالي

يتضمن المحتوى أنشطة علمية قائمة  (31)
 على المالحظة الدقيقة والمستمرة للطبيعة.

  

يتضمن المحتوى أنشطة علمية تنمي  (32)
اإلحساس بالمسؤولية تجاه البيئة 
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 المؤشرات الخطوط العريضة
 التكرارات 

 المجموع تكرار
 والمجتمع.

يتضمن المحتوى أنشطة علمية تشجع  (33)
 على التفاعل اإليجابي مع الطبيعة.

  

يسعى محتوى منهاج  (12)
العلوم إلى تعزيز 
أوجه التقدير لدى 

 الطلبة

وى مواقف ُتشير إلى يتضمن المحت (34)
مكانة ودور علماء العرب والمسلمين في 

 بناء الحضارة العلمية.
  

يتضمن المحتوى مواقف ُتشير إلى  (35)
تقدير العمل اليدوي وممارسته وتقدير 

 العاملين فيه.
  

يسعى محتوى منهاج  (13)
العلوم إلى إكساب 
الطلبة مهارات 

 حياتية

يتضمن المحتوى أنشطة علمية تعزز  (36)
 لذات وفهمها وتقييمها وتحفيزها.إدارة ا

  

يتضمن المحتوى أنشطة علمية قائمة  (37)
 على بناء عالقات اجتماعية إيجابية.

  

يتضمن المحتوى أنشطة علمية قائمة  (38)
 على العمل الثنائي والعمل التعاوني.

  

يتضمن المحتوى أنشطة علمية تدعو  (39)
 للمحافظة على الصحة والبيئة.

  

طة علمية تؤكد يتضمن المحتوى أنش (40)
 على ممارسة قواعد السالمة واألمان.

  

يسعى محتوى منهاج  (14)
العلوم إلى تنمية 
القدرة على االتصال 

 والتواصل

يتضمن المحتوى أنشطة ُتمكن الطالب  (41)
 من التواصل العلمي اللفظي.

  

يتضمن المحتوى أنشطة ُتمكن الطالب  (42)
 من التواصل العلمي الكتابي.

  

شطة ُتمكن الطالب يتضمن المحتوى أن (43)
 من التواصل العلمي الرمزي.

  

يسعى محتوى منهاج  (15)
العلوم إلى إكساب 

يتضمن المحتوى قضايا علمية تبين  (44)
 لتقانة والمجتمع.التفاعل بين العلم وا
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 المؤشرات الخطوط العريضة
 التكرارات 

 المجموع تكرار
الطلبة ثقافة علمية 
وتقانية مالئمة لفهم 
اآلثار المتبادلة لكل 
من العلم والتقانة 
والمجتمع والبيئة 
وتساعد على اتخاذ 

 قرارات واعية

يطرح المحتوى أنشطة تظهر اآلثار  (45)
 اإليجابية للتكنولوجيا على المجتمع.

  

يتضمن المحتوى أنشطة تبين مجاالت  (46)
العمل والمهن المرتبطة بالتخصص 

   العلمي.

يسعى محتوى منهاج  (16)
العلوم إلى تحقيق 

 مبدأ العدالة

يتضمن المحتوى أنشطة تراعي الفروق  (47)
 الطلبة.الفردية بين 

  

يتضمن المحتوى مواقف تعزز حق  (48)
 الجميع بالتعلم.
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 (6ملحق رقم )

بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم 
 للصفين الثالث والرابع
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 بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم للصفين الثالث والرابع

 الممارسات التدريسية م
 درجة الممارسة

 منخفضة متوسطة عالية
    يعرض المعلم مواقف ومظاهر تدل على عظمة اهلل. 1
    يوظف الخبرات السابقة للمتعلم في بناء الخبرات الجديدة. 2
    يحدد أهداف التعلم والنتاجات المتوقعة. 3
    يعرض أمثلة وأنشطة تراعي حاجات واستعدادات الطلبة. 4
    المتعلم محورًا فاعاًل.يقدم أنشطة علمية تجعل  5
    ة.ل مفاهيم علمية رئيسينظم األفكار حو  6
    يعرض المفاهيم العلمية بشكل مترابط ومتصل. 7
    يراعي التدرج في عرض المفاهيم العلمية. 8

يوظف استراتيجيات وطرق مناسبة لمستوى الطلبة في تدريس  9
 المفاهيم العلمية.

   

    نيات إلكترونية حديثة.يستخدم وسائل وتق 10
    يوظف المفاهيم العلمية في تفسير ظواهر طبيعية. 11
    يوظف المفاهيم العلمية في حل مشكالت حياتية. 12
    يعرض أنشطة تشجع على المالحظة، التصنيف والقياس. 13
    يعرض أنشطة تشجع على التفسير والتجريب 14
    ى التفكير الناقد.يطرح أسئلة ومناقشات تشجع عل 15
    يطرح مشكالت تشجع على التفكير اإلبداعي. 16
    يشجع الطلبة على حل المشكالت الحياتية. 17

يوجه الطلبة إلى البحث عن معارف ومفاهيم إضافية من  18
 االنترنت( –خالل )مكتبة المدرسة 

   

    يعرض أنشطة تتطلب القيام بمهارات أدائية. 19
    الطلبة في تنفيذ تجارب عملية. ُيشرك 20
    يعزز لدى الطلبة حب االستطالع، والمثابرة والدقة. 21
    يطرح مواقف تعزز التفاعل اإليجابي مع الطبيعة. 22
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يطرح مواقف تنمي اإلحساس بالمسؤولية تجاه البيئة  23
 والمجتمع.

   

يوضح مكانة ودور علماء العرب والمسلمين في بناء  24
 حضارة العلمية.ال

   

يقدم أنشطة علمية قائمة على العمل الثنائي والعمل  25
 التعاوني.

   

    يعزز إنشاء عالقات اجتماعية إيجابية بين الطلبة. 26
    يشجع الطلبة على ممارسة قواعد السالمة واألمان. 27

يطرح أنشطة ُتمكن الطالب من االتصال والتواصل )اللفظي  28
 الرمزي( –الكتابي  –

   

    ينوع أساليب التقويم للتحقق من أهداف الحصة. 29
    يستخدم وسائل تقويم تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. 30
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 (7ملحق رقم )

 العلوم للصفين الثالث والرابع أداة تحليل محتوى كتب
 وفقًا للبنية األساسية لمحتوى العلوم
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وفقًا للبنية األساسية  للصفين الثالث والرابع والحياة" لومالع" أداة تحليل محتوى كتب
 لمحتوى العلوم

 يتم تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع حسب:

 

 األهداف: وتتضمن األهداف المعرفية والمهارية والوجدانية. .أ
 .الحقائق والمفاهيم والتعميمات: وتتضمن عناصر المعرفة العلمية .ب
 رات.المها .ج
 االتجاهات. .د

 
 وفيما يلي أداة التحليل وفقًا للبنية األساسية للعلوم

 اتجاهات مهارات تعميمات مفاهيم حقائق األهداف الدرس الوحدة

 األولى

 األول

      
      
      
      

 الثاني
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 (8ملحق رقم )

للصفين  والحياة" العلوم" أداة تحليل محتوى كتب
 لبعض عناصر المنهاجوفقًا  الثالث والرابع
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والحياة" العلوم"أواًل: اإلخراج الفني لكتب   

 المعيار م

 درجة التوافر

بشكل  الصف الرابع الصف الثالث
 2ج.  1ج.  2ج.  1ج.  عام

      يشير تصميم الغالف إلى موضوع الكتاب. 1

      خارجي للكتاب جذابة ومشوقة.ألوان الغالف ال 2

      يحتوي الكتاب على جميع عناصر قائمة المحتويات. 3

4 
يتصف ورق الكتاب بالجودة من حيث الحجم السمك ومساحة 

 الصفحات.
     

      يمتاز كتاب العلوم والحياة بطباعة واضحة ونظيفة. 5

6 
علمين يستخدم الكتاب حيل اإلخراج المناسبة لخصائص المت

)الخطوط الغامقة، إبراز العناوين بألوان مميزة، إبراز المفاهيم 
 والمصطلحات الهامة، ...(.

     

      يخلو الكتاب من األخطاء اإلمالئية والطباعية. 7

      يحتوي على قائمة بالمصطلحات المستخدمة في الكتاب. 8

      ب.يحتوي على قائمة المراجع المستخدمة في تأليف الكتا 9

      المسافات بين الكلمات والسطور مناسبة. 10

      يحتوي على فهرس متسلسل يشير المحتويات وصفحاتها. 11

والحياة" العلوم"كتب مقدمة : ثانياً   

 المعيار م

 درجة التوافر

بشكل  الصف الرابع الصف الثالث
 2ج. 1ج.  2ج.  1ج.  عام

      المبحث. تعرض الهدف العام من دراسة 1
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 المعيار م

 درجة التوافر

بشكل  الصف الرابع الصف الثالث
 2ج. 1ج.  2ج.  1ج.  عام

      تقدِّم تعريفًا واضحًا عن الكتاب. 2

      تحفز مقدمة الكتاب المتعلم على التعلم. 3

4 
تبين مقدمة الكتاب أهمية الكتاب وعالقته بكتب العلوم في 

 الصفوف السابقة والالحقة.
     

5 
تحتوي على ارشادات للمتعلم في طريقة التعامل مع الكتب 

 واالفادة منه.
     

      ترشد المتعلم إلى أساليب التقويم المستخدمة. 6

7 
تبين المقدمة األسلوب المتبع في عرض المحتوى وأسلوب 

 تنظيم الكتاب.
     

      تظهر عالقة المبحث بحياة الطالب والمباحث األخرى. 8

      يعطي فكرة كاملة عن الكتاب من حيث المحتوى والتوزيع. 9

      محتوى الكتب هو الحد األدنى للمنهاج. تؤكد بأن 10

والحياة" العلوم"كتب الصور واألشكال في : ثالثاً   

 المعيار م
 نسبة التوافر تكرارات

 غير متوفر متوفر %

    ترتبط الصورة بأهداف المحتوى. 1

    تعبر عن معلومات صحيحة ومكملة للمحتوى. 2

    تعبيرات.تمتاز بوضوح الكتابة والرموز وال 3

    تستخدم األلوان بصورة وظيفية. 4

    تمتاز بتصميم ذو جودة عالية. 5



188 
 

 المعيار م
 نسبة التوافر تكرارات

 غير متوفر متوفر %

    ٌتسهم في إثارة تفكير الطالب. 6

    تتناسب مع المستوى العمري والعقلي للطالب. 7

    تجاور المحتوى الخاص بها وغير منفصلة. 8

    تخلو من األخطاء العلمية والطباعية. 9

    ة من بيئة الطالب.ُمشتق 10

والحياة" العلوم"كتب األنشطة في : رابعاً   

 المعيار م
 نسبة التوافر التكرارات

 غير متوفر متوفر %

    تسعى إلى تحقيق أهداف منهاج "العلوم والحياة". 1

    تتميز بالتنوع لتالئم الفروق الفردية بين الطلبة. 2

    لمعرفة العلمية.تساعد الطالب على فهم واستيعاب ا 3

    تشجع على روح التعاون والعمل بروح الفريق. 4

5 
تتضمن أنشطة لعمليات العلم )تفسير، تصنيف، 

 تجريب(
  

 

    ُتعزز لدى الطالب عملية البحث واالستقصاء. 6

    تلبي ميول وحاجات الطالب )رسم، تلوين، لعب(. 7

    ية.تشجع الطالب على استنتاج المعرفة العلم 8

    تشجع على استخدام الوسائل والمواد المتوفرة في البيئة. 9

    تتحدى قدرات الطالب. 10

    توفر األنشطة فرص الحوار والمناقشة بين الطلبة. 11

    تنمي األنشطة مهارات الطلبة الكتابيـة والقرائية. 12
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 المعيار م
 نسبة التوافر التكرارات

 غير متوفر متوفر %

    تشجع الطلبة على استخدام مصادر التعلم المختلفة. 13

والحياة" العلوم"كتب التقويم في : خامساً   

 المعيار م
 نسبة التوافر التكرارات

 غير متوفر متوفر %

    يرتبط باألهداف العامة والخاصة للمحتوى. 1

    يراعي الفروق الفردية بين الطالب. 2

    يشمل أسئلة موضوعية ومقاليه. 3

4 
ن واقعي يعتمد على األداء والممارسة بداًل م

   المعرفة النظرية.
 

    يستحث قدرات الطلبة العقلية. 5

6 
تقيس األسئلة التقويمية ما وضعت من أجله 

 بدقه.
  

 

7 
تتضمن األسئلة التقويمية على أسئلة في 

 مستويات عقلية عليا ودنيا.
  

 

8 
تؤدي األسئلة إلى استرجاع معارف سابقة لدى 

 الطلبة.
  

 

9 
ادر التعلم المختلفة يراعي التقويم توظيف مص
 )مكتبة، أعمال كتابية..(

  
 

10 
يمكن اإلجابة على بعض األسئلة كتابيًا 

 وبعضها اآلخر شفويًا.
  

 

11 
يقدم أسئلة ذات إجابة مفتوحة إلثارة التفكير 

 لدى الطلبة.
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 (9ملحق رقم )

 خطابات تطبيق أدوات الدراسة
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 فهرس الجداول

رقم 
 الصفحة وضوعالم الجدول

 72 فلسطينفي وصف مكونات قائمة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم  1.3
 73 وصف مكونات كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع 2.3
 85 مدى توافر عناصر وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة" 1.4

2.4 
ضة لمنهاج "العلوم والحياة" التكرارات والنسب المئوية لتوافر الخطوط العري

 91 للصف الثالث

3.4 
التكرارات والنسب المئوية لتوافر الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة" 

 95 للصف الرابع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجة الممارسة  4.4
 98 لكل فقرة لنتائج تطبيق بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية

 102 التقديرات التقويمية ألهداف كتاب "العلوم والحياة" للصف الثالث األساسي 5.4
 103 التقديرات التقويمية ألهداف كتاب "العلوم والحياة" للصف الرابع األساسي 6.4

7.4 
التكرارات والنسبة المئوية للمكونات المعرفية لمحتوى كتاب الصف الثالث 

 104 األساسي

8.4 
التكرارات والنسبة المئوية للمكونات المعرفية لمحتوى كتاب الصف الرابع 

 105 األساسي

9.4 

التكرارات والنسبة المئوية للمكونات األساسية لمحتوى كتاب الصف الثالث 
 106 األساسي

10.4 

التكرارات والنسبة المئوية للمكونات األساسية لمحتوى كتاب الصف الرابع 
 107 األساسي

1.41  

درجة توافر معايير اإلخراج الفني في كتب "العلوم والحياة" للصفين الثالث 
 109 والرابع

 111 درجة توافر معايير صياغة مقدمة الكتب التعليمية 12.4
 113 توافر معايير الصور واألشكال في محتوى كتاب الصف الثالث األساسي 13.4
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 فهرس األشكال

 
 فهرس المالحق

 114 كتاب الصف الرابع األساسي توافر معايير الصور واألشكال في محتوى 14.4
 116 توافر معايير األنشطة التعليمية في محتوى كتاب الصف الثالث األساسي 15.4
 118 توافر معايير األنشطة التعليمية في محتوى كتاب الصف الرابع األساسي 16.4
 120 توافر معايير أسئلة التقويم في محتوى كتاب الصف الثالث األساسي 17.4
 121 توافر معايير أسئلة التقويم في محتوى كتاب الصف الرابع األساسي 18.4

 الصفحة الموضوع رقم الشكل

 17 رسم تخطيطي للمنهج باعتباره نظام متكامل 1.2

رقم 
 الصفحة الموضوع الملحق

 أسماء السادة المحكمين 1
161 

 ة الخطوط العريضة لمنهاج "العلوم والحياة"العناصر الواجب توافرها في وثيق 2
163 

3 
نتائج مقابلة السادة مؤلفي منهاج "العلوم والحياة" للصفين الثالث والرابع 

 األساسي
165 

 القائمة النهائية للخطوط العريضة لمناهج العلوم العامة الفلسطينية المطورة 4
170 

5 
ن الثالث والرابع في ضوء أداة تحليل محتوى كتب "العلوم والحياة" للصفي

 الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة الفلسطينية
174 

 بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم للصفين الثالث والرابع 6
180 

 183أداة تحليل محتوى كتب العلوم للصفين الثالث والرابع وفقًا للبنية األساسية  7
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 المحتويات فهرس

 لمحتوى العلوم

8 
وفقًا لبعض  للصفين الثالث والرابع والحياة" العلوم" ل محتوى كتبأداة تحلي

 عناصر المنهاج
185 

 خطابات تطبيق أدوات الدراسة 9
190 

 قائمة المحتويات
 إهداء

 
 أ إقرار

 ب شكر وتقدير
 ت ملخص الدراسة باللغة العربية

 ج ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
 حةالصف العنوان

 1 خلفّية الّدراسة وأهمّيتها الفصل األول:

 2 مقدمة 1.1

 5 مشكلة الّدراسة 2.1

 7 أسئلة الّدراسة 3.1

 8 أهداف الّدراسة 4.1

 9 أهمّية الّدراسة 5.1

 9 محّددات الّدراسة 6.1

 10 المصطلحات والت عريفات اإلجرائّية  7.1

 13 ت الّسابقةالفصل الثّاني: اإلطار الّنظرّي والّدراسا
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 63 التعقيب العام على الدراسات السابقة 3.2
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66 
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