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 اإلهداء

 
إلى قدوتي األولى، ونبراسي الذي ينير دربي، إلى من أعطاني ولم يزل يعطيني بال حدود وبال مقابل، 

 ى أبي الغاليإلى من رفعت رأسي عاليًا افتخارًا به... إل
 

إلى التي رآني قمبها قبل عينيها، وحضتني أحشاؤها قبل يديها، إلى ينبوع الحنان الذي ال ينضب، إلى 
 من كان دائمًا سر نجاحي هو دعائها... إلى أمي الحبيبة

 
إلى من وقف بجانبي ودعمني، وكان سندي خالل مسيرتي، إلى من سهر الميالي معي، وكان مصدر 

 فيق دربي زوجي الغاليإلى ر  قوتي...
 

 إلى الجمال الذي يزين حياتي وينير طريقي...
 إلى ابنتي وابني حفظكم اهلل

 
 إلى من وقفوا بجانبي، ومنحوني الدعم واألمل...

 تي وأختيخو أإلى 
 

 إلى من ساندوني في كل عمل أعممه...
 إلى أسرتي الثانية

 
 إلى من عمموني حروفًا من ذهب وكممات من درر...

 أساتذتي الكرامإلى 
 

 لهم جميعًا أهدي ثمرة جهدي
 

 

 

 

 

 الباحثة: رنا نبيل الياس كوكالي
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ّّأقرٌّ ّأنٌّّمعدةأنا ّكأنٌّالرسالة ّالماجستير، ّدرجة ّالقدسّلنيؿ ّلجامعة ّقدمت ّأبحاثيّيا ّنتيجة ّكانت يا
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ّ.أكّمعيدّوّجامعةّوّعمياّألمٌّ
ّ

ّ..التكقيع:ّ.................
ّاالسـ:ّرناّنبيؿّالياسّكككالي

ّـ6/2019ّّ/26التاريخ:ّ
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الشكر والتقدير
الخيدددرّالرثيدددرّوالعلدددمّالدددوهيرّوأعددداننيّعلدددنّإنجدددا ّمدددضّمدددضّه دددلهّّمّبدددهّعلددديّ عدددالحمددددّلّعلدددنّمددداّأن

ّهذاّالعمل.ّ
ّ

دددددددويشدددددددرهنيّأنّأ قددددددددّ  مشدددددددر ّالكرّواالمتندددددددانّالعتددددددديمّوالتقدددددددد رّالعميددددددد ّإلدددددددنّاسدددددددتا يّمّبجزيدددددددلّالش 
،ّومددددداّأمدددددداهّمدددددضّو شدددددجيعّ ّرشدددددادّ إمدددددضّوقدددددتّوجهددددددّو وجيدددددهّّوّنددددديفيددددداّ يددددددانّلمددددداّمنحالبروهسدددددورّع
ّمّكبيريضّهيّسبيلّ حقي ّالهد ّمضّهذاّالعمل.صبرّو فهّ 

ّ
مناقشدددددددةّد.ّمحسدددددددضّعددددددددسّوّد.حسدددددددامّالكمددددددداّأ وجدددددددهّبخددددددداليّالشدددددددكرّواالمتندددددددانّلع دددددددويّلجندددددددةّ

هيهدددددداّا همدددددداّوممحتا همدددددداّلتوجيهّالتدددددديّكددددددانّعلددددددنّ ف ددددددلهماّبقبددددددولّمناقشددددددةّهددددددذهّالرسددددددالةّهللاحددددددرّ 
ّو قويتها.ّئهااثّراهيّّكبيرّ ّدورّ 
ّ
دار هددددداّودوائرهددددداّالمختلفدددددة،ّو رندددددام ّهددددديّإثلدددددةّمّ لجامعدددددةّالقددددددسّمّ ّأي ددددداّ ّأ وجدددددهّبالشدددددكرّوالعرهدددددانّو

،ّوإلددددددنّجميددددددعّأسددددددا ذ يّالرددددددرامّهدددددديّكليددددددةّالعلددددددومّالتر ويددددددةّالت دددددددري الدراسددددددايّالعليدددددداّهدددددديّأسددددددالي ّ
ّالذ ضّ علمتّعلنّأ د هم.

ّ
ّحددددد ّ ّضّغرسددددداّهددددديّ بأسدددددمنّعبدددددارايّالشدددددكرّوالتقدددددد رّإلدددددنّوالدددددديّووالدددددد يّال دددددذ ّ أ قددددددمّّّيفدددددو نيّأنوال

دددد ن،ّهيمدددداّوصددددلتّاليددددهّاآّ،بعدددددّهللاّ،،ّوكددددانّلهمدددداّالف ددددلكددددلّغددددالّ ّلدددديّ إماّغر،ّوقدددددّ العلددددمّمددددضّال  
ّعاءّلهماّبطولّالعمرّوحسضّالعملّو لوغّالجنان.همّأملكّإالّالدّ 

ّ
الن ددديحة،ّّلددديّ إمّمعروهدددا ،ّوقددددّ ّلددديّ إلددديّ ددددّالعدددون،ّوأسدددد ّّمدددضّمددددّ ّودّكدددلّ أشدددكرّجهدددّ،وهددديّالنهايدددة

ّاالمتنانّّومنيّّمّجميعاّ هلهّ،وكانّلهّإسهاما ّهيّانجا ّهذاّالعمل ّخاليّالتقد ر.كل 
ّ
ّ

ّ
لياسّكوكاليإالباحثة:ّرناّنبيلّ  
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الملخص
راسةّهذهّهدهت لل اّّمحتو ّكت ّالعلومّوالحياةهيّّلمعا يرّالسنغاهوريةاّ وه رمعرهةّمد ّّلنإّالد 

العلومّهيّمحاهتةّميتّّيمعل م ّمضّوجهةّنترّو قويمّمحتو ّالرتّ،هيّهلسطيضّالسادسّوالسابع

ّالمنه ّالّوّاستخدمت لكّلتحقي ّّوّ.لحم ّيّ الت حليلّيّ صفّ الباحثة ّوطبقتّهذه خملّالف لّّالد راسة،

ل كت ّالعلومّوالحياةّكلّمضّمضّّالد راسةّنةعيّ  رونتّّوّ.(7102ّّ/7102)راسيّالدّ مضّالعامّّاألو 

ّر ادسّ اّ اللطلبةّّةّ المقر  ابعّوّالس  ل)الف لّّاألساسيّ ّالس  وكذلكّّ(ّمضّالمنهاجّالفلسطيني،الث انيّوّاألو 

ّ)اشتملتّ 051ّعلن ّّومعل م( ّهيّيمعل مّمضّةّ معل ما  ّميتّلحمّالعلوم ّمحاهتة ّقامتّ. ّ،الباحثةوقد

راسةلتحقي ّأهدا ّ ّ:هماأدا يضّتطويرّمّ،بةّعضّ ساؤال هاولإلجاّالد 

ّ.هيّضوءّالمعا يرّالسنغاهوريةّوالحياةأداةّ حليلّمحتو ّكت ّالعلومّ:ّأو الّ ّ

ّّ ّالواج ّ وهرّ ّاستبانةثانيا : ّالسنغاهورية ّ ناولتّالمعا ير ّوالحياة ّهيّكتابّالعلوم اّ ها ادسّلل   ّالس 

ابعّو المهاراي،ّّوالمعرهة،ّمحاورّرئيسية:ّّةّ أر ععلنّ(ّهقرةّمو عة01ّ)،ّحيثّ رونتّمضّاألساسيّ ّالس 

ّ.الر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلّو،ّاألخمقياياال جاهايّّوّو

ّّو ّقد ّمياناي ّجمع راسة م  ّّالد  ّباستخدامإومعالجتها ّللعلومّاإلّالر مّمرنام ّح ائيا  ح ائية

ّ(. (SPSSاالجتماعية

اّ وريةّهيّكتابّالعلومّوالحياةّالمعا يرّالسنغاهّ  مضدرجايّّأنإلنّّالد راسة وصلتّ ادسّلل   ّالس 
ابعّو ّاألخمقيايالتالي:ّمحورّاال جاهايّّوّالن حوعلنّّكانتّمضّخملّ حليلّالمحتوّ ّاألساسيّ ّالس 
ّّو(07.22%) ّّو(%44.02محورّالمهارايّ)، ّ)الر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلمحورّ"، "07.51%ّ،)

ّ  مضدرجةّ ّمهيماّ تعلّ ّوأم اّ(.%00.01حيثّملغتّ)،ّنسبةّ ّمينماّح لّمحورّالمعرهةّعلنّأقلّ 
ّ ّوالحياة ّنترّالّلمعا يرّالسنغاهوريةلكت ّالعلوم ّمحورّّالن حورانتّعلنّهضّيمعل ممضّوجهة التالي:

(ّ ّمئوية ّمنسبة ّّو(%21.1"المعرهة" ،(ّ ّمنسبة ّ"المهاراي" ّّو(%11.0محور ،"ّ ّاألخمقيايمحور
ّ)ّةنسبمواال جاهايّ ّّو%11.7المئوية ،)"ّ ّالمحاورّالت فاعلمحور ّمقدراهاّمّالرئيسيةّميض ّمئوية نسبة

طلتقد رايّّوهقاّ ّوّ(،52.0%) طةنهّمدرجةّلرلّمضّالمحاورّاالر عةّههيّم مّ ّالحساميّ ّالمتوس  ّمتوس 
كماّأظهريّلمعا يرّمنه ّالعلومّهيّسنغاهورة.ّّوهقاّ ّنّيكونّعليهّكتابّالعلومّوالحياة ّأماّ تطلّ معّ

اّ ضّكتابّالعلومّوالحياةّ  مّ ّجودّهروقّ ايّداللةّإح ائيةّميضّدرجايّ عدمّّوّالد راسة ادسّلل   ّالس 
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ابعّو وجودّهروقّّولّالعلمي،ّرّالجن ،ّوالمؤهّ مضّمتغيّ ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلرل ّ ّالس 
ّميضّدرجايّ  ّإح ائية ّّ ايّداللة ّوالحياة اّ   مضّكتابّالعلوم ادسّلل   ابعّوّالس  هلسطيضّهيّّالس 

هئةّسنوايّالخبرة،ّو الذايّالفئةّالتيّخبر هاّمضّّونوعّالمدرسة،ّّي ّ متغيّرلّعودللمعا يرّالسنغاهوريةّ 
ّنتبنأنّ ّالت عليمصتّالباحثةّمركزّالمناه ّمو ارةّالتر يةّّوّوأّالد راسةهيّضدوءّنتدائ ّّسنواي.5-01ّ

 ،ّبحيثّ راعنّمبدأّاالستمراريةّوالتتابعّةّ  ميمّالمناه ّو ألياّالرتعمليّ ّالسنغاهوريةّهيالمعا يرّ
.والعملّعلنّ قويمّالمناه ّهيّضوءّهذهّالمعا يرّ،هيّ لدك

ّ
ّ
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ّ
Investigation the degree of inclusion Singaporean standards in 

the Palestine sciences and life textbooks 

 Prepared by: Rana Nabil  Elias Kukali

Supervised by: Prof. Afif H. Zeidan 

Abstract 

This study aimed at probing to what degree Singaporean criteria are met in Palestinian 

science and life textbooks for the sixth and seventh grades. It also aimed at evaluating the 

content of those books from the perspective of the teachers of these grades in Bethlehem 

governorate. Towards this goal, the researcher has adopted the descriptive analysis 

approach, and conducted the study during the fall semester 2017. The study included a 

random sample of 150 teachers of the sixth and seventh grades of both public and private 

schools in Bethlehem governorate in addition to the sixth and seventh grade science and 

life books (first and second semester) of the Palestinian curricula. The tools of the study 

included: A questionnaire that included questions pertaining to the Singaporean criteria 

that supposedly existed in the above-mentioned books. The said questionnaire was divided 

into four main themes: knowledge, skills, trends and ethics and interaction among these 

main themes, and a card to analyze, double check and verify the veracity, validity and 

reliability of the Arabic translation. The data was processed and analyzed using the SPSS. 

From the teachers’ perspectives, and regarding the Singaporean criteria themes in the sixth 

and seventh grade science and life books in Palestine, the steady has revealed the 

following: the percentage of knowledge added up to 70.0%, the percentage of skills was  

66.4%, the percentage of Trends and Ethics was 66.2% and the Interaction among these 
main themes has reached an agreement measured to be at 58.4%. 
According to the estimates of the mean value for each theme, the study revealed that the 

said themes are included to an average degree according to Singaporean criteria. It also 

showed no difference of statistical significance due to variables of sex and academic 

qualifications. Yet, the study has shown differences due to variables of type of school, 

years of experience especially within the experience category 5-10 years.  

In terms of content analysis, the findings have revealed the following percentages:  

 Trends and ethics: 42.87%
 Skills: 33.47%
 Interaction among the main themes: 12.56%
 Knowledge has accounted for the lowest percentage  i.e. 11.10%
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األّولالفصل 

يتهاوأهمّ  الّدراسةة خلفيّ 

 المقدمة 1:1
األولن،ّحيثّأنهاّ جر ةّهريدةّمضّنوعهاّالتيّّيعدّانتاجّالمنه ّالفلسطينيّانجا ا ّوطنيا ّمضّالدرجة

 عبرّمضّخملهاّالوطنيةّالفلسطينية،ّو فر ّالررامةّالفلسطينية،ّو وحدّالثقاهةّالفلسطينية،ّو لمّشملّ

ّّالشتايّالفلسطيني.ّ

لالفلسطينيّبمراحلّثمث،ّّالت عليمّمرّ  ّ.سرائيلياإل(ّوقيامّكيانّاالحتمل0402ّماّقبلّالعامّ)ّ،ناألو 

ّضمّ ّ،ةالث انيّو ّهترة ّلّهي ّالغر يّ فّ ل  ّاألردن ّ)ة ّمعّ،ةالث الثّوّ.(0445-0451ة ّالسّ ّمدأي لطةّقيام

ّ ّمسؤولياي ّو وليها ّال  ّّالت عليمالفلسطينية ّفّ هي ّ) وق، ّاليوم ّوحتن ّغزة، ّوقطاع خوري،ّّ،7104ة

ديا ّأساسيا ّهوّلطةّالوطنيةّالفلسطينيةّن  ّأعينهاّ ح(.ّهيّهذهّالحقبةّاألخيرة،ّوضعتّالسّ 7107

ع ّالفلسطيني،ّو ساهمّهيّمناءّالهويةّعايّالشّ لّإلنّوضعّمناه ّهلسطينيةّ تجاوبّمعّ وقّ التوص ّ

الوطنيةّالمشتركة،ّمعّالتركيزّعلنّإمرا ّالن الّالفلسطينيّعبرّالتاريخ.ّغيرّأنّالترو ّالسياسيةّ

ّ(.7104ورقابةّالمجتمعّالدوليّجعلّهذاّاألمرّهيّغايةّال عو ةّ) وق،ّ

ومضّهنا،ّكانتّرؤيةّو ارةّالتر يةّوالتعليمّالعاليّهيّهلسطينيّحولّمناءّمنتومةّ عليميةّ توائمّمعّ

ّالتعلمّ ّعلن ّالقدرة ّلديه ّو نمي ّومنتجة، ّناهعة ّالطال ّلحياة ّو  عد ّالعالمية، ّالتر وية ّالمعا ير أه ل

يةّالمستدامةّهيّالمجتمعّمضّالمستمر،ّوالتعاملّمعّمعطيايّع رّالعولمة،ّو سهمّهيّ حقي ّالتنم

أجلّوضعّمناه ّ ر ويةّحد ثة،ّي احبهاّأسالي ّوأدوايّ قويمّمستندةّإلنّمعا يرّأكاديميةّعالمية،ّ

ّالعالي،ّ ّالتر يةّوالتعليم ّللعمليةّالتعليميةّ)و ارة ّ سهمّهيّايجادّميئةّ ر ويةّ جعلّالطال ّمحورا  كما

7114.)ّ
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ّ(ّهيّظلّ 7115-7110لّخطةّشاملةّلتطويرّالمناه ّ)طينيةّأوّ أعدّمركزّ طويرّالمناه ّالفلسلذاّ

ّ ّالفلسطينية. ّالسلطة ّمرّ عّ وقد ّمض ّأكثر ّالخطة ّهذه ّميضّدلت ّالجد دة ّالمدرسية ّالرت  ّووضعت ة،

(ّ ّالدراسييض ّو)7110-7111العاميض ّو دأيّ حلّ 7115-7111( الرت ّاألردنيةّّمحلّ ّ دريجياّ ّ(،

ّالتيّكانتّمعت ةوالم رية ّالسّ هيّّمد  ّّوّوام . ّالتر ية ّصاغتّو ارة ّالحقة، الخطةّّالت عليمهيّمرحلة

ّ(.7104(،ّو اشريّمتطبيقهاّ) وق،7107ّ-7112ةّ)الث انيالخمسيةّالتطويريةّاالسترا يجيةّ

إنساني،ّواداةّّح ّ ّالت عليمّ(ّأنّ 7107-7112ةّ)الث اني عتبرّالخطةّالخمسيةّالتطويريةّاالسترا يجيةّ

ّ ّاالجتماعي ّّوللتطوير ّالقيم ّو عزيز ّللدولةّّالمسؤولي ةواالقت ادي ّالسلطة ّمرؤية ّو لتزم الوطنية.

ّ ّمتسامحة ّإنسانية ّمعرهية ّ ايّمنية ّ"كدولة ّو حت ضّ تّ ّاقت اديةالفلسطينية ّالعالمية  لّبالح ارة

يتهّووطنهّمد نهّوقومّيعتزّ ّهلسطيني ّ ّهاّ" هيئةّإنسانّ علنّأنّ ّالت عليمالقيمّاإلنسانية".ّو حددّغايايّنتامّ

وثقاهتهّالعر يةّواإلسممية،ّويسهمّهيّنه ةّمجتمعه،ّويسعنّإلنّالمعرهةّواإلمداع،ّويتفاعلّبإيجاميةّ

والعملية،ّمنفتحّّالعلمي ةمعّمتطلبايّالتطورّالعلميّوالترنولوجي،ّوقادرّعلنّالمناهسةّهيّالمجااليّ

مجتمعّيقومّعلنّالمساواةّميضّالجنسيضّّعلنّالثقاهايّواألسواقّاإلقليميةّوالعالمية،ّوقادرّعلنّمناء

ا ّزا ّمهمّ وقدّأعطتّالخطةّالتر ويةّاألخيرةّضمضّأسسهاّحيّ ،ّلقيمّاإلنسانيةّوالتسامحّالد ني"والتمسكّبا

المواكبةّللع رّوالتعايشّّاإليجامي ةللحد ثّعضّالهويةّوالقيم،ّبحيثّأشاريّإلنّضرورةّ عزيزّ"القيمّ

ةّالوطنية،ّوإحياءّوالديمقراطية"،ّوالحفاظّعلنّالهويّ ّؤوالتراهمّالمساواةّعلنّقدّخرّ األمعّالمجتمعايّ

ّالعدالةّوالمساواةّوالمواطنةّال  ّأثّرراثّالثقاهيّّوالتّ  ّمعّ نميةّمفاهيم ّو مكيضّالمتعلميضّمضّائه، الحة،

القرنّّوهيّ ر بطّجميعهاّبماّسميّبمهارايّ،حلّالمشكميّواستخدامّالتفريرّالناقدّواألسلوبّالعلميّ 

ّ(.7104الحاديّوالعشريضّو التر يةّمضّأجلّالمواطنةّال الحةّ) وق،ّ

العامّهيّالمدارسّالحكومية،ّوالمدارسّّالت عليمعلنّئي ّالمشر ّالرّ العاليّّالت عليمو ارةّالتر يةّّوّو عد

ةالمجئيضّوالمدارسّالّو شغيلّالتابعةّلوكالةّغوث المراحلّيّالت عليممّيشملّالسلّ ّو.ّهيّهلسطيضّخاص 

ّالت عليمالعام(ّويترونّمضّّالت عليمالمدرسيّ)ّالت عليمماّقبلّالمدرسيّ)رياضّاالطفال(،ّّالت عليماآ ية:ّ

ّّوّاألساسيّ  ّّالث انويّ )اإللزامي( ّقبلّالمدرسيّ)رياضّّالت عليمّ دومّ.العاليّالت عليم)غيرّااللزامي(، ما

ةاألطفال(ّ ةل،ّرغمّأنّالعد دّمضّالمدارسّالسنتيضّوهوّاختياري،ّيعودّلرغبةّاألهّمد  الّ قبلّّخاص 
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لّ اّ اللملتحاقّهيّّالط لبة سجيلّ دونّالتحاقهمّالمسب ّمرياضّاألطفال.ّويلتح ّمهذهّالمرحلةّّاألو 

(ّ ّالعمرية ّالتر يةّّو5-0األطفالّمضّالفئة ّو شر ّو ارة ّسنواي، ّالنوعّإشراهاّ ّالت عليم( غيرّّعلنّهذا

ّولرضّ مباشرّ  ّوالدّ ّالمسؤولي ةّ، ّواألهلية، ّالمحلية، ّالمؤسساي ّعا   ّعلن ّ قع ّ قديمّوليّ الفعلية ّهي ة

ّالتّ إلنّالخدمايّ ّدورّو ارة ّويقت ر ّالقطاع. ّّوهذا ّلرياضّّالت عليمر ية ّالتراخييّالم مة علنّمنح

ّالعري ةّ ّالخطوط ّإلن ّباإلضاهة ّعلنّ رخييّالمزاولة، ّللح ول ّالم مة ّالشروط األطفالّووضع

ّالتر يةّّوالت عليمبعةّوالبرام ّللمناه ّالمت ّالمرحلةّإالّأنّو ارة ،ّالفلسطينيةّالت عليمية.ّورغمّأهميةّهذه

النا  ّّثرقا ّأمامّقياسّاألئلّعاالّ ستطيعّاإلشرا ّالتامّعلنّهذهّالمرحلة،ّمماّيشكّ ّ،ألسبابّمادية

مضّّهةّالممولةّهيّكثيرّ للجّعضّالتحاقّاألطفالّمها،ّو لكّلتنوعّالبرام ّوالسياسايّالمطروحةّ بعاّ 

ّ(.7100األحيانّ)عفونة،ّ

ّقسّ ي ّّو ّقسميضّالت عليم)ّالمدرسيّ ّالت عليمم ّإلن ّّ،العام( ّمرحلة ّومرحلةّّاألساسيّ ّالت عليمهما )اإللزامي(

سميض:ّ(ّو قسمّهذهّالمرحلةّإلنّق01-0و ّمضّ) فّ الّاألساسيّ ّالت عليم.ّو شملّمرحلةّالث انويّ ّالت عليم

ّ ّ)ّةاسيّ األسالمرحلة ّاالدنيا ّو شمل ّ فّ اللتهيئة( لو ّمض ّّاألو  ّالر ابعإلن ّوالمرحلة العلياّّةاألساسيّ ،

ّاألكاديميّ ّالت عليمنّمضّ)االنطمق(ّهتتروّ ّالث انويّ ّالت عليم)التمكيض(ّمضّالخام ّإلنّالعاشر.ّأماّمرحلةّ

ّ اّ البتهّومعدلهّهيّعّحس ّرغالتفرّ ّللط ال عشر،ّويمكضّّالث انييضّالحاديّعشرّّو فّ الو شملّ

ّالط لبة تقدمّّدراسي ة(ّسنة07ّأوّالمهني،ّو عدّإنهاءّ)ّالعلومّاالنسانيةالعاشرّإلنّالفرعّالعلميّأوّ

 (.7101،ّالعاليّالت عليمو ارةّالتر يةّّو)ّ"االنجا "ّالعام ةةّالث انويّ المتحانّالشهادةّ

ّنتاماّ  ّسنغاهورة ّالّاّ مبنيّ ّ عليمياّ ّورثت ّالمجموعاي ّعامّعلن ّالحكومي ّاستقملها ّنالت ّعندما عرقية

(ّعضّاالستعمارّالبريطانيّوهيّهترةّان مامهاّالنّاال حادّالماليزي،ّومضّثمّانف الهاّعض0454ّ)

ّالمستقلّ  ّسنغاهورة ّجمهورية ّو شكيل ّواستقملها ّالماليزي ّاال حاد ّالنتام ّهناك ّكان ّهقد يّالت عليمة.

طةّ(ّسنواي،ّومرحلةّ 1 ترونّمضّ)ّامتدائيةّ ّيّمرحلةّ أ،ّ(4ّ–4ّّ–1ّوههّ) فّ رّبال ينيّالمتطوّ  ّمتوس 

ّ تروّ إعداد) ّومرحلةّ 4نّمضّ)ية( ّسنواي، ّعلنّمستو 4ّنّمضّ) تروّ ّةّ ثانويّ ّ( ّو امتحانا ه ّسنواي، )

ةالّاالمدرسةّو شهادا ه ّ(7112) ان ،ّّ.خاص 
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يشملّّالذيّيّالبريطانيالت عليمامّاالنجليزيةّالنتّالل غةسّببعّالمدارسّالتيّ درّ  تّ ّ،اآخروهيّالجان ّ

ّالعام ةهادةّ تبعهّامتحانّالشّ ّ،(ّسنواي5ومد هّ)ّالث انويّ ّالت عليمّوّ،(ّسنواي1االمتدائيّومد هّ)ّالت عليم

 عليمّماّقبلّالجامعةّّ(ّوأخيراّ GCE- O level Cambridge Schools Examinationsمستو ّ)

ّ(.A levelمستو ّ)ّةالعامّ  هّسنتانّويتبعهّامتحانّالشهادةّمدّ 

ّيّمرحلةّ أ(،7ّّ-0ّ-1مراحلهّ)ّعاماّ ّاّ  عليميّ ّ(ّاستطاعتّالحكومةّأنّ ؤس ّنتاماّ 0414وهيّعامّ)

طةّ(ّسنواي،ّومرحلةّ 1نّمضّ) تروّ ّةّ امتدائيّ  نّمضّسنتيض،ّ تروّ ّثانويةّ ّنّمضّسنتيض،ّومرحلةّ  تروّ ّمتوس 

 O-level Cambridge)ّّ ددتّومسّالعام ةهادةّللشّ ّعامّ ّغايّالمتحانّ مضّمختلاّاللّ ّالط لبةويخ عّ

Schools Examinationsّ) (.7112،ّ) انّ

يخرجّّوّ،المدارسّماّقبلّالمدرسةّهيّسنغاهورةّغيرّإلزامي،ّوهوّمختلطّميضّالجنسيضّهيّمعتمّالت عليم

ّّالت عليم ّنطاق ّعض ّالمدرسة ّقبل ّالتر يالرّ ّالت عليمما ّإشرا ّو ارة ّمض ّبالرغم ّالحكومي، ّعليهّسمي ة

ّ(.7105ّ)الجبيرّوالفا ز،ّ

ادسّسميّهيّسنغاهورةّمضّسضّ الرّ ّالت عليم بدأّ بمعننّّ،(7ّ-0ّّ-1ساسّ)ّأ نتيمهّعلنّّةّويتمّ الس 

ّللتّ 1) ّسنواي ّ عليمّ ( ّ تبعها ّاالمتدائي ةلّثانويّ ّعليم 0ّ)ّمد  ّسنواي ّ)أ( ّبعدها5ّو ّ لتح  ّسنواي، )

ّبالرلّ  ّال  ّالناجحون ّشهياي ّعلن ّللح ول ّغر  ّهيّالث انويّ ادة ّ رغ  ّلمض ّالمقدمة ّالمستوياي ّمض ة

ّالرل يةلماّقبلّّعاماّ ّ تلقونّ عليماّ ّالط لبةّنّ أ(.ّأي7117ّالعاليّالجامعيّ)عبدالعال،ّّالت عليمااللتحاقّب

،ّثمّالث انويّ  قد رّمد  هّبعشرّسنواي،ّ تو عّعلنّستّسنوايّللتعليمّاالمتدائي،ّوأر عّسنوايّللتعليمّ

طّالت عليمالنّ نتقلونّ ّ(.7100يا هّعاميضّدراسيضّ)البحيري،ّواّهيّقاعايّكلّ ليق  ّّالمتوس 

طارّ(،ّكماّهوّاإل7105يةّ)خطاطبة،ّالت عل مّ–يةّالت عليمالمنهاجّالدراسيّهوّركضّاساسيّهيّالعمليةّ

ار ّالم مةّلحياةّلوكيةّوالمهارايّوالمعنماطّالسّ بالقيمّواألّالط لبةالعامّللتعليمّالذيّ تمّبموجبهّ أهيلّ

يعت مدّّةّ يرئيسّةّ ،ّكذلكّهوّركيّز(7107)خوري،ّهيّمجتمعهّّالةّ هعّ ّاالنسانّكمواطضّيمتلكّشخ يةّ 

املةّهرادألعليهاّهيّ نميةّا ة،ّومراعاةّمطال ّو قدرّماّ توه رّهيهاّمضّعناصرّالقوّ ّ،لتحقي ّالت نميةّالش 

ّ.(7107المتعل م،ّبقدرّماّ حق  ّأهداههاّ)الغامدي،ّ
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ّّ ّإ ا ّالوالدولّالمتخلّ ّولّالمتقدمةالفرقّميضّالدّ ّقيلّأنّ ولي ّمضّالمبالغة ّيكمضّهيّنوعية مناه ّفة

ّالمقدّ  ّإلن ّالمجتمعّأهرادمة ،ّ ّالنشداطايّالتر وية ّ"كاهدة ّوالم فّ الوالمنه ّهو ّمهاّصفّ ية ّالتيّيمر ية

ّالتر ويةالت عليمبغيةّاكتسابّالخبرايّالط ال ّ ّالتديّ حق ّاألّ،ية ّ.(7111)بخيتان،ّهدا ّالمرغو ة"

هيّالعملّالتر ويّالذيّ تجدهّإليدهّاألنتدارّباعتبارهّالرسالةّالتيّ  عهاّو ارةّّأساسيّ ّكماّهوّمحورّ 

ّّو ّالالت عليمالتر ية ّوينفذها ّالمدرسة، ّو حت نها ّويتمثلهدامعل م، ّوسلوكاّ الط ال ّّ، ّومعتقدا  لّويشكّ ّ،هررا 

ّ(.7104مدضّمحتو ّالمنهاجّالمدرسيّ)نور،ّّألدننّعلنّاألقلّ اّالرتابّالمدرسيّالحدّ 

ّ ّأهم ّ ّأساسي ّ ّلجزءّ ّوانعكاس ّّالرتابّالمدرسيّ رجمةّ يعد ّمض ّههو ّمحتو ّالمنه ، ّوأحدّّمض أدوا ه،

ي،ّالت عل م-يّالت عليميةّالمتداولةّوالمدؤثرةّهديّالموقاّالت عليمي،ّوأكثرّالم ادرّالت عليممدخميّالنتامّ

يةّالتديّ ترجمّأهدا ّالمنه ،ّوأدوا هّالت عليملوعاءّالذيّيحت ضّجزءا ّهاما ّمضّمحتو ّالمادةّوهوّا

هّن ّأ(ّحيث7104ّ(.ّوقدّأكديّالدراسايّعلدنّأهميدةّالرتدابّالمدرسيّ)نور،7107ّالتنفيذيةّ)موسن،ّ

معا يرّوالخ ائيّمضّالّقائمةّ علنّ،ّوأنهّيج ّانّ توهرّالت دري ةّهيّعمليّ ّالر ئيسةأحدّاألدوايّ

للعمليةّّةاألساسيّ حتنّيستطيعّ أد دةّجميدعّالوظائاّالمطلو ةّمنه.ّويشكلّالرتابّالمدرسيّالدعامةّ

ةالمعتّالر ئيسةية،ّههوّاألداةّالت عل ميةّّوالت عليم مّهيّنقلّالمعار ّو لقينها،ّو وهيرّماّيحتاجهّالمتعلّ ّمد 

ّو ماريضّمساعدة.ّأنشطةئهمّمضّمعار ّّووأولياّالط لبة(ّوآباء7107ّ)خوري،ّّمعل موال

ّ ّهيّمختلاّالمراحل ّالعلوم ّبقدرّ الت عليم حتنّمناه  ّالعالم ّدول ّوهيّمعتم ّاالهتمامّّكبيرّ ّية مض

والترنولوجية،ّا ّاصبحتّالتطبيقايّالعمليةّّالعلمي ةالذيّ واك ّالثورةّّالن حووالتطويرّوالتحد ثّعلنّ

نّأعلنّالمؤسسايّالتر ويةّهيّمجتمعناّالمعاصرّّإلزاماّ ،ّه ارّ راه ّالفردّهيّميتهّومعملهّومكتبه

للفردّّةاألساسيّ و راعيّهذاّالواقعّمضّ لبيةّالحاجايّّ واك ّهذاّالتطور،ّو لكّمتبنيهاّمناءّمناه ّعلومّ 

ّمعّالمتعلّ  ّالتعامل ّهي ّومساعد ه ّالطبيعية، ّالتواهر ّوههم ّالتفرير، ّعلن ّقدرا ه ّ نمية ّحيث ّمض م،

ّ ّيقلّ التطوراي ّوال ّوالترنولوجيا، ّالعلوم ّمجال ّهي ّ لبيةّّهميةّ أّّالمتسارعة ّالفرد ّحاجاي ّ لبية عض

احتياجايّالمجتمعّككلّمضّحيثّمعالجةّالمشكميّالنا جةّعضّهذاّالتطورّوالترياّمعّمقت يا هاّ

ّ(.7100)البطة،ّ
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 رم،ّوهدهتّالنّالقرنّالعشريضّالميمديّالمنّ اّ صمحّمناه ّالعلومّمنذّمنتإمدأيّحركايّوقدّ
ميضّقدمّالعلميّوالتقنيّالذيّشهدهّالعالم،ّو ماّيحق ّحاجايّالمتعلّ تّ  طويرّالمناه ّبماّ تناس ّمعّال

،ّيايّومشكميوماّ تعل ّمهاّمضّ حدّ همّللتعاملّمعّمتطلبايّالحياةّالمعاصرة،ّدّ عّ ،ّويّ الط لبةورغبايّ
علنّ طويرّمناه ّالعلومّّلكّالدولّالنامية،ّجاهدةّ ولّالمتقدمةّامّ  لكّالدّ ّسواءّ ّ، عملّالدولّكاهةّو

،ّولد دةّمعّغيرهاّمضّالدّ ناهسةّالشّ جلّالمألد هاّبماّ تواه ّمعّالمعا يرّالعالميةّلتعليمّالعلوم،ّمضّ
مضّقبلّّو فاعلّ ّ،ّوحتيتّبقبولّ كبيرّ ّهقدّانتشريّحركةّالمعا يرّالعالميةّلتعليمّالعلومّبشكلّ ّ،ذاهو 

ّّو ّالمخت  ّكاديميّ األالتر وييض ّومؤسسيض ّالتر وية ّبالعلوم ّالدّ ّالت عليمايّيض ّمستو  وقدّّ،ةّ كاهّ ّولّ علن
للقرنّالحاديّوالعشريضّوجعلّّزةّ مميّ ّسمةّ ّالعلومّ ّ عليمّ ّومناه ّ ّالمناه ّبشكلّعامّ ّصبحتّمعا يرّ أ

ّّو ّالتر وييضاألكاديميّ التر وييض ّإّيض ّالعقد للنّ سمية ّالحاديّوالّاألو  ّالقرن ّبعقدّمض ّالميمدي عشريض
ّ(.7107المعا يرّ)الغامدي،ّ

ّ مّ  ّالعلوم ّمناه  ّ طوير ّأجل ّالمثالّّومض ّسدبيل ّعلن ّمنها ّالعالمية، ّالمشاريع ّمض ّالعد د عمل
ميضّالعلمّوالتقنيدةّّالت فاعل(:ّحركةّإصمحّمناه ّالعلومّهيّضوء7107ّموسن،ّّ،7105)خطاطبة،ّ

ّدوالمج ّ ّ)(Technology and Society Scienceدددتمدع ّ ّومشروع ّاألمريكية7110ّ(، ّللجمعية )
ّ ّومشدروع ّالعلدوم ،ّ(American Association for the Advancement of Science)لتقدم

ّ ّللتر يدة ّالقومية ّالمددددعا ير ،ّ(National Science Education Standards)ّالعلمي ةومشروع
للوالية،ّّالعلمي ة(،ّومعا يرّالتر ية٠٢٢٢ّويةّالقوميةّ)ومشروعّالمجالّوالتتابعّوالتناس ،ّوالمقاصدّالتر 

ّ(.7100(ّ)مضّسعيد،TIMSSّباإلضاهةّإليّدراسةّالتوجهايّالدوليةّللرياضيايّوالعلومّ)
ّ ّدرجة ّباستق اء ّ قوم ّأن ّالباحثة ّار أي ّالمنطل  ّهذا ّالفلسدطينيّّ  مضمض ّوالحياة ّالعلوم كتاب

فّ  ادسيّلل   ابعّوّالس  معا يرّالسنغاهوريةّمضّخملّّ حليلّالمحتو ّومضّخملّوجهةّللّاألساسيّ ّالس 
ّ ّّيمعل منتر ّللمرحلة ّ وميّ ّةاألساسيّ العلوم ّالرتاب ّهذا ّمع ّ تعاملون ّألنهم ّو لك ّولوجهةّالعليا، ا ،

ّأهميةّ  ّنقاطّالقوّ ّكبيرةّ ّنترهم ّّوهيّ حد د ّوال دعاّهيده، ةة ّهيّهلسطيضّ مّّوأنّ ّخاص  ّالعلوم مناه 

والتقيديمّالقائميضّعلنّأساسّالبحثّالعلمي،ّّالت حليلةّإلنّو عتبرّ جريبية،ّو حاجةّماسّ ّمناؤهاّحد ثاّ 

ّيقدّ  ّرؤيةّ بما ّمدّ ّصحيحةّ ّةّ علميّ ّم ّلذلكّال ّو حدد ثّمحتويا ها. ّبمستويا ها ّهذهّّلمر قاء أنّ خ ع

ّهيّضوءّهذهّالمعا ير.ّالت حليلراسةّّوالمناه ّللدّ 
ّ
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 الّدراسةمشكلة  2: 1
ّ ّخمل ّالسّ مض ّهي ّالفلسطينية ّالمناه  ّ طوير ّلعملية ّالباحثة ّاألمتابعة ّّونواي ّإلنّخيرة،  الرجوع

ّّو ّ ايّالعمقة ّرأيّالدراسايّالسابقة ّعلنّمستو ّالعالم، ّالحد ثّعضّالمناه ّالسنغاهورية ّنّ أكثرة

ّمتابعةّ  ّمناه ّ ّيرّ  طّوّعمليةّ ّعليها ّالّتهاواكبمّورصدّ ّها،وكتبّ ّالعلومّ ّو حسيض ةّلعالميّ لتطوراي

هيّمناءّالشخ يةّالمتراملةّّمهم ّ ّ ساهمّمدورّ ّمستمرةّ ّعمليةّ ّالمناه ّةّ طويرّ و عتبرّعمليّ ّالمعاصرة،
المعا يرّالسنغاهوريةّهيّكت ّالعلومّّ  مض ّمضّدرجةّالتحقّ ّم،ّومضّهذاّالمنطل ّجاءيّهررةّ للمتعل ّ 

كت ّّ،ّحيثّأنّ العلومّيمعل مجهةّنترّاستق اءّّو حليلّمحتو ّالرت ّّومضّخملّّالفلسطينيةوالحياةّ

لّعليهاّالرثيرّل مانّالنجاح،ّهفيهاّيّويعوّ الت عليمهيّالسلمّّةاألساسيّ ةّالعلومّوالحياةّ عتبرّالمحطّ 

ف ّالية،ّأوّ وجيها ّمهنيا ّإلنّنوعّالعملّالذيّ تّ التّ ّالت عليممراحلّا ّإلنّمّ وجيها ّ عليميّ  تمّ وجيهّالمتعلّ 

ؤالّلتجي ّعلنّالسّ ّالد راسةمضّهناّجاءيّمشكلةّّ مّ قديمهّلهّمضّخبرايّومعار .ّمعّقدرا ه،ّوما

 ؟السنغافورية   في فلسطين للمعايير   والحياة   العلوم  كتب   ن  تضمّ  ما درجة  ئي ّرّ ال

 

 الّدراسةأسئلة  3: 1
راسةّسعت ّ: يةاآسئلةّألعضّاّإلنّاإلجابةّالد 

ّعلومّوالحياةّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهورية؟ماّدرجةّ  مضّكت ّال: األّولؤال السّ 

ّةاألساسيّ للمرحلةّكت ّالعلومّوالحياةّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّضّماّدرجةّ  م: الّثانيالسؤال 

ّالعلوم؟ّيمعل ممضّوجهةّنترّ

ياةّ ّالعلومّوالحلعلومّلمد ّ حق ّمعا يرّمحتو ّكتاّيمعل مهلّ ختلاّوجهايّنترّ: الّثالثالسؤال 

ّ ّنوعّّةاألساسيّ للمرحلة ّالعلمي، ّوالمؤهل ّالخبرة، ّوسنواي ّ)الجن ، باختم 

ّالمدرسة(؟

ّ
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 الّدراسةفرضيات  4: 1

ّريةّكماّيأ ي:صفّ هرضيايّّالنّالث الث حويلّالسؤالّّ مّ 
ّ)ّ:ىاألّولالفرضية  ّالداللة ّمستو  ّعند ّإح ائية ّداللة ّ اي ّهروق ّ وجد αّ≤ 1.15ّال ّميض(

طاي ّيّ الحسامّالمتوس  ّنتر ّلوجهاي ّّيمعل مة ّلدرجة لمعا يرّاّ  مضالعلوم

ّرّالجن . ّالعلومّوالحياةّالفلسطينيّ عز ّلمتغيّ السنغاهوريةّهيّمحتو ّكت

ّّة:الّثانيالفرضية  ّالداللة ّمستو  ّعند ّإح ائية ّداللة ّ اي ّهروق ّ وجد ّميضّ(αّ≤ 1.15)ال

طاي ّالحساميّ ّالمتوس  ّنتر ّلوجهاي ّّيمعل مة ّلدرجة المعا يرّّض  مالعلوم

ّرّسنوايّالخبرة. ّالعلومّوالحياةّالفلسطينيّ عز ّلمتغيّ تالسنغاهوريةّهيّمحتو ّك

ّّة:الّثالثالفرضية  ّالداللة ّمستو  ّعند ّإح ائية ّداللة ّ اي ّهروق ّ وجد ّميضّ(αّ≤ 1.15)ال

طاي ّالحساميّ ّالمتوس  ّنتر ّلوجهاي ّّيمعل مة ّلدرجة لمعا يرّاّ  مضالعلوم

ّرّالمؤهلّالعلمي. ّالعلومّوالحياةّالفلسطينيّ عز ّلمتغيّ كتّالسنغاهوريةّهيّمحتوّ 

ّّة:الّرابعالفرضية  ّالداللة ّمستو  ّعند ّإح ائية ّداللة ّ اي ّهروق ّ وجد ّميضّ(αّ≤ 1.15)ال

طاي ّالحساميّ ّالمتوس  ّنتر ّلوجهاي ّّيمعل مة ّلدرجة لمعا يرّاّ  مضالعلوم

ّرّنوعّالمدرسة. عز ّلمتغيّ  ّالعلومّوالحياةّالفلسطينيّالسنغاهوريةّهيّمحتو ّكت

ّ

 الّدراسةأهداف  5: 1
ّالنّ حقي ّاألهدا ّالتالية:ّالد راسةسعتّهذهّ

ّةاألساسيّ رّالمعا يرّالسنغاهوريةّهيّمحتو ّكتابّالعلومّوالحياةّللمرحلةّ ّإلنّمد ّ وهّ التعرّ ّ-0ّ

ّمناءّعلنّ حليلّالمحتو .

ّةاألساسيّ هيّمحتو ّكتابّالعلومّوالحياةّللمرحلةّرّالمعا يرّالسنغاهوريةّ ّإلنّمد ّ وهّ التعرّ ّ-7ّ

ّض.يمعل ممضّوجهةّنترّال

العلومّلمد ّ حق ّمعا يرّمحتو ّكتابّالعلومّوالحياةّللمرحلةّّيمعل موجهايّنترّّاستق اءّ-4ّ

ّباختم ّ)الجن ،ّوسنوايّالخبرة،ّوالمؤهلّالعلمي،ّنوعّالمدرسة(.ّةاألساسيّ 
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 الّدراسةية أهمّ  6: 1
ّهيّالتالي:ّالد راسةميةّ رمضّأه

راسةهذهّّ عدّ-0ّ  قويمّكتابّالعلومّوالحياةّّالتيّ سعنّإلناألولنّهيّهلسطيضّحس ّعلمّالباحثةّّالد 

ّل ادسّيّ  فّ الفلسطينيّبجزأيه ابعّوّالس  ّالسنغاهوريةّالس  ّالمعا ير استق اءّمضّخملّّهيّضوء

ّ ّّ  مضدرجة ّوالحياة ّالعلوم اّ كت  ادسّلل   ابعّوّالس  ّلّاألساسيّ ّالس  ّهلسطيض معا يرّلهي

ّضّومضّخملّ حليلّالمحتو .يمعل مالسنغاهوريةّمضّوجهةّنترّال

مناه ّالعلومّهيّالرشاّعضّجوان ّالق ورّهيّالمنهاجّالجد دّّواضعيّ ّالد راسةقدّ ساعدّهذهّّ-7ّ

ّمضّخملّعمليةّ حليلّالمحتو ّوه ّالمعا يرّالسنغاهورية.

راسةقدّ فيدّهذهّّ-4ّ ضّخملّ ّعلنّنقاطّالقوةّوال عاّهيّمنهاجّالعلومّوالحياةّمالتعرّ ّهيّالد 

ّالعلوم.ّيمعل ممعرهةّآراءّ

ّ

 الّدراسة محددات 7: 1

ّهيّالتالي:ّالد راسةدودّح تمثلّ

ّ.ةاألساسيّ العلومّللمرحلةّّيمعل معلنّّالد راسةاقت ريّهذهّّة:حدود بشريّ 

ةدارسّالالحاليةّعلنّالمّالد راسة:ّاقت ريّحدود مكانية ّميتّلحم.ةّهيّمحاهتةّوالحكوميّ ّخاص 

ّّحدود موضوعية: ّّالد راسةاقت ريّهذه ّدرجة ّّ  مضعلنّاستق اء ّوالحياة فّ كتابّالعلوم ّضيلل  

ادس ابعّوّالس  ّهيّهلسطيضّلمعا يرّالعلومّهيّسنغاهورة.ّالس 

لهيّالف لّالدراسيّّالد راسةإجراءّّ مّ ّحدود زمانية: ّ(.7102/7102)مضّالعامّالدراسيّّاألو 

ّ

ّ
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 الّدراسةمصطلحات  8: 1

ةّالعلومّهدا ّمقررايّمادّ ّأالعلومّوالحياةّالمدرسيةّالمعدةّلتحقي ّّق دّمهاّكت ّ يّ :ّب العلوم والحياةكت

ّقرّ  ّالتي ّّووالحياة، ّالتر ية ّو ارة ّّالت عليمر ها ّعلن ّّالط لبةالفلسطينية ّ اّ المض

ّّالث الث ّّاألساسيّ ّالت اسعّوّ اّ الوحتن 7102/7102ّ)ّراسيالدّ للعام ّدّ عّ و ّ (،

ّ ّّذيالّاألساسيّ المرجع ّمنه ّالعلومّّالط لبةيستقن ّمادة ّمقرر ّمحتو  لتح يل

ّوالحياة.

 

حولّماّيج ّّللطل بةّالعري ةّ ّمّالخطوطّ ،ّو قد ّ العلمي ةقاهةّةّحولّالثّ عامّ ّرؤيةّ ّ:المعايير السنغافورية

هيّكاهةّالمستوياي،ّّالعلمي ةثقاهةّنّيفهمواّليكونواّقادريضّعلنّههمّالأأنّيعرهواّّو

خا ّالقرارايّضّأي اّهيّا ّ يمعل مدهمّبمستويايّعاليةّمضّاألداء،ّو ساعدّالو زوّ 

ّّةاألساسيّ  ّو التّ هعّ ّالت عليملجعل ّاال، ّالمعا ير ّهذه ّ جعل ضّيمعل موالّالط لبةالي

ّيا ه.لمواجهةّالمستقبلّو حدّ ّهامو علّ العلومّزونّعلنّ عليمّ ركّ 
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ّ

 
 
 الّثانيلفصل ا

 
 ابقةراسات السّ والدّ  اإلطار النظريّ 

 
 اإلطار النظريّ  1: 2

 في دولة سنغافورة الّتعليم 1:  1:  2
 في دولة فلسطين الّتعليم 2:  1:  2
 

 ابقةراسات السّ الدّ  2: 2
 ةراسات العربيّ : الدّ 1:  2:  2
 ةراسات األجنبيّ : الدّ 2:  2:  2
 

 ابقةلسّ راسات اعقيب على الدّ التّ  3: 2
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 الّثانيالفصل 

 ابقةراسات السّ والدّ  اإلطار النظريّ 
 

ل تناولّالجزءّ ّةّ نبذّ–طارّالنتريّوالدراسايّالسابقةّاإلّ-ّالث انيطارّالنتري،ّمضّالف لّاإلّاألو 

ّمضّهيّّالت عليمعضّ مّّالث انيهيّالجزءّأم اّهلسطيض،ّّوّودولةّ ّدولةّسنغاهورةكل   عضّالمعا يرّّةّ نبذهيقد 

ة،ّراسايّالمحليّ مدضّالدّ ّمضّالخلفيةّالن تريةّللدراسة،ّجملدةّ ّالث الثهيّالجزءّ تناولّالباحثةّالتر وية،ّّو

راسةلةّبةّ ايّال  ّة،ّواألجنبيّ والعر يّ  ّة.الحاليّ ّالد 

ّ

 طار النظريّ اإل 1: 2

 سنغافورة  في دولة   الّتعليم 1:1:2 

 نبذة عن دولة سنغافورة

لتّمضّجزيرةّهقيرةّلي ّلد هاّأيّ حوّ ّ(ّعاماّ 51مضّ)ّفيّأقلّ هة،ّحّغيرّعاديّ سنغاهورةّق ةّنجاّعدّ  ّ 

ّسكّ  ّومعتم ّطبيعية ّاألمّ موارد ّمض ّملّ انها ّإلن ّييض ّد ّالدّ ّالمعيشيةّ ّمستويايّ ال ماثل ّال ناعيّ هيه ةّول

 ايّال يتّةّجاربّالعالميّ مضّالتّ ّواحدةّ ّالت عليمالتجر ةّالسنغاهوريةّهيّ طويرّّ عدّ ّو.ّاألكثرّ طوراّ 

زّعلنّمستو ّالعالمّيادة،ّواستحو يّعلنّمكانتهاّهيّ قديمّ عليمّمتميّ الرّ ّوال د ،ّإ ّأصبحتّ حتلّ 

ّّو7102)الرشيديّومندني،ّ ّالتر ية ّلو ارة ّالمتتاهرة ّ لكّبف لّالجهود معّّإلنّجن ّ ّجنباّ ّالت عليم(،

ّأنّ ؤيةّالمعمّ ولة،ّمهد ّ حقي ّ لكّالرّ الدّ  علنّمناءّالمواطضّّاءّمستقبلّاألمةّقائمّ منّقةّالتيّهحواها
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ةّهيّيّ الت عليمورّالربيرّللمرحلةّنّالدّ وهناّ تأ ّ ّ،لبلدهّومجتمعهّيكونّهيهّملتزماّ ّعلنّنحوّ ّالسنغاهوري ّ 

ّ(.7105)الجبيرّوالفا ز،ّّسواءّ ّقيّبالمجتمعّوالدولةّعلنّحدّ  نشئةّاألجيالّوالرّ 

ّإلنّالرّ  ل،ّوإ مءّعليمالتّ قيّبومنذّأنّسعتّسنغاهورة ّاألو  ّرهعّّهيه،ويةّللجودة وضعتّصوبّعينيها

ّ ّميضّ طوّ الت عليممستو ّأدائها ّهيّالتراهؤ ّالجوهرية ّوأصبحتّمعادلتها ّوالنتامّيّالداخلي، ّالبمد ر

ّقولّرئي ّو ارئهاّ"ليّكوانّ و"ّ)الرشيديّومندني،ّالت عليم ّ(.7102ّيّالمترامل،ّعلنّحد 

(ّليستّكدولةّمستقلة،ّولرضّكواليةّضمض0454ّلّالبريطانيّهيّعامّ)االحتمّعضاستقلتّسنغاهورةّ

ةّ ا ية،ّحتنّانف لتّعضّهذاّاال حادّمرغبةّماليزياّهيّيّ دارةّحكومإصبحتّ ايّأاال حادّالماليزي،ّّو

(.ّأي7117ّعضّاال حادّالماليزيّ)عبدالعال،ّّةّ  ايّسيادةّ امّ ّةّ مستقلّ ّعمنهاّدولةّ ّإ(،ّّو0415عامّ)

ّان ّأ ّاالستعمارّالبريطانيّّعضستقلتّها ّ)هيّالبداية ّالماليزيّإّلتن مّ ّ(،0454عام الذيّلنّاال حاد

ّانف لتّ ّ)عنه ّوشكلت(0415عام ّللّ، ّوهقا ّ ايّسيادة لنّإالجمهوريّوان متّّنتامدولةّمستقلة

 ّ.هيئةّاالممّالمتحدة

ّهيّالجنوبّالشّ  ّسنغاهورة ّأوّجزيرة ّسنغاهورة ّدولة ّّو قع ّآسيا، ّالّرقيّلقارة هيّ ايّمساحةّصغيرة

(ّ ّكم271 تجاو  )7(ّ ّبحوالي ّيقدر ّسكانها ّوعدد ّمجتمع1، ّنسمة، ّمم يض قاهاي،ّالثّ ّدّ متعدّ ّاه(

ّواألجناسوالدّ  ّّ،ياناي، ّوجنسياي ّومموييض، ّوهنود، ّصينييض، ّالمهاجريضأخرّ مض ّمض ّمعتمهم ،،ّ

ّالسّ و رجّ  ّحّالحكومة ّنغاهورية ّمضّنمو  ّالبمد ّوصلتّإليه ّاألديانّهيّإلنّالدّ ما د ّ عد  ّالذيّ لعبه ور

ّ.(Goh & Gopinathan, 2008التنميةّاالجتماعيةّواالقت اديةّ)

ّّو ّّالل غة عتبر ّللبمدالقوميّ ّالل غةالماليزية ّّالل غةّأماّ،ة ّههي ّهيّّالل غةاإلنجليزية ّالمتداولة الرسمية

)الماليزية،ّواإلنجليزية،ّّايّأر عّ ةّملغسميّ ة،ّو  درّال حاّالرّ ياي،ّوالدوائرّالحكوميّ المدارس،ّوالرلّ 

ّ(.7110غايّ ا هاّ)السميري،ّلّ البرام ّاإلعمنيةّبالّوال ينية،ّوالتاميلية(،ّكماّ بثّ 

عضّّعيدّاالقت ادي،ّه مّ مةّعلنّال  ّولّالمتقدّ ة،ّإ ّأصبحتّهيّعدادّالدّ سنغاهورةّقفزةّنوعيّ ّقفزي

ا هّمعننّاالستثمارّاألمثلّهيّلذيّيحملّميضّطيّ ا،ّ(7102يّ)الرشيديّومندني،ّالت عليمنجاحّنتامهاّ

ّ(.7105الجبيرّوالفا ز،ّالمتقدمةّ)العن رّالبشريّالذيّار قنّبسنغاهورةّوجعلهاّهيّم ا ّالدولّ

ّ
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  هوركائز في سنغافورة  الّتعليمأهداف 

ّرمراحلّالمجتمع،ّمرورا ّبالّأهرادلجميعّّالت عليمهيّسنغاهورةّإلنّ وهيرّهرصّّالت عليم هد ّنتامّ ةّالمقر 

ّوالحكومة ّالتر ية ّو ارة ّق بل ّبالغاّ ّم ض ّاهتماما  ّ بدي ّّالتي ّومبدعيضّأهرادمتنشئة ّومفرريض، ّ،منتجيض،

ةّواألخمقيةّالتيّرسّالقيمّالمدنيّ غمضّخملّ،ّمّ جاهّاألسرة،ّوالمجتمع،ّوالوطضمدركيضّلمسؤوليا هّو

ةّالمؤهلةّأكاديميا ّلتمكيضّو ّالعاملةّالمدرسيّ  ناديّمهاّالمجتمع.ّكماّ هد ّإلنّإخراجّأجيالّمضّالق

المتفوقيضّمضّالح ولّّالط لبة،ّو مكيضّالت عليمرةّمضّبابّمضّااللتحاقّبسوقّالعملّهيّمراحلّمبكّ الشّ 

ّ ّدراستهم ّالفرصّلمواصلة ّأه ل ّللطّ األكاديميّ ّوّالعلمي ةعلن ّعالية ّمعداليّ شغيل ّو حقي  اقايّة،

ّويّ البشريّ  ّالوطنية، ّأة ّسهم ّاي ا  ّالتيّ هي ّمض ّالناشئة ّعلن ّلحركايّ لحفاظ ّالمتسارعة ّغييرّ التّ ّاراي

ّ(7110ّ:717السميري،ّ)ّوالتطوير.

ّ ,Goh & Gopinathan،ّ تمثلّهيماّ ليّ)الوطنيّهيّسنغاهورةّعلنّأر عةّمر رزايّ ّالت عليمويعتمدّ

7112:)ّ

عيالهوية:ّ -0  ومي.بثّبالهويةّالسنغاهوريةّواالعتزا ّالقإلنّالتشّ ّالس 

اريخيّراثّالتّ التاريخ:ّاالعتبارّمضّالماضي،ّوالتحذ رّمضّاألخطارّالخارجية،ّواالعتزا ّبالتّ  -7

 واستمراريته.

الفرد،ّوالمجتمع،ّّجههاا ّوحدياي،ّوالعقبايّالتيّيمكضّأنّالتّ ّ ّعلنّكل ّ عرّ حدياي:ّالتّ التّ  -4
 يّلها. د ّ و التاليّ هيئةّالمواطضّالسنغاهوريّللتّ 

:ّغرسّالقيمّالتيّ ؤديّإلنّ قدمّالفرد،ّوالدولةّعلنّحدّسواء،ّو التاليّحياةّةاألساسيّ القيمّ -0

 اجتماعيةّأه ل.

  هوأنواعفي سنغافورة  الّتعليممراحل 

ّنتاماّ  ّسنغاهورة ّعامّّمبنياّ ّ عليمياّ ّورثت ّالحكومي ّاستقملها ّنالت ّعندما ّالعرقية ّالمجموعاي علن

ّهان مامهاّالنّاال حادّالماليزي،ّومضّثمّانف الهاّعنّ(ّعضّاالستعمارّالبريطانيّوهيّهترة0454)

ّهوالت عليمالنتامّة.ّهقدّكانّةّسنغاهورةّالمستقلّ واستقملهاّو شكيلّجمهوريّ  ّالمعتمد  ينيّالنتامّال  ّّي 
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ّبالمتطوّ  ّ) فّ ر 4ّّ–4ّّ–1ّوهه ّمرحلةّ أ(، ّ)ّامتدائيةّ ّي ّمض ّومرحلةّ 1 ترون ّسنواي، طةّ( ّمتوس 

ّ تروّ إعداد) ّسنوايّ 4ضّ)نّمية( ّومرحلةّ ( ّسنوايّ 4نّمضّ) تروّ ّثانويةّ ّ، ّعلنّمستو ّ( ّو امتحانا ه ،

ةالمدرسةّو شهادا هّال ّ.خاص 

ّالجان ّ ّالمدارس ّ تّ ّاآخروهي ّ درّ ّبع ّّالل غةسّبالتي ّالنتام ّالبريطانيالت عليماالنجليزية يشملّّوّ،ي

ّامتحانّالشّ ّ(ّسنوايّ 5هّ) ّ ومدّ ّالث انويّ ّالت عليمّوّ(ّسنوايّ 1هّ) ّ ومدّ ّاالمتدائيّ ّالت عليم ّ تبعه ّالعام ةهادة

ماّقبلّالجامعةّّ(ّوأخيراّ عليمّ GCE- O level Cambridge Schools Examinationsمستو ّ)

ّAّ(A level.)مستو ّّالعام ةهادةّهّسنتانّويتبعهّامتحانّالشّ  ّ مدّ 

ّيّمرحلةّ أ(،7ّّ-0ّ-1مراحلهّ)ّاّ عامّ ّاّ  عليميّ ّنتاماّ ّ  ّأنّ ؤسّ ّ(ّاستطاعتّالحكومةّ 0414وهيّعامّ)

طةّ،ّومرحلةّ (ّسنوايّ 1نّمضّ) تروّ ّةّ امتدائيّ  نّمضّسنتيض،ّ تروّ ّةّ ثانويّ ّنّمضّسنتيض،ّومرحلةّ  تروّ ّمتوس 

 O-level Cambridge)مسدددددتو ّّالعام ةهادةّللشّ ّعام ّ ّغايّالمتحانّ مضّمختلاّاللّ ّالط لبةويخ عّ

Schools Examinations) ّ(ّ7112(ّهقطّ) ان ،0420ّهيّعام.)ّ

ّ ،ّوهوّمختلطّميضّالجنسيضّهيّمعتمّالمدارس.ّماّقبلّالمدرسةّهيّسنغاهورةّغيرّإلزامي ّ ّالت عليمإن 

ر يةّعليهّ،ّبالرغمّمضّإشرا ّو ارةّالتّ الحكوميّ ّسميّ الرّ ّالت عليمماّقبلّالمدرسةّعضّنطاقّّالت عليمجّيخرّ 

ادسّهيّسنغاهورةّمضّسض ّ ّسميّ الرّ ّمالت علييبدأّّو(.7105ّ)الجبيرّوالفا ز،ّ ساسّأ نتيمهّعلنّّويتمّ ّةّ الس 

ةلّثانويّ ّ تبعهاّ عليمّ ّاالمتدائي ّ ّعليمّ للتّ ّ(ّسنوايّ 1بمعننّ)ّ،(1ّ،0ّ،7) ،ّ(ّسنوايّ 5اوّ)ّ(ّسنوايّ 0)ّمد 

ّالنّ  لمضّّمةةّمضّالمستويايّالمقدّ الث انويّ غر ّللح ولّعلنّشهادةّيايّال  ّاجحونّبالرلّ  لتح ّبعدها

ّعاماّ ّ تلقونّ عليماّ ّالط لبةّنّ أ(.ّأي7117ّالعاليّالجامعيّ)عبدالعال،ّّالت عليم رغ ّهيّااللتحاقّب

ّاالمتدائيّ للتّ ّسنوايّ ّ،ّ تو عّعلنّست ّ سنوايّ ّهّبعشرّ  قد رّمد  ّ ّالرل يةقبلّ عليمّللتّ ّسنوايّ ّ،ّوأر عّ عليم

طّالت عليم،ّثمّ نتقلونّالنّالث انويّ  ّ(.7100ضّ)البحيري،ّيّ يا هّعاميضّدراسياّهيّقاعايّكلّ ليق ّوّ،المتوس 

 ما قبل المدرسي )رياض األطفال( الّتعليم

 و ارةّالتر ية(،ّو تم مرياضّاألطفالّ)التيّ شر ّعليها (ّمضّالعمر5ّ-4ّ لتح ّاألطفالّمضّسضّ)

الد نية،ّ الهيئاي المجتمع، مؤسساي  شمل مختلفة جماعاي قبل مض عام األطفالّبشكل رياض إدارة

ّّوللمجتمع خدما ها مضّكجزءّ  االجتماعية مايالمنتّ  ،ّ ّلبنةّ ّهذه عد  ّإ ّّالمرحلة ّ ليها، ّالتي المراحل
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ّالطّ  ّ غذية ّبسلوكيّ  هد ّإلن ّفل ّالت عليماي ّوغرسّالمهاراي ّلهّّةاألساسيّ ، ّلترون ّوعقله، ّروحه هي

علنّّمةّ مقسّ ّ عليميةّ ّملّعلنّمرام ّ ت،ّو شراسي،ّو رونّعلنّهتر يضّ ومياّ الةّهيّمسارهّالدّ انطمقةّهعّ 
ّاألطفالّّثمثّمستويايّ  ّوروضة ل)الح انة، ّاألطفالّناألو  ّوروضة ّمبادئّالث اني، ّالطفل ّ تعل م ة(.

إلنّّالتاميلية(، أو ةالماالويّ  أو الحساب،ّوالعلوم،ّوالموسيقن،ّوالفنون،ّكماّ درسّلغتهّاألمّ)ال ينية

ّ.(7100،ّالبحيرّي)اإلنجليزيةّّالل غةّجان 

ّ

 االبتدائي الّتعليممرحلة 

ّدورّ ،ّويلتح ّمهاّالت عليماالمتدائيّعضّدورّالرياضّهيّ هيئةّالطفلّو لقينهّأساسيايّّالت عليمالّيقل 

(ّ ّسض ّمض ّسنوايّ 1األطفال )ّ(ّ ّغاية ّّو07ّ–00ّإلن ّسنة، ة( ّّالد راسةّمد  (1ّ)ّاالمتدائي ةبالمرحلة
ة،ّأساسيّ  (،ّو نقسمّمدورهاّإلنّمرحلتيض:7102)الرشيديّومندني،ّّلزاميةّ إّ عليمّ ّ،ّوهيّمرحلةّ سنوايّ 

 حد دّمناه ّّ(.ّ تمّ 7100البحيري،ّّ،7117هاّسنتيضّ)عبدالعال،ّمد ّ ّةّ و مهيديّ ّ،(ّسنوايّ 0هاّ)مد ّ 

ّ فّ ال لو ّمض ّّاألو  ادسالن ّّوّالس  ابعاالمتدائي ّوالثّ ّالس  ّ)السميري،ّّاّ محليّ ّالث انويّ امض ّسنغاهورة هي

7110).ّ

ّ

 ةاألساسيّ المرحلة 

ل،ّمضّو ّ صفّ ّأر عةّ ّ  مّ ّ،(ّسنوايّ 01)ّالنّسض ّ ّ(ّسنوايّ 1)ّوهيّمضّسضّ   ،ّ تمّهيهاّالر ابعإلنّّاألو 

ّ علّ  ّاللّ االنجليزيّ ّالل غةم ّوإحد  ّة، ّبجان  ّاألم، ّبالتّ الر ياضي ايغاي ّو نتهي ّ وجيههمّ، ّبغية قويم،

البحيري،ّّ،7110مهيديةّ)السميري،ّدرا همّهيّالمرحلةّالتّ عبةّالتيّ ناس ّقلملتحاقّبالشّ )الت مميذ(ّ

ّهوّالتقويم7100ّ ل(.ّوهذا هيّالمدرسةّبعدّّداخلي ّ ّلّاختبارّ وّ أوهوّ"ّ،الط لبةالذيّيخ عّلهّّاألو 

ّةّ الخام ّالنّثمثّ اّ الهيّّالط لبةلنتائ ّاالختبارّ و يعّّوهقاّ ّحيثّ تمّ ّاالمتدائي ّ ّالر ابعّ اّ النهايةّ

ّمسارا ّيكون لي ّاألّاألو  ّ ح يمّ للطمب ّّكثر ّمناه  ّ ركيّزأويدرسون ّّاّ كثر االنجليزيةّّالل غةهي

 (.7105الوطنية"ّ)الجبيرّوالفا ز،ّّالل غةّوّالر ياضي ايّو
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 المرحلة التمهيدية

ادسيضّهقط،ّالخام ّّوصفّ ّ  مّ ّ،(ّسنة07(ّالنّ)01)ّوهيّمضّسض ّ  ،ّوهيّبمثابةّ هيئةّلملتحاقّالس 

ض،ّو تميزّيّ ضّأوليتيّ كلغتّاألمّ ّالل غة،ّّواإلنجليزيةّ ّالل غةّ،،ّوهيةّ أساسيّ ّشع ّ ّثمثّ ّ،ّو  مّ الث انويّ ّالت عليمب
ّعالّ  ّمستو  ّ اي ّالمتفوّ بأنها ّيق دها ّغالباّ ، ّكلغةّ ّ،قون ّّوّاالنجليزية ّكلغةّ ّالل غةأولن، ،ّثانيةّ ّاألم

ّالط لبةنّاألمّاللفتيةّوالشفوية،ّوهيهاّ تلقّ ّالل غة،ّّوأولنّلغةّ ّاالنجليزيةّ ،ّهذهّالشعبةّالط لبةّويختارّأغل ّ 

لّالل غةهيّّعلنّمستو ّعالّ ّدروساّ   (.7105)الجبيرّوالفا ز،ّّةّشفوياّ الث اني،ّثمّناألو 

ّ ّالساعايّالل غةو حتن ّإجمالي ّمض ّمن ي ّاألسد ّ أثيرّّ،االنجليزية ّمد  ّإلن ّ لك ّارجاع ويمكض

ّالنّ  ّهي ّاالنجليزي ّاالحتمل ّت عليمالواحي ّمتدري  ّسنغاهورة ّاهتمام ّومد  ّعلنّّالل غةية، االنجليزية

ّ(.7117)عبدالعال،ّّأخرّ اعتبارهاّلغةّالعلمّوالترنولوجياّوالتقنيةّالحد ثة،ّمضّناحيةّ

ادسّ اّ الهيّنهايةّالط ال ّويجتا ّ لّهيّالمتمثّ ّاالمتدائي ةاختبارّاالنتقالّمضّالمرحلةّّاالمتدائي ّ ّالس 

ّ"شهادة ّ)ّالت عليمّاختبار PSLEّاالمتدائي" :Primary School Leaving Examّ ّمد ّلمعرهة ،)

ّ ّالط ال ّممئمة ّو ناءّ الث انويّ للمرحلة ّنتائجّة، دّ ّهعلن ّّلهّالمناس ّ ّالمسارّ ّيحد  ّالمرحلة ةّالث انويّ هي

ّ ّ)الرشيديّومندني، ّوالميول ّاالختبار7102ّحس ّالقدراي، ّهو ّوهذا ّنهالث اني(. ّ"اختبار ّوهو ايةّ:

ّ ّ)ّاالمتدائي ةالمرحلة ّرئيسة ّّالل غةويقت رّعلنّأر عّمواد ّّالل غةاإلنجليزية، ّالعلوم(ّالر ياضي اياألم، ،

ّوطنيّ  ّاختبار ّّويتمّ ّمحليّ ّوهو ّنتائجهّمناءّ ّالط لبة وجيه ّّ،علن راسةإلن ّويستطيعّّالد  المتخ  ة

ريعةّو ايّالمستو ّالسّ ّالد راسةار،ّأوّ(ّمضّأعلنّالنتائ ّاختيارّهذاّالمس%01الذ ضّيمثلونّ)ّالط لبة

ّ(.7105ونّحس ّنتائجهمّ)الجبيرّوالفا ز،ّاآخّرّالط لبةمهماّّقبلّ االعتياديّويّ 

دّأهدا ّالمرحلةّ ،ّوالمهارايّالل غةعلنّ طويرّّزةّ مركّ ّ،بأساسّقوي ّ ّالط لبةهيّ زويدّّاالمتدائي ةو تجس 

ّالحساميّ  ّوغرسّالقيم ّالشخ ية، ّو ناء ّالجيّ السّ ّمي ةاإليجاة، ّوالعاداي ّدةليمة، ّهيّ، ّأنه ّالدولة و أمل

ّ(:7117،ّيكونّقدّ حققتّاألهدا ّالتاليةّ)عبدالعال،ّاالمتدائي ةنهايةّالمرحلةّ

 علنّالتمييزّميضّال وابّوالخطأ.الط ال ّقدرةّ -0

 عاونّمعّالغير.للمشاركةّهيّعملّجماعي،ّوالتّ الط ال ّاستعدادّ -7

 .ةّ اجتماعيّ ّقايّ علنّ رويضّعمالط ال ّقدرةّ -4
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 .علميّ ّه ولّ الط ال ّأنّيكونّلد ّ -0

 ليمة،ّوالوعيّبالفنون.حيةّالسّ غرسّالعادايّال  ّ -5

ضأنّ -1 ّثقة.مضّالتفرير،ّوالتّ الط ال ّّ تمك   عبيرّعضّنفسهّبكل 

ّ.الط ال ّ،ّوالوالءّلسنغاهورةّهيّنفسيةاالنتماءغرسّروحّ -2

مضّخملّّ،االمتدائي ةعلنّالمرحلةّّ،ّو ركيزاّ يةّ (:ّ"أنّهنالكّعنا7102ّ:071الرشيديّومندنيّ)ّو رّ 

ّالعام ّالنّ هدهها ّ وليه ّالذي ّوالتركيز ّقسميض، ّالن ّالمرحلة ّهذه ّ قسيم ّخمل ّومض ّللممارسايّ، تام

ّكاللّ ةاألساسيّ  ّّو: ّوالعلوم، ّه مّ الر ياضي ايغاي، ّالتّ ّ، ّوغرسّعض ّالشخ ية، ّعلنّجوان ّمناء ركيز

ّ ّالتركاإليجامي ةالقيم ّويؤكد ،ّ ّالواضح ّاختّ–يز ّبهي ّالمرحلة ّنهاية ّالمهارايّّ–ّاالمتدائي ةار علن

مد ّّ،،ّو ناءّاالحتماالي،ّوالتقييمالت حليل نيا،ّواالستنتاج،ّّوكالممحتة،ّوالمقارنة،ّوالتّ ّ،ةاألساسيّ 

ّ–ّواضحّ ّبشكلّ ّ–وهذاّانعك ّّ،مهارايّالعلياّلد ّ مميذهمالهناكّلتعزيزّّالت عليمالعنايةّالتيّ وليهاّ

ّ".الر ياضي اي(ّللعلوم،ّّوTIMSSعلنّأدائهمّهيّاختبارايّ)

ّ

 الّثانويّ  الّتعليممرحلة 

ّ،عضّطري ّاعتمادهّعلنّشهادةّكامبردجّ،وليزّالدّ هيّسنغاهورةّعلنّمعيارّالتميّ ّالت عليماعتمدّنتامّ

هناكّّالط لبةّإعدادهذاّالنتامّ هد ّالنّّنّ أماّ دلّعلنّّ،ةالث انويّ هيّالمرحلةّالط ال ّكمؤهلّلتخرجّ

(.ّأدخلتّسنغاهورةّنتام7102ّهقطّ)الرشيديّومندني،ّّيّ ولي ّالمحلّ ّوليّ لسوقّالعملّالعالمي،ّوالدّ 

و قليلّمعدلّاالنقطاعّّاألكاديميّ األداءّبالبرام ّ)المساراي(ّهيّمدايةّالثمانيايّو لكّلتحسيضّّالت عليم

ّّالد راسةعضّ ّالعبري، ّ رجمة:ّحمود ّمناه ّيّو(.7112ّ)كو، ّ حد د والعاشرّمضّّالت اسعو ّ فّ التم

طةّالرل يةةّعشرّمضّالث انيةّوالحاديةّعشرّّوالث انويّ المرحلةّ مضّقبلّمجل ّامتحانايّسنغاهورةّّالمتوس 

ّ(.7110كمبردجّ)السميري،ّّ–

ّالط ال ّّبعدّح ول ّالمرحلة ّ لتح ّبPSLE)ّاالمتدائي ةعلنّشهادة ّّوالث انويّ ّالت عليم(، ة، ّراسةالدّ ّمد 

ة،ّو ر بطّاآخر(ّمرام ،ّيختلاّكلّمنهاّعض0ّ،ّ نقسمّمدورهاّإلنّ)(ّسنوايّ 1-0هيّ) راسةّمد  ّالد 

ة تفاويّمهاّّ،مهاّحس ّنوعّالبرنام ،ّولذا راسةّمد  و تبعّسنغاهورةّهيّ،ّ(ّسنوايّ 5(ّالنّ)0مضّ)ّالد 
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(،7102ّبردجّ)الرشيديّومندني،ّر هّجامعةّكامالذيّوضعتهّوطوّ ّةّالمنهاجّالبريطانيّ الث انويّ المرحلةّ

ّالتالي:ّالن حووهوّعلنّ

 (Special Courseالبرنامج الخاص )

ة ّ)ّمد  ّالبرنام  0ّهذا ّ درسّخملها ّسنواي، )ّ ّّوّالل غةالط ال  ّوكذالر ياضي اياإلنجليزية، ّالل غةّلك،

 GCE)ّالعاديّ ستو ّالمّالعام ةةّالث انويّ علنّشهادةّالط ال ّوهيّنهايةّهذهّالمرحلةّيح لّّ،ةاألصليّ 

O-level Cambridge Schools Examinations)ّّكامبردج ّاختبارّشهادة ّالت عليمهيّّالعام ة.

(GCE O-Level Cambridge Schools Examinations ّّوطني ّاختبار ّوهو )ّّ هّإعداد م

مدراسةّيّللمساريضّاالعتياد يضّويسمحّلمضّيجتا هّخ  ّيبالتعاونّمعّجامعةّكامبردجّهيّمريطانيا،ّّو

ّإضاهيّ  ّسنة ّالمرحلة ّنهاية ّالختبار ّمؤهم  ّليكون ّطمّ الث انويّ ة ّله ّ تقدم ّالذي ّ)الجبيرّة ّالمساريض ب

ّ(.7105والفا ز،ّ

ّ

 ( (Express Courseالبرنامج السريع

ة ّالبرنام ّ)ّمد  ّسنوايّ 0هذا ّ درسّّ( ّمناه ّأقلّ الط ال ّأي ا، ّّخملها ّمضّالبرنام ّالخاص  ّ،كثاهة

 GCE O-level Cambridge)ّالعام ةعلنّشهادةّكامبردجّالط ال ّهّالمرحلةّيح لّوهيّنهايةّهذ

Schools Examinationsّ،7117(ّ)عبدّالعال.)ّ

ّ

 ( (Normal Courseالعاديّ البرنامج 

ّإلنّالبرنام ّ ّوالبرنام ّاألكاديميّ ّالعاديّ وينقسم ّّوالفنيّ ّالعاديّ ، ة، ّسنوايّ ّمد  ّأر ع ّنوعّمنهما ّ،كل 

ّ ّالطّ يجتا  ّّال  ّاختبار  -GCE – A: General Certificate of Education)بعدها

Advanced Level Cambridge Schools Examinations)ّ ّاالختبار ّوهو لدخولّّالث الث،

الجامعةّمضّخريجيّالمعاهدّالمتخ  ةّوالرليايّوالمعاهدّالتقنيةّ ؤهلّمضّيجتا هّللتقدمّللدراسةّهيّ

ّالجامعةّأوّإلنّالعملّهيّال  GCE – Oهادةّددددأنّيح لّعلنّّشدددّالط ال ّ اّأرادّاّوّ،ّقطاعّالخاص 



20 

level Cambridge Schools Examinations)ّ ّ درسّسنة ّأن ّعليه )الجبيرّّأخرّ ّدراسي ة(،

ّ(.7105،ّوالفا ز

ّ

 (Integrated programالبرنامج المتكامل )

ّ ستوج ّ) ّمبعضّالمدارسّالتي ّالبرنام  ّهذا ّسنوايّ 1 تعل   )ّّ ّ لبّ الت عليممض ّحيث ّاحتياجايّ، ي

ّ نتيماّ بأسلوبّأكثرّاستقمليةّ ّالت عل ما،ّوالذ ضّيف لونّ ويّالمستويايّالعلياّأكاديميّ ّالط لبة ،ّوماّ،ّوأقل 

ّالبرنام ّأنّ ّالتّ مضّااللتحاقّبالسّ ّيتمك ضسالط ال ّيمي زّهذا ّمهيديّ نة ّلمرحلة الجامعيّمدونّّالت عليمة

ّاخدددد ّعلن ّالتقديم  - GCE – "O" General Certificate of Education)ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتبار

Ordinary level Cambridge Schools Examinations)ّ(Goh, 1997.)ّ

ّ(:7117ة،ّيكونّقدّ حققتّاألهدا ّالتاليةّ)عبدالعال،ّالث انويّ و أملّالدولةّأنهّهيّنهايةّالمرحلةّ

 ّهيّالعملّجماعي.الط ال ّاستعداد 

 ّ الط ال . نميةّالتفريرّاإلمداعيّلد 

 ّ العلمّو قد رّمكانته.ّح ّ روحّالط ال ّأنّيكونّلد 

  ّبالتفريرّاإلمداعي.الط ال ّّأنّ هتم 

 ّلدولةّسنغاهورة.ّح ّ والّاالنتماءأنّيكونّلديه 

عدداّّللط ال ةّيقدمّالث انويّ المرحلةّهيّّالت عليم(:ّ"مسار7102ّ:071ّالرشيديّومندنيّ)ّكلّمضّيقول

هناكّانّ لتح ّّللط ال ههنالكّأكثرّمضّستةّمسارايّيمكضّّ،مناءّعلنّقدرا ه،ّوميولهّ،مضّالخياراي

هّهناك،ّ،ّومنفذّ ل انعّالقرارّالتر وي ّ ّواضحّ ّزّ علنّ ميّ ّ دلّ ّالث انويّ ّالت عليمدارةّإمها،ّوهذهّاآليةّهيّ

ّنجا ".م،ّواإلللتقدّ ّكبيرةّ ّهرصاّ ّبةبرنام ّالسريعّ وهرانّللطلل،ّوالهالبرنام ّالمترام

 

 في سنغافورة الّتدريسطرق 

ّمضّ دراسي ةال السنواي هي الط لبةمضّ مجموعايّ  أو هئايّ  إلن الت نيا عدّ يّ   االمتدائي الت عليمهيّكل 

 المزاياّوالسم اي هإن لت نياا علن وعموةّ  هيّسنغاهورة،ّالت دري هيّطرقّّالر ئيسة مةالسّ  هو الث انويّ ّو
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حّوّ،يّ الت فاعلّالت عل مّوّالت عليملّهيّ تمثّ ّمرو اّ  األشد هيّسنغاهورةّّالت دري ّ(7105)والفا زّالجبيرّّيوض 

ّ:يأ يكماّ

 ّاالمتدائي ة هيّالمرحلة الف ل هي طال ّ  (01)حواليّ) ماّنوعاّ  كبير دراسي ةال الف ول حجم

 .يّ الت فاعل الت عليم ائدةّهيالسّ  ةالقياسيّ  ريقةوالطّ  ة(،ويّ الث ان المرحلة هي (ّطال ّ 41و)

 · اإلرشادية دهمّبالخطوط زوّ  ضيمعل ملل دةّ موحّ  كتيبايّ  المعالم واضحة المناه  خطط مع  تراه 

 .العام ة

 الت عل م ةعمليّ  هي اّ مهمّ ّدوراّ  التماريض  ؤدي. 

 بعض  ت م ضّوّ،واإلمداع جد دللتّ  مجاالّ  هناك أنّ ّإالّ ّجامداّ   بدو تامالنّ ّأنّ  مض الرغم علن 

 و قارير ،ا يالذّ  التعلموطرقّ ،بع اّ  بع هم األقران  عليم ثل:م  قديمها  م التي المبادراي

 جهاي مض الخبرايّالمستعارة باستخدام التقوية و رام  ،"ملاّاالنجا "ّالط ال  عمل سير

ّالمواد. بعضهيّ ضعا مض يعانوّن الذ ض بمّ للطّ   قوية ودروس ،أخرّ 

 ّ ّهي ّسنغاهورة ّ جر ة ّإلن ّاإلشارة ّ جدر ّالتّ إكما ّهيهادخال ّبما ّحيثّالرقميّ ّقنيايّالحد ثة ة،

ّهيأ مث لتّ ّالمتعلّ التحوّ ّبعادها ّعلن ّالتركيز ّإلن ّالتلقيض ّمض ّالمعلومايل ّ قنية ّبمساعدة ،ّم

 باإلضاهة ي اّ أوّخارجّ ا ياّ  رةمتطوّ  كانت سواء بالمنه  عمقة  اي ة عليميّ  التركيزّعلنّمرام ّو

 بكة.بالشّ  المدارس ر ط إلن

 

 ي في سنغافورة الّتعليمإصالح النظام 

ب ّهيّلد هاّو طويره،ّويعودّالسّ ّالت عليمنتامّحيثّسعتّإلنّإصمحّّباهرةّ ّةّنجاحّ  عدّسنغاهورةّق  ّ

غاهورةّللعملّهيّاءّهيّسنخ يايّاألكفّ كانّيختارّالعد دّمضّالشّ ّ"ليّكوانّ و"ّالو راءرئي ّّ لكّأنّ 

ّأد ّالنّ وهّ  ّمما ل نعّالقرارايّو نفيذها،ّوكانّيحرصّعلنّإطمعّّناجحّ ّرّهري ّعملّ الحكومة،

الحكومةّعلنّالرثيرّمضّالتجاربّالعالميةّالرائدةّواالستفادةّمنهاّقبلّوضعّالسياسايّلحكومته،ّكماّ

ّ ّرعاية ةحرصّعلنّ وليّممده ّو نفيّخاص  ّهيّآنّواحد.ّلتطويرّالسياسايّالحكيمة ّو أن  ّمدقة ذها

 (7100)الد خيل،ّ
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لةّمثمثّمراحلّهي:ّالمرحلةّهيّسنغاهوّرّيّ الت عليممرّاصمحّالنتامّوقدّ ّالت عليموالتيّسميتّ"ّناألو 

(ّ ّالبقاء" ّاجل ّ)survival-driven educationمض ّسنة ّمض ّمدأي ّوالتي ّعامّّ،(0415(، اي

(،ّأماّالمرحلة0422ّةّمستقلةّ ايّسيادةّوانتهتّبعامّ)االستقملّعضّاال حادّالماليزيّو شكيلّدول

(،ّوالتيّمدأيّمضّعامefficacy-driven educationّمضّاجلّالتغير"ّ)ّالت عليمةّوالتيّسميتّ"الث اني

(0424(ّ ّوانتهتّهيّعام )0441ّ ّالمرحلة ّأما ّوالتيّسمددددددددددددددددددددددددددددددديتّ"الث الث(، ّمناءّالت عليمة ّمضّاجل

(ّ ّ)ability driven educationالقدراي" ّعام ّمدأيّمض ّوالتي ّوانتهدد0442(، ّ)د( (7107ّدددتّعام

(Kim, Chu, & Lim, 2015.)ّ

ّ

 (survival-driven educationمن اجل البقاء ) الّتعليم: ىاألّولالمرحلة 
ّجيلّ  ّإيجاد ّإلن ّالمرحلة ّهذه ّرّ مفرّ ّمّ متعلّ ّهدهت ّحيث ّّشملت، ّالمرحلة ّاألمورّّةالط لبهذه وأولياء

ّالّوالشّ والعمّ  ّجوان ّّأهرادركايّوكاهة ّالتطويرّعدة ّوقدّخ ططّأنّ شملّمرحلة المجتمعّوالحكومة،

ّ ّمقدرة ّ طوير ّالمناه ، ّمراجعة ّالذّ ّالط لبةمنها: ّعلن ّواالعتماد ّالتفرير ّ ح يلّعلن ّهي اي

لانطلقتّالمرحلةّّ.المعلوماي،ّالعملّعلنّ طويرّاالختباراي هيّسنغاهورةّمنذّّالت عليممحّإلصّناألو 

ّأد ّلقيامّّ،مضّالمواطنيضّكبيرّ ّةّ سيطرّعلنّجزءّ (،ّحيثّكانتّاألميّ 0415االستقملّعامّ) مما

ّ ّبحكومةّسنغاهورة ّمضّأه لّنتم ّيكضّأه لّالت عليمامترارّو طويرّواحد ّإنّلم ّمضّأجلّهاعالميا ،

ّالت عليمنتامهاّضمانّالحكومةّالجد دةّأمنها،ّو نميةّاقت ادهاّو طويرّ مهاّ)الجبيرّوالفا ز،ّّيّالخاص 

،ّالط لبةمضّّكبيرّ ّكماّقدّشهديّهذهّالمرحلةّمناءّالعد دّمضّالمدارسّالتيّالتح ّمهاّعددّ ّ.(7100

و قديمهاّّالت عليمهيّنتامّّدراسي ةضّالمؤهليضّوالمدر يض،ّوادخالّالرت ّاليمعل مو وظياّعددّكبيرّمضّال

ّاالر  ّباللغاي ّّ،عةبالمجان ّوطوري ّوالتاميل، ّالمموية، ّال ينية، المهنيّّالث انويّ ّالت عليماالنرليزية،

ّ(.Goh & Gopinathan, 2008للذكورّواالناثّواالقت ادّالمنزليّلإلناثّ)

ّ

ّ

ّ
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 (efficacy-driven educationمن اجل التغير" ) الّتعليمة: "الّثانيالمرحلة 

ّ ّالمرحلة ّالث انيامتديّهذه ّإلصمح ّالقرنّّليمالت عة ّالتسعينايّمض ّأوائل ّالسبعينايّحتن ّأواخر مض

ّللحدّ  ّوالرفاءة ّالجدارة ّعلن ّالمرحلة ّركزيّهذه ّالمن رم. ّمعداليّاالستنزا ّالعالية،ّّالعشريض مض

عليم،ّو حق ّ لكّعبرّومضّوضعّمعا يرّعاليةّللتّ ّحقيقيّ ّلتعليمّ ّالط لبةوهدهتّإلنّالتأكدّمضّ لقيّ

بعةّهيّالمدارس،ّوقدّجر ّإنشاءّةّواألسالي ّالمتّ و وحيدّالرت ّالمدرسيّ ّدراسي ةالركيزّعلنّالمناه ّالتّ 

ّ ّإجراءاي ّوا خذي ّالمدارس ّ فتيش ّالّأخرّ هيئة ّا باع ّيمعل مل مان ّوأسالي  ّللمناه  ّالت دري ض

ليميةّالنّمسارايّ)مرام (ّ عّالط لبةيقومّعلنّ و يعّّجد دّ ّ،ّو طويرّنتامّ عليمّ فيضّمهاّمركزياّ المكلّ 

ّ(.Kim, Chu, & Lim, 2015ّ(ّ)0424وهقاّلقدرا همّهيّعامّ)

ّ

 (ability driven educationمن اجل بناء القدرات" ) الّتعليمة: "الّثالثالمرحلة 

لمحتياجايّالمتغيرةّالتيّطرأيّّالت عليمةّالتيّيمكضّأنّيستجي ّمهاّمدراسةّالريفيّ ّالت عليممدأيّو ارةّ

ّالقائ ّاالقت اد ّعددّ نتيجة ّإنشاء ّهي ّهي ّاالستجابة ّوكانت ّالمعرهة، ّعلن ّالمستقلةّّم ّالمدارس مض

ّالتيّأ طلقتّهيهاّ ّ"النمو جّالمركزّعلنّالقدرة" ّباسم ّالمرحلة ّع رهتّهذه ّوقد ّ ا ية ّبإدارة والمتمتعة

ّ(:Kim, Chu, & Lim, 2015مبادرايّإصمحيةّعدةّ)

ّ لالمبادرة ّ)ناألو  ّعام ّكانت ّم0442: ّ"مبادرة ّوهي ،)(ّ ّاألمة" ّ علم ّالتفرير، ّوهيTSLNّدارس )

(ّالتيّدعتّإلن7102ّ(ّّ)الزهراني،Learning Nation, Thinking Schoolsّاخت ارّلرلمةّ)

والتفريرّالعمي .ّ ر ّهذهّالمبادرةّبانّنتامّّالت عل مو نميةّثقاهةّّالت عليمالتعاونّمضّأجلّ غييرّنتامّ

ّمفه ّعلن ّيقوم ّالذي ّالمبكر ّالتر وي ّالعالميّالتغير ّاالقت اد ّظل ّهي ّكاهيا ّيكون ّلض ّالفاعلية وم

ّحولّمفهومّالقدرةّ ّجد دا ّ ركيزا ّالت عل ميةّكدعمّلوجهّاخرّمضّاوجهّالت عليمالمتغير،ّوادخلتّالمبادرة

) ان ،ّّللطل بةديّالمرونةّهيّالهيكلةّلتوهيرّهرصّاكثرّأّوّالت عليموركزيّعلنّالتنويعّهيّمجااليّ

ّ(:7102مبادرةّغلنّأر عةّمبادئّأساسيةّهيّ)الزهراني،ّقامتّهذهّالّ(.7112
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ولذلكّا خذيّهيّأثناءّهذهّالفترةّإجراءايّصارمةّمضّّ،ضيمعل م:ّاالستنادّإلنّنوعيةّجيدةّمضّالأو الّ 

ّال ّمستو  ّرهع ّأجوّريمعل مأجل ّهي ّالنتر ّإعادة ّعبر ّض ّلتنميةّهم ّالمكثفة ّالمهني ّالتطوير ومبادراي

ّمهارا هم.

ّمنحت ّالمدارسّمزيداّ ّثانيا: ّقادة ّالمبادرة ّ عليميةّّهذه ّأسالي  ّامترار ّمض ّومكنتهم ّاالستقملية مض

ّ تمءمّمعّميئةّمدارسهمّو لبيّاحتياجايّطممهم.

ّالتميّ  ّالمدرسيّواستحداثّنمو ج ّالتفتيشّوالرقابة ّنتام ّبإلغاء ّالمبادرة ّ ميزيّهذه ّالمدرسيّ ثالثا: ّز

فريرّباال دهارّألنّنمو جّالتّ ب(ّمماّسمحّللمدارسSEM(ّ)School Excellence Modelّمكانهّ)

(SEM ّّكانّنمو جا)ّّّمّبالتطويرّعلنّعا  ّالمدارس.والتحكّ ّالمسؤولي ة قعّهيه

ضّهذاّالنتامّ:ّ قسيمّالمدارسّإلنّمجموعايّيشر ّعليهاّموجهونّ)مشرهون(ّمخت ونّوقدّمكّ رابعاّ 

ّالتّ  ّواستحدالمدارسّمض ّأساليبها ّ طوير ّهي ّ تعلّ فرير ّكي ّجد دة ّنحوّ ثّمرام  ّعلن مضّّاحتراهي ّ ّم

ّأدّ  ّالبعضّمما ّنموّ بع ها ّإلن ّّوّلرل ّ ّسريعّ ّمهني ّ ّ  ّالمدارس ّ مّ يمعل ممض ّهقد ّنتامّّها، وضع

ّداخلّالمجموعةّ)ّ ّهائمّهيّاألشهرi SHAREّالم ادرّالمشتركة ّالبرنام ّ قدما ّهذا ّوقدّشهد )

ّ لالثمانية ّالّناألو  ّوضع ّحيث ّل ممعإلطمقه ّالمنبر ّهذا ّعلن ّدرس ّألا ّسبعيض ّنحو يّالت عليمون

ّوأصبحتّثقاهةّالمشاركةّجزءاّالّ تجزأّمضّطبيعةّالمدارسّهيّسنغاهورة.

ّ ّ)ّ:ةالث انيالمبادرة ّعام ّأكثر"7115ّهي ّ علم ّأقل ّ عليم ّ"مبادرة ّوهي ّجد دة ّمبادرة ّإطمق ّجر  )

(TLLM(ّ ّلرلمة ّاخت ار ّوهي )Teach less, Learn Moreال(ّ )ّ ّوكانتّهذه7102ّزهراني، )

بفاعلية،ّواستقملية،ّ تجاو ّّالت عل معلنّّالط لبةهدهتّالنّ شجيعّ (.TSLNالمبادرةّاستمرارّلمبادرةّ)

ّال ّرّدراسي ةالمناه  ّ دري ّاه لالمقر  ّهدهتّالن ّكما ّّ،ة، ّدم  ّطري  ّّوالط لبةعض ّللحياةّإعداد، هم

و ّوعلنّجعلّ فّ الهيّّالت دري علنّطرائ ّّ(،ّكماّركزيّأكثر7102ّ،العمليةّ)الرشيديّومندني

هيّثقاهةّمشاركةّمفتوحةّّالط لبةضّيفررونّبطريقةّ دريسهمّو ماّ درسونّلتحسيضّعمليةّ علمّيمعل مال

هاّهيّالوقتّنفسهّأكديّعلنّضرورةّالتقليلّوعلنّنحوّواعيّمضّحجمّالمحتو ّالذيّ غطيهّمعّأنّ 

ّال ّّدراسي ةالمناه  ّو لكّإلهساحّالمجال ّالّالط لبةأمام ّو دأ ّإلنّمعل مللتفرير، ّما ّ نترونّبطريقة ون

(.ّوهيّدعوةّمضّرئي ّالو راء7100ّ)الجبيرّوالفا ز،ّّالت عل معملهمّالمترارّأسالي ّجد دةّللتعليمّّو
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كثر".ّوعز يّهذهّالدعوةّالتحولّأّالت عل مّالط لبةضّ"ليدرسواّاقلّحتنّيستطيعّيمعل م"ليّكوانّ و"ّالنّال

ّ(.7112الموسعةّ)كو،ّدراسي ةواال جاهّنحوّالمناه ّالّمعل ميكونّمحورهاّالّالت دري يقةّمضّطّر

 

 في سنغافورة االبتدائّيةتدريس العلوم في المرحلة 

مضّّللطل بةو لكّبغرضّمنحّوقتّأكبرّّ،االمتدائيّالث الثّ اّ ال بدأّ دري ّالعلومّهيّسنغاهورةّمضّ

ليضّ فّ ال،ّهيّالر ياضي اياألم،ّّوّالل غةليزيةّوا قانها،ّإضاهةّإلنّاإلنجّالل غةأجلّ مكينهمّمضّ علمّ ّاألو 

ّّو(Goh, 2014)االمتدائيّّالث انيّو ،ّ ّهيّالمنهاجّالمدرسيّالسنغاهوريّمددددددددددددادّرإ م  ّدددددددددددددددددددددددددددددنذجّالعلوم

ّ(.Kim, Chu & Lim, 2015(ّ)0454عامّ)

والعلوم،ّمضّّالر ياضي ايهيّّالط لبةهوّمقياسّيعنيّبقياسّقدرايّّ–ّ(TIMSSكديّنتائ ّاختبارّ)أ

 قدمّاداءّطمبّسنغاهورة،ّحيثّّ–،ّوالثامضّالر ابعيض:ّ فّ الخملّاختبارايّمقننةّيشاركّهيهاّطمبّ

ّهوّموض(7102)الرشيديّومندني،ّّخرّ األمقارنهّبالدولّّ،احتلتّالمستويايّالمقدمة ّكما يّحّه،

ّّ:(7و0ّّالجدولّ

ّ(7100(ّهيّالعلومّعامّ)TIMSSعلنّهيّاختبارّ)داءّاأل:ّالدولّ ايّاأل(0-7)جدولّال
ّالمعدلّالثامضّ اّ الّالمعدلّالر ابعّ اّ ال

541ّّسنغاهورة522ّّكوريا
510ّّال يض524ّّسنغاهورة
511ّّكوريا521ّّهنلندا
522ّّاليابان 554 اليابان
ّ(7102ّ:42شيديّومندني،ّالم در:ّ)الّر

ّ

ّ ّالمشكمعل ميستخدم ّحل ّمثل ّوحد ثة ّمتنوعة ّ دري  ّطرق ّالعلوم ّواالسترشا ّو ّواالستق اء مي

ّوالمشاّرّهالموج ّالعملية ّيوالتجارب ّوالرحمي ّمجموعايّّالت عل مّوّالعلمي ةع ّهي ّوالعمل التعاوني

ّوالرّ  ّاضوالمنتمايّالتخطيطية ّوغيرها، ّوالق ة ّالراريكا يرية ّعلنّسوم ّكبير ّبشكل ّالتركيز ّالن اهة

 قنيةّالمعلومايّواستخدامّالشبكةّالعالميةّ)االنترنت(ّللبحثّعضّالمعلومايّوالتوصلّلحلّالمشكميّ
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ّال ّيستخدم ّكما ّاسالي ّّمعل موالمواقاّالجد دة، ّكأحد ّالتمثيلّوالغناء و وصيلّّالت دري هيّسنغاهورة

ّ(.7114خروصية،ّ)الّالعلمي ةالمعلومايّوالمعار ّوالمفاهيمّ

بالخبرايّالتيّ بنيّاهتمامهمّبمحيطهمّو ثيرّه ولهمّنحوه،ّّالط لبة هد ّ دري ّالعلومّإلنّ زويدّ

ّ تمّ  ّالخبراي ّهذه ّخمل ّّومض ّاجلّّالط لبة زويد ّمض ّأساسية ّعلمية ّومفاهيم ّبم طلحاي أي ا

ّّو ّمواهبهم، ّو طوير ّمهم ّالمحيط ّالعالم ّواستيعاب ّأنفسهم ّههم ّعلن ّالعقلية،ّمساعد هم عادا هم

 .و  رها همّال روريةّحسبماّيقت يهّاالستق اءّالعلمي

عندّا خا ّّالعلمي ةلتوظياّالمعرهةّوالمناه ّّالط لبةهيّ ح يرّّالت دري الّ نح رّهذاّالمجالّمضّ

قرارايّسليمةّهحس ،ّوالّهيّمساعد همّعلنّ قد رّمد ّ أثيرّالعلومّعلنّالبشريةّوالبيئةّعلنّحدّ

 ّدورهّكلّهذاّإلنّوضعّحجرّاألساسّلدراسايّعلميةّمتنوعةّ(،ّملّ تعدّ CPDD, 2007ءّ)سدددددوا

ّ ايّمستويايّعليا.

 (CPDD, 2007)ّاالمتدائي ةهيّمناه ّالعلومّهيّالمرحلةّّالت عليمايهيّ ايّال دد،ّ شيرّإحد ّ

يعّيمكضّأنّيعتمدّعلنّمواضّاالمتدائي ة(ّإلنّ أسي ّمقار ةّ لقيضّالعلومّهيّالمدارس7112ّلسنةّ)

ّالتواهرّالطبيعيةّالتيّيشتركونّهيّممحتتها.ّلكةّوكذهيّ جار همّاليوميّ ّالط لبةاّعليه

ّ ّ مكيض ّهو ّهنا ّالق يد ّو التاليّّالط لبةميت ّالمختلفة، ّالمواضيع ّميض ّالموجودة ّالروابط ّ قد ر مض

ّإلنّالمواالعلمي ةّاألهرارالسماحّمدم ّمختلاّ ّاإلشارة ّ جدر ّومضّهنا ّهي:ّ، ّالخم ّالمتمثلة ضيع

ّي.الت فاعمالتنوع،ّوالدوراي،ّواألنتمة،ّوالطاقة،ّّو

مضّالحياةّوالعلومّالفيزيائيةّالمت منةّهيّكلّّللمفاهيمّهيّكل ّ ّالجسمّالمركزيّ ّ(7-7الجدولّ)يعرضّ

الجسمّاختيارّهذاّّخملّمسارّ عليمهمّاالمتدائي،ّوقدّ مّ ّالط لبةموضوعّمضّالمواضيعّالتيّقدّيجر هاّ

ّللطل بةللمحيط،ّكماّأنهّيساعدّعلنّمناءّأساسّيمكضّّواسعّ ّعلنّنطاقّ ّمضّالمفاهيمّكونهّ وه رّههماّ 
ّأوسع.ّاالعتمادّعليهّهيّدراسايّ 
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 بسنغاهورةّاالمتدائي ة:ّنترةّعامةّحولّمناه ّالعلومّهيّالمرحلةّ(2-17)جدولّال

ّالمواضيع
 مواضيعّالقسمّاألدنن

ّةّامتدائي(الر ابعةّّوالث الثسنةّ)ال

ّمواضيعّالقسمّاألعلن

ادس)السنةّالخامسةّّو ّةّامتدائي(الس 

ّالتنوع

ة نوعّاألشياءّالحيةّوالجا - ّمد 

ّوالت نيا(ّالعام ة)المميزايّ

ّالتنوعّهيّالمواد -

 

ّالدوراي
ّدورةّالنبا ايّوالحيوانايّ)الحياة( -

ّالدورايّهيّالمادةّوالماءّ)المادة( -

ّ(أثر ايّوالحيوانايّ)التردورةّالنبا -

ّالدورايّهيّالمادةّوالماءّ)الماء( -

ّاألنتمة
ّنتامّالنبايّ)أجزاءّالنبايّووظائفه( -

ّالنتامّالبشريّ)النتامّاله مي( -

ّنتامّالنبايّ)التنف ّوأنتمةّالدوران( -

ّالنتامّالبشريّ)التنف ّوأنتمةّالدوران( -

ّنتامّالخلية -

ّالنتامّالرهر ائي -

ّو ّ)المغناطي ( فاعلّالق -ّيالت فاعم

 فاعلّالقو ّ)قوةّاالحتراك،ّوقوةّ -

ّالجا مية،ّوقوةّالنابض(

ّداخلّالمحيطّالت فاعل -

ّالطاقة
أشكالّالطاقةّواستعماال هاّ)ال وءّ -

ّوالحرارة(

أشكالّالطاقةّواستعماال هاّ)التركي ّ -

ّال وئي(

ّ حويلّالطاقة -

 

 إطار عمل المنهج الدراسي العلمي

ّهي ّ دري ّالعلوم ّ وجيه ّّ تم ّعضّطري ّإطارّعملّالمنه ّالدراسيّ ّاالمتدائي ةالمرحلة ّهيّسنغاهورة

ّوالذيّ مّ العلميّ  ّمضّ، ّو علّ  اشتقاقه ّ عليم ّأجل ّمض ّالعمل ّإطار ّالذيّ ؤطرّسياسة ّاألمر ّالعلوم، م



28 

يّبالمهارةّوالفعاليةّكمواطنيضّعلنّالتحلّ ّالط لبة وجهايّ عليمّالعلومّهيّسنغاهورةّمضّخملّ ح يرّ

نلهمّأنّّ نبغي ّواّمضّ أديةّوظائفهمّعلنّأكملّوجهّوالمساهمةّهيّمناءّعالمّمتطورّ رنولوجيا. تمك 

ّاإل غرسّروحّاالستق اءّالعلميّوالتيّ ر رزّعلنّثمثّمياد ضّأالّوهي:ّ)أ(ّّطارّإلن هد ّهذا

ّيطمحّكمّ،المعرهة،ّواالستيعاب،ّوالتطبي ،ّو)ب(ّالمهارايّوالعملياي،ّو)ج(ّاألخمقّوالسلوكياي ا

و التاليّهإنّاالستق اءّّ،الط لبة  ميمّالمنه ّالدراسيّإلنّغرسّمعننّوأهميةّدراسةّالعلومّهيّنترّ

العلميّمبنيّعلنّأساسّكلّمضّالمعرهة،ّوالمع مي،ّواألسئلةّالتيّ ر بطّباألدوارّالتيّ لعبهاّالعلمّ

ّ(CPDD, 2007)ّهيّالحياةّاليومية،ّوالمجتمع،ّوالمحيط.

ّالمنه  ّّي بو ّالمرحلة ّهي ّللعلوم ّّاالمتدائي ةالدراسي ّ نشئة ّوالالط ال ّإلن ّالباحث، ّمثل ،ّمعل ممثله

يفترضّ  ميمّالمنه ّّأخرّ ومضّجهةّّ،الدراسيّ اّ الالمشر ّعلنّاالستق اءّالعلميّهيّّلكوكذ

ميةّبالغةّالدراسيّأنّاألطفالّه وليونّبالفطرة،ّويميلونّإلنّاالستمتاعّبالعلومّويعتبرونهاّأداةّ ايّأه

ّالّ، عينهمّهيّرحلتهمّالسترشا ّعالمهمّالطبيعيّوالفيزيائي ونّعلنّ سهيلّمعل مومضّجهتهم،ّيعمل 

بغرضّّالط لبةيّالذيّيخلقونه،ّيقومونّمتشجيعّومناهسةّالت عليمعمليةّاالستق اء،ّومضّخملّالمحيطّ

همّالبحثي.  (CPDD, 2007)  طويرّحس  
 

 االبتدائّيةة تعليم وتعلم العلوم في المرحل 

ّكلّ  ؤيّ  ّطّالمنه ّالدّ مضّمخطّ ّد ّالتطويرّ حتّلواءّو ارة ّ دري ّالعلومّّالت عليمراسيّوقسم بسنغاهورة

علنّاالستفادةّمضّمجموعةّمتنوعةّّاالمتدائي ةعلنّأنهّواج ،ّهيتمّ شجيعّمدرسيّالعلومّهيّالمرحلةّ

ّ(.CPDD, 2007مضّاالسترا يجيايّمضّأجلّ سهيلّعمليةّالبحثّ)

(ّ ّشواب ّحث  ّالستيناي، ّمداية ّهفي ّالجد د، ّباألمر ّكاستق اء ّالعلوم ّ دري  ّيعتبر (Schwabّال

(ّمدر سيّالعلومّعلنّالتأكيدّعلنّمفاهيمّالعلومّوكياّ تغيرّعلنّمد ّاأل مان،ّوقدّأسبغ0417ّ)

دّأهميةّكبر ّعلنّطريقةّعرضّالعلماءّلألهرارّ)المحتو (ّالذ ضّهمّهيّصددّ طويره،ّوكياّ جسّ 

ّهذهّاألخيرةّماّيفعله،ّوماّيقولهّالعلماءّبخ وصّالبيانايّالتيّيقومونّبجمعها.
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ّالعلومّعلنّاالستق اءّهيّ ّ داهعّمدرسو  ّ لكّالحيض، ّالعلومّمضّالت عليمومنذ لوهّجوهرّ عليم ّويخو  ،

 ،AAAS, 1993; DeBoer, 1991; NRC) ّالعلمي ةللمشاركةّهيّالعمليايّّالط لبةأجلّالدهعّب

2000).ّ

(،National Science Education Standards: NSESّّللمعا يرّالوطنيةّلتدري ّالعلومّ)ّوهقاّ 

ّاالستق اء ّوهحيّكت ّّاّ "نشاط يعتبر ّوطرحّأسئلة، ّعمليايّمراقبة، ّ ت مضّإجراء ّاألوجه متعدد

عةّومراجّ،ومضّأجلّإجراءّالتحقيقايّ،مضّأجلّالتق يّهيّماّو جدّمضّقبلّأخرّ وم ادرّمعلومايّ

ّهيّضوءّاألدلةّالتجريبيةالمعلومايّالمعروهةّسل استخدامّأدوايّلجمع،ّو حليل،ّو فسيرّّلكوكذّ،فا

ّ(.NRC, 1996: 23واقتراحّاإلجاباي،ّوالتفسيرايّوالتنبؤاي،ّواإلعمنّعضّالنتائ "ّ)ّ،البياناي

ّ ّالعناصر ّالّةاألساسيّ  تمثل ّاألقسام ّهي ّلمستق اء ّهيدراسي ةالخمسة ّوالمت منة ّالتعريف،ّّ، هذا

حّو  (ّهيماّ لي:NRC, 2000،ّ) NSESةّمواسطةّوثيقةّالموض 

 ّمضّخملّأسئلةّالموجهةّنحوّالجان ّالعلمي.ّالط لبة تمّإشراك 

 ّلّالط لبةيعطي ّالتفسيرايّالتيّ تناولّاألسئلةّاألو  ّو قييم ّمتطوير ّلهم ّيسمح ّمما ّلألدلة، وية

 الموجهةّنحوّالجان ّالعلمي.

 ّاغةّ فسيرايّمضّخملّاألدلةّللتعاملّمعّاألسئلةّعلميا.ب يّالط لبةيقوم 

 ّ ّالفهمّّالط لبةيقوم ّ عك  ّالتي ّ لك ّسيما ّال ّالبد لة، ّالتفسيراي ّضوء ّهي ّ فسيرا هم متقييم

 العلمي.

 ّباإلعمنّعضّ فسيرا همّالمقترحةّو عليلها.ّالط لبةيقوم 

علنّسبيلّالمثال،ّّ،هستعتبرّجزئيةّعندماّ فتقدّدروسّاالستق اءّأحدّهذهّالعناصرّالخمسةّأوّأكثر

ّال ّكان حّمعل مإ ا ّللطمّ الدّ ّ وض  ّالسّ رس ّمض ّمدال ّاألخيرّب ّهذا ّهإن ّبأنفسهم، ّباسترشاهه ّلهم ماح

ّ.سيعتبرّاستق اءّجزئي ّ 

االستق ائية،ّحيثّّالط لبة عتبرّالدروسّالتيّ ختلاّمضّحيثّمستو ّ وجههاّال مةّلتطويرّقدرايّ

ّمضّالتجاربّالتيّ ختلاّميضّنهجيض.أكثرّّالط لبةسيستفيدّ
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ّ ّالمرحلة ّهي ّالعلوم ّّاالمتدائي ةقامتّمناه  ّالعناصر ّمتهيئة ّللتدري ّّةاألساسيّ هيّسنغاهورة الخمسة

(ّوهذاّبغيةّمساعدةّمدرسيّالعلومّهيّالطورNSES(ّ)NRC, 1996ّالقائمّعلنّاالستق اءّمضّ)

ّاالمتدائيّعلنّ سهيلّاالستق اءّهيّالف لّالدراسي.ّ

 

 في دولة فلسطين الّتعليم 2:1:2

 في فلسطين الّتعليممؤشرات 

ّاح ائياي ّّوّ شير ّالتر ية ّ)ّالت عليمو ارة ّالدراسي ّللعام ّ)7102-7102العالي ّهناك ّبأن )7442ّ)

(ّمدرسةّهيّقطاع274ّ(ّمدرسةّهيّال فةّالغر ية،ّ)7714مدرسةّهيّاألراضيّالفلسطينية،ّمنها:ّ)

(ّمدرسةّ ابعةّلوكالة421ّ(ّمدرسةّحكومية،ّ)7714را ّكماّ لي:ّ)غزة.ّو تو عّحس ّجهايّاإلش

ة(ّمدرسة075ّالغوث،ّو) الةّالغوثّالدوليةّهيّقطاعّغزةّ.ّو ينتّالنتائ ّأنّعددّمدارسّوكخاص 

ّحيثّملغتّ)عّأ ّالغر ية، ّهيّال فة ّو)725لنّمضّعددها ّهيّقطاعّغزة ّمدرسة ّهي45ّ( ّمدرسة )

ّ.(7102ّ:04العالي،ّّلت عليماالتر يةّّوّالغر يةّ)و ارةال فةّ

ّّو ّالتر ية ّمينتّنتائ ّالمسحّالذيّاجر هّو ارة ّالدراسيّ)ّالت عليمكما ّأن7102ّ-7102العاليّللعام )

(ّطالباّوطالبةّهيّال فة200411ّ(ّطالباّوطالبةّ درسونّهيّالمدارسّمنهم:ّ)0757742هناكّ)

(ّإناثا،147100ّ(ّ كوراّو)171542)(ّطالباّوطالبةّهيّقطاعّغزة.ّمضّمينهم500447ّالغر ية،ّو)

(404711ّةّهيّالمدارسّالحكوميةّو)/(ّطال 200044مو عيضّحس ّجهايّاإلشرا ّكماّ لي:ّ)

ة(ّطالباّهيّالمدارسّال004544ةّهيّمدارسّوكالةّالغوثّالدوليةّ)/طال  ّ.خاص 

ّ

 نظام التقويم المدرسي

االمتحانّالرتاميّهوّاألداةّاألمثلّلقياسّمد ّيعتمدّنتامّالتقويمّهيّالمدارسّالفلسطينيةّعلنّاعتبارّ

ّ ّالط لبة علم ّمبادئ ّو ر رز ّالت عل م. ّعلن ّعام، ّبشكل ّّالت عل م، ّاالمتحان، ّأجل ّأنّ ّومض ّاعتبار ّعلن

ّ ّشهادة ّالث انويّ امتحان ّاألهمّ االنجا )ّالعام ةة ّاالمتحان ّهو ّيقرّ ّ( ّالذي ّم ير ّإكمالّّالط لبةر هي

هيّالمدارس،ّوهي:ّّالط لبةية.ّ وجدّثمثةّامتحانايّموحدةّرسميةّ تعرضّلهاّيةّوالمهنالت عل ممسير همّ
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إضاهةّإلنّسلسلةّمضّاالختبارايّّالعام ةةّالث انويّ امتحانّّواالمتحانايّالدولية،ّّواالمتحانايّالموحدة،ّ

ّ(.7105ّيةّهيّهلسطيض،الت عليمالمدرسيةّاليوميةّوالشهريةّوالف ليةّ)اللجنةّالعلياّلمراجعةّالمسيرةّ

ّ

 (TIMSS) الّرياضّياتالتوجهات الدولية للعلوم و ّنتائج طلبة فلسطين في دراسة

ّنتائ ّ ّهيّّالط لبةوحول ّالتوجهايّالدولية ّ)ّالر ياضي ايالفلسطينييضّضمضّدراسة  TIMSSوالعلدوم

2003ّ ّأداء ّمتوسط ّملغ ّ)ّالط لبة( ّالعلوم ّ)045هي ّمقياسّعمما ه ّمض ّعممة ّعممة0111ّ( )

(ّعممةّحيثّجاءّ ر يد ّطلبدةّهلسطيضّهيّالمر بة011ّ)ّمعياريّ (ّعممةّوانحراههّال511)ّطةمتوسّ ّو

ّ(ّدولةّمشاركة.04(ّمضّأصلّ)04)

ّنتائ ّ ّالتوجّ ّالط لبةوحول ّهيّهايّالدّ الفلسطينييضّضمضّدراسة ّ)ّالر ياضي ايولية  TIMSSوالعلدوم

2007ّ ّأداء ّمتوسط ّملغ ّ)ّالط لبة( ّالعلوم ّعمم010هي )(ّ ّمقياسّعمما ه ّمض ّعممة0111ّة )

طةّو (ّعممةّحيثّجاءّ ر يد ّطلبدةّهلسطيضّهيّالمر بة011ّ)ّمعياريّ (ّعممةّوانحراههّال511)ّمتوس 

ّ(ّدولةّمشاركة.04(ّمضّأصلّ)04)

ّنتائ ّ ّّالط لبةوحول ّهيّالفلسطينييضّضمضّدراسة ّ)ّالر ياضي ايالتوجهايّالدولية  TIMSSوالعلدوم

ّمتوس2011 ّملغ )ّ ّأداء ّ)ّالط لبةط ّالعلوم ّ)071هي ّمقياسّعمما ه ّمض ّعممة ّعممة0111ّ( )

طةّو (ّعممةّحيثّجاءّ ر يد ّطلبدةّهلسطيضّهيّالمر بة011ّ)ّمعياريّ (ّعممةّوانحراههّال511)ّمتوس 

ّ.((Cristillo, Iter, & Assali, 2016(ّدولةّمشاركة04ّ(ّمضّأصلّ)04)

 

 ّيةالعلمة ربيّ ة للتّ المعايير الوطنيّ 

ّمتطلبايّ ّلتتماشنّمع ّاإلصمحية ّالجهود ّمض ّبالعد د ّالعالم ّهيّمختلاّدول ّالعلوم ح تيتّمناه 

ّ ّالتر ية ّوهد  ّملد، ّلرل ّالتر وية ّاألهدا  ّ حقي  ّمو قة ّهي ّوان ب ت ّهيّّالعلمي ةالع ر، المتمثل

الدذيّ دركّّ(.ّو"الشخيّالمثقاّعلميا"ّهوّ لكّالشخي7104المثقاّعلميا ّ)حسنية،ّالط ال ّالفرد/

هيّمجااليّإنسانيةّ ايّعمقةّمتبادلةّومترابطةّوهدوّشخيّيفهمّّ،والتقانةّ،الر ياضي ايّوّ،أنّالعلوم

ّ ّومفاهيمها ّالطبيعيّ،ةاألساسيّ مبادئّالعلوم ّووحد دهّ،ويألاّالعالم ّ نوعه ّالمعرهةّّ،ويميز ويستخدم
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ّّ،العلمي ة ّالتفرير ّواالجتماعّالعلمي ةوطرق ّلألغراضّالفردية ّ)بخيتان، ّللحاجةّّ،(7111ية واستجابة

متّ(.ّوقدّصمّ 7104الملحةّإلنّ طويرّ عليمّالعلومّقامتّعدةّحركايّإلصدمحّ عليمّالعلومّ)نور،ّ

ّاألمريكية ّمثلّالواليايّالمتحددة ّدولّمتقدمة ّو ريطانياّ،وكنداّ،عدة ّو عضّدولّ ّ،والسويدّ،واستراليا
و لكّّ،العلمي ةالفررّالذيّقدمتهّ لكّالحركايّإلصمحّالتر يةّّمناه ّالعلومّعندهاّانطمقاّمضّ،ناميةّ 

ّوالترنولوجيا ّالعلم ّع ر ّهو ّهيه ّنعيش ّالدذي ّالع در ّأن ّاالكتشاهايّّ،إليمانهدا ّ راكم ّهيه ويزداد

(.ّولقدّقامّمكت ّالت ر يةّالعر يةّلدولّالخلي ّمتبن يّالت طوير7111ّو طبيقا هاّالترنولوجيدةّ)بخيتان،ّ

امل ّّوّالش  ّالط بيعية، ّالعلوم ّالر ياضي ايلمقرراي ّخمل ّمض ّم اّإعداد، ّ عليمية ّومواد ة،ّحبّ مناه ،

ّدولّالخلي ّالعر يّوهقاّ ّيمعل ماإللرتروني،ّواعتمادّمرام ّالت طويرّالمهنيّالمستمرّلّالت عليمو طبي ّ

ّ(.7107لمعا يرّعالميةّ)الغامدي،ّ

 بعدماّنشريّاللجنةّالقوميةّللتميزّالتر وّيّ،(0424امّ) عودّموادرّظهورّمعا يرّ عليمّالعلومّإلنّع

(NCEE)ّّقريرّ"أمةّهيّخطر"ّهيّالواليايّالمتحدةّاألمريكيةّوالذيّدعاّإلنّإعادةّالنترّهيّنتام 

وكانّبمثابةّإشارةّ حذ رّللمجتمعّاألمريكيّلجعلهّأكثرّإدراكا ّلمشكميّّ،األمريكيّوإصمحهّالت عليم

يمّاألمريكييضّللقرنّالحاديّوالعشريض"ّالذيّأظهرّالحاجةّإلنّمواطنيضّلد همّثقاهةّالتر ية،ّو مهّ" عل

ّدراسيّهيّالعلوم7104والعلومّ)حسنية،ّّالر ياضي ايهيّ لتزويدّخري ّّ،(.ّهقدّأوصنّالت قريرّبمنهاج 

واالستدالل،ّّ،حثوطرائ ّالبّ،وعمليايّالعلمّالط بيعية،ّوالبيولوجيةّ،وقوانيضّ،ةّبمفاهيمالث انويّ المدرسةّ

ّاليومية ّبالحياة ّالمعرهة ّر ط ّعلن ّومساعد ه ّالعلمي، ّالبيئية،ّّ،واالستق اء ّالت طبيقاي و عر 

ّ(.7107واالجتماعيةّللت طورّالعلمي،ّوالت رنولوجيّ)الغامدي،ّ

الذيّّ،(0425(ّعامّ)7110ونتيجةّلذلكّقامتّالعد دّمضّالمشاريعّاإلصمحيةّومضّأمر هاّمشروعّ)

ّنسبةّ ّحملّشعار م ي  إلنّالعامّالذيّسيعودّهيهّم ذن  ّهاليّإلنّالتهورّّ"العلمّلرلّاألمريكييض",ّوس 

مونّللمشروعّأنّالعلمي ةهيّجوّاألرض،ّوهوّبمثابةّرؤيةّعري ةّإلصمحّالتر يةّ ،ّحيثّ ر ّالم نت  

والترنولوجيةّّةالعلميّ األطفالّالذ ضّدخلواّالمدرسةّهيّعامّمدءّالمشروعّسو ّيشهدونّكلّالتغييرايّ

ّالر ياضي ايهيّمجااليّالعلومّّوّالعلمي ة(،ّوليكونّهدههّ حقي ّالثقاهة7110ّقبلّعودةّالم ذن  ّعامّ)
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ّستدرسّ ّالتي ّللفئة ّهقط ّولي  ّاألمريكييض ّلجميع ّالعلم ّأهمها ّوثائ  ّعنه ّانبث  ّوقد والترنولوجيا،

ّ(.7104هيّالمستقبلّ)حسنية،ّّالعلمي ةالتخ  ايّ

ّالثقاهة0422ّهيّعامّ) (SS & C) لمد ّوالتتابعّوالتنسي ثمّمشروعّا لد ّّالعلمي ة(،ّمهد ّ يادة

ّالعلمي ةالم همةّبالقدرّالراهي،ّو شكلّمتناس ّميضّالمباحثّّالعلمي ةالمتعلميضّمضّخملّ قديمّالمفاهيمّ

ّ ّالتم7104)حسنية، ّههم ّعلنّ نمية ّالمحتو ّبحيثّي ساعد ّوي رك  زّعلنّ قلييّكمية ّللعلومّ(، ميذ

ةّعلميةّصفّ انطمقا ّمضّهلسفةّ"القليلّكثير"،ّوعلنّاستخدامّالمحتو ّلحلّالمشكميّاليوميةّالتيّلهاّ

ّّو ّباالعتبارّالتدرجّالمناس ّللمفاهيم ّمعّاألخذ ّالعلومّّالعلمي ةّاألهرارأوّ رنولوجية، ّوعلنّأنّمواد ،

ّ ّوالعملياي ّالموضوعاي ّهي ّاّ،العلمي ة شترك ّمض ّالمد ّمينهالذلك ّّ،لتنسي  ار باطهاّّالط لبةليعي

ّ(.7104مبع ها،ّواالعتمادّالمتبادلّمينهاّ)حسنية،ّ

هائيةّمضّالنسخةّالنّ ّإعداد(ّوانتهنّب0447الذيّظهرّعامّ)ّالعلمي ةومشروعّالمعا يرّالقوميةّللتر يةّ 

رئيسةّهي:ّ(ّبحيثّ شملّستةّمجاالي0445ّهيّعامّ) (NSES) العلمي ةالمعا يرّالقوميةّللتر يةّ

ّومعا يرّ ّالت دري معا يرّالمحتو , ّومعا يرّمرنام ّالتر ية ّومعا يرّالنموّالمهني, ّومعا يرّالعلمي ة, ,

ّ ّالتر ية ّالعلمي ةنتام ّ)حسنية، ّالتقييم ّومعا ير ,7104ّ ّللتر ية ّالقومية ّ"المعا ير ّصدري "ّالعلمي ة(.

حيثّ مّ نسي ّالمعا يرّلتعليمّالعلومّّ،"7110المجل ّالوطنيّللبحثّبأمريكا،ّواشت ق تّمضّ"مشروعّ

ّالذيّيج ّأنّّالث انيّ اّ المضّالروضةّوحتنّ عشر،ّهيّمحاولةّلإلجابةّعضّاألسئلةّاآ ية:ّ"ما

،ّويفهموه،ّويكونواّقادريضّعلنّأدائهّهيّالعلومّالطبيعية؟ّوماّالذيّيج ّأنّيعرههّم در سّالط لبةيعرههّ

لتعلمّالعلوم؟ّّالط لبةدائه؟ّوكياّ هيئّمرام ّالمدرسةّالفرصةّلرلّالعلوم،ّويفهمه،ّويكونّقادرا ّعلنّأ

ّ(.7100وماّالذيّيج ّعلنّالنتامّالتر ويّعملهّلمساندةّمرام ّالعلومّبالمدرسة؟"ّ)مضّسعيد،ّ

ّ عد لّالمناه ّلمواكبةّالتطورايّ أنّحركةّالمعا يرّهيّمضّالتوجهايّالحد ثدةّالتديّ نداديّب رورة

ّ ّالتي ّالتر يةّوالتغيراي ّمجال ّهي ّالمخت يض ّبقبول ّالمعا ير ّحركة ّهحتيت ّالقرن، ّهذا ّهي حدثت

ّالت عليم(.ّويق دّبالمعا ير7100ّهأطلقواّعليهّعقدّالمعا يرّ)البطة،ّّالت عليمّو يةّهيّمجملها:ّصياغاي 

خمل،ّّويمكضّ  حققهاّمضّ،يالت عليمعامة ّ مث لّماّيج ّأنّي لّإليهّالمعنيون،ّوالعاملونّهيّالن تامّ

ّللممحتة،ّوالقياسّ)الغامدي،ّ رايّ   اغ ّهيّشكلّأداءّمحددّقامل  ّ(.7107عبرّمؤش 
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ّموا ّبمثابة ّالعلوم ّ عليم ّمعا ير ّ صفّ و عتبر ّأو المعار ّوالمهارايّواال جاهايّالتيّّ اّ ايّ حدد

اّللحكمّعلنّماّو التاليّيمكضّاعتبارهاّأساّ، نبغيّأنّيمتلرهاّدارسّالعلومّأوّيكونّقادر اّعلنّأدائها س 

ّأنشطةوعلنّمد ّممءمةّمحتو ّمنهاجّالعلومّو رام ّّوّ،يعرههّالمتعلمّأوّماّيكونّقادر اّعلنّأدائه

ّالعلوم ّلتعلم ّالتيّ تيحّللطمبّالفرصة ّالعلوم ّالذيّّ، عليم ّالنتام ّللحكمّعلنّجودة ا ّأساس  ّ عد كما

ّ ّّأّ،العلومّيمعل م دعم ّمض ّإن ّالتقييم. ّأسالي  ّجودة ّالعمليةّوكذلك ّهي ّبالمعا ير ّاألخذ ّدواعي هم

ّ)الغامدي،ّالت عليم ّجوانبها ّجميع ّهي ّالت ر وي ّالعمل ّمنتومة ّهي ّاألداء ّ جويد ّهي ّألهميتها ّجاء ية

7107.) 

ّ ّوالمفاهيم ّمضّالمبادئ، ّالت ر ويةّعلنّمجموعة ّالمعا ير ّمناء ّهلسفة ّيعك ّمحاورّالر ئيسة قوم ّبما ،

ّّو ّللت ر ية، ّالمستقبلية ّالمشروعّ)الغامدي،ّالت عليمالرؤية ،ّو شك لّهيّالوقتّنفسهّاألساسّالفرريّلهذا

ّإنّ 7107 ّنحوّ طويرّّ(. ّيفترضّاالنطمقّمنه ّمهم ا ا ّأساس  ّيعد ّالعلوم ّلتعليم ّمعا يرّوطنية وجود

و يانّأهدا ّكلّمعيارّّاآخرمعّمراعاةّأنّ رونّ لكّالمعا يرّشاملةّومتراملةّمعّبع هاّّ،العلوم

ةّعامة.ّوأنّ قومّ لكّالمعا يرّ فّ والمجتمعّبّمعل ممعا يرّبحيثّ لبيّاحتياجايّالمتعلمّوالمضّهذهّال

علنّمبدأّأنّ علمّالعلومّعمليةّنشطة.ّبمعننّأنّ ؤكدّ لكّالمعا يرّعلنّاالستق اءّهيّ علمّالعلومّ

ّّو ّخمل ّاألسئلةّصاّ مض ّوطرح ّوالتواهر ّالنتّ،األشياء ّو فسير ّالفرضيايّواختبارها ّمضّوضع ائ 

ّوالمقا ي ّ ّاألدواي ّواستخدام ّوالتجري  ّكالممحتة ّوأدوا ه ّالعلم ّلعملياي ّالمتعلم ّممارسة خمل

ّواستخدامّمهارايّالتفريرّالمختلفة،ّمماّيسهمّهيّ حقي ّالفهمّالنشطّللعلوم.ّ،المناسبة

ّ ّالتي ّالسابقة ّ ت م نو استعراضّالمجااليّالست ّللتر ية ّالقومية ّالمعا ير ّيستخليّأنّ العلمي ةها ،ّ

معا يرّالمحتو ّ حددّما اّ نبغيّللشخيّالمثقاّعلميا ّأنّيعر ،ّويفهم،ّويقدرّعلنّعمله،ّلتحقي ّ

ّالمعا يرّّالعلمي ةالثقاهةّ ّمينما ّالعلوم، ّّوّخرّ األبعدّدراسة والبرنام ّّالت دري والمتمثلةّبمعا يرّالتقييم

،ّالط لبةلجميعّّالعلمي ةهد ّوغايةّالثقاهةّّالترو ،ّوالشروطّالم مةّلترجمةّو حقي ّ اّ والمهنيّ 

 (.7100هاّهيّمعا يرّالمحتو ّ)مضّسعيد،ّصفّ والتيّ مّّو
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 ابقة راسات السّ دّ ال 2: 2

 ة راسات العربيّ الدّ  1:  2:  2
ّالنحوّ ّالدراسايّعلن ّيمكضّعرضّهذه ّبإنه ّالدراسة ّمهذه ّالدراسايّ ايّال لة ّمراجعة هيّضوء

ّالتالي:

فّ محتو ّكت ّالعلومّّ  مضعنوانهاّ"مد ّّةّ (ّمدراس7102قامّموقحوصّ) مضّالخام ّإلنّّو لل  

وليةّللرياضيايّوالعلوم.ّهدهتّإلنّ حد دّمد ّبمملرةّالبحريضّمتطل بايّالتوجهايّالدّ ّاألساسيّ الثامضّ

ّّ  مض ّالعلوم ّكت  فّ محتو  ّالثّ ّو لل   ّالخام ّإلن ّمض ّمرحلة ّمض بمملرةّّاألساسيّ ّالت عليمامض

ّ)البح ّوالعلوم ّللرياضياي ّالدولية ّالتوجهاي ّدراسة ّمتطلباي ّبعدTIMSSّريض ّوهما: ّبعد ض، ّهي )

المحتو ّهيّمجااليّ)علومّاألحياء،ّوعلومّالريمياء،ّوعلومّالفيزياء،ّوعلومّاألرض(،ّو عدّالعمليايّ

ّإعدادحيثّقامّبي،ّالت حليليّصفّ المعرهيةّ)المعرهة،ّوالتطبي ،ّواالستدالل(.ّاستخدمّالباحثّالمنه ّالّو

أداةّلتحليلّالمحتويّمبنيةّهيّضوءّمتطلبايّدراسةّالتوجهايّالدوليةّللرياضيايّوالعلوم.ّوقدّ حق ّ

الباحثّمضّصمحيةّاألداةّالمستخدمة،ّوصدقهاّوثبا ها.ّبعدهاّ مّاستخدامّهذهّاألداةّلرصدّ ررارايّ

ّ ّعلن ّ دل ّما ّهّ وه رورود ّمحتو  ّهي ّالدولية ّالتوجهاي ّ)المحتو ،ّمتطلباي ّمبعد ها ّالرت  ذه

فّ العمليةّّنشطةاألجميعّكت ّالعلومّوكراسايّّالت حليلوالعملياي(.ّوقدّشملّهذاّ مضّالخام ّّو لل  

ّ ّمض ّالثامض ّّاألساسيّ ّالت عليموحتن ّهذه ّنتائ  ّأسفري ّوقد ّالبحريض. ّالنسبةّّالد راسةبمملرة ّأن عض

ّ ّلدراسّتوه رلّالعام ةالمئوية ّملغتّهيّهذهّالمتطلبايّالفرعية ّللرياضيايّوالعلوم ّالتوجهايّالدولية ة

(ّ ّهيّ%00.4الرت ّمجتمعة ّاألحياء ّهيّعلم ّملغتّالنسبة ّكما ّعامة، ّب ورة ّمتدنية ّوهيّنسبة )

ّ ّموضع ّالعلوم ّكت  ّ)%04.2)ّالد راسةجميع ّالريمياء ّوعلم ،)00.0%(ّ ّالفيزياء ّوعلم ،)74%ّ،)

بايّبعدّالعمليايّالمعرهيةّهيّكت ّالعلومّموضعّمتطلّ وه ر(.ّأماّهيّدرجةّ%04وعلومّاألرضّ)

(،ّومجالّ%01.2حيثّملغتّنسبةّمجالّالمعرهةّ)ّ،هاّمضّمجالّآخر وه ّرهقدّ فاو تّنس ّّالد راسة

ّمتطلبايّ%77.0(،ّومجالّاالستداللّ)%40.0التطبي ّ) (،ّوهيّمختلفةّعضّالنس ّالتيّحدد ها

ّ(.7105(ّلعامّ)TIMSS)دراسةّالتوجهايّالدوليةّللرياضيايّوالعلومّ

ّ



36 

ّ)وأجر ّ ّ حليمّ 7102هتيحة ّلّ( ّالمطورة فّ محتو ّكت ّالعلوم ّمض1ّ-0)ّو لل   ّاألساسيّ ّالت عليم(

ّ ّللتر ية ّالعالمية ّالمعا ير ّضوء ّهي ّّدراستهّهدهتّ،العلمي ةاألردن ّمد  ّمعرهة المعا يرّّ وه رإلن

(،ّهيّمحتو ّكت ّالعلومNSESّ)ّالعلمي ةةّالعالميةّلمحتو ّالعلومّبمشروعّالمعا يرّالعالميةّللتر ي

ّ فّ المطورة ّّو لل   ّّالر ابعمض ادسإلن ّالمنه ّّاألساسيّ ّالس  ّاستخدام ّ م ّ لك ّولتحقي  ّاألردن. هي

ّصفّ الّو ّالت حليلي ّللتر ية ّالعالمية ّالمعا ير ّمترجمة ّالباحث ّقام ّحيث ّالNSES)ّالعلمي ةي، ة( ّخاص 

ّالفيزيائية،ّ(،ّلمعا يرّ وحي2-5بالمحتو ّللمرحلةّ) دّالمفاهيمّوالعملياي،ّوالعلومّكاستق اء،ّوالعلوم

ّللتعر ّعلنّ ّ حليل، ّأداة ّهي ّووضعها ّ رجمتها، ّو حكيم ّاألرضّوالف اء، ّوعلوم ّالحيا ية، والعلوم

فّ هذهّالمعا يرّهيّمحتو ّالرت .ّو رونّمجتمعّالبحثّمضّكت ّالعلومّّ وه رمد ّ ّالر ابعمضّّو لل  

ّ ادسإلن ّوأظهّرّالس  ّالعلوم ّكت  ّهي ّالعلوم ّمحتو  ّأن ّالنتائ  فّ ي ّّو لل   ّّالر ابعمض ادسإلن ّالس 

لهيّالمر بةّّ ت م ض (ّوهيّالمر بةّ%05معيارّ) وحيدّالمفاهيمّوالعملياي(ّهقدّملغتّنسبتهّ)ّناألو 

منسبةّّةّمعيارّ)العلومّكاستق اء(الث الث(،ّوهيّالمر بةّ%75ةّمعيارّ)العلومّالفيزيائية(ّمنسبةّ)الث اني

ّ  مض(،ّوكانّهناكّق ورّهيّ%2ةّمعيارّ)العلومّالحيا ية(ّمنسبةّ)الر ابع(،ّوهيّالمر بة04%ّ)

ّ(.%4معيارّ)علومّاألرضّوالف اء(ّإ ّاحتلّالمر بةّاالخيرةّمنسبةّ)

اّ (ّمدراسةّعنوانهاّ" حليلّمحتو ّكت ّالعلوم7102ّالر يعانّوآلّحمامهّ)ّكلّمضّقامتّو لّلل   ّاألو 

معا يرّّ  مضالمملرةّالعر يةّالسعوديةّهيّضوءّمعا ير".ّهدهتّإلنّالتعر ّعلنّمد ّّمتوسطّهي

(NGSSّ ّالعلوم ّكت  ّهي اّ ( لّلل   ّأهدا ّّاألو  ّولتحقي  ّالسعودية، ّالعر ية ّالمملرة ّهي متوسط

راسةي،ّوأداةّالت حليليّصفّ استخدمتّالباحثتانّالمنه ّالّوّالد راسة بنيةّهيّبطاقةّ حليلّالمحتو ّالمّالد 

(ّ ّمعا ير ّقائمة ّاالح ائيةNGSSّعلن ّواألسالي  ّالمعالجاي ّمض ّالعد د ّالباحثتان ّواستخدمت ،)

ّوكانّمضّأمر ّنتائ ّ راسةالمناسبة، ّ وهّ ّالد  ّ لي: ّهيNGSSّرّمعا يرّ)ما ّمنخف ة ّجاءّب ورة )

لرئيسيةّالتخ  يةّاّاألهراررّمعيارّ(،ّوكانتّكالتالي:ّ وهّ %44.0طّو نسبةّ)كت ّعلومّأولّمتوسّ 

(ّ ّ%52منسبة ّو  ورة طة(، ّّمتوس  ّالعلوم ّكت  اّ هي لّلل   ّاألو  ّالممارساي ّمعيار ّأما ّالعلمي ة،

ّ(.%02(ّ ليهاّمعيارّالمفاهيمّالمشتركةّمنسبةّ)%70.4والهندسيةّجاءّب ورةّمنخف ةّو نسبةّ)

ّ
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ّ" قويمّكتابّالعلوم7102ّقامّالشهريّ)ّو اّ (ّمدراسةّعنوانها لّلل   طّاألو  هيّضوءّمهارايّّالمتوس 

اّ لنّ قويمّكتابّالعلومّإالتفريرّالتأملي".ّهدهتّ لّلل   طّاألو  هّلمهارايّالتفريرّ  منومد ّّالمتوس 

نّمجتمعّ راسةالتأمليّهيّالمملرةّالعر يةّالسعودية،ّ رو  لمضّالجزءّّالد  ل)الف لّّاألو  (ّمضّكتابّاألو 

ّ اّ العلوم لّلل   طّاألو  ّاّالمتوس  ّالعر ية ّالمملرة ّالدراسيّهي ّالعام ّهي ّوالمطب  لسعودية،

(0042/0042(ّ ّمض ّ ترون ّوالذي ّثمثّوحداي1ّهد( ّهي ّمقسمة ّه ول ّدراسي ة( ّو رونت ّعي نة.

لمضّجميعّالدروسّالمت منةّالجزءّّالد راسة اّ مضّكتابّالعلومّّاألو  لّلل   طّاألو  ،ّوالتيّملغتّالمتوس 

راسة(ّدرسا .ّولتحقي ّأهدا 00ّ) لي،ّعبارةّعضّقائمةّبمهارايّالتفريرّالتأمّ هيّأداةّصممّالباحثّّالد 

اّ هاّضمضّكتابّالعلومّ  منوالتيّيج ّ لّلل   طّاألو  ّإلنّبطاقةّ حليلّالمتوس  ّ حويلها ،ّومضّثم

ّوللتحقّ  ّمضّالمحتو ، ّعلنّمجموعة ّالباحثّبعرضها ّقام ّمضّخملّصدقّالمحكميض  ّمضّصدقها

ابّمعدلّاال فاقّباستخدامّمعادلةّهولستي.ّوقدّ مّالمحكميضّالمتخ  يض،ّو مّحسابّثبا هاّبحس

طايإجراءّالمعالجايّاإلح ائيةّالمطلو ةّباستخدامّالتررارايّوالنس ّالمئويةّّو ة.ّوقدّالحساميّ ّالمتوس 

اّ اهتمامّكتابّالعلومّّالد راسةأظهريّنتائ ّ لّلل   طّاألو  مهارايّالتفريرّالتأمليّموجهّّت مضمّالمتوس 

ّ ّ لك ّأن ّإال ّعام، ّالب رية،ّ  منالمهارايّظهر ّالرؤية ّمهاراي: ّضمنت ّحيث  ّمتبا نة، ّمنس  ها

ّعلنّ ّمقترحة ّحلول ّووضع ّ فسيراي، ّوإعطاء ّاستنتاجاي، ّإلن ّوالوصول ّالمغالطاي، والرشاّعض

ّالتوالي.

ّ

رّمهارايّالتفريرّالمتشع ّالم مّ ّعلنّدرجةّ وهّ هدهتّّإلنّالتعرّ هقدّ(7101ّالعنزيّ)ّأماّدراسة

ّه وه ّر ّهيّمحتو ّمقررايّالعلوم فّ ا ّّو لل   ّللمرحلة ّولتحقي ّأهدا ّاالمتدائي ةالعليا اعتمدّّالد راسة،

ّبأسلوبّ حليلّالمحتو ،ّإ ّ مّ الت حليليّصفّ الباحثّعلنّالمنه ّالّو  حليلّمحتو ّمقررايّّيّمتمثم 

ّرالعلومّ فّ ّاالمتدائي ةةّعلنّطمبّالمرحلةّالمقر  ادسخام ،ّّو،ّالالر ابعالعليا:ّّو لل   الباحثّّ،ّوأعدّ الس 

لهذاّالغرضّأداةّ حليلّالمحتو ،ّالتيّ مّمناؤهاّهيّضوءّمهارايّالتفريرّالمتشع ّالمحكمة،ّوالتيّ

ّنتائ :ماّ ليّمضّلّالبحثّإلنّ،ّوقدّ وص ّرئيسةّ ّ(ّمهارةّ و عتّعلنّأر عّمهارايّ 47ملغّعددهاّ)

فّ علومّ وهريّمهارايّالتفريرّالمتشع ّهيّمحتو ّمقررايّال ّللمرحلةّّو لل   مدرجةّّاالمتدائي ةالعليا
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ّ ّلدرجة ّالمئوية ّملغّمتوسطّالنسبة ّإ  ّ) وه ّرمنخف ة، ّعلنّأر عّ%44.2ها ّ و عتّمنس ّمتفاو ة )

(ّ ّملغت ّمنسبة ّالطل  ّالتفرير ّمهاراي ّهي: ّرئيسة ّالتف يليّ%04.4مهاراي ّالتفرير ّومهاراي )

(ّ ّملغت ّمنسبة ّالتف%44.1)الموسع( ّومهاراي ،)(ّ ّملغت ّمنسبة ّاألصيل ّومهارايّ%42.2رير ،)

ّملغتّ) ّمنسبة ّالمرن ّ%40.1التفرير ّمقررايّالعلوم ّميض ّالمحتو  ّ حليل ّا سقتّنتائ  فّ (، ّو لل  

رّالواحدّمضّحيثّ قاربّالنس ّالمئويةّلتوهّ ّ اّ الوالنشاطّداخلّالط ال ّالعلياّككل،ّو يضّكتاميّ

ّمهارايّالتفريرّالمتشع ّهيّمحتواها.

ّمناه ّالعلومّب7101الموجيّ)ّقامّو ّمدراسةّهدهتّإلنّ قويم ّمضّالمرحلةّ فّ ال( و ّالثمثةّاألخيرة

ّّاالمتدائي ة ّاالطمعّعلنّاألدميايّّالعلمي ةهيّضوءّنس ّللقيم ّو عد ّالمرحلةّهيّم ر، مقترحّلهذه

ّأعدّ  ّالبحث ّبموضوع ّالمر بطة ّوالبحوث ّوالدراساي ّالقيم ّنس  ّالباحثة ّوحدديّالمقتّرّالعلمي ةي ح

قيمةّعلميةّهيّالقائمةّو عدّعرضّالنس ّوالقائمةّعلنّمحكميضّمتخ  يضّّالمتاهرّالسلوكيةّلرلّ 

ّّ،وإقرارهما ّمتحليلّمناه ّالعلوم فّ قامتّالباحثة ّ لكّأعديّّو لل   ّو  دد ّموضوعّالبحث، الثمثة

ّالمناه ،ّوهحيّأدلةّال والتدريبايّونما جّّ،ّواألسئلةمعل ماستمارةّ حليلّمحتو ّلرلّمنه ّمضّهذه

ّ ّالمناه ّهيّ ناولّالقيم ّوأشاريّالنتائ ّإلنّضعاّوق ورّهذه ّالمناه ، ،ّالعلمي ةاالختيارايّلهذه

ّل ّمقترح ّ  ور ّقدمتّالباحثة ّال عاّوالق ور ّهذا ّّت مضولعمج ّالقيم ّهيّّالعلمي ةنس  المقترح

ّمناه ّالعلومّموضوعّالبحث.

ّ

اّ نوانهاّ" قويمّمحتو ّكتابّالعلومّمدراسةّعّهقدّقامّ(7105خطاطبةّ)أماّ هيّّاألساسيّ ّالر ابعّلل  

(ّالواج TIMSS-2015ّهيّاألردن".ّهدهتّإلنّ حد دّمتطلبايّ)TIMSS-2015ّضوءّمتطلبايّ

ّاألردنيّ وهرّ  ّهيّمحتو ّكتابّالعلوم اّ ها هّ  منبجزأيه،ّوالتعر ّعلنّمد ّّاألساسيّ ّالر ابعّلل  

دّموضوعايّ)األحياء،ّالفيزياء،ّعلومّاألرضّوالبيئة(ّمضّخملّ(ّهيّب عTIMSS-2015لمتطلبايّ)

وقدّّ،ضمعل ميةّ)المعرهة،ّالتطبي ،ّاالستدالل(ّمضّوجهةّنترّالايّالمعرهيّ  حليلّالمحتو ،ّو  عدّالعمليّ 

هيّكتابّّالد راسة.ّاشتملّمجتمعّالد راسةيّلمناسبتهّألهدا ّهذهّالت حليليّصفّ  مّاستخدامّالمنه ّالّو

ّالعلّو اّ م ّوكذلكّعلنّاألساسيّ ّالر ابعّلل   ّّمعل مي، ّلطلبة ةّهيّمد ريّ ّاألساسيّ ّالر ابعّال اّ العلوم
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ّّو لنّالت عليمالتر ية ّاست خدمّاألو  ّوقد ّإر د. لنّ،دا انأّالد راسةهيّّتهيّمحاهتة ّبمتطلبايّّاألو  قائمة

العلومّّمعل ميسّوجهةّنترّةّاستبانةّلقياالث اني(،ّّوTIMSS-2015هايّالدوليةّللعلومّ)دراسةّالتوجّ 

ّ ّوالتي ّالمعرهية ّالعملياي ّالتأكّ تشالبعد ّو م ّاالستدالل(، ّالتطبي ، ّ)المعرهة، ّصدقّملتّعلن ّمض د

ّ ّأوثباي ّالد راسةدواي ّوقد ّالمعرهيّأ. ّالمحتو  ّلب عد ّالعلوم ّكتاب ّمحتو  ّ حليل ّنتائ  ظهري

طةءيّمدرجةّهاّجان ّألموضوعايّ)األحياء،ّالفيزياء،ّعلومّاألرضّوالبيئة(ّ ظهريّالنتائ ّأ،ّكماّمتوس 

ّ ّدرجة طةوجود ّالمطوّ ّت مضلّمتوس  ّاألردني ّالعلوم ّكتاب ّمحتو  اّ ر لب عدّّاألساسيّ ّالر ابعّلل  

ّالتطبي ،ّاالستدالل(ّهيّضوءّمتطلّ العمليايّ (ّمضّوجهةTIMSS-2015ّبايّ)المعرهيةّ)المعرهة،

اّ لرتابّالعلومّّراءّمراجعةّ إجبّالد راسةوصتّأض.ّهيّضوءّالنتائ ّمعل مينترّال مضّقبلّّالر ابعّلل  

ّال ّبحيثّ ت مضّجميدراسي ةالقائميضّعلنّالمناه  ّمتطلبايّدراسةّّالمجااليّبشكلّ ّع،  تناس ّمع

ّ(.TIMSS-2015وليةّلدراسةّالعلومّ)هايّالدّ التوجّ 

يةّالمستدامةّالتيّ ّعلنّأهمّق اياّالبعدّالبيئيّللتنمهدهتّإلنّالتعرّ ّهقد(7105ّعسكرّ)ّدراسةأماّ

ّ ّبالش ّ   منيمكض ّالعلوم ّكت  ّمحتو  ّهي لّها ّالدّ ّاألو  ّ)الف ل لراسي ّاألو  ّمرحلة ّمض ّالت عليم(

ّوالتعر ّعلنّمد ّاألساسيّ  ّالق اياّّ  مض، ّوكذلكّمستو ّ ناولّهذه ّالرت ّلتلكّالق ايا، هذه

ّصاّ )الّو ّالت حليل، ّو مثلت ّالبيئي(، ّواإلرشاد ّالتوعية، ّالتساؤل، ّالعلومّّالد راسةّنةعيّ ، ّكت  هي

فّ  ادس،ّالخام ،ّّوالر ابع،ّالث الث:ّو لل   ّرّاألساسيّ ّالت عليم،ّمضّمرحلةّالس  ةّخملّالعامّالدراسيّالمقر 

ّالباحثّالمنه ّالّو7100-7105) ّاستخدم ّوقد ّأسلوبّ حليلّالمحتو ّالت حليليّصفّ (، ّباستخدام ي،

ّلتحليلّالمحتو ّ  منتّستّق اي ّرئيسة،ّو)مواسطةّاستمارة ّالبعد01ّا (ّق يةّهرعيةّمضّق ايا

راسةالبيئيّللتنميةّالمستدامة،ّو وصلتّ إلنّعدةّنتائ ّأهمها:ّ ناولّمحتو ّالرت ّالمحللةّبشكلّّالد 

ّ ّالق ايا ّكل ّّالر ئيسةعام ّهي ّالمقترحة ّ)الد راسةالست ّمنسبة ّأي ،011%ّ ّنسبة ّو لغت ّ  مض(،

ّالب ّللبعد ّالفرعية ّ)محتو ّالرت ّللق ايا ّالمستدامة ّوكانّ%25يئيّللتنمية ّالمقترحة، ّالق ايا ّمض )

(،ّ ليهّمستو ّ%42.74(ّهقرةّمنسبةّ)11األسلوبّالغال ّهيّ ناولّالق اياّعلنّمستو ّالتوعيةّ)

ّ)10)ّصاّ الّو ّمنسبة ّهقرة )41.01%ّ ّهمستو  ّ)74)ّالت حليل(، ّمنسبة ّهقرة ّوأخيرا 01.42%ّ( ،)
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ّمنسبةّ)02)ّ،مستو ّالتفاؤل ّهقرة ّالبيئي01.02%ّ( ّالبعد (ّمضّمجموعّالفقرايّالتيّ ناولتّق ايا

ّللتنميةّالمستدامة.

ّ

فّ هدهتّإلنّ حليلّمحتو ّكت ّالعلومّّدراسة(7100ّالدهمانّ)وأجريّ هيّّاألساسيّ (2ّ-5)ّو لل  

(ّ ّمتطلبايّاختبار ّهيّضوء ّ ساؤاليTIMSSّهلسطيض ّعض ّولإلجابة ّالباحثةّّالد راسة(، استخدمت

(ّلمحتو ّكت ّالعلومTIMSS,2011ّقائمةّلمتطلبايّ)ّإعدادي،ّحيثّقامتّبالت حليلّيفّ صالمنه ّالّو

فّ  ،ّالث باي،ّوقدّ حققتّالباحثةّمضّصمحيةّاألداةّالمستخدمةّبحسابّمعاملّاألساسيّ (2ّ-5)ّو لل  

ّّالث بايحيثّملغّمعاملّ فّ لقائمةّ حليلّكت ّالعلوم (1.42ّهيّهلسطيضّ)ّاألساسيّ (2ّ-5)ّو لل  

هوّمعاملّثبايّعالي.ّو مّجمعّالبيانايّو حليلهاّإح ائيا ّباستخدامّالنس ّالمئويةّوالتررارايّلبيانّّو

فّ (ّهيّمحتو ّكت ّالعلومTIMSS,2011ّمتطلبايّ)ّ  مضمد ّ .ّ متّاألساسيّ (2ّ-5)ّو لل  

ّ)ّالث انيهيّالف لّالدراسيّّالد راسة ّلمحتو ّكت ّالعلّوTIMSS,2011(.ّ)7100-7104للعام مّ(

فّ  (ّالواج TIMSS, 2011ّ.ّوقدّأسفريّالنتائ ّعض:ّمناءّقائمةّلمتطلبايّ)األساسيّ (2ّ-5)ّو لل  

ّ  من ّالعلوم ّكت  ّمحتو  ّهي فّ ها 2ّ-5)ّو لل   ّ)ّاألساسيّ ( ّمض ّالقائمة ّمتطل 001ّو رونت )

ّعمليةّ ّاألرض، ّعلم ّالفيزياء، ّعلم ّالريمياء، ّعلم ّاألحياء، ّ)علم ّمجااليّوهي ّسبعة  و عتّعلن

ّ ّالمئوية ّالنسبة ّملغت ّاالستدالل(. ّعملية ّالتطبي ، ّعملية ّمتطلبايّّالعام ةالمعرهة، لعدد

(TIMSS,2011ّ ّلمجالّالمحتو ّهيّمحتو ّكت ّالعلوم فّ ( 2ّ-5)ّو لل   والتيّأسفرّّاألساسيّ (

(ّوهيّنسبةّضعيفة،ّكماّأسفريّالنتائ ّعضّ فاويّنس ّعددّمتطلبايّ%77عنهاّ حليلّالمحتو ّ)

(TIMSS,2011ّّملغتّالنسبةّهي ّهقد ادسّ اّ ال(،ّوهيّ%04الخام ّ)ّ اّ ال(، (،ّ%04)ّالس 

ّ ابعّ اّ الوهي ّوهيّ%74)ّالس  ّ)ّ اّ ال(، ّ%70الثامض ّالمئوية ّملغتّالنسبة لمتطلبايّّالعام ة(.

(TIMSS,2011ّ ّالعلوم ّكت  ّمحتو  ّهي فّ ( K8-5ّ)ّو لل   ّ حليلّ ّاألساسيّ ( ّعنها ّأسفر ّوالتي

يّنسبةّضعيفة،ّهقدّكانتّالنسبةّمتبا نة،ّحيثّملغتّنسبةّعلمّاألحياءّهيّ(ّوه%72.0المحتو ّ)

(ّ ّالريمياءّ)%00.0محتو ّكت ّالعلوم ّوعلم ّالفيزياءّ)00.1%(، ّوعلم ّملغتّالنسبة05.4%ّ(، .)

ّ ّ)ّالعام ةالمئوية ّمتطلباي ّالعلومTIMSS, 2011ّلعدد ّكت  ّمحتو  ّهي ّالمعرهية ّالعملياي ّلبعد )
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فّ  2ّ-5)ّو لل   ّ)ّساسيّ األ( ّالمحتو  ّ حليل ّعنها ّأسفر ّوالتي ّهلسطيض ّنسبةّ%12هي ّوهي )

طة ّمتوس  ّميض ّمتقار ة ّالنتائ  ّكانت ّحيث ّ فّ ال، ّهي ّالمتطلباي ّعدد ّنسبة ّملغت ّهقد ّ اّ الو ،

ادسّ اّ الالخام ّّو ابعّ اّ الّوّالس  ابعّ اّ ال(،ّأماّهيّ%12.5)ّالس  (.ّملغتّالنسبةّ%21)ّالس 

فّ (ّلبعدّالعمليايّالمعرهيةّهيّمحتو ّكت ّالعلومTIMSS,2011ّ)لمتطلبايّّالعام ةالمئويةّ ّو لل  

(ّهفيّمجالّالمعرهةّملغتّالنسبةّ%40.4)ّالت حليلهيّهلسطيضّوالتيّأسفرّعنهاّّاألساسيّ (5-2ّ)

(51%(ّ ّالتطبي  ّمجال ّوهي ،)41%(ّ ّاالستدالل ّمجال ّوهي ّمعيار2%ّ(، ّهي ّق ور ّ وجد .)

ّلبعضّالم ّوالتتابع ّلمتطلبايّ)االستمرارية ّهقدTIMSS,2011ّتطلبايّالرئيسية ّالمحتو ، ّبعد ّهي )

ّ ّهي ّالريمياء ّعلم ّمجال ادسّ اّ الانعدم ّالطبيعيّالس  ّوالترياّواالنتخاب ّالتنوع ّمتطل  ّوانعدم ،

ّ ّجميع ّهي ّاألحياء ّعلم ّمجال ّهي ّالبيئية ّاألجهزة ّاألرضّ فّ الومتطل  ّم ادر ّومتطل  و ،

ّمج ّهي ّحما تها ّوطرق ّواستعماال ها ّجميع ّهي ّأي ا  ّاألرضّانعدم ّعلم ّبعدّ فّ الال ّهي ّأما و .

العمليايّالمعرهيةّمضّالمتطلبايّالتيّانعدمتّنسبتهاّمثلّمتطل ّالوصولّإلنّاستنتاجايّمضّحملّ

ّالمواقاّالعملية،ّومتطل ّالتعميمّالعلمي،ّومتطل ّالتبرير،ّوهذاّق ورّهيّالمحتو .

ّ

اّ مقارنةّمحتو ّكتاميّالعلومّالفلسطينيّواإلسرائيليّ(ّمدراسةّهدهتّإلن7100ّقامتّالبطةّ)ّو ّلل  

ادس ّرّالس  الفلسطينيةّوو ارةّّالت عليم(،ّمضّقبلّو ارةّالتر يةّّو7100-7104ةّهيّالعامّالدراسيّ)المقر 

ّ ّعلن ّالمقارنة ّ مت ّحيث ّاإلسرائيلية، ّّالن حوالمعار  ّمد  ّمقارنة ّالعالميةّّ وه راآ ي: المعا ير

ّالفيزيائية،ّوعلومNSESّ)ّالعلمي ةبمشروعّالمعا يرّالقوميةّللتر يةّّللمحتو ّالعلوم (ّلمجااليّالعلوم

علنّّءّ علنّ حليلّالمحتو ،ّهيّكمّالرتاميضّوإجراءّالمقارنةّمناّءّ الحياة،ّوعلومّاألرضّوالف اءّمنا

ّ ّالت حليلنتائ  ّمعرهة ّمد  ّمقارنة ّّيمعل م. اّ العلوم ادسّلل   ّواإلسّالس  ّمهذهّللفلسطينييض رائيلييض

ّ ّمناسبة ّودرجة ّالمحتو ّالعلمي، ّمناسبة ّمحتو ّالرتاميضّمضّحيثّدرجة ّمقارنة ّنشطةاألالمعا ير.

مميذّوإ اّماّكانّهناكّهروقّ ايّوضيحية،ّللتّ ية،ّودرجةّجودةّالرسومّوال ورّواألشكالّالتّ الت عليم

ّميضّالرتاميضّمضّوجهةّنترّ ادسّاّ لل  ّالعلومّّيمعل مداللةّإح ائيةّما .ّولتحقي ّالهد ّمضّالس 

لجمعّميانايّّأدوايّ ّي،ّحيثّ مّاستخدامّثمثّ الت حليليّصفّ استخدمتّالباحثةّالمنه ّالّوّالد راسةهذهّ
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ّمعل م(074ّنّمضّ)ض،ّالمكوّ يمعل منّمضّمجتمعّالرتاب،ّومجتمعّالالمكوّ ّالد راسةمضّمجتمعّّالد راسة

ّمعل مّو اّ ة ادسّلل   ّو)ّهيّمدارسّمحاهتتيّالس  ّطولررم(، 00ّ)قلقيلية، ّهيّمدارسّمعل مّوّمعل م( ة

مدنّ)الطيرة،ّالطيبة،ّقلنسوة(،ّوهي:ّأداةّ حليلّالمحتو ّعلنّهيئةّجداولّلحسابّالتررارايّوالنس ّ

استبانةّلمعا يرّالمحتو ّلمعرهةّّإعدادرّالمعا يرّالعالميةّللمحتو ّهيّكتاميّالعلوم.ّالمئويةّلدرجةّ وهّ 

ّ ّالمحتو  ّمناسبة ّومناسبة ّالرّ الت عليمّنشطةاألالعلمي ّوجودة ّالتوضيحية،ّية، ّواألشكال ّوال ور سوم

ّ ّنتر ّوجهة ّمض ّّوّيمعل مللتمميذ ّطولررم(، ّ)قلقيلية، ّمحاهتتي ّهي ّمدنّّيمعل مالعلوم ّهي العلوم

سطينيّقّالرتابّالفلإلنّالنتائ ّاآ ية:ّ فوّ ّالد راسةاخل.ّوقدّ وصلتّ)الطيرة،ّالطيبة،ّقلنسوة(ّهيّالدّ 

(ّ ّبفارق ّالفيزيائية ّالعلوم ّمجال ّهي ّالمحتو  ّلمعا ير ّمراعا ه ّلمد  ّاإلسرائيلي ّالرتاب (ّ%02علن

ل الحّالرتابّالفلسطيني،ّ فوقّكتابّالعلومّاإلسرائيليّعلنّالرتابّالفلسطينيّلمد ّمراعا هّلمعا يرّ

(ّ ّبفارق ّالحياة ّعلوم ّمجال ّهي ّاإلسرائيل%74المحتو  ّالعلوم ّكتاب ّل الح ّالرتابّ( ّ فوق ي.

ّبفارقّ ّاألرضّوالف اء ّعلوم ّمجال ّهي ّلمعا ير ّمراعا ه ّلمد  ّاإلسرائيلي ّالرتاب ّعلن الفلسطيني

ّمستو ّالداللةّ)02%) ّإح ائيةّعند ّهروقّ ايّداللة ّوجود .)α=0.05ّ ّالمحتو ّمناسبة ّلدرجة )

الّالتوضيحيةّللتمميذّية،ّودرجةّجودةّالرسومّوال ورّواألشكالت عليمّنشطةاألالعلمي،ّودرجةّمناسبةّ

ّ ّنتر ّّيمعل ممضّوجهة اّ العلوم ادسّلل   ّعلنّالرتابّول الحّّالس  ّالمشرهة ّالسلطة  عز ّلمتغير

اإلسرائيلييضّ)الريانّّيمعل مالعلومّالفلسطينييضّّوّيمعل مالرتابّاإلسرائيلي.ّالنسبةّالمئويةّلمد ّمعرهةّ

ّ ّللتر ية ّالقومية ّبالمعا ير ّالمحتل( ّ)ّي ةالعلمال هيوني ّملغت ّحيث ّمنخف ة، (ّ%40للمحتو 

ّ(ّعلنّالتر ي .%42و)

ّ

ّمد ّ وهّ 7104نورّ)ّودرست ّبمشروعّالمعا يرّ( ّلمحتو ّالعلوم القوميةّّالعلمي ةرّالمعا يرّالعالمية

(NSESّّلمجااليّالعلومّالفيزيائية،ّوعلومّالحياة،ّوعلومّاألرض،ّوالف اء،ّهيّمحتو ّكتابّعلوم،)

ّنترّّسيّ األساالخام ّّ اّ ال ّمحتو ّالرتابّمضّوجهة ّو قويم ّّيمعل مهيّهلسطيض، ّ اّ العلوم

ّالّوّاألساسيّ الخام ّ ّالمنه  ّاستخدام ّ م ّ لك ّولتحقي  ّهلسطيض. ّصفّ هي ّقامتّالت حليلي ّحيث ي،

ّ ّللتر ية ّالقومية ّالمعا ير ّمترجمة ّالNSES)ّالعلمي ةالباحثة ة( ّ)ّخاص  ّللمرحلة (،2ّ-5بالمحتو 
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يزيائية،ّوعلومّالحياة،ّوعلومّاألرض،ّوالف اء،ّو حكيمّ رجمتها،ّووضعهاّهيّأداةّلمجااليّالعلومّالف

ّللتعرّ  ّ حليل، ّمد  ّعلن ّّ وه ر  ّ م ّكما ّالرتاب، ّمحتو  ّهي ّالمعا ير ّلمعا يرّّإعدادهذه استبانة

ّ.ّ روّنالد راسةّعي نةالمحتو ،ّوالتأكدّمضّصدقهاّوثبا ها،ّلتقويمّمحتو ّكتابّالعلومّمضّوجهةّنترّ

ّّيمعل ممضّجميعّّالد راسةمجمعّ اّ العلوم هيّمحاهتةّجنيضّوالبالغّعددهمّّاألساسيّ الخام ّّلل  

ّّومعل م(050ّ) ّّومعل م(015ّمضّ)ّالد راسةّعي نةة ،ّو رونتّمعل ما  إلن:ّّالد راسةة .ّوقدّ وصلتّمعل ما 

ة(ّالNSES(ّمضّمعا يرّالمحتو ّهيّمشروعّ)%00.7رّنسبةّ) وهّ  لعلومّالفيزيائية،ّبمجااليّاّخاص 

(ّمضّالمعا يرّمدرجةّ%74.0وعلومّالحياة،ّوعلومّاألرض،ّوالف اء،ّمدرجةّكبيرة،ّو وهرّماّنسبتهّ)

طة ّ)متوس  ّنسبته ّما ّ توهرّمنها ّولم ّهيّمحتو ّكتابّالعلوم74.0%ّ، اّ ( الخام ّاالمتدائي.ّّلل  

اّ ضّلرتابّالعلومّيمعل ملتقويمّالّالرل يةّالد رجةوكانتّ طعاليةّحيثّكانّّاألساسيّ خام ّالّلل   ّالمتوس 

ّال4.12)ّالحساميّ  ّو لغّمتوسطّاستجابة ّ لي:ّيمعل م(، ضّعلنّكلّمجالّمضّمجااليّالمحتو ّكما

ّعلنّأعلنّالتقد رايّبمتوسطّ) ّ ليه4.20ّح لّمجالّال ورّواألشكالّوالرسومايّالتوضيحية ،)

ا ّمجالّالمحتو ّالعلميّلرتابّالعلومّ(،ّوأخيّر4.15مجالّ نتيمّالمحتو ّوطريقةّعرضهّبمتوسطّ)

(ّهيّدرجةّ قويمα=0.05ّ(.ّالّ وجدّهروقّ ايّداللةّإح ائيةّعندّمستو ّالداللةّ)4.54بمتوسطّ)

اّ العلومّّيمعل ممحتو ّكتابّالعلومّمضّوجهةّنترّ ،ّ عز ّلمتغيرّالجن ،ّاألساسيّ الخام ّّلل  

ّلمتغيرّالمؤهلّالعلمي،ّوالتخ ي.ّوالمد رية،ّوسنوايّالخبرة،ّمينماّوجديّهروقّ عزّ 

ّ
اّ (ّمدراسةّهدهتّإلنّ قويمّمحتو ّكت ّالعلومّالفلسطينيةّواإلسرائيلية7107ّقامّموسنّ)ّو ّالر ابعّلل  

ّ)ّاألساسيّ  ّمعا ير ّضوء TIMSSّهي ّ ساؤالي ّعض ّولإلجابة ّالمنه ّّالد راسة(. ّالباحث استخدم

(ّلمحتو ّمنهاجّالعلوم،ّحيثTIMSS-2011ّرّ)قائمةّبمعا يّإعدادي،ّحيثّقامّبالت حليليّصفّ الّو

(ّ ّعلوم44ّاشتملتّعلن ّالفيزيائية، ّالعلوم ّالحياة، ّ)علوم ّمجااليّوهي ّستة ّ و عتّعلن ّمعيارا )

(ّ ّمعا ير ّاستبانة ّمناء ّ م ّكما ّواالستدالل( ّالتطبي ، ّالمعرهة، ّلنف TIMSS-2011ّاألرض، )

بطريقةّعشوائيةّهترونتّمضّّالد راسةّعي نةتيارّالمحتو ّباإلضاهةّإلنّقائمةّ حليلّالمحتو ،ّو مّاخ

مبحثّالعلومّهيّالمدارسّالحكوميةّالتابعةّلمد ريايّ)شرقّغزة،ّّيمعل مةّمضّمعل ما ّّومعل م(700ّ)
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ّ مّاختيارّ اّمعل م(41ّبطريقةّعشوائيةّهترونتّمضّ)ّالد راسةّعي نةرهح،ّخانّ ون ،ّالوسطن(،ّكما

ّمعل مّو ّمض ّّيمعل مة ّالعلوم ّالدّ مبحث ّهي ّالناصرة ّلمد نة ّالمدارسّالتابعة ّالمحتلّ هي ّ مّ اخل ّكما ،ّ

ّالفلسطينيّواإلسرائيليّ اّ اختيارّمحتو ّكتابّالعلوم ّ ّ اللذّالر ابعّلل   ّلعملية ّوقدّالت حليلضّخ عا ،

ّمعاملّألفاّّ حق ّ  ّبحسابّمعاملّثبايّاالستبانةّباستخدام ّاألدوايّلمستخدام الباحثّمضّصمحية

(،ّو لغ1.402ّلقائمةّ حليلّكتابّالعلومّالفلسطينيّ)ّالث باي(،ّو لغّمعامل1.45ّثّملغّ)كرونباخّحي

.ّو مّ نفيذّلّ (ّوكمهماّمعاملّثبايّعا1.414لقائمةّ حليلّكتابّالعلومّاإلسرائيليّ)ّالث بايمعاملّ

ّالدّ ّالث انيراسيّهيّالف لّالدّ ّالد راسة ّالبيانا7100/7107راسيّ)مضّالعام ّو مّجمع يّو حليلهاّ(،

ّ وه رإح ائياّباستخدامّمعامميّالشيوعّ)النس ّالمئوية(ّوالتررارايّومعامميّاالر باطّلبيانّمد ّ

اّ (ّهيّمحتو ّمنهاجّالعلومTIMSS 2011ّمعا يرّ) .ّوقدّأسفريّالنتائ ّعماّاألساسيّ ّالر ابعّلل  

(ّ ّمعا ير ّقائمة ّمناء ّالواج TIMSS 2011ّ لي: ّهيّمحتو ّمنه وه ّر( ّها ّالعلوم اّ اج ّالر ابعّلل  

ّ)األساسيّ  ّمض ّالقائمة ّو رونت ّم44، ّستة ّ و عتّعلن ّمعيارا  ّالعلومّج( ّالحياة، ّ)علوم االيّوهي

ّ ّالنسبة ّملغت ّواالستدالل(. ّالتطبي ، ّالمعرهة، ّاألرض، ّعلوم ّ)ّالعام ةالفيزيائية،  TIMSSلمعا ير

اّ (ّهيّمحتو ّمنهاجّالعلومّالفلسطيني2011ّ والتيّأسفرّعنهاّ حليلّالمحتو ّّألساسيّ اّالر ابعّلل  

ّأسفريّالنتائ ّعضّ فاويّ 42.12%) ّكما ّوهيّنسبةّضعيفة،  TIMSSااليّمعا يرّ)جمّنس ّ ّ(

2011(ّ ّالعلوم ّهيّمنهاج ّالحياة ّعلوم ّملغتّنسبة ّهلقد ّعلنّنسبة42.44%ّ(، ّالفيزيائية ّوالعلوم )

ّاألرضّعلنّنسبةّ)47%) ّوعلوم ّملغتّالنسبة0.1%ّ(، ّهيTIMSS 2011ّلمعا يرّ)ّم ةالعا(. )

اّ محتو ّمنهاجّالعلومّاإلسرائيليّ (ّ%07.17والتيّأسفرّعنهاّ حليلّالمحتو ّ)ّاألساسيّ ّالر ابعّلل  

ّأسفريّالنتائ ّعضّ فاويّنس ّمجااليّمعا يرّ) ّكما ّهلقدTIMSS 2011ّوهيّنسبةّضعيفة، ،)

(،ّ%71لعلومّالفيزيائيةّعلنّنسبةّ)(ّوا%12.41ملغتّنسبةّعلومّالحياةّهيّمحتو ّمنهاجّالعلومّ)

(ّلبعدّالعمليايTIMSS 2011ّلمعا يرّ)ّالعام ة(.ّملغتّالنسبةّ%71.1وعلومّاألرضّعلنّنسبةّ)

اّ المعرهيةّهيّمحتو ّمنهاجّالعلومّالفلسطينيّ والتيّأسفرّعنهاّ حليلّالمحتو ّّاألساسيّ ّالر ابعّلل  

ّع51.1%) ّالنتائ  ّأسفري ّكما ّضعيفة، ّنسبة ّوهي )(ّ ّ فاويّنس ّمحااليّمعا ير  TIMSSض

2011(ّ ّالمعرهة ّنسبة ّملغت ّهلقد ،)25%(ّ ّنسبة ّعلن ّالتطبي  ّنسبة25%ّ(، ّعلن ّواالستدالل )
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(45.20%ّ ّالنسبة ّملغت ّ)ّالعام ة(. ّمحتو TIMSS 2011ّلمعا ير ّهي ّالمعرهية ّالعملياي ّلبعد )

اّ منهاجّالعلومّاإلسرائيليّ (ّوهيّنسبةّ%41نهاّ حليلّالمحتو ّ)والتيّأسفرّعّاألساسيّ ّالر ابعّلل  

ّأسفريّالنتائ ّعضّ فاويّنس ّمجااليّمعا يرّ) ّكما ّملغتّنسبةTIMSS 2011ّمر فعة، ّهلقد ،)

(،ّواالستداللّ%22.5(،ّوالتطبي ّعلنّنسبةّ)%011المعرهةّهيّمحتو ّمنهاجّالعلومّعلنّنسبةّ)

(TIMSS 2011ّمعا يرّ)ّ وه رضّهيّيمعل ملوجهةّنترّالّالعام ة(.ّملغتّالنسبةّ%25.2علنّنسبةّ)

ّالفلسطينيّ اّ هيّمحتو ّمنهاجّالعلوم ّغيرّمرضية،ّ%71.27)ّاألساسيّ ّالر ابعّلل   ّوهيّنسبة )

(ّهيّمحتو ّمنهاجّالعلوم.ّكماّملغتTIMSS 2011ّمعا يرّ)ّتوه رلّالعام ة ؤشرّإلنّضعاّالنسبةّ

(ّوالعلومّ%70.122منهاجّالعلومّعلنّ)ضّهيّمجالّعلومّالحياةّهيّمحتو ّيمعل منسبةّاستجابايّال

(ّ ّاألرضّعلنّنسبةّ)%01.2الفيزيائيةّعلنّنسبة ّوعلوم ّملغتّالنسبة70.4%ّ(، لوجهةّّالعام ة(.

(ّلبعدّالعمليايّالمعرهيةّهيّمحتو ّمنهاجّالعلومTIMSS 2011ّمعا يرّ)ّ وه رضّهيّيمعل منترّال

اّ الفلسطينيّ ّوهيّن%75.10)ّاألساسيّ ّالر ابعّلل   ّ ؤشرّإلنّضعاّالنسبةّ( ّغيرّمرضية، سبة

ضّيمعل م(ّهيّمحتو ّمنهاجّالعلوم.ّكماّملغتّنسبةّاستجابايّالTIMSS 2011معا يرّ)ّتوه رلّالعام ة

(ّ ّنسبة ّعلن ّالعلوم ّمنهاج ّمحتو  ّهي ّالمعرهة ّمجال ّنسبةّ%42.42هي ّعلن ّوالتطبي  ،)

(74.25%(ّ ّواالستداللّعلنّنسبة ّملغتّالنسبة04%ّ(، ّالّةالعامّ (. ّنتر ّ وه رضّهيّيمعل ملوجهة

اّ (ّهيّمحتو ّمنهاجّالعلومّاإلسرائيليTIMSS 2011ّمعا يرّ) (ّ%75.42)ّاألساسيّ ّالر ابعّلل  

(ّهيّمحتو TIMSS 2011ّمعا يرّ)ّتوه رلّالعام ةوهيّنسبةّغيرّمرضية،ّ ؤشرّإلنّضعاّالنسبةّ

ّاستجابايّال ّملغتّنسبة ّكما ّهيّمحتو ّمنهاجّالعلومّضّهيّمجالّيمعل ممنهاجّالعلوم. ّالحياة علوم

(.ّملغتّ%02.44(،ّوعلومّاألرضّعلنّنسبةّ)%74.12(ّوالعلومّالفيزيائيةّعلنّنسبةّ)45.04%)

ّ ّالّالعام ةالنسبة ّنتر ّهيّيمعل ملوجهة ّ)ّ وه رض ّالعلومTIMSS 2011ّمعا ير ّهيّمحتو ّمنهاج )

اّ اإلسرائيليّ ّوهيّنسبةّ%70.25)ّاألساسيّ ّالر ابعّلل   ّإلنّضعاّالنسبةّ( ّ ؤشر غيرّمرضية،

ضّيمعل م(ّهيّمحتو ّمنهاجّالعلوم.ّكماّملغتّنسبةّاستجابايّالTIMSS 2011معا يرّ)ّتوه رلّالعام ة

(ّ ّنسبة ّعلن ّالعلوم ّمنهاج ّمحتو  ّهي ّالمعرهة ّمجال ّنسبةّ%44.72هي ّعلن ّوالتطبي  ،)

ّ(.%04(،ّواالستداللّعلنّنسبةّ)77.10%)



46 

ّ

قائمةّبالمعا يرّالتيّيمكضّ قويمّمنه ّالعلومّالمطورّّإعدادراسةّهدهتّإلنّ(ّمد7107قامّالغامديّ)

فّ قائمةّالمعا يرّهيّمحتو ّّكت ّالعلومّالمطورةّّ وه رهيّضوئها،ّومد ّّاالمتدائي ةبالمرجلةّ ّو لل  

ّ ّالمرحلة ّمض ّاالمتدائي ةالدنيا ّعلنّسؤالي ّولإلجابة ّالّالد راسة. ّلهذا ّمعا ير ّالباحثّقائمة غرضّأعد

بطاقةّ حليلّلتقويمّمحتو ّكت ّّإعداد نسجمّمعّالتجاربّوالخبرايّالدوليةّهيّهذاّالمجالّومضّثمّ

فّ العلومّالمطورةّ هيّضوءّالمعا يرّالمختارةّ رونتّهيّصور هاّّاالمتدائي ةالدنياّمضّالمرحلةّّو لل  

مّالتحق ّمضّصدقهاّ(ّمجااليّرئيسيةّو 2(ّمعياراّهيّ)71(ّمؤشرّم نفةّ حتّ)12النهائيةّمضّ)

لو ّ فّ الوثبا هاّواستخدمهاّالباحثّهيّ حليلّكت ّالعلومّالمطورةّب االمتدائي.ّّالث الثّوّالث انيّوّاألو 

ّالتوصلّإلنّقائمةّمعا يرّ ةملخيّالنتائ : فّ بمحتو ّكت ّالعلومّّخاص  ّمضّالمرحلةّّو لل   الدنيا

ّ وصلّاالمتدائي ة ّالدولية. ّوالتجارب ّالخبراي ّمع ّ نسجم راسةت ّالعلومّّالد  ّكت  ّمحتو  ّ ركيز إلن

ّ فّ المطورة ّّو لل   ّبالمرحلة ّنسبتهّّاالمتدائي ةالدنيا ّملغت ّحيث ّاستق اء ّكطريقة ّالعلم ّمجال علن

هيّنسبةّمجالّالعلمّوالترنولوجياّومجالّالعلمّمضّمنتورّّنّ دّ   ّّهيّالرت ّالثمثة.ّوجودّ (12.0%ّ)

ف اءّحيثّملغتّنسبتهاّهيّالرت ّمجتمعهّعلنّالتواليّومجالّعلومّاألرضّوالّواجتماعيّ ّشخ يّ 

هيّمجملّالرت ّحيثّّ وه ريعتبرّمجالّ اريخّالعلمّوطبيعتهّاألقلّ،ّ(%4.5)وّ(%0.7)و(5.7%ّ)

لّ اّ اللمّ ردّهذاّالمجالّهيّكتابّ(ّ%1.4)ملغتّنسبتهّ ّاالمتدائيّنهائيا.ّاألو 

ّ

ّ)ّودرست ّسعيد 7100ّمض ّمد  ّالعالمّ وه ر( ّلالمعا ير ّالعلوم ّلمحتو  ّبمشروع2ّ-5و ّ) فّ ية )

ّ ّللتر ية ّالقومية ّاألرضNSESّ)ّالعلمي ةالمعا ير ّوعلوم ّالحياة ّوعلوم ّالفيزيائية ّلمجااليّ)العلوم ،)

ّ ّللمرحلة ّالعلوم ّهيّمحتو ّمناه  ّلّةاألساسيّ والف اء( ّومعرهة2ّ-5و ّ) فّ العليا ّهيّهلسطيض. )

محتو ّالمناه ّالفلسطينية.ّولتحقي ّ لكّ مّاستخدامّالمنه ّاالختم ّميضّمحتو ّالمعا يرّالعالميةّّو

(NSESّ)ّالعلمي ةي،ّحيثّقامتّالباحثةّبالح ولّعلنّقائمةّالمعا يرّالقوميةّللتر يةّالت حليليّصفّ الّو

ةال (ّلمجااليّ)العلومّالفيزيائية،ّوعلومّالحياة،ّوعلومّاألرض2ّ-5و ّ) فّ بمعا يرّالمحتو ّلّخاص 

هذهّّ وه رتهاّوالتأكدّمضّصدقهاّووضعهاّهيّأداةّ حليلّاستخدمتّللتعر ّعلنّمد ّوالف اء(ّو رجم
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المتمثلةّّالد راسةّعي نةالعليا.ّحيثّ مّ طبيقهاّعلنّّةاألساسيّ المعا يرّهيّمحتو ّكت ّالعلومّللمرحلةّ

فّ بكت ّالعلومّ ل(ّبجزأيه2ّ-5)ّو لل   ذهّاألسئلةّ(ّكت ّولإلجابةّعلنّه2والتيّملغتّ)ّالث انيّوّاألو 

 مّاستخدامّالتررارايّوالنس ّالمئويةّكمعالجايّإح ائية،ّومضّأهمّالنتائ ّالتيّ مّ وصلّإليهاّهيّ

راسةهذهّ ةالمعا يرّالرئيسيةّالّ وه رماّ لي:ّنسبةّّالد  (NSESّ)ّالعلمي ةبالمحتو ّلمعا يرّالتر يةّّخاص 

أنّّالد راسة(.ّاظهرّنتائ ّ%21.0)ّطةمتوسّ العليا،ّكانتّّةاألساسيّ هيّمحتو ّكت ّعلومّالمرحلةّ

ّالعلمي ة،ّعندّمقارنتهاّبمعا يرّالتر يةّةاألساسيّ هناكّبعضّالق ورّهيّمحتو ّكت ّالعلومّللمرحلةّ

ةال ّ)ّخاص  ّمرحلة 2ّ-5بمحتو  ّنتائ  ّهي ّموضح ّهو ّكما ّاألرضّّالد راسة( ّعلوم ّمثل الحالية:

ّ وصلتّ ّالفيزيائية. ّّإلنّالد راسةوالف اء،ّوالعلوم ّالمرحلة العليا،ّّةاألساسيّ  ركيزّمحتو ّكت ّعلوم

مدرجةّكبيرة،ّمثلّمعيارّخواصّو غيريّالمادةّّالعلمي ةعلنّبعضّالمعا يرّالرئيسيةّلمعا يرّالتر يةّ

هيّمجالّالعلومّالفيزيائية،ّومعيارّالتركي ّوالوظيفةّهيّمجالّعلومّالحياة.ّ وجدّق ورّهيّمعيارّ

إلنّّدراسي ّ ّصاّ (ّمضNSESّ)ّالعلمي ةضّالمعا يرّالرئيسيةّلمعا يرّالتر يةّاالستمراريةّوالتتابعّلبع

ّ اّ الالخام ّوالثامضّوالّ درسّهيّّ اّ الآخر.ّمثلّمعيارّ اريخّاألرضّ درسّهيّمحتو ّعلومّ

ادس ابعّوّالس  المعا يرّالرئيسيةّلمعا يرّّ وه روكذلكّمعيارّالحركةّوالقوة.ّوجودّعدمّ وا نّهيّنسبةّّالس 

العلياّبالنسبةّللمجال:ّمثلّمعا يرّمجالّالعلومّّةاألساسيّ هيّمحتو ّكت ّعلومّالمرحلةّّالعلمي ةلتر يةّا

(ّ ّميض ّالنسبة ّ راوحت ّحيث ّّ%00.1الفيزيائية ّ%011الن ّمستو  ّإلن ّبالنسبة ّوكذلك ّ اّ ال(،

اّ الدراسي،ّمثل:ّالمعا يرّالرئيسيةّلمجالّعلومّاألرضّوالف اءّبالنسبةّ اّلل   حيثّ راوحتّّبعالس 

ّ(.%011،ّ%1النسبةّميضّ

ّ

ّ)ّوأجرّ  7110ّاألشقر ّالعلوم ّلمقرر ّالتقويمية ّالتقد راي ّإلن ّالتعر  ّإلن ّهدهت ّدراسة اّ ( ّلل  

ادس ّالّالس  ّنتر ّوجهة ّمض ّهلسطيض ّالمشروعّيمعل مهي ّحيثّ ت در ّمبعضّالمتغيراي، ّوعمقتها ض

لالمنهاجّالفلسطينيّّعدادالوطنيّإل لمجتمعّالفلسطينيّبجميعّقطاعا هّوعلنّوجهّ،ّاهتمامايّااألو 

ّهبدونهّ ّإنساني، ّسلوك ّأو ّأليّعمل ّالمنه  ّأهمية ّ نرر ّأحد ّمض ّوما ّالتر وي، الخ وصّالقطاع

لّالسلوكّ إلنّردودّهعلّعشوائيةّ ائهة.ّهالتر يةّبغيرّالمنه ّالمحترمّستحرمّمضّهويتهاّّالعاديّ  تحو 
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ّكمسؤولّالعلمي ة ّاالجتماعية ّالمجتمعّو قدّ ومضّوظيفتها ّاستمرار ّالناشئةّورعاية ّلتطوير ّموجهة مهّية

ّالد راسةسفريّأ رونّهناكّ ر يةّدونّمنه ،ّوالّيحدثّرعايةّلطموحايّهردّأوّمجتمع.ّّالّ أبمعننّ

ليةّقدّاحتلّالمر بةّالت عليمّنشطةاألوالمتعل ّبّالث الثالمجالّّنّ إعضّالنتائ ّالتالية:ّ مو نّنسبيّّناألو 

قدرهّّةّمو نّنسبي ّ الث انيالمر بةّّالمتعل ّبالمحتو ّحيثّاحتلّ ّالث اني(ّ لنّ لكّالمجالّ%25.2قدرهّ)

ل(،ّوجاءّالمجال11.0%ّ) (،ّوأخيرا ّجاءّ%10.4ةّمو نّنسبيّقدرهّ)الث الثاألهدا ّهيّالمر بةّّاألو 

(.ّعدمّوجودّهوارقّ%52.7ةّواألخيرةّمو نّنسبيّقدرهّ)الر ابع)التقويم(ّواحتلّالمر بةّّالر ابعالمجالّ

اّ  ايّداللةّإح ائيةّهيّالتقد رايّالتقويميةّلمقررّالعلومّ ادسّلل   )المنهاجّالفلسطينيّالجد د(ّّالس 

ّ عز ّلمتغيرّالجن ّوكذلكّلمتغيرّجهةّاإلشرا ّ)حكومة،ّوكالة(.

ّ

 الدراسات االجنبية 2 : 2:  2

هحيّإلنّهدهتّّدراسةّ  (Ayub, Siddiqui, & Lodhi, 2017) أجر ّأ وبّوسيديكيوّولودهيّ

ةّوعلنّوجهّالتحد دّلقياسّجودةّكتابّاألحياءّالمدرسيّالث انويّ جودةّكت ّالعلومّالمدرسيةّهيّالمرحلةّ

هيّّالد راسةوالعاشرّهيّمد نةّكويتاّهيّملو شستان.ّكانتّاألهدا ّالرئيسيةّلهذهّّالت اسعّ اّ الهيّ

ّالوطنيّ ّالدراسي ّالمنه  ّميض ّالمواءمة ّهيّمجل ّ حليل ّالمدرسية ّاألحياء ّوكت ّعلم ّاألحياء لعلم

ّالتفريرّ ّومهاراي ّالموضوعاي ّو نتيم ّوالشمولية ّالمحتو  ّموضوح ّالمتعلقة ّوصعو اي ملو شستان

ّالعلميّوالرسومّالتوضيحية.ّواألسئلةّالبحثيةّهي:

ّ:ّماّهيّدرجةّالمواءمةّميضّكت ّالعلومّواألهدا ّالوطنية؟أو الّ 

ّميضّمحتو ّالدورةّولغتهاّوالرسومايّالتوضيحيةّلدعمّالمحتو ؟ّثانيا:ّماّالعمقة

ّثالثا:ّكياّ ساعدّكت ّالعلومّالبيولوجيةّهيّ طويرّمهارايّعمليةّالعلومّميضّطمبّالعلوم؟

ّللتحقي ّالمتعمّ  ّالمختلطة ّمنه ّالطريقة ّاستخدام ّاستعراضّالوثيقةّ م ّالتدريبية.  ّهيّمحتو ّالدورة

ّلمناه ّالعل ّالغرض.ّالوطنية ّالتركيزّالتيّأجريتّلهذا ّواالستبيانّاالستق ائيّومناقشةّمجموعة وم

ّ اّّالد راسةسلطتّنتائ ّهذه ّالرتابّالدراسيّطويلّجد  ّأنّهذا ّمنها: ال وءّعلنّعددّمضّالق ايا،
ّصغير اّميضّالرسومّالتوضيحيةّوالموضوع.ّلهذاّالسب ّّطويلّ ّن ي ّ ّومكتوبّبأسلوبّ  ويتهرّا  اال 
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ّ ّالتعرّ ّب عو ةّ ّلبةالطّ شعر ّهي ّالمفاهيم ّهذهّّةاألساسيّ  ّعلن ّ  تهر ّ لك، ّالن ّباإلضاهة وههمها.

ّ.الوطنيةّدراسي ةمستو ّمتوسطّمضّالتواه ّمعّالمناه ّالّدراسي ةالرت ّال

ّ

دراسةّلتحليلّالرت ّالمدرسيةّلمادةّ (Ali, Akhter, & Nawaz, 2017) وأجر ّعليّوأخترّونوا 

ّ ّالمرحلة ّهي ّهيّباكستانّإلدراجّطبيعةّّاالمتدائي ةالعلوم ّموكّ ونروا ّخيبر التيّ درسّهيّمحاهتة

ّمضّ ّكجسم ّالعلوم ّهي: ّمواضيع ّأر عة ّصحة ّمض ّالتحق  ّإطار ّعلن ّالرت  ّ حليل ّواستند العلم.

ّّو ّوالعلوم ّللتفرير، ّكطريقة ّوالعلوم ّالعلوم، ّلطبيعة ّاستق ائية ّكطريقة ّوالعلوم ميضّّالت فاعلالمعرهة،

راسةالترنولوجياّوالمجتمع.ّكماّاستنديّميانايّالعلومّّو إلنّ قييمّمحتو ّالرت ّالمدرسيةّمضّقبلّّالد 

وخبرةّهيّّاالمتدائي ةو ّ فّ الإلنّّالعام ة(ّمدرسيّعلومّمدر يضّولد همّخبرةّهيّ دري ّالعلوم01ّ)

راسة حليلّالمحتو .ّحيثّكانتّأداةّ  قديمّردودّحولّعبارةّعضّورقةّ قييمّ طل ّمضّالمستجيبيضّّالد 

العناصرّعلنّأساسّ حليلّمحتويايّالرت ّالن ية.ّحيثّ مّ حليلّالبيانايّمواسطةّحسابّالنس ّ

راسةالمئوية.ّكماّأشاريّنتائ ّهذهّ ادسّ اّ الإلنّأنّالرت ّالمدرسيةّالثمثةّمضّّالد  إلنّالثامضّّالس 

أكثرّانعكاسا.ّو مّ جاهلّموضوعّقدمتّأر عةّمواضيع،ّلرضّموضوعّ"الطبيعةّالتحقيقيةّللعلوم"ّكانّ

ّالد راسةميضّالعلومّوالترنولوجياّوالمجتمع"ّهيّجميعّالرت ّالمدرسيةّالثمثة.ّلذلك،ّاقترحتّّالت فاعل"

ّ.مراجعةّالرت ّالن يةّالثمثةّجميعهاّللتأملّالمتوا نّلجميعّالموضوعايّاألر عةّهيّكت ّالعلوم

ّ

ّو ن قاّو ّشوي ّالرت ّالّراسةّ مد (Chou, & Ting, 2016) م ّهيه ّ عك  ّالذي ّالمد  سترشا 

ّ ّأجريّهذه ّولذلك ّعالمي ا. ا ّبعد  راسةالمدرسية ّ)ّالد  ّلمحتو  ّالمدرسية20ّ حليم ّالرت  ّكتابّمض )

(ّمضّمحتو ّالرت ّالمدرسيةّ٪01هيّ ا وانّلدراسةّنطاقّالبعدّالعالمي.ّوجدّأنّحواليّ)ّاالمتدائي ة

ّنشطةاألمضّالدراسايّاالجتماعيةّّوّالت عل منّمعتمهّهيّمجااليّكانّمر بطاّبالبعدّالعالميّالذيّكا

ّ ّمفاهيم ّوكانتّأمر  ّالعالميّهيّحيضّكانتّّالت عليمالتراملية. ّوالسلم ّاإليكولوجية العالميّاالستدامة

ّالعالميّ ّالبعد ّلر ط ّاألعلن ّالمثل ّ زال ّال ّناق ا . ّ مثيم  ّممثلة ّاالجتماعية ّوالعدالة ّاإلنسان حقوق

ّ.يمثلّ حدي اّدراسي ةوجميعّمجااليّالمناه ّالّالت عليموان ّبجميعّج
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مدراسةّ (Aldahmash, Mansour, Alshamrani, & Almohi, 2016) الهمشّوآخروّنّقامّو

ّل ّللسماي ّالمدرسية ّالعلوم ّكت  ّاإلّةاألساسيّ فحيّ غطية ّالمدارس ّهي ّالعلمي ّهيّعدادللبحث ية

ّجميع ّ حليل ّ م ّالسعودية. ّالعر ية ّبالمدارسّاإلّنشطةاألّالمملرة ّالعلوم ّكت  ّباستخدامّعدادهي ية

(ّ%54شملتّحواليّ)ّةاألساسيّ نمو جّالبحثّالعلميّ"سمةّأساسية".ّأشاريّالنتائ ّإلنّأنّالسمايّ

ّ ّ)ّالعلمي ةّنشطةاألمض ّسمة ّ لك، ّومع ّ حليلها. ّ م 7ّالتي ّالمتعلم ّ" عطي ل( ّعلنّاألو  ّالرد ّهي وية

(ّ ّوسمة ّ" سمحّلل4األسئلة"، ّظهريّأكثرّمضّالسمايّالثمثّ( ّ فسيرايّمضّاألدلة". ّصياغة متعلم

(:ّمساعدةّالمتعلمّعلن0ّ(:ّإشراكّالمتعلمّهيّاألسئلةّالموجهةّعلميا،ّسمةّ)0وهيّسمةّ)ّخرّ األ

ّ ّبالمعرهة ّالشرح ّ)العلمي ة وصيل ّسمة ّالتفسيراي5ّ، ّو برير ّالتواصل ّعلن ّالمتعلميض ّمساعدة :)

ّهيّّ،لآلخريض ّهيّّةنشطاألسواء ّأو ّالمجااليّّنشطةاألككل، ّمض ّهيّكل األر عةّّالعلمي ةالمدرجة

ّالسمايّهيّجميعّ ّ مثيلّهذه ّ تم ّوالريمياء(. ّالحياة ّالفيزيائيةّوعلومّاألرضّوعلوم ّنشطةاأل)العلوم

ّيعنيّأنّجميعّ ّوهذا ّهيّالرت ّالمدرسيةّوكراسايّّنشطةاأل قريبا. ّهيّّنشطةاأل قريبا ّالعلوم لمادة

ّ ّ)عداداإلالمدارس ّرقم ّسمة ّ شمل ّو)7ية )4ّ ّالمستو  ّهإن ّنفسه، ّالوقت ّوهي ط(. إلدراجّّالمتوس 

ّهيّالرت ّالمدرسيةّوكراسايّ ّالعلومّهيّّنشطةاألالسمايّالخم ّهيّالبحثّالعلميّالموجود لمادة

ّللسمايّ)7.55يةّهوّ)عدادالمدارسّاإل ّالعثورّعليها ّهإنّالنتائ ّالتيّ م (5ّ،0،0ّّ(.ّومعّ لك،

 شيرّإلنّأنّإدراجّسمةّاالستعممّّالعلمي ةراجّسمايّالتحقي ّهيّالمرحلةّهيّكلّمضّالمجااليّوإلد

هرصةّللطمبّّنشطةاأل.ّونتيجةّلذلك،ّالّ قدمّالرت ّالمدرسيةّأوّكراسايّمعل م ركزّعلنّالّةاألساسيّ 

اّلهمّلتطويرّمهارا همّهيّاالستفسارّوالمشاركة ّ .أوّ شجيع 

ّ

ّباد ي ّرمناريض ّ حليلّ ,7105Ramnarain & Padayachee)ّاشيودرس ّالن ّهدهت ّمدراسة )

(ّ 4ّمحتو  ّالحياة ّعلوم ّكت  اّ ( ّو)ّلل   ّالعلم4ّالعاشر ّطبيعة ّإلدراج ّ)احياء( ّميولوجيا ّكت  )

ّمض ّكل ّمتطويره ّقام ّمفاهيمي ّإطار علنّوجهّ (Fillman, Sethna, & Chiappetta) باستخدام

ختمهايّميضّ مثيلّطبيعةّالعلمّهيّكت ّعلمّاألحياءّالتيّ متّنّباستق اءّاالاالتحد د،ّقامّالباحث

ّلمنه ّ  ّإلّسام ّ ّدراسي ّ ّكتامتها ّأعديّوهقا ّالتي ّالحياة ّللعلوم ّالجد دة ّالمنه ّوالرت ّالمدرسية طار
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كم ّمضّكت ّالعلومّالحيا يةّوالبيولوجيةّالّ زالّ مثلّّلنّالنتائ ّالتالية:ّأنّ إّالد راسة.ّ وصلتّالوطني ّ 
(.ّعلنّالرغمّمضّإصمحّ%05موضوعّ"العلمّكجسمّللمعرهة"ّوهق اّلهذاّاإلطار"ّو نسبةّ)ّيرّ بكّبشكلّ 

المناه ّالهامةّالتيّ ؤكدّعلنّمنتورّأكثرّ وا ناّللعلمّيشملّاكتسابّالمعرهةّمضّخملّاالستفسار،ّ

ّل ّكطريقة ّ"العلوم ّالبحثّالعلمي"، ّ عطنّلموضوعايّ"طبيعة ّالمحدودة ّّوهإنّالتغطية ّالت فاعللتفرير"

ّ .ميضّالعلومّوالترنولوجياّوالمجتمع"ّالّيعك ّهذاّاإلصمح

ّ

تحليلّمحتو ّكتابّلّمدراسةّ  (Soleymanpour & Kiadaliri, 2014) سوليمانبورّكياداليرّيّقامّو

ّالتيّ تمّمناءّعلنّإطارّالتفريرّاالمتدائي ةوالخام ّمضّالمدرسةّّالر ابعّ اّ الالعلومّاالجتماعيةّهيّ

ّ المحتو ّّ حل لّ ّيةّ صفّ ّوكانتّطريقةّالبحثّّنّ أالمتراملّالمستمدّمضّنتريةّ)مار انوّوآخرون(.ّكما

ّالرّ الذيّيحدّ  ّالنمطيّمضّحيثّالرميةّد ّبمهارايّالتفرير ّالمتعلقة ّللمفاهيم ّوالمختفية ّالواضحة سائل

ّالد راسةمجتمعّأم اّمضّنمطّالبحث.ّّاّ مستمدّ ّاّ عكسيّ ّاّ البحثّاستبيانّأداةّ ّعدّ .ّو ّ الموضوعي ةوالمنهجيةّّو

والخام ّللمدرسةّّالر ابعّ اّ الكتابّالعلومّاالجتماعيةّهيّجميعّدروسّيشملّهاإلح ائيةّّالعي نةّو

ّالّوهمحتويا ّهوه ولّاالمتدائي ة ّاإلح اء ّالبياناي ّ حليل ّطريقة ّو مثل ّوالنسبةّصفّ . ّالتررار ّمثل ي

هّهيّجميعّالدروسّاالجتماعية،ّهإنّنتائ ّالبحثّإلنّأنّ ّالمئويةّواختبارّالترجيحّللمكوناي.ّو شير

معدلّالتطبي ّو رجيحّالمكونايّهيّمهارايّالتفريرّوالوصولّإلنّالمعلومايّو ركيزّالمهارةّأكثرّمضّ

ّ شيرّممحتةّبعضّالمهارايّ ّكما ّمضّمهارايّنمطّالبحث. ّ نسي ّّخرّ األغيرها ّوجود إلنّعدم

ّ.يّالمحتويايضروريّلتطبي ّمهارايّالتفريرّه

ّ

مقارنةّّهقدّهدهتّالن (Erbas, Alacaci, & Bulut, 2012) اّدراسةّار اسّواالكاسيّو ولويأمّ 

اّ ّالر ياضي ايكت ّ ادسّلل   التركيّوالسنغاهوريّواألمريكيّمضّحيثّبعضّخ ائيّ  ميمّّالس 

الني،ّوالتنتيمّّالرتابّالمدرسي.ّو متّمقارنةّالرت ّالمدرسيةّعلنّأساسّ  ميمهاّالمرئي،ّوكثاهة

ّالنتائ ّ ّكشفت ّالمحتو . ّوعرض ّ ناولها، ّ تم ّالتي ّوالموضوعاي ّالمناه ، ّهروع ّوأو ان الداخلي،

وخيارايّالت ميم.ّعكستّكت ّسنغاهورةّميزايّبسيطةّلرثاهةّالنيّّالط لبةاهتراضايّمتنوعةّلتعلمّ
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اخليّأسهلّ تبعه.ّ مّ  ميمّةّوعددّأقلّمضّالموضوعايّو نتيمّدللعناصرّالمرئيّ ّيّ واالستخدامّالثّر

ّميضّ ّقياسها ّ م ّعكستّالرت ّالتركيةّوسيلةّوسطية ّبشكلّأساسيّككت ّمرجعية. الرت ّاألمريكية

ّ ّالذيّقيم ّاستخدامّّالت عل ماالثنيضّوعكستّالت ميم ّللرت ّالتركية ّيمكض ّ لك. ّومع النشطّللطمب.

ّ.عي نةلتحسيضّالت ميمّالمرئيّوالعرضّلموضوعايّمّاألهرار

ّ

ّوري ّويوقا ّ بن  ّ (Yang, Reys, & Wu, 2010) م ّالرت ّلمدراسة ّهي ّالرسور فحيّ قديم

ادسالخام ّّوّ اّ الالمدرسيةّالمستخدمةّمضّقبلّطمبّ هيّسنغاهورةّو ا وانّوالواليايّالمتحدةّّالس 

 My Pals Are (MPHM) الر ياضي اياألمريكية.ّكانتّالرت ّالمحددةّالتيّ مّهح هاّهي:ّكتابّ

Here)أصدقائيّهنا"ّهيّسنغاهوراّّو"ّ)((KH) Kung hsung) "ّكون ّسون "ّهيّ ا وانّو(mic) 

Mathematics in context) "ّ)هيّالسياق"ّهيّالواليايّالمتحدةّاالمريكية.ّ قومّالنتائ ّّالر ياضي اي

ّوضعتّ ركيّزن ّأحيثّ (MiC) بعرضّالمشاكلّالتيّطرحتّهيّكتاب أكثرّعلنّمواقاّالحياةّّاّ ها

  ميمّالموادّالتيّّهيّسنغاهورا.ّإنّ ّ (MPHM)المدرسيّهيّ ا وان،ّوّ (KH) لحقيقيةّمضّكتابا

اّلتوصيلّمحتو ّ ةّ تماشنّمعّ وصيايّالمنتمايّبالتطبيقايّهيّالحياةّالحقيقيّ ّالر ياضي اي وهرّهرص 

 نشطةأإلنّالتأكيدّعلنّاإلجراءاي،ّهيّحيضّأنّّ (MPHM)و (KH) هيّنشطةاألة.ّ ميلّالمهنيّ 

(MiC) ّ ّّالت ويريّو ركزّأقلّعلنّ طويرّاإلجراءاي.ّوكشاّهحيّكت ّ رك زّأكثرّعلنّالفهم

قدمتّوطوريّالرسورّهيّأقربّوقتّميضّالدولّالثمثّالتيّ مّهح هاّ (MPHM) انّالر ياضي اي

حولّدرجةّواحدةّهيّوقتّسام ّمضّعندماّ مّ جر ةّ (MPHM) وكانّالمحتو ّالذيّ مّ دريسهّهي

ّ.(MiC)و (KH) هيّالط لبةالمحتو ّمضّقبلّنف ّ

ّ

ميضّّاالمتدائي ةفحيّ رابطّمعا يرّمنه ّالعلومّهيّالمرحلةّلمدراسةّ (Huang, 2010) ها ون ّقامّو

شع ّجمهوريةّال يضّوالواليايّالمتحدةّاألمريكية.ّحيثّ مّدراسةّثمثةّجوان ّمضّ رابطّالمنه ّهيّ

راسةهذهّ ّّالد  ّإدراجّالموضوع، ّ ركزّّةمدّ وهم: ّالتحد د الموضوع،ّوهيكلّالمنه ّالدراسي.ّعلنّوجه

ّعلنّاألسئلةّالبحثيةّالتالية:ّالد راسةهذهّ
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ّهيّكلّملد؟"ّاالمتدائي ة"ماّالمق ودّبمعرهةّالعلومّلطمبّالمرحلةّّ:أو الّ 

ة"ماّّ:ثانيا ّبقاءّكلّموضوعّهيّالمنه ؟"ّمد 

ّع هاّالبعض؟"ثالثا:ّ"كياّ تتابعّهذهّالموضوعايّو تواصلّمعّب

ّ؟".االمتدائي ة"ماّهوّم مونّ طويرّمنه ّالعلومّّ:رابعا

اختيارّأر عةّأطرّمعدهّلمنه ّالعلومّعلنّالتواليّلرلّملد.ّو مّ طبي ّ قنيةّالتخطيطّالعامّلتتبعّّ مّ 

لتوليدّمعا يرّالمحتو ّالعلميّالمرك ّخارجّالمنه ّالدراسيّالمحددّلرلّملد.ّّ (GTTM) الموضوع

ا:ّّةاألساسيّ قارنة،ّ شكلّمعا يرّمحتو ّالعلومّهيّالم للواليايّالمتحدةّاألمريكيةّوال ينيةّ با ن اّصارخ 

ّكلّ ّهي ّالموضوعايّالرئيسية ّمض ّعلنّمجموعة ّالتركيز ّمقامل ّالموضوعايّالواسعة ّمض مجموعة

ة(ّسنةّللموضوعّمقاملّمتوسط4.0ّبمتوسطّ)ّ،درجة ميضّّالتشد دّعلنّاال  االيّ،(ّسنة0.12)ّمد 

 نتيمّموضوعّقائمةّالغسيلّّ، ايّال لةّاألهرار ايّال لةّمقاملّالت ر ّالمنف لّهيّّاألهرار

مقاملّالتنتيمّالهرميّلموضوعايّالعلوم.ّهيّ حليلّالعمقايّالمتبادلةّميضّهذهّالخ ائي،ّوصلتّ

للمنه ّالشامل،ّيج ّّ:ّبالنسبةأو الّ إلنّآثارّلتطويرّمعا يرّمحتو ّالعلومّالمتسقةّوهي:ّّالد راسةهذهّ

ّدراسي ةأنّيعك ّإدراجّالموضوعّالطبيعةّالمنطقيةّوالمتسلسلةّللمعرهةّهيّالعلوم.ّثانيا:ّلرلّمرحلةّ

.ّثالث ا:ّمعّ لك،ّيج ّ وضيحّأنهّالعلمي ةاقل،ّمدال ّمضّضرورةّالتركيزّعلنّالمزيدّمضّالموضوعايّ

والموضوعّو نميةّّالط لبةمراعاةّاحتياجايّيج ّ حقي ّالتوا نّميضّنطاقّالمناه ّوعمقهاّمضّخملّ

ةالطفل.ّرابعا:ّالّ نبغيّأنّ رونّ ةالموضوعّطويلةّجدا.ّ ميلّالّمد  المطولةّللموضوعّإلنّ قويضّّمد 

ّ.وكذلكّ ؤديّإلنّمعالجةّسطحيةّللمواضيعّاألهرارالروابطّميضّ

ّ

ّّهدهتّمدراسةّ  (Mahmood, 2010) محمودّقامّو ّ قييم الرت ّالمدرسيةّمضّإلنّاسترشا ّعملية

ةخملّ حليلّالرت ّالمدرسيةّالمعت ّدراسي ة.ّكماّ مّ حليلّثمانيةّكت ّالت عليممضّقبلّو ارةّالتر يةّّوّمد 

ّّو ّالعلوم ّموضوعاي ّأساسّالر ياضي ايهي ّكان ّحيث ّوالخاص. ّالعام ّالقطاعيض ّهي ّ طويرها ّو م ،

ّهيّ لكّالمّالت حليل ّبما ّللمناه ّمعلومايّلرتابّمدرسيّعاليّالجودة ّمعّالمبادئّالتوجيهية طابقة

الشكلّوالت ميمّوالثقاهةّوالسياق.ّو مّالتحق ّمضّصحةّهذهّالمعلومايّّ،ومخططّالدراسايّدراسي ةال
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مضّقبلّالخبراءّهيّورشةّالعملّعلنّالمستو ّالوطني.ّو تهرّالنتائ ّأنّهناكّحاجةّلجعلّهد ّ

ّمحتّو ّمنطاق ّالمحتو  ّمتغطية ّ تعل  ّهيما ّهيّالمعا ير ّاإلدراك ّومستو  ّالمفهوم، ّو ناء ّالمناه ،  

ّ.التقييمايّالمقدمةّهيّنهايةّ ماريضّالف ل،ّوالشكلّوالت ميم،ّوملزمةّلقوةّ حملها
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 التعقيب على الدراسات السابقة  3:  2
 

 الّدراسة صفّ و الدولة معايير تحليل المحتوى الّدراسةمجتمع  المنهجية الّدراسة الرقم

 (2012موسى ) 1

ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

تحليل محتوى، االستبانة اطار 

 و العلوم(معل م)

و معل ماساسي،  4كتاب علوم 

 العلوم
 (TIMSS-2011معايير )

 –فلسطين )غزة( 

 اسرائيل )الناصرة(
 مقارنه بين دولتين

 (2012الغامدي ) 2
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 تحليل محتوىاطار 
ّاالمتدائي،ّكت (0-4ّ)

الباحث باالعتماد  إعدادمن 

 القومية على المعايير

 ومعايير األمريكية،

 قطر، لدولة العلوم

 في العالمية والمشروعات

 العلوم، تعليم تطوير مجال

 تكونت وقد

 صورتها في المعايير قائمة

ل  ( معيارا،21) من يةاألو 

 ( مؤش  را.73) متضمنة  

  السعودية

 (2011بن سعيد ) 3
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 تحليل محتوىاطار 
 )كتب( األساسي   5-8

 للتربيـة القومية المعايير

 (NSES) العلمي ة
  فلسطين

 (2013نور ) 4

ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

تحليل محتوى، االستبانة اطار 

 و العلوم(معل م)

)كتاب(  األساسي   5

 العلوم يمعل م، 2011/2012

 القومية )الخامس(، المعايير

 (NSES) العلمي ة للتربية

 للتربية القومية المعايير

 (. وتكونتNSES) العلمي ة

 ( مجاالت،3) من القائمة

 عدد تحته يندرج مجال وكل

 بلـغ المعايير من

 ( معيارا  11) مجموعها

 يندرج معيار وكل رئيسيا ،

 المعايير من عدد تحته

 مجموعها بلغ الفرعية

 معيارا . (51)

  فلسطين

 (2014الدهمان ) 5
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 تحليل محتوىاطار 

)كتب(، معايير  األساسي   5-8

(TIMSS) 

(TIMSS-2011 وتكونت )

بعد محتوى  ،من بعدين
  فلسطين
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العلوم وبعد عمليات 

 المعرفة.

 (2014البطة ) 6

ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

يل محتوى، االستبانة تحلاطار 

 و العلوم(معل م)

 العلوم )كتاب األساسي   6

 االبتدائي الس ادس للص ف  

ة العلوم اإلسرائيلي، كتاب  العام 

 األساسي   الس ادس للص ف  

 الس ادس يمعل مالفلسـطيني،  

وطولكرم(  قلقيلية )مديريتي

 الطيرة، المثلث: و)منطقة

وقلنسوة( في فلسطين  والطيبة،

 المحتلة.

 للتربية القومية المعايير

 (NSES) العلمي ة
 فلسطين

دراسة مقارنة بين دولتين 

)فلسطين، دولة االحتالل 

 الصهيوني(

 (2006بخيتان ) 7
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 و العلوم(معل ماالستبانة )

العلوم والمشرفون  يمعل م

ن، يمعل ممن ال %30التربويين )

 كامل مجتمع المشرفون(

الباحثة، وتكونت  إعدادمن 

من فعالية المنهاج في خمسة 

لمجاالت هي: المجـال  : األو 

أهداف منهاج العلوم 

والمجال  ،الفلسطيني الجديد

 ،: محتوى المنهـاجالث اني

 نشطةاأل: الث الثوالمجـال 

ابعوالمجال  ،يةالت عليم : الر 

أما المجال الخامس:  ،التقييم

فتناول العالقة ما بـين 

 هـاجمن

العلوم الجديد وكل من 

 التكنولوجيا والمجتمع.

فلسطين )محافظات 

 الشمال(
 

 (2016العنزي ) 8
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 تحليل محتوىاطار 

كتب )علوم(، )كتاب  4-6

 وكتاب النشاط(الط الب 
  السعودية مهارات التفكير المتشعب

9 
الربيعان وال حمامة 

(2017) 

ي، االداة: الت حليلي صف  والمنهج ال

 تحليل محتوىاطار 
ل   السعودية (NGSSمعايير ) متوسط األو 

 (2015عسكر ) 10
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 تحليل محتوىاطار 

 4) 6-3كتب العلوم من 

 وف(صف  
  ليبا تنمية المستدامة

  البحرين للرضيات الدولية التوجهات كتب علوم 8-5ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو (2017بوقحوص ) 11
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 (TMISS) والعلوم يل محتوىتحلاطار 

 (2015) خطاطبة 12
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 تحليل محتوىاطار 
ابع   االردن (TMISS-2015معايير ) االبتدائي الر 

 (2017) فتيحة 13
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 تحليل محتوىاطار 
 االبتدائي 6 -4

 للتربية العالمية المعايير

 العلمي ة
  االردن

 (2017) الشهري 14
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 تحليل محتوىاطار 

ل للص ف   العلوم كتاب  األو 

 ،المتوس ط
  السعودية التأملي التفكير مهارات

 (2016) الموجي 15
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 ل محتوىتحلياطار 
  مصر بمصر العلمي ة القيم ( ابتدائي6-4مناهج علوم )

 (2004) األشقر 16
ي، االداة: الت حليلي صف  المنهج الو

 و العلوم(معل ماالستبانة )

و معل مكتاب علوم سادس، 

 الس ادس صف  –العلوم 
  فلسطين )غزة( الباحث إعدادمن 
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 الّثالثالفصل 

 ريقة واإلجراءاتطّ ال

ّالف لّمنه ّ  مّ  ،ّ طويرهاألدوا ها،ّمضّحيث:ّطريقةّّاّ صفّ وعينتها،ّوّوّومجتمعها،ّ،الد راسةضّهذا

ّةّالتيّ مّ ،ّوأخيرا ّالمعالجايّاإلح ائيّ الد راسةوهقهاّ طبي ّهذهّّوصدقها،ّوثبا ها،ّوإجراءا ها،ّالتيّ مّ 

ّ.الد راسةاستخدامهاّهيّهذهّ

ّ
 الّدراسةمنهج  1:  3

ّالّوّ بنتّالباحثة ّالدراسة،ّيّ الت حليلّيّ صفّ المنه  ّلطبيعة ّلّلممئمته ّو لك ّالمعلومايّمض ّعي نةجمع

،ّثمّ حليلّو فسيرّهذهّوالحياةالعلومّّيمعل موكذلكّهيّهلسطيض،ّّوالحياةّكت ّالعلومبلدةّالمتمثّ ّالد راسة

ّالتيّ  ّإلنّالنتائ  ّكتّ اّ المعلومايّللوصول ّواقع ّّ بعاّ ّوالحياة ّالعلوم ّالسنغاهورية هيّللمعا ير

ّ.العلومّهيّالرت ّيمعل منترّّالتعر ّعلنّوجهايّمضّخملّو،ّمحتوّ المضّخملّ حليلّّهلسدطيض

 
 الّدراسةمجتمع   2:  3

نّمجتمعّ ّ:مضّالد راسة رو 

،ّ(7102/7102منهاجّالفلسطينيّالمطب ّهديّالعدامّالدراسيّ)المضّكت ّالعلومّوالحياةّجميعّّ:أّوالا 

(ّ 00ّوالبالغة ّلرل ّ)جزئيض( ّكتاميض ّمواقع ّكتاب ّّصاّ ( ّ) فّ المض ّوحتّالث الثو  ّالت اسعن

ّ(.األساسيّ 

محاهتةّّدارسّالحكوميةّوالخاصةّهيالمّهيّةاألساسيّ هيّالمرحلةّّوالحياةّالعلومّيمعل مجميعّّثانيا:

لراسيّميتّلحمّخملّالف لّالدّ  ا ّمعل م(725ّوالبالغّعددهمّ)(7102/7102ّ)ّمضّالعامّاألو 
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حّوّ(ّمدرسةّهيّمحاهتةّميتّلحم،021ةّمو عيضّعلنّ)معل مّو ّأهراد و يعّّ(0-4ّ)لجدولّاّيوض 

ّ.الد راسةمجتمعّ

ّ

ّالد راسةمجتمعّّأهراد:ّ و يعّ(0-4ّ)جدولّال

 

 الّدراسة عّينة  3:  3
ّ:يأ يماّمّالد راسةّعي نة رونتّ

روالحياةّالعلومّّكت ّ:أّوالا  ادسّ اّ الطلبةّلّالمقر  ابعّوّالس  ل)الف لّّاألساسيّ ّالس  (ّمضّالث انيّوّاألو 

ّ ّلسنة ّالفلسطيني، راسةالمنهاج ّ)(7102/7102)ّالد  ّمواقع ّبالطريقة0ّ، ّاختيارها ّ م ّكت  )

ّ.العشوائيةّالبسيطة

حيثّّ،هيّمحاهتةّميتّلحمّوالخاصةّدارسّالحكوميةالذيّ درسونّهيّالمّالعلومّوالحياةوّمعل مّثانيا:

ّ ّاختيار ّالعشوائيةّالد راسةّعي نةّأهراد م  ّو رونتّالطبقيةّبالطريقة ّ)ّالد راسةّعي نة، (051ّمض

ّّومعل م ّمعل ما  ّلحم، ّميت ّمحاهتة ّمدارس ّمض ّ)مة ّ%57نسبة ّ)وال(، 7ّّ–4ّجدول ح( ّ وض 

ّ.الد راسةّعي نةّأهرادخ ائيّ

 نوعّالمدرسة الذكور االناث المجموع النسبةّالمئويةّ)%(
 حكومية 25 071 205 20.4
72.0 21ّ ة 71 50  خاص 
011.1ّ 725ّ 020ّ 000ّ ّالمجموع
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ّ.الد راسةّعي نةّأهرادخ ائيّ:ّ(7ّ–4ّجدولّ)ال
ّالعدد النسبةّالمئويةّ)%( ّمستو ّالمتغير ّالمتغير

  كر 52 42.2
 الجن 

 أنثن 47 10.4
 دملوم 4 1.1

 بكالوريوس 041 41.2 المؤهلّالعلمي
 ماجستير 5 4.4
 حكومية 000 21.1

ّنوعّالمدرسة
ة 41 70.1  خاص 
 سنواي5ّأقلّمضّ 01 41.2

 سنواي01ّّ–5ّمضّ 10 07.2 سنوايّالخبرة
 سنواي01ّأكثرّمضّ 01 71.1
 المجموع 051 011

ّ

 الّدراسةأدوات   4:  3
راسةلتحقي ّأهدا ّ ّاألدا يضّالبحثيتيضّالتاليتيض:ّمتطويرولإلجابةّعضّ ساؤال هاّقامتّالباحثةّّالد 

ّ

 السنغافوريةفي ضوء المعايير  والحياةتحليل محتوى كتب العلوم  اطار: أّوالا 1ّ :4 :3
ّال ّالمحتو  ّمعا ير ّقائمة ّعلن ّالح ول ةبعد ّّخاص  ّ درسّللمرحلة ّالتي ّالعلوم هيّّاالمتدائي ةبمادة

ّوالمت مّ  ّهيسنغاهورة، ّالتر يةّّنة ّو ارة ّهي ّالمناه  ّو طوير ّ خطيط ّوحدة ّعض ّ  در ّالتي الوثيقة

الدوليّّمعياريّ حملّالرقمّال(ّو Science Syllabus Primaryهيّدولةّسنغاهورةّوعنوانهاّ)ّ ّالت عليمّو

(5-5366-07-981-ISBN 978 ّّومتوه ّالتاليّ( ّالرابط ّعلن ّالعنربو ية ّالشبكة ّعلن رة

(-primary-e05/scienc-https://libris.nie.edu.sg/sites/default/files/2018

2014.pdf)ّّإلن ّمتخ يّلترجمتها ّعلنّمترجم ّبعرضها ّقامتّالباحثة ّإعادةّّالل غة. ّثم العر ية،

ّيةاإلنجليزيةّمضّق بلّمتخ يّآخرّهيّالترجمة،ّثمّالمطابقةّميضّالنسخةّاألصلّالل غةالترجمةّإلنّ

https://libris.nie.edu.sg/sites/default/files/2018-05/science-primary-2014.pdf
https://libris.nie.edu.sg/sites/default/files/2018-05/science-primary-2014.pdf
https://libris.nie.edu.sg/sites/default/files/2018-05/science-primary-2014.pdf
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االسترشادّمترجمةّالمعا يرّكماّللتأكدّمضّممءمةّالترجمة،ّمعّّ،اإلنجليزيةّالل غةوالنسخةّالمترجمةّإلنّ

ت  ّالتعريفّاإلجرائيّلرلّهئةّ 7101ورديّهيّ) يتون،ّ ،ّهتشكلتّأداةّ حليلّومعيارّ ّرئيسةّ ّ(،ّثمّك 

ّ.العر يةّالل غةالمحتو ّب

نتّمضّأر ع نّمضّ)ّ،محاورّرئيسةّةو رو  محورّالمهاراي،ّّو(ّمؤشراي،01ّهي:ّمحورّالمعرهة،ّو رو 

نّمضّ) نّمضّ)ّاألخمقيايمحورّّو(ّهقرة،00ّو رو  ّالت فاعلمحورّّ،(ّهقراي،ّواخيراّ 2واال جاهاي،ّو رو 

ّ.(0)الملح ّّ(ّهقراي4،ّو رونّمضّ)الر ئيسةميضّالمحاورّ

ّ

 )بطاقة تحليل المحتوى( الّدراسةللترجمة ألدوات صدق المحتوى  1: 1:  4:  3
تقي ّماّوضعتّلقياسهّهقطّويق دّبال دقّهوّمد ّ حقي ّاألداةّللغرضّالذيّأعديّمضّأجله،ّه

علنّمجموعةّمضّّهابعرضّبطاقةّ حليلّالمحتوّ (.ّقامتّالباحثةّبالتأكدّمضّصدق7107ّ)موسن،ّ

المحكميضّمضّ ويّالخبرةّواالخت اصّإلعطاءّالممحتايّوالتعد ميّالم مة،ّوللتعر ّعلنّآرائهمّ

ّوض ّقياسّما ّهي ّعبارا ها ّدقة ّمد  ّحيث ّمض ّالمحتو  ّ حليل ّبطاقة ّدقةّهي ّومد  ّلقياسه، عت

ّاللّ  ّ ال ياغة ّالتي ّللعباراي ّللمعا يرّّ اّ غوية ّهلسطيض ّهي ّوالحياة" ّ"العلوم ّكت  ّ  مض درجة

ّ.دقةّوشمولّبطاقةّالممحتةمونّعلنّالسنغاهورية،ّولقدّأجمعّالمحكّ 

ّ

 تحليل المحتوى  اطارثبات  2: 1:  4:  3
ّالقياسّب ّ ررار ّعند ّنف ّالنتائ  ّعلن ّالح ول ّبه ّنفد ّالترو ّيق د ّهدي ّنفد ّاألداة استخدام

ّ ّثباي7107ّ)موسن، ّمض ّوللتأكد ّالت حليل(. ّبحسابّمعامل ّالباحثة ّقامت ّّالث باي، ّثباي ّاطارأو

،ّو عدّ لكّ تمّالت حليل،ّحيثّيقومّمختيّآخرّبهرادالمحتو ّمضّخملّثبايّاال ساقّعبرّاألّحليل 

ّالفئدايّميضّالمحلليّ ّمضّخملّعددّمرايّاال فاقّالث بايحدسابّمعاملّ ضّمقسوما ّعلدنّمجمدوعّعددد
راسةألداةّّالت حليلدّمضّثبايّة.ّللتأكّ لّ المحلّ  مدضّّعي نةالحاليةّقامتّالباحثةّمعّ ميلّآخرّمتحليلّّالد 

اّ وحدايّكتابّالعلومّ ادسّلل   ابعّوّالس  لالفلسطيني،ّوهيّالوحدةّّاألساسيّ ّالس  والخامسةّمضّّناألو 

ّضّباسدتخدامّمعادلةّهولستي.يّ الت حليلحسابّمعاملّاال فاقّميضّّ مّ  لكّّكلّكتاب،ّو عد
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ّمعادلةّهولستي:

ّ

،ّوهيّقيمةّمناسبةّألغراضّالدراسة،ّ(1.45)ّالث بايو عدّ طبي ّمعادلةّهولستيّملغتّقيمةّمعاملّ

اّ هيّصور هاّالنهائيةّلتحليلّكتابّالعلومّّمناسبةّ ّالد راسةو ذلكّأصبحتّأداةّ ادسّلل   ابعّوّالس  ّالس 

ح،ّّوالفلسطينيّاألساسيّ  ّ.ب ور هاّالنهائيةّالت حليل(ّبطاقة7ّالملح ّ)ّيوض 

ّ

 الفلسطينيةوالحياة ب العلوم في كتة توّفر الممعايير السنغافورية الثانياا: استبانة ب 2 :4 :3

بطاقةّ حليلّالنّاستبانةّمغلقةّعلنّمقياسّليكريّالخماسيّلجمعّالبيانايّمضّّطويرقامتّالباحثةّمت

الباحثةّالمتغيرايّالديمغراهيةّلها.ّّتميتّلحم،ّواضاههيّمحاهتةّّوالحياةالعلومّّيمعل مّ،الد راسةّعي نة

ّ ّّ،أو الّ وهي: ّانثن(، ّالجن ّ) كر، ّثالثاّ ثانيا ، ّماجستير(، ّبكالوريوس، ّ)دملوم، ّالعلمي عددّّ،المؤهل

:ّنوعّالمدرسةّسنواي(،ّرابعاّ 01ّسنواي،ّأكثرّمض01ّّّ–5ّسنواي،ّّمض5ّّسنوايّالخبرةّ)أقلّمضّ

ة) ّ،ّحكومية(.خاص 

ّ ّ م ّعلنّأساسّقد ّ)المقياسّالخماسي(، ّمتدرجة ّالمعا يرّباستجابايّمحددة ّهذه ّهةموجّهقرة زويد

طةكلّمعيارّ)الفقدرة(ّمدرجدة:ّكبيرةّجدا،ّكبيرة،ّّ وه رايّعضّدرجةّمعل مضّواليمعل ملل قليلةّ،ّقليلة،ّمتوس 

  ي:أيكماّّإجابةّقيمدةّكميدة،ّو مّإعطاءّكلّجداّ 

ّمدرجةّكبيرةّجدا ،ّو  ورةّمتراملةّوشاملة.ّاّ المعيارّمتوهّرّ(:ّيكوّن5إ اّكانتّاإلجابةّ)

ّمدرجةّكبيرةّمعّنقيّهيّبعضّالجوان .ّاّ (:ّيكونّالمعيارّمتوهّر0إ اّكانتّاإلجابةّ)

طةمدرجةّّاّ (:ّيكونّالمعيارّمتوهّر4إ اّكانتّاإلجابةّ) ّ،ّو  ورةّجزئيةّغيرّشاملة.متوس 

ّمدرجةّقليلة،ّب ورةّعامرةّلمرةّواحدة.ّاّ هّر(:ّيكونّالمعيارّمتّو7إ اّكانتّاإلجابةّ)

ّ ماما .ّموجودّ ّ(:ّيكونّالمعيارّغيرّ 0إ اّكانتّاإلجابةّ)

  الم تَفق عليها الّتحليلعدد وحدات  
 %111×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة االتفاق

  الكّلية الّتحليلوحدات  عدد 
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  ستبانةاالصدق  1: 2 :4 :3

عرضّاالستبانةّعلنّمجموعةّمضّالمحكميضّمضّّعضّطري ّاالستبانةدّمضّصدقّقامتّالباحثةّبالتأكّ 

ّالممحتايّوالتعد م ّواالخت اصّإلعطاء ّوللتعرّ يّالم ّ ويّالخبرة ّهيّ مة، دوايّأ ّعلنّآرائهم

)بطاقةّ حليلّالمحتو ّواالستبانة(ّمضّحيثّمد ّدقةّعبارا هاّهيّقياسّماّوضعتّلقياسه،ّّالد راسة

ّاللّ  ّال ياغة ّدقة ّ ومد  ّالتي ّللعباراي ّهلسطيضّّ اّ غوية ّهي ّوالحياة" ّ"العلوم ّكت  ّ  مض درجة

الموضوعةّّالعام ةونّعلنّار باطّمحتو ّاالستبانةّباألهدا ّللمعا يرّالسنغاهورية،ّولقدّأجمعّالمحكم

ّوأمد ّالمحكمونّالمخت  ّ ّو نتيمهاّلها، ّصياغتها ونّممحتايّعلنّبعضّالعبارايّبغرضّإعادة

ّو مّ  ّودقة، ّأكثرّوضوحا  ّإلخراجّاالستبانةّحتنّ رون ّمها ّإضاهةّّاألخذ ّحيثّ م  ّالنهائية، بال ورة

ح.ّّوعلنّ وجيها همّناءّ وحذ ّو عد لّبعضّالعبارايّم ّ.ب ور هاّالنهائيةّاالستبانة(4ّالملح ّ)ّيوض 

ّ

 ثبات االستبانة 2: 2:  4:  3
 Cronbachكرونباخّألفاّ)ّالث بايثمّقامتّالباحثةّبحسابّثبايّاالستبانةّمضّخملّاحتسابّمعاملّ

Alphaّجدولّالّماّ تبيضّهيلرلّمحورّمضّمحاورّاالستبانةّولمستبانةّككل،ّكّالث باي(.ّو لغّمعامل

(4-4).ّ

ّ(Cronbach Alphaكرونباخّألفاّ)ّالث بايمعاملّّ(:4-4جدولّ)ال
ّمعاملّكرونباخّألفاّعددّالفقرايّالمحاور

01ّ1.245ّّالمعرهة
00ّ1.241ّّالمهاراي
2ّ1.244ّّواال جاهايّاألخمقياي
4ّ1.401ّّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعل
01ّ1.410ّّالمجموع

ّ
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 الّدراسةاجراءات   5:  3
ّ:الد راسةجراءايّاآ يةّمضّأجلّ نفيذّقامتّالباحثةّبا باعّاإل

 بطاقة تحليل المحتوى واالستبانة تطويرجراءات إ: أّوالا 

التواصلّمعّمد رةّالمناه ّالسنغاهوريةّعضّطري ّالبريدّااللرتروني،ّوالح ولّعلنّالمنه ّ .0

ّالسنغاهوريّلمادةّالعلومّوالحياة.

ّومجالها.ّالد راسةعلنّالبحوثّوالدراسايّالسابقةّ ايّال لةّبموضوعّّطمعاإل .7

 الّسادس صفّ الو العلوم الذين يدرسون معّلم) الّدراسة عّينةثانيا: اجراءات جمع البيانات من 

 في محافظة بيت لحم(. األساسيّ  الّسابعو 

ومّالتر ويةّهيّةّمضّرئي ّمرنام ّالماجستيرّهيّكليةّالعلالح ولّعلنّكتابّ سهيلّمهمّ  .0

ّهيّميتّلحم.ّالت عليمجامعةّالقدسّأموّدي ،ّموجهّإلنّمد ريةّالتر يةّّو

ّّو .7 ّالتر ية ّمكت  ّالمدارسّّالت عليم يارة ّجميع ّأسماء ّعلن ّوالح ول ّلحم، ّميت ّمحاهتة هي

ةال ّّخاص  ّوعدد ّلحم، ّميت ّمحاهتة ّهي ّّيمعل موالحكومية ّللمرحلة العلياّّةاألساسيّ العلوم

ّ.7102/7102هّالمدارسّللعامّالدراسيّالعامليضّهيّهذ

 .ّالد راسةّعي نةاختيارّمدارسّ .4

ّ.الدراسةّعي نةّأهراد و يعّاالستبانايّعلنّ .0

لهيّشهرّ شريضّّالعي نةّأهرادجمعّاالستبانايّمضّ .5 لخملّالف لّالدراسيّّاألو  مضّالعامّّاألو 

7102/7102.ّ

ح ائيةّللعلومّاالجتماعيةّمةّالبرام ّاإلح ائيا ّباستخدامّمرنام ّحّزإادخالّالبيانايّو حليلهاّ .1

(SPSS.)ّ

 جراءات تحليل المحتوى إ: ثالثاا 

 دراسةّوقراءةّقائمةّالمعا يرّالسنغاهوريةّقراءةّمتأنية. -0

ّوكلماي،ّ -7 ّهقراي، ّمض ّهيه ّبما ّللتحليل ّالدرسّكوحدة ّاعتماد ّحيثّ م  ّالتحليل، ّوحدة  حد د

 .وأشكال،ّوصور،ّوأسئلة
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اّ ه ل/ّوحدةّ/ّدرسّمضّكتابّالعلومّلرلّكتابّ/ّّكاملةّ ّليةّ أوّ ّبقراءةّ ّقامتّالباحثة -4 ّلل  

ادس ابعّوّالس   التيّ ت منها.ّاألهرارلتعر ّعلنّالمجالّالذيّ نتميّإليهّّوّاألساسيّ ّالس 

0- ّ ّكتابّ/ ّلرل ّمتأنية ّثانية ّدرسّلرت ّقراءة /ّ ّوحدة ّه ل/ اّ العلوم ادسّلل   ابعّوّالس  ّالس 

وأشكال،ّوصور،ّّ،أملّكلّماّجاءّهيهاّمضّه ول،ّوموضوعاي(ّو الد راسةّعي نة)ّاألساسيّ 

 للحكمّعلنّ وهرّالمعا يرّمضّعدمه.ّأنشطةّو

5- ّ ّلمد  ّالترراراي ّّ وه رحساب ّالمحتو  ّ حليل ّبطاقة ّهي ّمحور ّلرل المعا يرّّ–المعا ير

 .علنّ حليلّالمحتوّ ّ(ّأمثلة0ويمثلّالملح ّرقمّ)،ّالسنغاهورية

 

 الّدراسةمتغيرات   6:  3

ّالمتغيرايّاآ ية:ّالد راسة  منتّ

 قلةالمتغيرات المست

 ولهّمستويانّهما:ّ) كر،ّأنثن(.جن ّالّ -

 (.بكالوريوس،ّماجستير،ّدملوممستويايّوهي:ّ)ّةولهّثمثّالمؤهلّالعلميّ -

ةنوعّالمدرسةّولهّمستويانّهما:ّ)حكومية،ّّ -  (.خاص 

سنواي،ّأكثرّمض01ّّّ–5ّسنواي،ّمض5ّّوهيّ)أقلّمضّّمستويايّ ّةّ سنوايّالخبرةّولهّثمثّ -

 سنواي(.01ّ

 التابع المتغيرات 

ّعلنّاألداة،ّودرجا همّكذلكّعلنّمجااليّاألداة.ّالعي نةّأهرادالستجابايّّالرل يةّالد رجةو تمثلّهيّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المعالجة اإلحصائية 7:  3
ّاألسالي ّاإلح ائيةّالتالية:ّةاستخدمتّالباحثّالد راسةهيّضوءّطبيعةّ

ّ(.SPSS:ّ فريغّو حليلّاالستبانةّمضّخملّمرنام ّ)أو الّ 

طايالتررارايّوالنس ّالمئويةّّوثانيا:ّ ّ.معياريّ ةّواالنحرا ّالالحساميّ ّالمتوس 

ّثالثا:ّإليجادّصدقّاال ساقّالداخليّلمستبانةّ مّاستخدامّمعاملّار بداطّألفداّكرونباخ.

ّرابعا:ّمعاملّاال  فاقّ)معادلةّهولستي(.

(ّ ّمستقلتيض ّلعينتيض ّمتوسطيض ّميض ّالمقارنة ّاختبار (Independent Sample T- testّخامسا:

طايلفحيّهرضيةّاختم ّ ّالختم ّالجن .ّةّ بعاّ الحساميّ ّالمتوس 

(ّلفحيّالفرضيايّالمتعلقةّبسنوايOne Way ANOVAّسادسا:ّاختبارّ حليلّالتبا ضّاألحاديّ)

ّالخبرةّوالمؤهلّالعلمي.

شديرّألتالي:ّحيدثّكمداّ،ّا بعتّالباحثةّاالحساميّ الوسطّّقيمةلح ائيةّجلّ قيمّالداللةّاإلأسابعا:ّومضّ

علدددنّلبددددائلّهقدددرايّ(،ّوالحددددّاأل0(،ّوالحددددّاالدندددنّلبددددائلّهقدددرايّالمحدددورّ)5سدددابقاّانّعدددددّالبددددائلّ)

(4ّ(،ّوحيدددددثّاالسدددددتجابايّ قدددددعّضدددددمضّ)0=0-5 ّيسددددداويّ)مددددددّ ّنّ أ(ّا اّنسدددددتخلي5ّالمحدددددورّهدددددوّ)

 ّواحددّوهدوّ"كبيدر"،ّمستوياي،ّحيثّ مّ  نياّاالستجابةّمدرجةّكبيرةّجداّودرجةّكبيرةّضدمضّمسدتّو

ددطةومتوسددطّضددمضّمسددتو ّ" "ّضددمضّمسددتو ّواحدددّوهددوّقليلددةّجددداّ "ّو""،ّو ددمّ  ددنياّمدرجددةّ"قليلددةمتوس 

=0/4ّ:ّطدولّهئدةّالمسدتو ّ)اّ ذاّيكونّعددّالمستويايّ)الفئاي(ّهوّثمثّمستوياي،ّورياضيّ همّ،"قليلة"

(،ّبمعننّالفقرة،7.44ّ=0.44ّ+0ّّدننّّي لّالنّماّدونّ)الحدّاألّنّ أ(،ّمضّ لكّن لّالن0.44ّ

(ّ ردونّمت دمنهّمدرجدةّقليلدة،ّمينمداّ ردونّحددود7.44ّقدلّمدضّ)ألهداّّالحسداميّ المحورّا اّكانّالوسدطّ

طةالفئهّ (،ّو ردون4.12ّ=0.44ّ+7.40ّّ(،ّأيّ)4.12(ّالدنّاقدلّمدضّ)7.44كبرّمضّ)أميضّّالمتوس 

ّ(.7114هاكترّ)النويقة،ّّ(4.12كبرّمضّ)أّالحساميّ مت منهّمدرجةّكبيرةّا اّكانّالوسطّ
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 الّرابعالفصل 

 الّدراسةنتائج 

 األّولالنتائج المتعلقة بالسؤال  1: 4

 الّثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  2: 4

 الّثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  3: 4
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 الّرابعالفصل 

 الّدراسةنتائج 

ّ ّلنتائ  ّومف م  ّكامم  ّالف لّعرضا  ّهذا راسة ت مض ّالتوص ّّالد  ّ م  ّخملّالتي ّو لكّمض ّإليها، ل

ّ.الد راسةاإلجابةّعضّأسئلةّ

ّ

 األّولالنتائج المتعلقة بالسؤال  1:  4
 

 ما درجة تضمن كتب العلوم والحياة في فلسطين للمعايير السنغافورية؟

ّ ّعملية ّّالت حليلأظهري ّوالحياة ّالعلوم ّكت  ّ  مض ّرمد  ّالمقر  اّ ة ادسّلل   ابعّ اّ الّوّالس  ّالس 

حّالن حوللمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّ ّ(:0ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 

رهيّكتابّالعلومّوالحياةّّالت حليلطارّإوالنس ّالمئويةّلمحاورّّيالترراراّ(:0ّ–0ّجدولّ)ال ّالمقر 

اّ  ادسّلل   ابعّوّالس  لبجزأيهّّالس   الث انيّوّاألو 
ّالنسبةّ)%(ّالتررارّالمحاور

744ّ00.01ّ محورّالمعرهة

410ّ44.02ّّالمهارايّمحور

0050ّ07.22ّّاألخمقيايمحورّاال جاهايّّو

442ّ07.51ّّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلمحورّ

7147ّ011ّّالمجموع

ّ
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ّحيثّ راوحتّنس ّالمحاورّّ فاويّنس ّ(0ّ–0ّالجدولّ) ت حّمضّ ّمينها، ّهيما ّالمحاور  و يع

ّ)ّالر ئيسة ّ)%00.01ميض ّإلن )07.22%ّ ّمحور ّح ل ّهقد ّأعلنّّاألخمقياياال جاهايّّو(. علن

(ّ ّوهي ّ)%07.22نسبة ّنسبة ّالمهارايّعلن ّمحور ّوح ل ّالمحاور، ّمباقي ّمقارنة )44.02%ّ،)

(،ّمينماّح لّمحورّالمعرهةّعلنّ%07.51علنّنسبةّ)ّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلوح لّمحورّ

ّ(.%00.01أقلّنسبة،ّحيثّملغتّ)

ّ

 محور المعرفةنتائج 

ّرمد ّ  مضّكت ّالعلومّوالحياةّّالت حليلأظهريّعمليةّ اّ ةّالمقر  ادسّلل   ابعّ اّ الّوّالس  لمحورّّالس 

حّالن حولمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّالمعرهةّهيّا ّ(:7ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 

رالعلومّوالحياةّّكت التررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالمعرهةّهيّّ(:7ّ–0ّجدولّ)ال اّ ّالمقر  ّلل  
ادس لبجزأيهّّابعالسّ ّوّالس  ّالث انيّوّاألو 

ّالتررارّالفقرايّالرقم
النسبةّ
ّالمئوية

2ّ7.40ّ ا ّللتواهر.ّصفّ  ت مضّالرتابّّو0ّ
41ّ01.14ّ بشكلّواضح.ّّالعلمي ةيعرضّالرتابّالحقائ 7ّّ
ح4ّ 40ّ00.42ّ التيّ بننّعلنّالحقائ .ّّالعلمي ةالرتابّالمفاهيمّّ وض 
02ّ1.14ّ الرتاب.ّأنشطةمضّخملّّلعلمي ةايمكضّاالستداللّعلنّالمبادئ0ّّ
ح5ّ 12ّ77.20ّ للمفاهيم.ّالعلمي ةالرتابّالمعانيّّ وض 
ح1ّ 44ّ04.10ّ االستق ائيةّّنشطةاألمضّخملّّالعلمي ةالرتابّالم طلحايّّ وض 
52ّ04.01ّ المختلفة.ّّالعلمي ةيعرضّالرتابّاألدوايّواألجهزة2ّّ
ح2ّ 0ّ1.44ّّ.المختلفةّالعلمي ةهزةّالرتابّأهدا ّ طويرّاألجّ وض 
ح4ّ ممة مةّمالالرتابّالتقنيايّّ وض  44ّ04.15ّ .العام ةّللس 
5ّ0.12ّ  ت مضّالرتابّ طبيقايّعلميةّو رنولوجيةّللمفاهيمّالواردةّهيه.01ّ

 744ّ011ّالمجموع
ّ
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و عتّ(،ّو %00.01المعرهةّقدّح لّعلنّأقلّنسبةّوهيّ)ّمحورّأنّ ّ(7ّ–0ّالجدولّ)ّمضّ بيض

،ّبحيثّح لتّالفقرةّرقمّ(7-0علنّالجدولّ)ّمناءّ ّهذهّالنسبةّعلنّالفقرايّالعشرةّهيّهذاّالمحور

حالتيّ نيّعلنّ"ّ(5) (،ّ%77.20علنّأعلنّنسبةّوهيّ)ّ"للمفاهيمّالعلمي ةالرتابّالمعانيّّ وض 

حيثّملغتّ"ّختلفةالمّالعلمي ةيعرضّالرتابّاألدوايّواألجهزةّالتيّ نيّعلنّ"(2ّ ليهاّالفقرةّرقمّ)

(ّ ّ)%04.01نسبتها ّرقم ّالفقرة ّح لت ّوقد ،)2)ّ"ّ ّ نيّعلن حالتي ّأهدا ّ طويرّّ وض  الرتاب

ّ(.%1.44علنّأدننّنسبةّوهيّ)ّ"المختلفةّالعلمي ةاألجهزةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المهاراتمحور نتائج 

ّرمد ّ  مضّكت ّالعلومّوالحياةّّالت حليلأظهريّعمليةّ اّ ةّالمقر  ابعّاّ   ّالّوّادسالسّ ّلل   لمحورّّالس 

حّالن حوهيّالمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّّالمهاراي  (:4ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 

رالعلوم والحياة  كتبالتكرارات والنسب المئوية لمحور المهارات في ّ(:4ّ–0ّجدولّ)ال  للص ف   المقر 

لبجزأيه  الس ابعو الس ادس ّ.الث انيو األو 

ّالتررارّالفقرايّالرقم
سبةّالن

ّالمئوية
70.21ّ 042ّالعملية.ّاألنشطة هتمّالرتابّمتطويرّمهارةّالممحتةّمضّخمل0ّّ
7.44ّ 70 .الط لبةالرتابّمهارةّالمقارنةّميضّالمفاهيمّلد ّّ نم ي7ّ
عّأنشطةيعرضّالرتاب4ّّ 71ّ7.77ّّعلنّالت نيا.ّالط لبةّ شج 
02ّ5.44ّّعلنّاستخدامّالتقنيايّوالمعداي.ّاألنشطة ساعد0ّّ
02ّ5.44ّّالرتابّمهارايّاال  الّوالتواصل.ّأنشطةّ نم ي5ّ
700ّ72.01ّّالرتابّمهارةّاالستنتاج.ّأنشطة فعل1ّّ
ع2ّ 05ّ0.11ّّعلنّصياغةّهرضياي.ّالط لبةالرتابّّأنشطةّ شج 
ع2ّ 02ّ0.44ّّعلنّالتنبؤ.ّالط لبةالرتابّّأنشطةّ شج 
704ّ70.40ّّ.ّالت حليل وظياّمهارةّّاألنشطةّ ت م ض4ّ
ع01ّ 05ّ0.11ّّالرتابّعلنّ وليدّاالحتماالي.ّأنشطةّ شج 
5ّ1.55ّّالتقييم.الستخدامّّللط ال مساحةّّاألنشطة ترك00ّّ
01ّ0.00ّّحلّالمشكمي.النّاسترا يجيةّّاألنشطة ستند07ّّ
ع04ّ 0ّ1.00ّّا خا ّالقرار.ّعلنّّالط لبةّاألنشطةّ شج 
01ّ0.00ّّالبحثّواالستق اء.يّعلنّ وظياّمهار ّاألنشطة قوم00ّّ

410ّ011ّّالمجموع
ّ

(ّمو عةّهذهّالنسبةّ%44.02أنّمحورّالمهارايّح لّعلنّنسبةّ)ّ(:7ّ–0ّجدولّ)ال تبيضّمضّ

 فعلّّالتيّ نيّعلنّ"(1ّالفقرةّرقمّ)ّوقدّح لتّ(4ّ–0ّالجدولّ)علنّّمناءّ ّعشرةّهقرةعلنّأر عةّ

 نيّّ(ّالتي4(،ّ ليهاّالفقرةّرقمّ)%72.01نسبةّوهيّ)علنّأعلنّ"ّاالستنتاجّالرتابّمهارةّأنشطة

"ّ ّّاألنشطةّ ت م ضعلن ّ)حيثّّ"الت حليل وظياّمهارة ّكانتّأدننّ%70.40ملغتّنسبتها ّمينما ،)



73 

 

ع"التيّ نيّعلنّّ(04نسبةّ عودّللفقرةّرقمّ) حيثّح لتّّ"ا خا ّالقرارعلنّّالط لبةّاألنشطةّ شج 

ّ(.%1.00علنّنسبةّ)

ّ
 األخالقياتو  جاهاتاالتمحور نتائج 

ّرمد ّ  مضّكت ّالعلومّوالحياةّّالت حليلأظهريّعمليةّ اّ ةّالمقر  ادسّلل   ابعّاّ   ّالّوّالس  لمحورّّالس 

حّالن حوهيّالمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّّاألخمقياياال جاهايّّو ّ(:0ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 

العلومّوالحياةّّكت هيّّألخمقياياالتررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّاال جاهايّّوّ(:0ّ–0ّجدولّ)ال
ر اّ ّالمقر  ادسّلل   ابعّوّالس  لبجزأيهّّالس  ّالث انيّوّاألو 

ّالتررارّالفقرايّالرقم
النسبةّ

ّالمئوية

5.01ّ 14ّ.الط لبةاالستطمعّلد ّّح ّ الرتابّّ نم ي0ّ

ع7ّ 0.44ّ 74ّعلنّاإلمداعّمضّخملّاالسئلةّالمفتوحة.ّالط لبةالرتابّّيشج 

04ّ0.04ّّ.الط لبةرتابّمفهومّالنزاهةّلد ّالّ نم ي4ّ

015ّ4.01ّّ.األهرارهيّطرحّّالموضوعي ة راعيّالرتاب0ّّ

402ّ24.01ّّ.الط لبةساعدّالرتابّعلنّالتفتحّالذهنيّلد ّي5ّ

05ّ0.41ّّ.الط لبةالرتابّروحّالمثامرةّلد ّّ نم ي1ّ

ع2ّ 02ّ0.51ّّ.المسؤولي ةلّعلنّ حمّ ّالط لبةالرتابّّيشج 

0050ّ011ّّمجموعال

ّ

(ّ%07.22واال جاهايّح لّعلنّأعلنّنسبةّ)ّاألخمقيايأنّمحورّّ(:7ّ–0ّجدولّ)الّنمحظّمض

 حّ،ّ تّ (0-0)ّعلنّالجدولّءّ مناّو عتّهذهّالنسبةّعلنّسبعّهقرايّ،ّحيثخرّ األمضّميضّالمحاورّ

ح لتّعلنّّ"الط لبة ّساعدّالرتابّعلنّالتفتحّالذهنيّلدالتيّ نيّعلنّ"يّ(5الفقرةّرقمّ)ّلناّأنّ 

ّالفقرةّرقمّ)%24.01أعلنّنسبةّوهيّ) ّ ليها هيّّالموضوعي ة راعيّالرتابّالتيّ نيّعلنّ"ّ(0(،
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التيّّ(4(،ّمينماّكانتّأدننّنسبةّ عودّللفقرةّرقمّ)%4.01التيّح لتّعلنّنسبةّ)ّ"األهرارطرحّ

ّ(.%0.04التيّملغتّ)ّ"الط لبةالرتابّمفهومّالنزاهةّلد ّّ نم ي نيّعلنّ"

ّ

 الّرئيسةبين المحاور  الّتفاعلمحور نتائج 

ّرمد ّ  مضّكت ّالعلومّوالحياةّّالت حليلأظهريّعمليةّ اّ ةّالمقر  ادسّلل   ابعّ اّ الّوّالس  لمحورّّالس 

حّالن حوهيّالمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعل ّ(:5ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 

العلومّّكت هيّّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالترراّرّ(:5ّ–0ّجدولّ)ال
روالحياةّ اّ ّالمقر  ادسّلل   ابعّوّالس  لبجزأيهّّالس   الث انيّوّاألو 
ّالنسبةّالمئويةّالتررارّالفقرايّالرقم

0ّّ ّالمهاراي ّاستخدام ّعلن ّالرتاب ّالحياةّّالعلمي ةيساعد هي
 .الت حليلرةّاليومية،ّمثلّمهارةّالممحتةّومها

701 20.10ّ

1.21ّ 74 يساعدّالرتابّعلنّالتري اّمعّالتقدمّالعلميّوالترنولوجي.7ّ

4ّ
ّبالعلمّّ نم ي ّالمتعلقة ّالقراراي ّا خا  ّعلن ّالقدرة الرتاب

 والترنولوجيا.
1 1.11ّ

ع0ّ 1.41ّ 0 يض.اآخّرعلنّالتحدثّبطريقةّعلميةّمعّّالط لبةالرتابّّيشج 
ح5ّ 1.41ّ 0 لعلومّوالترنولوجياّهيّالمجتمع.الرتابّدورّاّ وض 
01ّ00.24ّّ.العلمي ةللمساهمةّهيّ قدمّالمعرهةّّالط لبة دهعّالرتاب1ّّ
ح2ّ 01ّ7.41ّّ.الرتابالرتابّالمكانةّاإلنسانيةّهيّّ وض 

2ّ
 نشرّالرتابّالوعيّبق اياّالسممة،ّمثل:ّاإل د ،ّواألضرارّ

ّالناجمةّعضّالتلوث...ّالخ.
07ّ4.55ّ

عيش4ّ 00ّ4.75ّّ.الرتابّعلنّاالهتمامّبالبيئةّج 
442ّ011ّّالمجموع

 

(ّ%07.51ح لّعلنّنسبةّ)ّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلمحورّّأنّ ّ(:7ّ–0ّجدولّ)ال ت حّمضّ

ّ(0ح لتّالفقرةّرقمّ)ّحيث،ّ(5-0موضحّهيّالجدولّ)هوّ،ّكماّهقرايّ ّمو عةّهذهّالنسبةّعلنّ سعّ 

"ّ ّعلن ّ ني ّالرتالتي ّيساعد ّالمهاراي ّاستخدام ّعلن ّمهارةّّالعلمي ةاب ّمثل ّاليومية، ّالحياة هي
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التيّ نيّعلنّّ(1(،ّ ليهاّالفقرةّرقمّ)%20.10)ّعلنّأعلنّنسبةّبقيمةّ"الت حليلالممحتةّومهارةّ

ّالعلمي ةللمساهمةّهيّ قدمّالمعرهةّّالط لبة دهعّالرتابّ" (،ّمينماّكانتّأدننّنسبةّ%00.24منسبةّ)"

ّ ّالفقرة ّ) خي 4ّرقم )"ّ ّ نيّعلن ّبالعلمّّ نم يالتي ّالمتعلقة ّالقراراي ّا خا  ّعلن ّالقدرة الرتاب

ّرا .صفّ حيثّكانّالتررارّيساويّّ"والترنولوجيا

ّ
 في فلسطين األساسيّ  الّسادس للّصفّ " ةنتائج تحليل المحتوى لكتاب "العلوم والحيا

 
  محور المعرفةنتائج 

ّرعلومّوالحياةّمد ّ  مضّكت ّالّالت حليلأظهريّعمليةّ اّ ةّالمقر  ادسّلل   هيّّالمعرفةلمحورّّالس 
حّالن حوالمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّ  (:1ّ–0ّجدولّ)الّهيّالموض 

رالعلومّوالحياةّّكت :ّالتررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالمعرهةّهيّ(1-10)جدولّال اّ ّالمقر  ّلل  
ادس لبجزأيهّ)الف ل(ّّالس  ّانيالثّ ّوّاألو 

 محورّالمعرهةّ/ّالفقراي الرقم
لالف لّ  الث انيالف لّ األو 

الرتابّ)الف لّ
ل  (الث انيّوّاألو 

(النسبةّ)% التررار النسبةّ)%(ّالتررار (النسبةّ)% التررار   
 5.33 4 8.89 4 0 0 ا ّللتواهر.صفّ  ت مضّالرتابّّو0ّ

 4.00 3 6.67 3 0 0 بشكلّواضح.ّالعلمي ةيعرضّالرتابّالحقائ 7ّّ

4ّ
ح التيّ بننّّالعلمي ةالرتابّالمفاهيمّّ وض 

 علنّالحقائ .
0 0 1 2.22 1 1.33 

0ّ
مضّّالعلمي ةيمكضّاالستداللّعلنّالمبادئّ

 الرتاب.ّأنشطةخملّ
0 0 4 8.89 4 5.33 

ح5ّ  30.67 23 22.21 10 43.33 13 للمفاهيم.ّالعلمي ةالرتابّالمعانيّّ وض 

ح1ّ مضّّالعلمي ةيّالرتابّالم طلحاّ وض 
 االستق ائية.ّنشطةاألخملّ

7 23.33 7 15.56 14 18.67 

ّالعلمي ةيعرضّالرتابّاألدوايّواألجهزة2ّّ
 المختلفة.

2 6.67 8 17.78 10 13.33 
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2ّ
ح ّالعلمي ةالرتابّأهدا ّ طويرّاألجهزةّّ وض 
 0.00 0 0 0 0 0 المختلفة

4ّ
ح ممة مةّم ّالالرتابّالتقنيايّّ وض  ّللس 
 .م ةالعا

8 26.67 8 17.78 16 21.33 

ضّالرتابّ طبيقايّعلميةّو رنولوجيةّ ت مّ 01ّ
 0.00 0 0 0 0 0ّللمفاهيمّالواردةّهيه.

 100 75 100 45 100 30ّالمجموع
 

ّالتاليةّهيّمحورّالمعرهةّهيّكثرّالفقرايّ رراراّ أّنّ إّ(:1ّ–0ّجدولّ)اليتهرّمضّ ّ"الفقرة ح: ّ وض 

ّ ّالمعاني ّمئّالعلمي ةالرتاب ّو نسبة ّ)للمفاهيم" ّ(%41.12وية ّ ليها ،"ّ حهقرة ّالتقنيايّّ وض  الرتاب

ممةّّالم  مة حهقرةّ"ّثمّ(،%70.44"ّمنسبةّمئويةّ)العام ةّللس  مضّّالعلمي ةالرتابّالم طلحايّّ وض 

ّ ّمنسبةّ ّنشطةاألخمل ّواألجهزةّ%02.12)ّمئويةّ ّاالستق ائية" ّاألدواي ّالرتاب ّ"يعرض ّوهقرة ،)

ّ(.%04.44المختلفة"ّمنسبةّمئويةّ)ّالعلمي ة

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المهاراتمحور نتائج 

ّرضّكت ّالعلومّوالحياةّمد ّ  مّ ّالت حليلأظهريّعمليةّ اّ ةّالمقر  ادسّلل   هيّّالمهارايلمحورّّالس 

حّالن حوالمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّ ّ(:2ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 

رالعلومّوالحياةّّكت هيّّالمهارايوالنس ّالمئويةّلمحورّّ:ّالترراراي(2-10)ّجدولال اّ ّالمقر  ّلل  
ادس لبجزأيهّ)الف ل(ّّالس  ّالث انيّوّاألو 

 /ّالفقرايّالمهارايمحورّ الرقم
لالف لّ لالرتابّ)الف لّ الث انيالف لّ األو  ّاألو 

 (الث انيّو

النسبةّّالتررار
)%( 

النسبةّ التررار
)%( 

النسبةّ التررار
)%( 

 هتمّالرتابّمتطويرّمهارةّالممحتة0ّّ
 العملية.ّنشطةاألمضّخملّ

40 22.1 40 25.48 80 23.67 

الرتابّمهارةّالمقارنةّميضّّ نم ي7ّ
 .الط لبةالمفاهيمّلد ّ

4 2.21 5 3.18 9 2.66 

عّأنشطةيعرضّالرتاب4ّّ ّالط لبةّ شج 
  نيا.علنّالتّ 

5 2.76 4 2.55 9 2.66 

استخدامّالتقنيايّّعلنّنشطةاأل ساعد0ّّ
 والمعداي.

2 1.1 3 1.91 5 1.48 

الرتابّمهارايّاال  الّّأنشطةّ نم ي5ّ
 والتواصل.

15 8.29 12 7.64 27 7.99 

1ّ
 25.74 87 24.2 38 27.07 49 الرتابّمهارةّاالستنتاج.ّأنشطة فعلّ

علنّّالط لبةالرتابّّأنشطةّ شج ع2ّ
 صياغةّهرضياي.

2 1.1 0 0 2 0.59 

علنّّالط لبةالرتابّّأنشطةّ شج ع2ّ
 التنبؤ.

2 1.1 3 1.91 5 1.48 

 وظياّمهارةّّنشطةاألّ ت م ض4ّ
 .ّالت حليل

44 24.31 38 24.2 82 24.26 

 1.18 4 1.27 2 1.1 2الرتابّعلنّ وليدّّأنشطةّ شج ع01ّ
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 االحتماالي.

ّللط ال ّمساحةّ ّنشطةاأل ترك00ّّ
 قييم.الستخدامّالتّ 

0 0 0 0 0 0.00 

النّاسترا يجيةّحلّّنشطةاأل ستند07ّّ
 المشكمي.

0 0 0 0 0 0.00 

علنّا خا ّّالط لبةّنشطةاألّ شج ع04ّ
 القرار.ّ

0 0 0 0 0 0.00 

علنّ وظياّمهار يّّنشطةاأل قوم00ّّ
 البحثّواالستق اء.

16 8.84 12 7.64 28 8.28 

 100 75 100 45 100 30ّالمجموع
ّ

ّ)اليتهرّمضّ ّانّاعلنّاّ،(2-0جدول ّ" فعل ّهقرة ّهي: ّ"المهاراي"، ّهيّمحور ّأنشطةلفقرايّ ررارا

"ّالت حليل وظياّمهارةّّنشطةاألّ ت م ضهقرةّ" ليهاّ(،ّ%75.20ستنتاج"ّمنسبةّمئويةّ)الرتابّمهارةّاال

العملية"ّّنشطةاألهقرةّ" هتمّالرتابّمتطويرّمهارةّالممحتةّمضّخملّثمّ(،ّ%70.71منسبةّمئويةّ)

علنّ وظياّمهار يّالبحثّواالستق اء"ّو نسبةّّنشطةاألهقرةّ" قومّثمّ(،ّ%74.12و نسبةّمئويةّ)

ّ(.%2.72مئويةّ)

 
 األخالقياتاالتجاهات و محور نتائج 

ّ ّّالت حليلأظهريّعملية ّوالحياة ّرمد ّ  مضّكت ّالعلوم ّالمقر  اّ ة ادسّلل   ّّالس  اال جاهايّلمحور

حّالن حوهيّالمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّّاألخمقيايّو ّ(:2ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 
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العلومّوالحياةّّكت هيّّاألخمقياي:ّالتررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّاال جاهايّّو(2-0)ّجدولال
ر اّ ّالمقر  ادسّلل   لبجزأيهّ)الف ل(ّّالس  ّالث انيّوّاألو 

 الرقم
/ّّاألخمقياياال جاهايّّومحورّ

 الفقراي

لالف لّ  الث انيالف لّ األو 
لاالرتابّ)الف لّ ّألو 

 (الث انيّو

النسبةّّالتررار
)%( 

النسبةّ التررار
)%( 

النسبةّ التررار
)%( 

االستطمعّلد ّّح ّ الرتابّّ نم ي0ّ
 .الط لبة

16 4.6 12 4.96 28 4.75 

علنّاإلمداعّمضّّالط لبةالرتابّّيشج ع7ّ
 خملّاالسئلةّالمفتوحة.

8 2.3 0 0 8 1.36 

 0.00 0 0 0 0 0 .لط لبةاالرتابّمفهومّالنزاهةّلد ّّ نم ي4ّ

0ّ
هيّطرحّّالموضوعي ة راعيّالرتابّ

 5.59 33 6.61 16 4.89 17 .األهرار

5ّ
ساعدّالرتابّعلنّالتفتحّالذهنيّلد ّي

 87.63 517 87.6 212 87.64 305 .الط لبة

1ّ
 0.34 2 0.83 2 0 0 .الط لبةالرتابّروحّالمثامرةّلد ّّ نم ي

2ّ
ملّعلنّ حّالط لبةالرتابّّيشج ع

 .المسؤولي ة
2 0.57 0 0 2 0.34 

 100 590 100 242 100 348 المجموع
ّ

،ّهدددددي:ّّاألخمقيدددددايهددددديّمحدددددورّاال جاهدددددايّّوّالفقدددددرايّ ردددددراراّ ّأكثدددددرّنّ أّ،(2-0جددددددولّ)اليتهدددددرّمدددددضّ

هقددددددرةّ ليهدددددداّ(،ّ%22.14"ّمنسددددددبةّمئويددددددةّ)الط لبددددددةهنيّلددددددد ّحّالددددددذّ سدددددداعدّالرتددددددابّعلددددددنّالتفددددددتّ ي"ّهقددددددرة

ددددددديهقدددددددرةّ"،ّثدددددددمّ(%5.54"ّو نسدددددددبةّمئويدددددددةّ)األهردددددددارهددددددديّطدددددددرحّّوعي ةالموضددددددد" راعددددددديّالرتدددددددابّ ّ نم 

ّ(.%0.25"ّمنسبةّمئويةّ)الط لبةاالستطمعّلد ّّح ّ الرتابّ

ّ
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 الّرئيسةبين المحاور  الّتفاعلمحور نتائج 
ّّالت حليلأظهريّعمليةّ ّرمد ّ  مضّكت ّالعلومّوالحياة ّالمقر  اّ ة ادسّلل   ميضّّالت فاعلّلمحورّالس 

حّالن حوهيّالمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّّالر ئيسةالمحاورّ ّ(:4ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 
العلومّّكت هيّّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعل:ّالتررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّ(4-10)ّجدولال

روالحياةّ اّ ّالمقر  ادسّلل   لبجزأيهّ)الف ل(ّّالس  ّالث انيّوّاألو 

 الرقم
/ّّالر ئيسةميضّالمحاورّّفاعلالتّ محورّ

 الفقراي

لالف لّ لالرتابّ)الف لّ الث انيالف لّ األو  ّاألو 
 (الث انيّو

النسبةّّالت ررار
)%( 

النسبةّ التررار
)%( 

النسبةّ التررار
)%( 

0ّ

يساعدّالرتابّعلنّاستخدامّالمهارايّ
هيّالحياةّاليومية،ّمثلّمهارةّّّالعلمي ة

ّ.الت حليلالممحتةّومهارةّ
52 54.74 38 52.05 90 53.57 

7ّ
يساعدّالرتابّعلنّالتري اّمعّالتقدمّ

 13.69 23 17.81 13 10.53 10 العلميّوالترنولوجي.

4ّ
الرتابّالقدرةّعلنّا خا ّالقرارايّّ نم ي

 0.00 0 0 0 0 0 المتعلقةّبالعلمّوالترنولوجيا

0ّ
علنّالتحدثّّالط لبةالرتابّّيشج ع

 0.60 1 1.37 1 0 0 يض.اآخّربطريقةّعلميةّمعّ

5ّ
ح الرتابّدورّالعلومّوالترنولوجياّّ وض 

 0.60 1 1.37 1 0 0 هيّالمجتمع.

1ّ
للمساهمةّهيّ قدمّّالط لبة دهعّالرتابّ
 20.24 34 23.29 17 17.89 17 .العلمي ةالمعرهةّ

2ّ
ح الرتابّالمكانةّاإلنسانيةّهيّّ وض 

 3.57 6 1.37 1 5.26 5 الرونّالرتاب

8ّ
الرتابّالوعيّبق اياّالسممة،ّ نشرّ

 6.55 11 1.37 1 10.53 10 الخ.....ّمثل:ّاإل د 

 1.19 2 1.37 1 1.05 1 الرتابّعلنّاالهتمامّبالبيئةّيشج ع4ّ

 100 168 100 73 100 95 المجموع
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ئيسددددةمدددديضّالمحدددداورّّالت فاعددددلهدددديّمحددددورّ"ّالفقددددرايّ رددددراراّ ّأكثددددرّنّ أّ،(4-0جدددددولّ)الّيتهددددرّمددددض "،ّالر 

هدددددديّالحيدددددداةّاليوميددددددة،ّمثددددددلّمهددددددارةّّّالعلمي ددددددةهقددددددرةّ"يسدددددداعدّالرتددددددابّعلددددددنّاسددددددتخدامّالمهددددددارايّّهددددددي:

ّالط لبددددددددةهقددددددددرةّ" دددددددددهعّالرتددددددددابّ ليهدددددددداّ(،ّ%54.52"ّو نسددددددددبةّمئويددددددددةّ)الت حليددددددددلالممحتددددددددةّومهددددددددارةّ

هقدددددرةّ"يسددددداعدّالرتدددددابّعلدددددنّ،ّثدددددمّ(%71.70"ّو نسدددددبةّمئويدددددةّ)العلمي دددددةللمسدددداهمةّهددددديّ قددددددمّالمعرهدددددةّ

هقددددددرةّ" نشددددددرّالرتددددددابّثددددددمّ(،ّ%04.14التقدددددددمّالعلمدددددديّوالترنولددددددوجي"ّو نسددددددبةّمئويددددددةّ)التري دددددداّمددددددعّ

الدددددوعيّبق ددددداياّالسدددددممة،ّمثدددددل:ّاإل دددددد ،ّواألضدددددرارّالناجمدددددةّعدددددضّالتلدددددوث...ّالدددددخ"ّو نسدددددبةّمئويدددددةّ

(1.55%.)ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 في فلسطين الّسابع للّصفّ نتائج تحليل المحتوى لكتاب "العلوم والحياة" 

 لمعرفةامحور نتائج 

ّ ّّالت حليلأظهريّعملية ّوالحياة ّكت ّالعلوم ّرمد ّ  مض ّالمقر  اّ ة ابعّلل   ّّلمحورّالس  هيّالمعرهة

حّالن حوالمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّ ّ(:01ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 

رالعلومّوالحياةّّكت :ّالتررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالمعرهةّهيّ(01-0)جدولّال اّ ّالمقر  ّلل  
ابع لبجزأيهّ)الف ل(ّّالس  ّالث انيّوّاألو 

 محورّالمعرهةّ/ّالفقراي الرقم
لالف لّ لالرتابّ)الف لّ الث انيالف لّ األو  ّاألو 

 (الث انيّو
 النسبةّ)%( التررار النسبةّ)%(ّالتررار النسبةّ)%(ّالتررار

 1.34 3 2.17 2 0.76 1 ا ّللتواهر.صفّ  ت مضّالرتابّّو0ّ

7ّ
بشكلّّلعلمي ةايعرضّالرتابّالحقائ ّ

 واضح.
24 18.18 3 3.26 27 12.05 

4ّ
ح التيّّالعلمي ةالرتابّالمفاهيمّّ وض 

  بننّعلنّالحقائ .
25 18.94 8 8.7 33 14.73 

0ّ
ّالعلمي ةيمكضّاالستداللّعلنّالمبادئّ

 الرتاب.ّأنشطةمضّخملّ
10 7.58 4 4.35 14 6.25 

5ّ
ح ّالعلمي ةالرتابّالمعانيّّ وض 
 للمفاهيم.

28 21.21 17 18.48 45 20.09 

1ّ
ح ّالعلمي ةالرتابّالم طلحايّّ وض 

 االستق ائية.ّنشطةاألمضّخملّ
12 9.09 13 14.13 25 11.16 

2ّ
يعرضّالرتابّاألدوايّواألجهزةّ

 المختلفة.ّالعلمي ة
20 15.15 28 30.43 48 21.43 

2ّ
ح الرتابّأهدا ّ طويرّاألجهزةّّ وض 
 المختلفةّالعلمي ة

1 0.76 0 0 1 0.45 

4ّ
ح ممةالرتابّالتقنيايّّ وض  ّالم  مةّللس 
 .العام ة

7 5.3 16 17.39 23 10.27 
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01ّ
 ت مضّالرتابّ طبيقايّعلميةّ
 2.23 5 1.09 1 3.03 4ّو رنولوجيةّللمفاهيمّالواردةّهيه.

 100 224 100 92 100 132ّالمجموع
 

هقرةّ"يعرضّالرتابّاألدوايّاراّهي:ّانّاعلنّهقرايّمحورّ"المعرهة"ّ رّرّ(01-0جدولّ)اليتهرّمضّ

ّ ّ)ّالعلمي ةواألجهزة ّمئوية ّمنسبة ّ%70.04المختلفة" ،)ّ ّ" ليها حهقرة ّّ وض  ّالمعاني ّالعلمي ةالرتاب

حهقرةّ"ثمّ(،ّ%71.14للمفاهيم"ّو نسبةّمئويةّ) التيّ بننّعلنّالحقائ "ّّالعلمي ةالرتابّالمفاهيمّّ وض 

(ّ ّمئوية ّ%00.24و نسبة ،)ّ ّيثم "ّ ّهقرة ّمئويةّبشكّالعلمي ةعرضّالرتابّالحقائ  ّو نسبة ّواضح" ل

حوهقرةّّ"(،07.15%ّ) ممةّّالم  مةالرتابّالتقنيايّّ وض  ّ(.%01.72"ّمنسبةّمئويةّ)العام ةّللس 

ّ
 المهاراتمحور نتائج 

ّ ّّالت حليلأظهريّعملية ّوالحياة ّرمد ّ  مضّكت ّالعلوم ّالمقر  اّ ة ابعّلل   هيّّالمهارايّلمحورّالس 
حّالن حومعا يرّالسنغاهوريةّعلنّال ّ(:00ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 
رالعلومّوالحياةّّكت التررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالمهارايّهيّّ(:00-10)جدولّال اّ ّالمقر  ّلل  

ابع لبجزأيهّ)ه ل(ّّالس  ّالث انيّوّاألو 

 /ّالفقرايّالمهارايمحورّ الرقم
لالف لّ  الث انيالف لّ األو 

لالرتابّ)الف لّ ّاألو 
 (الث انيّو

ّالتررار
النسبةّ
)%( 

 التررار
النسبةّ
)%( 

 التررار
النسبةّ
)%( 

 هتمّالرتابّمتطويرّمهارةّالممحتة0ّّ
 20.78 117 22.26 59 19.46 58 العملية.ّنشطةاألمضّخملّ

الرتابّمهارةّالمقارنةّميضّّ نم ي7ّ
 2.13 12 0.38 1 3.69 11 .الط لبةالمفاهيمّلد ّ

عّأنشطةّ يعرضّالرتاب4ّّ ّالط لبةّّ شج 
 1.95 11 1.51 4 2.35 7 علنّالت نيا.
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علنّاستخدامّالتقنيايّّنشطةاأل ساعد0ّّ
 7.64 43 9.06 24 6.38 19 والمعداي.

الرتابّمهارايّاال  الّّأنشطةّ نم ي5ّ
 3.73 21 3.77 10 3.69 11 .الت واصلّو

1ّ
 27.89 157 27.92 74 27.85 83 االستنتاج.الرتابّمهارةّّأنشطة فعلّ

علنّّالط لبةالرتابّّأنشطةّ شج ع2ّ
 صياغةّهرضياي.

9 3.02 4 1.51 13 2.31 

علنّّالط لبةالرتابّّأنشطةّ شج ع2ّ
 التنبؤ.

8 2.68 5 1.89 13 2.31 

 وظياّمهارةّّنشطةاألّ ت م ض4ّ
 .ّالت حليل

64 21.48 73 27.55 137 24.33 

الرتابّعلنّ وليدّّةأنشطّ شج ع01ّ
 االحتماالي.

8 2.68 3 1.13 11 1.95 

ّللط ال ّمساحةّ ّنشطةاأل ترك00ّّ
 0.89 5 0.38 1 1.34 4 الستخدامّالتقييم.

ّالنّاسترا يجيةّحلّ ّنشطةاأل ستند07ّّ
 1.78 10 1.13 3 2.35 7 المشكمي.

علنّا خا ّّالط لبةّنشطةاألّ شج ع04ّ
 0.18 1 0 0 0.34 1 القرار.ّ

ّعلنّ وظياّمهار يّ ّنشطةاأل قوم00ّّ
 2.13 12 1.51 4 2.68 8 البحثّواالستق اء.

 100 563 100 265 100 298ّالمجموع
ّ رراّرّأكثرّنّ أّ،(00-0جدولّ)الّيتهرّمض ّ" فعلّّهيّاّ هقرايّمحورّ"المهاراي" الرتابّّأنشطةهقرة

(ّ ّمئوية ّو نسبة ّاالستنتاج" ّ%72.24مهارة ،)ّ ّ" ليها ّّنشطةاألّ ت م ضهقرة ّمهارة "ّالت حليل وظيا

العملية"ّّنشطةاألهقرةّ" هتمّالرتابّمتطويرّمهارةّالممحتةّمضّخملّ،ّثمّ(%70.44و نسبةّمئويةّ)

(ّ ّمئوية ّّ،(%71.22و نسبة ّ" ساعد ّالتقنيايّّنشطةاألوهقرة ّمئويةّعلنّاستخدام ّو نسبة والمعداي"

(2.10%).
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 األخالقياتاالتجاهات و محور نتائج 

ّأظهّر ّعملية ّ  مّ ّالت حليلي ّمد  ّوالحياة ّالعلوم ّكت  ّرض ّالمقر  اّ ة ابعّلل   اال جاهايّّلمحورّالس 

حّالن حوهيّالمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّّاألخمقيايّو ّ(:07ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 

العلومّوالحياةّّكت هيّّاألخمقياي:ّالتررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّاال جاهايّّو(07-0)جدولّال

اّ ّرالمقرّ  ابعّلل   لبجزأيهّّالس  ّالث انيّوّاألو 

 الرقم
/ّّاألخمقياياال جاهايّّومحورّ

 الفقراي

لالف لّ لالرتابّ)الف لّ الث انيالف لّ األو  ّاألو 
 (الث انيّو

النسبةّّالتررار
)%( 

النسبةّ التررار
)%( 

النسبةّ التررار
)%( 

0ّ
االستطمعّلد ّّح ّ الرتابّّ نم ي
 .الط لبة

6 2.06 29 10.6 35 6.21 

7ّ
علنّاإلمداعّمضّّالط لبةالرتابّّيشج ع

 خملّاالسئلةّالمفتوحة.
13 4.47 2 0.7 15 2.66 

 2.30 13 0.0 0 4.47 13 .الط لبةالرتابّمفهومّالنزاهةّلد ّّ نم ي4ّ

0ّ
هيّطرحّّالموضوعي ة راعيّالرتابّ

 12.77 72 8.1 22 17.18 50 .األهرار

5ّ
الذهنيّلد ّّ ساعدّالرتابّعلنّالتفتح

 70.92 400 78.8 215 63.57 185 .الط لبة

 2.30 13 0.7 2 3.78 11 .الط لبةالرتابّروحّالمثامرةّلد ّّ نم ي1ّ

2ّ
لّعلنّ حمّ ّالط لبةالرتابّّيشج ع

 .المسؤولي ة
13 4.47 3 1.1 16 2.84 

 100 564 100 273 100 291 المجموع
ّ

"ّهدددددي:ّاألخمقيدددددايهددددديّمحدددددورّ"اال جاهدددددايّّوّ رددددراراّ الفقدددددرايّّأكثدددددرّأنّ ّ(07-0جددددددولّ)اليتهددددرّمدددددضّ

،ّ ليهدددددداّهقددددددرةّ(%21.47"ّمنسددددددبةّمئويددددددةّ)الط لبددددددة سدددددداعدّالرتددددددابّعلددددددنّالتفددددددتحّالددددددذهنيّلددددددد ّهقددددددرةّ
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ددددددديّثدددددددمّهقدددددددرة(،ّ%07.22منسدددددددبةّمئويدددددددةّ)"ّاألهردددددددارهددددددديّطدددددددرحّّالموضدددددددوعي ةرتدددددددابّ" راعددددددديّال ّ نم 

ّ(.%1.70"ّو نسبةّمئويةّ)الط لبةاالستطمعّلد ّّح ّ الرتابّ

ّ
 الّرئيسةبين المحاور  الّتفاعلمحور  نتائج

ّ ّمد ّ  مّ ّالت حليلأظهريّعملية ّوالحياة ّرضّكت ّالعلوم ّالمقر  اّ ة ابعّلل   ميضّّالت فاعلّلمحورّالس 

حّالن حوهيّالمعا يرّالسنغاهوريةّعلنّّالر ئيسةالمحاورّ ّ(:04ّ–0ّجدولّ)الهيّّالموض 

رّ(:ّالتررارايّوالنس ّالمئوي04-0الجدولّ) ةّلمحورّالت فاعلّميضّالمحاورّالر ئيسةّهيّكتابّالعلومّوالحياةّالمقر 
لّوالث اني ابعّبجزأيهّ)الف ل(ّاألو  ّالس  ا  ّلل  

/ّّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلمحورّ الرقم
 الفقراي

لالف لّ  الث انيالف لّ األو 
لالرتابّ)الف لّ ّاألو 

 (الث انيّو

ّالتررار
النسبةّ
)%( 

 التررار
النسبةّ
)%( 

 التررار
النسبةّ
)%( 

0ّ
يساعدّالرتابّعلنّاستخدامّالمهارايّ

هيّالحياةّاليومية،ّمثلّمهارةّّّالعلمي ة
 .الت حليلالممحتةّومهارةّ

77 81.05 73 97.33 150 88.24 

يساعدّالرتابّعلنّالتري اّمعّالتقدم7ّّ
 العلميّوالترنولوجي.

0 0 0 0 0 0.00 

علنّا خا ّالقرارايّالرتابّالقدرةّّ نم ي4ّ
 المتعلقةّبالعلمّوالترنولوجيا

0 0 0 0 0 0.00 

ثّعلنّالتحدّ ّالط لبةالرتابّّيشج ع0ّ
 يض.اآخّربطريقةّعلميةّمعّ

0 0 0 0 0 0.00 

ح5ّ الرتابّدورّالعلومّوالترنولوجياّّ وض 
 هيّالمجتمع.

0 0 0 0 0 0.00 

للمساهمةّهيّ قدمّّالط لبة دهعّالرتاب1ّّ
 .علمي ةالالمعرهةّ

6 6.32 0 0 6 3.53 
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ّّعلنّالفقرايّ رراراّ أّّأنّ ّ،(04-0جدولّ)اليتهرّمضّ ميضّالمحاورّّالت فاعلهيّمحورّ"

هيّالحياةّاليومية،ّمثلّّالعلمي ة"،ّهي:ّهقرةّ"يساعدّالرتابّعلنّاستخدامّالمهارايّالر ئيسة

ّالممحتة ّّمهارة ّ)الت حليلومهارة ّمئوية ّو نسبة ّهقرة ل(،22.70%ّ"، ع"ّيها الرتابّّيشج 

للمساهمةّّالط لبةهقرةّ" دهعّالرتابّثمّ(،ّ%5.74علنّاالهتمامّبالبيئة"،ّو نسبةّمئويةّ)

ّ ّالمعرهة ّ قدم ّ)العلمي ةهي ّمئوية ّو نسبة ،"4.54%)ّ ،"ّ حوهقرة ّالمكانةّّ وض  الرتاب

(ّ ّمئوية ّو نسبة ّالرتاب"، ّالرون ّهي (.%7.45اإلنسانية

ح2ّ الرتابّالمكانةّاإلنسانيةّهيّّ وض 
 2.35 4 2.67 2 2.11 2 الرونّالرتاب

2ّ
 نشرّالرتابّالوعيّبق اياّالسممة،ّ
مثل:ّاإل د ،ّواألضرارّالناجمةّعضّ

 التلوث...ّالخ.
1 1.05 0 0 1 0.59 

 5.29 9 0 0 9.47 9 الرتابّعلنّاالهتمامّبالبيئةّيشج ع4ّ

 100 170 100 75 100 95 المجموع
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 الّثانيبالسؤال النتائج المتعلقة  2:  4

من وجهة  ةاألساسيّ للمرحلة كتب العلوم والحياة في فلسطين للمعايير السنغافورية ن ما درجة تضم

 العلوم؟ يمعّلمنظر 

ّالمقياسّالو نيّالتالي:ّّباالعتمادّعلندرجةّمتوسطايّاستجابةّأهرادّعينةّالدراسةّّ م ّ حد د

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة
ّهأقل2.33ّّةمنخف 
 3.67ّ–2.33ّّمتوسطة
ّهأعلنّ 3.68ّمر فعة

ّّ
طايقامتّالباحثةّبحسابّ ّعلنّالد راسةّعي نةّأهرادةّالستجابايّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

و مّ ر ي ّمجاال هاّّ،هاّهيّكتابّالعلومّالفلسطينية وه ّرالمعا يرّالسنغاهوريةّالواج ّّمجااليّاستبانة

ط نا ليا ّحس ّّ ر يباّ  حّ(00ّ–0ّجدولّ)الللمجال،ّّالحساميّ ّالمتوس  ّ لك.ّّ وض 

طايّ(:00ّ–0ّالجدولّ) علنّّالد راسةّعي نةّأهرادةّالستجابايّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

ّالواج ّّمجااليّاستبانة ّالفلسطينية وه ّرالمعا يرّالسنغاهورية ّهيّكتابّالعلوم ّّها  نا ليا ّمر بةّ ر يبا 

طحس ّ  .للمجالّالحساميّ ّالمتوس 

رقم 

 المعيار
 المحاور

 المتوّسط

 الحسابيّ 

االنحراف 

 معياريّ ال
 الدرجة

ّمر فعة4.51ّ1.04ّّالمعرهة 0

ّمتوسطة4.47ّ1.00ّّالمهاراي7ّ

ّمتوسطة4.40ّ1.54ّّواال جاهايّاألخمقياي 4

ّمتوسطة7.47ّ1.21ّّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعل 0

 متوسطة 1.30 3.27 الكّلية رجةالدّ 

ّ
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ح ّ)الّ وض  طايّ(:00ّ–0ّجدول ّالالحساميّ ّالمتوس  ّواالنحراهاي ّمجااليّمعياريّ ة ّمض ّمجال ّلرل ة

ّ قي ّ ّالتي ّالماالستبانة ّالسنغاهورية ّالفلسطينيةتوه ّرالمعا ير ّالعلوم ّكتاب ّنترّّة ّوجهة مض

ّ نا ليا ّحس ّيمعل مال ّ ر يبا  طضّمر بة ّو شيرّيّ الحسامّالمتوس  ّهيّالجدولّإلنّّالرل يةّالد رجة، الواردة

ّالواج ّ ّالفلسطينية وه ّرالمعا يرّالسنغاهورية ّهيّكتابّالعلوم ّبمتوسطّحساميّلهذهّّها جاء

ّ(.0.39ّمقدارهّ)ّمعياريّ (ّمعّانحرا 3.27ّللمقياسّ)ّالرل يةّالد رجةعلنّّالد رجة

(ّ ّمعيار ّاالستبانة: ّمعا ير ّهذه ّهيّمقدمة ّ)رهةالمعوجاء ّبمتوسطّحساميّمقداره ّوانحرا 3.35ّ( )

ّ)ّمعياريّ  ّ)ّ،(0.49مقداره ّمقداره ّبمتوسطّحسامي ّ)المهاراي( ّمعيار ّوانحرا 3.32ّ مه ّمعياريّ (

(ّ ّ)0.41مقداره ّمعيار ّثم ّ ّ)واال جاهايّاألخمقياي(، ّمقداره ّحسامي ّبمتوسط ّوانحرا 3.31ّ( )

ّ)ّمعياريّ  مقدارهّّبمتوسطّحساميّ ّالر ئيسةميضّالمحاورّّفاعلالتّ هيّحيضّكانّمعيارّّ(،0.53مقداره

ّ(.0.70مقدارهّ)ّمعياريّ (ّوانحرا 2.92ّ)

ّ
طايقامتّالباحثةّبحسابّّ علنّّالد راسةّعي نةّأهرادةّالستجابايّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

طالم نا ليا ّحس ّّ ر يباّ ّمحاورّاالستبانةّبشكلّمنفرد،ّو م ّ ر ي ّالفقراي ّللمحور.ّالحساميّ ّتوس 

ّ
 محور المعرفةنتائج 

طايقامتّالباحثةّبحسابّ علنّّالد راسةّعي نةّأهرادةّالستجابايّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

حهقرايّمحورّالمعرهة،ّّو ّ(:05ّ–0ّجدولّ)الّيوض 

طاي:ّ(05ّ–0ّجدولّ)ال علنّّالد راسةّعي نةّأهرادةّالستجابايّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

طهقرايّمحورّالمعرهةّمر بةّ نا ليا ّحس ّ ّالحساميّ ّالمتوس 
رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

 المتوّسط

 الحسابيّ 

االنحراف 

 معياريّ ال
 الدرجة

ح5ّ ّمر فعة4.21ّ1.14ّّللمفاهيم.ّالعلمي ةالرتابّالمعانيّّ وض 

ح4ّ ّمر فعة4.14ّ1.21ّالتيّ بننّعلنّّالعلمي ةالرتابّالمفاهيمّّ وض 
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ّ

ح طايّنّ أ(05ّّ–0ّجدولّ)الّ وض  ةّلرلّهقرةّمضّهقرايّمحورّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

طمر بةّ ر يبا ّ نا ليا ّحس ّّالمعرهة ّ(00-0)ّالواردةّهيّالجدولّالرل يةّالد رجةّ،ّو شيرالحساميّ ّالمتوس 

ّكانتّّةاألساسيّ العلومّهيّالمرحلةّّيمعل ملد ّّالمعرهةمستو ّّأنّ  طةهيّمحاهتةّميتّلحم ،ّمتوس 

طحيثّملغّ ّ(.1.04مقدارهّ)ّمعياريّ (ّمعّانحرا 4.51ّ)ّالحساميّ ّالمتوس 

ّّو ّيتهر ّّأنّ كذلك طايأعلن ّكانتالحساميّ ّالمتوس  ّالمعرهة ّلمحور ّ)ّة ّرقم 5ّللفقرة ّوالتي ّهيها( ّورد

ح" طللمفاهيم"،ّحيثّملغّّالعلمي ةالرتابّالمعانيّّ وض  ّمعياريّ (ّواالنحرا ّال4.21)ّالحساميّ ّالمتوس 

ح"ّّ قول(ّوالتي4ّ(،ّ ليهاّالفقرةّرقمّ)1.14) التيّ بننّعلنّالحقائ "،ّّالعلمي ةالرتابّالمفاهيمّّ وض 

طحيثّملغّ طايّ(.ّهيّحيضّكانتّأقلّ 1.21)ّمعياريّ واالنحرا ّال(4.14ّ)ّالحساميّ ّالمتوس  ّالمتوس 

ّرقمالحساميّ  ّالفقرة ّالمعرهة ّلمحور ّ"4)ّة ّ نيّعلن ّالتي ح( ممةّالم  مةالرتابّالتقنيايّّ وض  ّللس 

ّقائ .الح

ّمتوسطة4.10ّ1.27ّّالمختلفة.ّالعلمي ةيعرضّالرتابّاألدوايّواألجهزة2ّّ

0ّ
ّأنشطةمضّخملّّالعلمي ةيمكضّاالستداللّعلنّالمبادئّ

ّالرتاب.
ّمتوسطة4.14ّ1.52ّ

1ّ
ح ّاألنشطةمضّخملّّالعلمي ةالرتابّالم طلحايّّ وض 

ّاالستق ائية.
ّمتوسطة4.17ّ1.22ّ

ّمتوسطة4.52ّ1.15ّ بشكلّواضح.ّالعلمي ةضّالرتابّالحقائ ّيعّر7ّ

ّمتوسطة4.07ّ1.24ّ ا ّللتواهر.صفّ  ت مضّالرتابّّو0ّ

ح2ّ ّمتوسطة4.00ّ1.14ّّالمختلفةّالعلمي ةالرتابّأهدا ّ طويرّاألجهزةّّ وض 

ح4ّ ممةّالم  مةالرتابّالتقنيايّّ وض  ّمتوسطة4.02ّ1.20ّ .العام ةّللس 

01ّ
تابّ طبيقايّعلميةّو رنولوجيةّللمفاهيمّ ت مضّالر

ّالواردةّهيه.
ّمتوسطة4.07ّ1.25ّ

ّمتوسطة4.51ّ1.04ّّالرل يةّالد رجة
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جاءّهيهاّماّ(ّوالتي01ّ)(،ّ ليهاّالفقرةّرقم1.20ّ(ّوانحرا ّمعياريّ)4.02بمتوسطّحساميّ)ّ"العام ة

طرتابّ طبيقايّعلميةّو رنولوجيةّللمفاهيمّالواردةّهيه"،ّحيثّملغّ"ّ ت مضّالّ لي: ّالحساميّ ّالمتوس 

ّ(.1.25)ّمعياريّ (ّواالنحرا ّال4.07)

ّ

 محور المهاراتنتائج 
طايقامتّالباحثةّبحسابّ علنّّالد راسةّعي نةّأهرادةّالستجابايّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

حيهقرايّمحورّالمهاراي،ّّو ّ لك.ّ(01ّ–0ّجدولّ)الّوض 

طايّ(:01ّ–0ّجدولّ)ال علنّّالد راسةّعي نةّأهرادةّالستجابايّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 
طهقرايّمحورّالمهارايّمر بةّ نا ليا ّحس ّ ّالحساميّ ّالمتوس 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

 المتوّسط

 الحسابيّ 

االنحراف 

 معياريّ ال
 الدرجة

عّأنشطةّيعرضّالرتاب4ّ ّمتوسطة4.14ّ1.20ّّعلنّالت نيا.ّالط لبةّ شج 

0ّ
ّخملّ ّمض ّالممحتة ّمهارة ّمتطوير ّالرتاب  هتم

 العملية.ّاألنشطة
ّمتوسطة4.17ّ1.54ّ

ّمتوسطة4.11ّ1.14ّّالرتابّمهارايّاال  الّوالتواصل.ّأنشطةّ نم ي5ّ

ّطةمتوس4.52ّ1.14ّّعلنّاستخدامّالتقنيايّوالمعداي.ّاألنشطة ساعد0ّّ

ّمتوسطة4.54ّ1.11ّ .الط لبةالرتابّمهارةّالمقارنةّميضّالمفاهيمّلد ّّ نم ي7ّ

ّمتوسطة4.01ّ1.15ّّالرتابّمهارةّاالستنتاج.ّأنشطة فعل1ّّ

ع2ّ ّمتوسطة4.41ّ1.10ّّعلنّصياغةّهرضياي.ّالط لبةالرتابّّأنشطةّ شج 

ّسطةمتّو4.74ّ1.51ّّحلّالمشكمي.النّاسترا يجيةّّاألنشطة ستند07ّّ

ع04ّ ّمتوسطة4.72ّ1.14ّّا خا ّالقرار.ّعلنّّالط لبةّاألنشطةّ شج 

ّمتوسطة4.77ّ1.50ّّالتقييم.الستخدامّّللط ال مساحةّّاألنشطة ترك00ّّ

ّمتوسطة4.04ّ1.11ّالبحثّعلنّ وظياّمهار يّّاألنشطة قوم00ّّ
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ّ

ح ّ)الّ وض  طايّ(01ّ–0ّجدول ّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس  ّهقرايّمحورّمعياريّ ة ّمض ّهقرة ّلرل ة

طيّمر بةّ ر يبا ّ نا ليا ّحس ّالمهارا -0)ّالجدولالواردةّهيّّالرل يةّالد رجة،ّو شيرّالحساميّ ّالمتوس 

ّّأنّ ّ(00 ّلد  ّالمهاراي ّّيمعل ممستو  ّالمرحلة ّهي ّكانتّّةاألساسيّ العلوم ّلحم ّميت ّمحاهتة هي

طة ط،ّحيثّملغّمتوس  ّ(.1.00مقدارهّ)ّمعياريّ (ّمعّانحرا 4.47ّ)ّالحساميّ ّالمتوس 

ّن ّمحظّكما طايأنّأعلنّاي ا ّ)الحساميّ ّالمتوس  ّرقم ّوالتيّ ني4ّةّلمحورّالمهارايّكانتّللفقرة )

"ّ عّأنشطةيعرضّالرتابّعلن ّّالط لبةّ شج  ّملغ ّحيث ّالت نيا"، طعلن (4.14ّ)ّالحساميّ ّالمتوس 

ّال ّ)1.20)ّمعياريّ واالنحرا  ّرقم ّالفقرة ّ ليها ّمهارة0(، ّمتطوير ّالرتاب ّ" هتم ّ نيّعلن ّوالتي )ّ

ّ ّخمل ّمض ّّنشطةاألالممحتة ّملغ ّحيث طالعملية"، ّواالنحرا ّال4.17)ّالحساميّ ّالمتوس  ّمعياريّ (

طايّ(.ّهيّحيضّكانتّأقلّ 1.54) ّ(ّالتيّ نيّعلنّ"2)ّةّلمحورّالمهارايّالفقرةّرقمالحساميّ ّالمتوس 

ع ّبمتوسطّحساميّ)علنّالتنبؤّالط لبةالرتابّّأنشطةّ شج  (،ّ ليها1.24ّ(ّوانحرا ّمعياريّ)7.27"

ط"،ّحيثّملغّالت حليل وظياّمهارةّّنشطةاألّ ت م ض"ّوردّهيهاّماّ لي:ّ(ّوالتي4ّ)ّالفقرةّرقم ّالمتوس 

ّ(.1.20)ّمعياريّ (ّواالنحرا ّال7.20)ّالحساميّ 

ّ

ّ

ّ

ّواالستق اء.

ع01ّ ّمتوسطة4.04ّ1.17ّّالرتابّعلنّ وليدّاالحتماالي.ّأنشطةّ شج 

ع2ّ ّمتوسطة7.27ّ1.24ّّعلنّالتنبؤ.ّالط لبةالرتابّّأنشطةّ شج 

ّمتوسطة7.20ّ1.20ّّ.ّالت حليل وظياّمهارةّّاألنشطةّ ت م ض4ّ

ّمتوسطة4.47ّ1.00ّّالرل يةّالد رجة
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 واالتجاهات األخالقياتمحور نتائج 
طايقامتّالباحثةّبحسابّ علنّّالد راسةّعي نةّأهرادبايّةّالستجامعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

حواال جاهاي،ّّوّاألخمقيايهقرايّمحورّ ّ لك.ّ(02ّ–0ّجدولّ)الّيوض 

طاي(:02ّّ–0ّجدولّ)ال علنّّالد راسةّعي نةّأهرادةّالستجابايّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 
طواال جاهايّمر بةّ نا ليا ّحس ّّاألخمقيايهقرايّمحورّ ّالحساميّ ّالمتوس 

ّ

ح ّ)الّ وض  طايّ(02ّ–0ّجدول ّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس  ّهقرايّمحورّمعياريّ ة ّمض ّهقرة ّلرل ة

طواال جاهايّمر بةّ ر يبا ّ نا ليا ّحس ّّاألخمقياي الواردةّهيّّالرل يةّالد رجة،ّو شيرّالحساميّ ّالمتوس 

ّمستو ّّ(00-0)ّالجدول ّّيمعل مواال جاهايّلد ّّاألخمقيايأن ّالمرحلة ّهي هيّّةاألساسيّ العلوم

طةمحاهتةّميتّلحمّكانتّ ط،ّحيثّملغّمتوس  مقدارهّّمعياريّ (ّمعّانحرا 4.40ّ)ّالحساميّ ّالمتوس 

(1.54.)ّ

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

 المتوّسط

 الحسابيّ 

االنحراف 

 معياريّ ال
 الدرجة

ّمتوسطة4.00ّ1.24ّّ.الط لبةاالستطمعّلد ّّح ّ الرتابّّ نم ي0ّ

7ّ
ع علنّاإلمداعّمضّخملّاالسئلةّّالط لبةالرتابّّيشج 

ّالمفتوحة.
ّمتوسطة4.40ّ1.15ّ

ّمتوسطة4.44ّ1.15ّّ.الط لبةالرتابّمفهومّالنزاهةّلد ّّ نم ي4ّ

 متوسطة4.40ّ1.52ّّ.األهرارهيّطرحّّالموضوعي ة راعيّالرتاب0ّّ

 متوسطة4.72ّ1.11ّّ.الط لبة ساعدّالرتابّعلنّالتفتحّالذهنيّلد 5ّّ

 متوسطة4.72ّ1.20ّّ.الط لبةالرتابّروحّالمثامرةّلد ّّ نم ي1ّ

ّمتوسطة4.02ّ1.21ّّ.المسؤولي ةعلنّ حملّّالط لبةالرتابّّيشج ع2ّ

ّمتوسطة4.40ّ1.54ّّالرل يةّد رجةال
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ّنمحظّهي ّ)الّكما طايأعلنّّأنّ ّ(02ّ–0ّجدول ّالحساميّ ّالمتوس  ّلمحور واال جاهايّّاألخمقياية

(ّ ّرقم ّللفقرة 0ّكانت )ّ ّاآ ي:والتي ّّ نم ي"ّن ها ّّح ّ الرتاب ّلد  ّملغّالط لبةاالستطمع ّحيث ،"

ط ّواالنحرا ّال4.00)ّالحساميّ ّالمتوس  ّ)1.24)ّمعياريّ ( ّرقم ّالفقرة ّ ليها ّوالتي7ّ(، ّيشج ع"ّ قول:(

ّ ّّالط لبةالرتاب ّملغ ّحيث ّالمفتوحة"، ّاالسئلة ّخمل ّمض ّاإلمداع طعلن (4.40ّ)ّالحساميّ ّالمتوس 

ّهيّحيضّكانتّأقل1.15ّ)ّمعياريّ  ّالواالنحرا طاي(. ّرقمالحساميّ ّالمتوس  ّلمحورّالمهارايّالفقرة ّة

(1"ّ ّ نيّعلن ّالتي ّّ نم ي( ّلد  ّالمثامرة ّروح ّ)الط لبةالرتاب ّحسامي ّبمتوسط ّوانحرا 4.72ّ" )

ع(ّوالتيّ نيّعلنّ"2)ّ(،ّ ليهاّالفقرةّرقم1.20معياريّ) "،ّي ةالمسؤولعلنّ حملّّالط لبةالرتابّّيشج 

طحيثّملغّ ّ(.1.21)ّمعياريّ (ّواالنحرا ّال4.02)ّالحساميّ ّالمتوس 

ّ

 الّرئيسةبين المحاور  الّتفاعلمحور نتائج 
طايقامتّالباحثةّبحسابّ علنّّالد راسةّعي نةّأهرادةّالستجابايّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

ح،ّّوالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلهقرايّمحورّ ّ لك.(02ّّ–0ّجدولّ)الّيوض 

طايّ(:02ّ–0ّجدولّ)ال علنّّالد راسةّعي نةّأهرادةّالستجابايّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 
طمر بةّ نا ليا ّحس ّّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلهقرايّمحورّ ّالحساميّ ّالمتوس 

رقم 
المتوّسط  الفقرات الفقرة 

 الحسابيّ 
االنحراف 
 جةالدر  المعياريّ 

يساعدّالرتابّعلنّاستخدامّالمهارايّالعلمي ةّهيّالحياة0ّّ
 ومهارةّالت حليل.ّمهارةّالممحتةاليومية،ّمثلّ

ّمتوسطة4.14ّ1.25ّ

حّالرتابّدورّالعلومّوالترنولوجياّهيّالمجتمع.5ّ ّمتوسطة4.10ّ1.25ّ  وض 

0ّ
ّمعّ ّعلمية ّالتحدثّبطريقة ّعلن ّالرتابّالط لبة ع يشج 

ّمتوسطة4.10ّ1.22ّ اآخريض.

ّمتوسطة7.47ّ1.27ّّ دهعّالرتابّالط لبةّللمساهمةّهيّ قدمّالمعرهةّالعلمي ة.1ّ

ّالعلمي7ّّ ّالتقدم ّمع ّالتري ا ّعلن ّالرتاب يساعد
 والترنولوجي.

ّمتوسطة7.41ّ0.10ّ

حّالرتابّالمكانةّاإلنسانيةّهيّالرونّالرتاب.2ّ ّمتوسطة7.21ّ1.20ّّ وض 
عّالرتابّعلنّاالهتما4ّ ّمتوسطة7.27ّ0.10ّّمّبالبيئة.يشج 
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ّ

ح  ّ)ّوض  طايّ(02ّ–0ّالجدول ّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس  ّهقرايّمعياريّ ة ّمض ّهقرة ّلرل محورّة

طمر بةّ ر يبا ّ نا ليا ّحس ّّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعل الواردةّّالرل يةّالد رجة،ّو شيرّالحساميّ ّالمتوس 

هيّمحاهتةّميتّّةاألساسيّ ةّالعلومّهيّالمرحلّيمعل ملد ّّالت فاعلأنّمستو ّّ(00-0)ّهيّالجدول

طةلحمّكانتّ ط،ّحيثّملغّمتوس  ّ(.1.21مقدارهّ)ّمعياريّ (ّمعّانحرا 7.47ّ)ّالحساميّ ّالمتوس 

ّأنّ  ّأعمه ّالجدول ّهي ّنمحظ ّّكما طايأعلن ّالحساميّ ّالمتوس  ّلمحور ّّالت فاعلة ّالمحاور ّالر ئيسةميض

ّاليومية،ّّالعلمي ةدامّالمهارايّيساعدّالرتابّعلنّاستخ"ّ قول:(ّوالتي0ّكانتّللفقرةّرقمّ) هيّالحياة

ّ ّومهارة ّالممحتة ّمهارة ّالت حليلمثل ّملغ ّحيث ط"، ّال4.14)ّالحساميّ ّالمتوس  ّواالنحرا  ّمعياريّ (

ح(ّوالتيّ نيّعلنّ"5(،ّ ليهاّالفقرةّرقمّ)1.25) الرتابّدورّالعلومّوالترنولوجياّهيّالمجتمع"،ّّ وض 

طحيثّملغّ طاي(.ّهيّحيضّكانتّأقل1.25ّ)ّمعياريّ (ّواالنحرا ّال4.10)ّالحساميّ ّالمتوس  ّالمتوس 

 نم يّالرتابّالقدرةّعلنّ(ّالتيّ نيّعلنّ"4)ّالفقرةّرقمّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلةّلمحورّالحساميّ 

(،ّ ليها1.22ّ(ّوانحرا ّمعياريّ)7.27بمتوسطّحساميّ)ّ"ايّالمتعلقةّبالعلمّوالترنولوجياا خا ّالقراّر

"ّ نشرّالرتابّالوعيّبق اياّالسممة،ّمثل:ّاإل د ،ّواألضرارّالناجمةّّوردّهيها:(ّوالتي2ّ)رقمّّالفقرة

طعضّالتلوثّ...ّالخّ"،ّحيثّملغّ ّ(.1.40)ّمعياريّ (ّواالنحرا ّال7.21)ّالحساميّ ّالمتوس 

ّ

ّ

ّ

4ّ
ّبالعلمّ ّالقرارايّالمتعلقة  نم يّالرتابّالقدرةّعلنّا خا 

ّمتوسطة7.27ّ1.22ّ والترنولوجيا.

2ّ
ّاإل د ،ّ ّمثل: ّالسممة، ّبق ايا ّالوعي ّالرتاب  نشر

ّمتوسطة7.21ّ1.40ّّواألضرارّالناجمةّعضّالتلوث...ّالخ.

ّمتوسطة7.47ّ1.21ّّالد رجةّالرل ية
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 الّثالثالسؤال ب النتائج المتعلقة 3:  4
ق معايير محتوى كتاب العلوم والحياة للمرحلة العلوم لمدى تحق يمعّلمهل تختلف وجهات نظر 

 باختالف )الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، نوع المدرسة(؟ ةاألساسيّ 

ّهرضيايّ ّعلنّصورة ّب ياغته ّقامتّالباحثة ّعليه ّاالح ائيةّصفّ لإلجابة ّالداللة ّمستو  ّعند ّّرية

(αّ≤ 1.15).ّ

ّ

 ىاألّولالفرضية النتائج المتعلقة ب
ميضّ (αّ≤ 1.15)الّ وجدّهروقّ ايّداللةّإح ائيةّعندّمستو ّالداللةّّعلن:الفرضيةّّون تّهذه

ّ. عز ّلمتغيرّالجن ّمتوسطايّدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهورية

لللتحق ّمضّصحةّالفرضيةّ ّللعينايّالمستقلةّ)ّناألو  ّاستخدامّاختبارّ)ي( -Independent T م 

testح(،ّّو ّ لك.ّ(04ّ–0ّجدولّ)الّيوض 
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(ّلدرجايّ  مضIndependent T-testّنتائ ّاختبارّ)ي(ّللعينايّالمستقلةّ)ّ(:04-0)جدولّال
ّكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّالجن 

محاورّ
ّالعددّالجن ّاالستبانة

ط ّالمتوس 

ّالحساميّ 
االنحرا ّ

ّمعياريّ ال
درجةّ
ّحريةال

قيمةّ"ي"ّ
ّالمحسو ة

مستو ّالداللةّ
ّالمحسو ة

ّالمعرهة
52ّ4.50ّ1.02ّّ كر

002ّ1.21ّ1.02ّ
47ّ4.02ّ1.50ّّأنثن

ّالمهاراي
52ّ4.40ّ1.01ّّ كر

002ّ1.42ّ1.21ّ
47ّ4.40ّ1.07ّّأنثن

ّاألخمقياي

ّواال جاهاي

52ّ4.40ّ1.57ّّ كر
002ّ1.10ّ1.41ّ

47ّ4.40ّ1.54ّّأنثن

ميضّّاعلالت ف

المحاورّ

ّالر ئيسة

52ّ7.44ّ1.27ّّ كر
002ّ1.75ّ1.24ّ

47ّ7.41ّ1.14ّّأنثن

ّيالرلّ 
52ّ4.74ّ1.00ّّ كر

002ّ1.00ّ1.12ّ
47ّ4.71ّ1.01ّّأنثن

ّ

مستو ّالداللةّالمحسو ةّلجميعّمحاورّاالستبانةّأكبرّمضّمستو ّّأنّ (04ّّ–0ّجدولّ)الّ تبي ضّمض

ّ ّاالح ائية ّ(αّ≤ 1.15)الداللة ّالفرضية ّقبول ّ تم ّوعليه ّ ايّداللةّ فّ ال، ّهروق ّوجود ّبعدم رية

ميضّمتوسطايّدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّّ(αّ≤ 1.15)إح ائيةّعندّمستو ّالداللةّ

ّ عز ّلمتغيرّالجن .ّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهورية
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 ةالّثانيالفرضية النتائج المتعلقة ب
ّ ّون تّالفرضيةّعلن: ّمستو ّالداللةّالّ وجد ّإح ائيةّعند ميضّّ(αّ≤ 1.15)هروقّ ايّداللة

 عز ّلمتغيرّالمؤهلّّمتوسطايّدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهورية

ّالعلمي.

طايقامتّالباحثةّبحسابّ ضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّةّلدرجايّ  مّ معياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

حّو عز ّلمتغيرّالمؤهلّالعلمي،ّّسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةهيّهل ّ: لك(71ّّ–0ّجدولّ)الّيوض 

طايّ(:71ّ–0ّجدولّ)ال ةّلدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 
ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّالمؤهلّالعلمي

طالمتّالعددّالمؤهلّالعلمي ّمعياريّ االنحرا ّالّالحساميّ ّوس 

4ّ4.14ّ1.41ّّدملوم

041ّ4.72ّ1.05ّّبكالوريوس

5ّ4.00ّ1.11ّّماجستير

051ّ4.72ّ1.05ّّالمجموع

ّ

طايأنّهناكّهروقا ّظاهريةّميضّّ(71ّ–0ّجدولّ)ال تبيضّمضّ ةّلدرجايّ  مضّكت ّالحساميّ ّالمتوس 

 عز ّلمتغيرّالمؤهلّالعلمي،ّوالختبارّهيماّا اّكانتّّية"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوّر

ّاستخدامّاختبارّ حليلّالتبا ضّاألحاديّ) (،One way ANOVAّهذهّالفروقّ ايّداللةّاح ائيةّ م 

حّو ّ:(70ّ–0ّجدولّ)الّيوض 
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ضّكت ّ(ّلدرجايّ  مّ One way ANOVAنتائ ّ حليلّالتبا ضّاألحاديّ)ّ(:70ّ–0ّجدولّ)ال
ّة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّالمؤهلّالعلمي"العلومّوالحيا

محاورّ
ّاالستبانة

مجموعةّّالم در
ّالم ر عاي

درجةّ
رية ّالح 

متوسطّ
ّالم ر عاي

ّقيمةّ" "
مستو ّ
الداللةّ
ّالمحسو ة

ّالمعرهة

1.72ّ7ّ1.04ّّميضّالمجموعاي

1.55ّ1.52ّ 41.22ّ002ّ1.75ّّداخلّالمجموعاي

42.01ّ004ّّّالمجموع

ّالمهاراي

1.12ّ7ّ1.44ّّميضّالمجموعاي

0.44ّ1.00ّ 75.51ّ002ّ1.02ّّداخلّالمجموعاي

71.02ّ004ّّّالمجموع

ّاألخمقياي

ّواال جاهاي

1.57ّ7ّ1.71ّّميضّالمجموعاي

1.47ّ1.44ّ 00.5ّ002ّ1.72ّّداخلّالمجموعاي

07.17ّ004ّّّالمجموع

ميضّّالت فاعل

المحاورّ

ّالر ئيسة

0.22ّ7ّ1.24ّّميضّالمجموعاي

0.20ّ1.01ّ 27.04ّ002ّ1.04ّّداخلّالمجموعاي

24.42ّ004ّّّالمجموع

ّيالرلّ 

1.15ّ7ّ1.47ّّميضّالمجموعاي

0.51ّ1.70ّ 41.17ّ002ّ1.71ّّداخلّالمجموعاي

40.72ّ004ّّّالمجموع

حاورّاالستبانةّأكبرّمضّمستو ّمستو ّالداللةّالمحسو ةّلجميعّمّأنّ ّ(:70ّ–0ّجدولّ)ال تبي ضّمضّ

ّ ّاالح ائية ّ(αّ≤ 1.15)الداللة ّالفرضية ّقبول ّ تم ّوعليه ّ ايّداللةّ فّ ال، ّهروق ّوجود ّبعدم رية

ميضّمتوسطايّدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّّ(αّ≤ 1.15)إح ائيةّعندّمستو ّالداللةّ

ّ عز ّلمتغيرّالمؤهلّالعلمي.ّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهورية
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 ةالّثالثالفرضية لنتائج المتعلقة با
ّ ّعلن: ّو نيّالفرضية ّمستو ّالداللة ّعند ّإح ائية ّهروقّ ايّداللة ميضّّ(αّ≤ 1.15)الّ وجد

ّالسنغاهورية ّهيّهلسطيضّللمعا ير ّوالحياة"  عز ّلمتغيرّنوعّّمتوسطايّدرجايّ  مضّكت ّ"العلوم

ّالمدرسة.

ّالفرضيةّ ّمضّصحّ للتحقّ  ّاستخدامالث الثة ّ م  ّ)ّة ّللعينايّالمستقلة -Independent Tاختبارّ)ي(

testح(،ّّو ّ لك:ّ(77ّ–0ّجدولّ)الّيوض 

(ّلدرجايّ  مضIndependent T-testّنتائ ّاختبارّ)ي(ّللعينايّالمستقلةّ)ّ(:77ّ–0ّالجدولّ)
ّدرسةكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّنوعّالم

ّ

محاورّ
ّاالستبانة

وعّن
ّالمدرسة

ّالعدد
ط ّالمتوس 

ّالحساميّ 
االنحرا ّ

ّمعياريّ ال
درجةّ
ّالحرية

قيمةّ"ي"ّ
ّالمحسو ة

مستو ّ
الداللةّ
ّالمحسو ة

ّالمعرهة
000ّ4.44ّ1.45ّّحكومية

002ّ4.41ّ1.11ّ
ة 41ّ0.10ّ1.50ّّخاص 

ّالمهاراي
000ّ4.01ّ1.47ّّحكومية

002ّ00.1ّ1.11ّ
ة 41ّ4.24ّ1.04ّّخاص 

ّاألخمقياي

ّواال جاهاي

000ّ4.12ّ1.41ّّحكومية
002ّ04.5ّ1.11ّ

ة 41ّ0.10ّ1.41ّّخاص 

ميضّّالت فاعل

المحاورّ

ّالر ئيسة

000ّ7.11ّ1.00ّّحكومية
002ّ05.5ّ1.11ّ

ة 41ّ4.41ّ1.42ّّخاص 

ّالرلي
000ّ4.11ّ1.72ّّحكومية

002ّ01.2ّ1.11ّ
ة 41ّ4.44ّ1.70ّّخاص 
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ّ(αّ≤ 1.15)هروقّ ايّداللةّإح ائيةّعندّمستو ّالداللةّّوجودمّ(:77ّ–0ّجدولّ)ال تبي ضّمضّ

 عز ّلمتغيرّنوعّّضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةميضّمتوسطايّدرجايّ  مّ 

ةالمدرسة،ّوكانتّالفروقّل الحّالمدارسّال ّ.خاص 

ّ

 ةالّرابعالفرضية النتائج المتعلقة ب
ّ ميضّّ(αّ≤ 1.15) وجدّهروقّ ايّداللةّإح ائيةّعندّمستو ّالداللةّّالّ:أن هّالفرضيةّعلنّو ني 

 عز ّلمتغيرّسنوايّّمتوسطايّدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهورية

ّالخبرة.

طايقامتّالباحثةّبحسابّ ةّلدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 

حّو عز ّلمتغيرّسنوايّالخبرة،ّّيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةه ّ: لكّ(:74ّ–0ّجدولّ)الّيوض 

طايّ(:74ّ–0ّجدولّ)ال ةّلدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّمعياريّ ةّواالنحراهايّالالحساميّ ّالمتوس 
ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّسنوايّالخبرة

طالّالعددّسنوايّالخبرة ّمعياريّ االنحرا ّالّالحساميّ ّمتوس 

4.40ّ1.04ّ 01ّسنواي5ّأقلّمضّ

10ّ4.44ّ1.51ّ سنواي01ّّ–5ّمضّ

4.10ّ1.41ّ 01 سنواي01ّأكثرّمضّ

051ّ4.72ّ1.052ّّالمجموع

ّ

طايهناكّهروقا ّظاهريةّميضّّأنّ ّ(:74ّ–0ّجدولّ)ال تبيضّمضّ ضّكت ّةّلدرجايّ  مّ الحساميّ ّالمتوس 

 عز ّلمتغيرّسنوايّالخبرة،ّوالختبارّهيماّا اّكانتّّة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهورية"العلومّوالحيا

ّاستخدامّاختبارّ حليلّالتبا ضّاألحاديّ) (،One way ANOVAّهذهّالفروقّ ايّداللةّاح ائيةّ م 

حّو ّ لك:(70ّّ–0ّجدولّ)الّيوض 
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ضّكت ّ(ّلدرجايّ  مّ One way ANOVAنتائ ّ حليلّالتبا ضّاألحاديّ)ّ(:70ّ–0ّجدولّ)ال
ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّسنوايّالخبرة

محاورّ
ّاالستبانة

مجموعةّّالم در
ّالم ر عاي

درجةّ
رية ّالح 

متوسطّ
ّالم ر عاي

ّقيمةّ" "
مستو ّ
الداللةّ
ّالمحسو ة

ّالمعرهة
3.14ّ7ّ1.57ّّميضّالمجموعاي

34.02ّ002ّ0.23ّّداخلّالمجموعاي 6.79ّ0.002
37.17ّ004ّّّالمجموع

ّالمهاراي
0.02ّ7ّ0.74ّّميضّالمجموعاي

0.44ّ0.014ّ 24.70ّ002ّ0.17ّّداخلّالمجموعاي
71.02ّ004ّّّالمجموع

ّاألخمقياي
ّواال جاهاي

4.11ّ7ّ1.53ّّميضّالمجموعاي
5.22ّ0.004ّ 38.96ّ002ّ0.27ّّداخلّالمجموعاي

42.03ّ004ّّّالمجموع
ميضّّالت فاعل

المحاورّ
ّالر ئيسة

1.02ّ7ّ3.24ّّميضّالمجموعاي
2.11ّ0.001ّ  67.49ّ002ّ0.46ّداخلّالمجموعاي

24.42ّ004ّّّالمجموع

ّالرلي
4.17ّ7ّ0.50ّّميضّالمجموعاي

2.25ّ1.110ّ 72.75ّ002ّ1.04ّّداخلّالمجموعاي
40.72ّ004ّّّالمجموع

ّ

ميضّّ(αّ≤ 1.15)هروقّ ايّداللةّإح ائيةّعندّمستو ّالداللةّّوجودّ(70ّ–0ّجدولّ)ال تبي ضّمضّ

 عز ّلمتغيرّسنوايّّطايّدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةمتوسّ 

ّ(ّسنواي.01إلنّ)(ّسنواي5ّضّ ويّالخبرةّمضّ)يمعل مالخبرة،ّوكانتّالفروقّل الحّال
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ّ

 

 

 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصياتمناقشة 

 األّولالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة  1: 5

 الّثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة  2: 5

 الّثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  3: 5

 التوصيات 4: 5

 مقترحاتال 5: 5
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 الخامسالفصل 

 والتوصيات الّدراسةنتائج مناقشة 

ّالحاليةّو وصيا ها.ّالد راسةةّنتائ ّ تناولّالف لّالخام ّمناقش
ّ

 األّولالسؤال ب المتعلقة نتائجالمناقشة 1ّ:  5
 ما درجة تضمن كتب العلوم والحياة في فلسطين للمعايير السنغافورية؟

ّّت فاو  ّومحور ّالمهاراي، ّومحور ّالمعرهة، ّ)محور ّاألر عة ّالمحاور ّ و يع ّاألخمقياينس 
ّمينها،ّحيثّ راوحتّنس ّالمحاورّالر ئيسةضّالمحاورّميّالت فاعلواال جاهاي،ّومحورّ ّالر ئيسة(ّهيما

علنّأعلنّنسبةّوهيّّاألخمقياي(،ّهقدّح لّمحورّاال جاهايّّو%07.22(ّإلنّ)%00.01ميضّ)
(،ّوح لّمحورّ%44.02(ّمقارنةّمباقيّالمحاور،ّوح لّمحورّالمهارايّعلنّنسبةّ)07.22%)

ّ)ّعلنّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعل ّح لّمحورّالمعرهةّعلنّأقلّنسبة،ّ%07.51نسبة ّمينما ،)
ّ(.%00.01حيثّملغتّ)
علنّأعلنّمر بةّمضّحيثّنسبةّ وهرّمعا يرهّّاألخمقيايإلنّح ولّمحورّاال جاهايّّوّ عزوّالباحثة

ّمضّخملهاّ سعنلجأيّإلنّالرت ّالمدرسيةّكوسيلةّّالت عليمرةّالتر يةّّواّ أنّّومدرجةّعالية،ّإلنّكونّ
ّأمثلةكّلنّغرسّقيمّوأخمقيايّالمجتمعّهيّمحتو ّالرت ّمضّخملّطرحهاّهيّالنيّأوّعرضهاإ

ّبالنسبةّعلنّشكلّصورّأوّمسائل محورّالمعرهةّالذيّح لّعلنّأدننّمر بةّمضّحيثّإلنّ.ّأما
ّمدرجةّقليلة،ّّو ّّهيّ لكّيعودّالسب نسبةّ وهرّمعا يره أصبحتّّالحد ثةإلنّأنّكت ّالعلومّوالحياة

والرسمّوعملّالنما جّوالتجاربّالتيّّالعلمي ةكقراءةّال ورّوالرتابةّوالقراءةّّنشطةاألتمدّأكثرّعلنّ ع
مدال ّمضّعرضّالمحتو ّبطريقةّمباشرة،ّر طّالمعرهةّمواقعّالحياةّاستنتاجّالمحتو ّّومضّخملهاّ تمّ
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و حقي ّريقةّال حيحةّالنشاطّبالطّلتطبي بعضّالعوائ ّعلنّبعضّاالسا ذةّغيرّالمؤهليضّمماّشك لّ
 الهد ّالذيّوضعّمضّأجله.

،ّا ّانهّالّ وجدّدراسايّسابقةّعلنّخرّ األالحاليةّمعّالدراسايّالسابقةّّالد راسةي ع ّمقارنةّنتائ ّ
ّاألو لّ اّ الالدنياّ)ّةاألساسيّ كت ّالعلومّوالحياةّلمرحلةّّ  مضحدّعلمّالباحثةّسب ّودرستّدرجةّ

ّ)(ّوالّحتالث الثّ اّ الالنّ ّالعليا ّهيّهلسطيضّلمعا يرّّ اّ الالنّّالر ابعّ اّ النّالمرحلة الثامض(
ّلي ّ لك ّبشكلّخاص، ّأيّ ّ،السنغاهورية ّهي ّوال ّّمل ّعر ية ّالجد رّّأخرّ دولة ّومض ّالعموم. علن

ّّأنّ ّ،بالذكر ّدرجة ّاستق اء ّالن ّهدهت ّسابقة ّدراساي ّوجود ّهيّّ  مضعدم ّوالحياة ّالعلوم كت 
،ّملّعلنّالعك ّمضّ لك،ّالد راسةيةّللمعا يرّالسنغاهوريةّالّيقللّمضّقيمةّالدولّالعر ّأوهلسطيضّ

ّأنّ  ّّالد راسةّبمعنن ّدرجة ّالستق اء ّورياد ها ّبسبقها ّ تميز ّهيّّ  مضالحالية ّالسنغاهورية المعا ير
اّ كتابّالعلومّوالحياةّ ادسّلل   ابعّوّالس  ّهيّهلسطيضّلعدمّوجودّدراسايّسابقةّمضّناحية،ّأماّمضّالس 

ّ ّالّإنّ هّ،أخرّ ناحية ّلمعا يرها ّ طبيقها ّوضمض ّسنغاهورة ةدولة ّحققتّريادةّ ّخاص  ّقد غيرّّبالمناه 
ّاّ والقراءة،ّكماّانهاّحققتّنموّ ّالر ياضي ايمسبوقةّهيّ ح يلّطلبتهاّهيّاالختبارايّالدوليةّهيّالعلومّّو

ّأنها ّالبشرية.ّهمضّالمعلومّعضّدولةّسنغاهورة لنّ ميّ ّمميزا ّهيّ نميةّمواردها زّمواردهاّ عتمدّكليا ّع 

هنالكّالعد دّمضّالدولّالعر يةّسعتّالنّّالبشريةّهيّاقت ادهاّونموهاّواستقرارها،ّباإلضاهةّإلنّأنّ 

ّهيّب ور هّالمعرّ  ّكما ّالدولّ بنيّالمناه ّالسنغاهوريةّمضّخملّ رجمتهاّواستخدامها  ة،ّومضّهذه
(ّالنّاستق اءّواقعّالمنه ّالحد ثّالسنغاهوريّللحلقة7107ّليبيا.ّهقدّهدهتّدراسةّالغزالّوشعي ّ)

ل ّالد راسةضّوالموجهيض،ّو هذاّ رونّنتائ ّيمعل ممليبياّمضّوجهةّنترّالّاألساسيّ ّالت عل ممضّمرحلةّّناألو 
ّ ّوّ أالحالية ّباحثون ّمها ّيقوم ّقد ّالتي ّالمحقة ّللدراساي ّومفيدة ّوجهّآلية ّعلن ّهلسطيض ّهي خرون

ّر يةّعلنّالعموم.الخ وصّوالدولّالع
البطة،ّّ،7104نور،ّّ،7100مضّ)مضّسعيد،ّّدراسةّكلّ ّأنّ الدراسايّالسابقة،ّنجدّّإلنعندّالنترّ
ّالنّاستق اءّدرجةّّ(ّهدهتّكلّ 7100 ّللتر يةّّ  مضمنها ّهيNSESّ)ّالعلمي ةالمعا يرّالقومية )

(ّ ّهيّعام ّنشرها ّالفلسطينيّالتيّ م  ّوقدمتّرؤيةّمت0445منهاجّالعلوم ّباعتبارّأنّ (، الفردّّماسكة
المتراكمة،ّّالعلمي ةههمه،ّوماّيكونّهعلهّكنتيجةّلخبرا همّّالط لبةلماّيج ّعلنّّصاّ مثقاّعلميا ،ّوّو

ّّو ّبالبرام  ّالمتعلقة ّلألحكام ّالفرصّلجميعّّالت عليموأساسا  ّ وهر ّالتي ّوالمبادراي ّوالسياساي والتقويم
ّ(.7100ّ(ّ)مضّسعيد،NSESّ)ّالعلمي ةعا يرّالقوميةّللتر يةّلتعلمّالعلومّبطرائ ّ تماشنّمعّالمّالط لبة
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ّ ّ)خطاطبة، ّمض ّكل ّدراسة ّان ّنجد ّّ،7102كما ّّ،7102موقحوص، موسن،ّّ،7100الدهمان،
ّكلّ 7107 ّهدهت )ّّ ّدرجة ّاستق اء ّالن ّللرياضيايّوالعلومّّ  مضمنها ّالدولية ّالتوجهاي معا ير

(TMISSّهيّمنهاجّالعلومّاأل)ّّوالبحريني.ّردنيّوالفلسطيني
ّنجدّدراسايّ (ّالتيّهدهتّالنّ" قويمّكتابّالعلوم7102ّمضّ)الشهري،ّّمثلّدراسةّكلّ ّأخرّ مينما

اّ  لّلل   طّاألو  (ّالتيّهدهتّالن7101ّهيّضوءّمهارايّالتفريرّالتأملي"،ّودراسةّ)الموجي،ّّالمتوس 
بم ر"،ّودراسةّ)عسكر،ّّلمي ةالعهيّضوءّنس ّمقترحّللقيمّّاالمتدائي ة" قويمّمناه ّالعلومّللمرحلةّ

لمحتو ّكت ّالعلومّبالش ّّ  مض(ّالتيّهدهتّالنّاستق اءّ"مد 7105ّ ّالت عليممضّمرحلةّّاألو 

ّّاألساسيّ  ّ)العنزي، ّودراسة ّالمستدامة"، ّالبيئيّللتنمية ّالبعد ّلبعضّق ايا ّالتيّهدهت7101ّمليبيا )

ّمقرّ  ّمحتو  ّ" حليل ّالن ّالعلوم فّ راي ّللمّو لل   ّالعليا ّالتفريرّّاالمتدائي ةرحلة ّمهاراي ّضوء هي
ّالمتشع ".ّ

ويتهرّمماّسب ّجلياّمعا يرّ حليلّالمحتو ّو قويمهّمناءّعلنّهد ّالبحثّالذيّ تطلعّالباحثّ/ّ
ّالباحثونّاستق اءه.ّ

ّ ّمقارنة ّبالدّ ّالد راسةوعند ّالحالية ّسعيد، ّ)مض ّّ،7100راسايّالسابقة ّّ،7104نور، ّ،7100البطة،
ّ ّّ،7102خطاطبة، ّّ،7102موقحوص، ّّ،7100الدهمان، ّ لك7107ّموسن، ّأن ّالن ّ محظ ،)

،ّومراعاةّالمحتو ّعي نةالدراسايّاهتمتّمدراسةّالمحتو ّالمعرهيّمضّحيثّماّ وهرّمضّموضوعايّم
ّ ّ)خطاطبة، ّالدنيا ّالتفرير ّمهاراي ّدراسة7102ّلتوظيا ّمض ّكل ّالن ّالنتر ّعند ّ محظ ّمينما .)

ّّ،7102)الشهري، ّّ،7101الموجي، ّّ،7101العنزي، ّ وهر7105ّعسكر، ّاستق اء ّالن ّهدهت )
ّوالقيمّ ّالتأملي، ّالتفرير ّ)مهاراي ّدراسا هم ّاهدا  ّحس  ّالباحثون ّالباحث/ ّحددها ّمحددة، معا ير

ّبم ر،ّو نميةّالمستدامة،ّومهارايّالتفريرّالمتشع (.ّالعلمي ة
أر عةّمحاور،ّّ ت م ضّالد راسةهاّهيّهذهّادإعدمضّالجد رّمذكرهّانّقائمةّالمعا يرّوالمؤشرايّالتيّ م ّ

ّ لالمحور ّمّوّ،األو  ّاهتم ّالمعرهة، ّموضوعايّالمحتو ّّصاّ محور ّالمحتو ّولي ّ حدد ّ قديم كيفية
ّالمحللّعلنّّو ّالفرقّيساعد ّوهذا ّالمحتو ّالمعرهيّولي ّّوّصاّ المعرهي، ّ قديم ّكيفية ّصاّ و قييم

ّو قييمّموضوعايّمعرهيةّمذا ها.
محورّالمهاراي،ّحيثّ ركزّعلنّكيفيةّدم ّالمحتو ّمعّمهارايّالتفريرّّ،الث انيلمحورّمينماّ ركزّا

ّ ّالمقارنة، ّ)الممحتة، ّوحلّ الت حليلالناقد ّالخ(، ...ّ ّاالحتماالي، ّ وليد ّاالستنتاجاي، ّالتنبؤ، ،ّ



107 

 

ّ ّهيّالوقتّنجدّدراسةّكلّمضّ)مضّسعيد، ّالقرار، ّوا خا  ّّ،7100المشكمي، البطة،ّّ،7104نور،
(ّاهتمتّباستق اء7107ّموسن،ّّ،7100الدهمان،ّّ،7102موقحوص،ّّ،7102خطاطبة،ّّ،7100

ّامتم ّمد  ّّالط لبةك ّالتفرير ّ هتمّ ّيّ الت حليللمهاراي ّواالستدالل(. ّالتطبي ، المنهاجّّ)المعرهة،
ءّمضّمضّمهارايّالتفريرّالناقدّوا خا ّالقرارّوحلّالمشكميّواالستق اّالط لبةالسنغاهوريّهيّ مكيضّ

ّالتفريرّ ّحس ّالت حليلخملّ دري ّو عليمّولي ّقياسّدرجةّامتمكّمهارة يّ)مهارايّالتفريرّالدنيا
ّ  نياّملومّلمهارايّالتفرير(.ّ

ّ ّبالمحور ّ تعل  ّهيّ ّاألخمقيايّ،الث الثهيما ّواال جاهاي، ّمحاور ّمض راسةعد ّحيثّّالد  ّالبحث، قيد
ّ،7100البطة،ّّ،7104نور،ّّ،7100السابقةّ)مضّسعيد،ّراسايّالنّعدمّاهتمامّالدّ ّالد راسة وصلتّ
ّ ّّ،7102خطاطبة، ّّ،7102موقحوص، ّّ،7100الدهمان، ّّو7107موسن، ّالمحور، ّمهذا جدّوّ ّإن(

زّ.ّ ركّ ولي ّعلنّسلوكيايّالمواطنةّككلّ ّالت عل مشيءّمضّاالهتمامّيكونّمتمركزا ّعلنّاال جاهّنحوّ
ّو نميتها.ّّاإليجامي ةعلنّ نميةّقيمةّالمواطنةّالمنهاجّالسنغاهوريّحتنّهيّمادةّالعلومّ

ناض ّعلميا ّالط ال ّ،ّههوّ ركزّعلنّمناءّشخ يةّالر ئيسةميضّالمحاورّّالت فاعلّ،الر ابعاماّالمحورّ
والبيئةّالمحيطةّودورهّهيهاّوينقلهّمضّّدراكّالرونّككلّ إمّهيّدراكّو وظياّمعرهتهّو علّ إوقادرّعلنّ

البطة،ّّ،7104نور،ّّ،7100راسايّالسابقةّ)مضّسعيد،ّزيّالدّ الواقعي.ّركّ ّلت عل ماالنتريّالنّّالت عل م
7100،ّّ ّّ،7102خطاطبة، ّّ،7102موقحوص، ّّ،7100الدهمان، ّبشكلّ 7107موسن، ّأساسي ّ ّ(

مثلّالمعا يرّّتيةّالنّمواقاّالحياة،ّولرنهاّليس فّ الهيّالبيئةّّالت عل مّأثرمضّنقلّالط ال ّعلنّ مكيضّ
ّالسنغاه ّ تسع ّالتي ّّإلنورية ّ مكيض ّّوالط ال  ّشخ يته ّوالترنولوجياّإو ناء ّوالعلم ّالرون ّنحو دراكه

ّوالمشكميّالعالمية.ّ
 

  الّثانيالسؤال ب المتعلقة نتائجال مناقشة 2:  5
 ةاألساسيّ ن المعايير السنغافورية في محتوى كتب العلوم والحياة الفلسطينية للمرحلة ما درجة تضم

 العلوم؟ يمعّلممن وجهة نظر 
اّ كتابّالعلومّوالحياةّهيّّأنّ (0ّ-0الجدولّ)ّ ت حّمض ادسّلل   ابعّوّالس  ا ف ّقدّهيّهلسطيضّّالس 

(ّ ّمئوية ّمنسبة ّ تطلّ %21.1محورّ"المعرهة" ّمعّما )ّ ّوالحياة ّكتابّالعلوم اّ  ّأنّيكونّعليه ّلل  
ادس ابعّوّالس  ّهيّسنغاهوّرّالس  ّالعلوم ّمنه  ّلمعا ير ّهلسطيضّوهقا  ّ"المهاراي"ّهي ّحق ّمحور ّمينما ة.
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 فاقّاالواال جاهاي"ّحيثّملغتّدرجةّّاألخمقيايليهّمحورّ" (.ّ%11.0منسبةّمئويةّملغتّ)ّاّ ا فاق
ّ ّ)هيه ّمحورّ"%11.7نسبة ّاالخيرة ّهيّالمر بة ّوجاء ّحيثّحق ّّالت فاعل(، ميضّالمحاورّالرئيسية"،

ر عةّمضّالمحاورّاألّلرلّ ّالحساميّ قد رايّالوسطّ(.ّووهقا ّلت%52.0درجةّا فاقّمنسبةّمئويةّمقدراهاّ)
طةههيّم منةّمدرجةّ ادسبكتابّالعلومّّمتوس  ابعّوّالس  ّالفلسطيني.ّالس 

الفلسطينيةّ سعنّدائما ّلمواصلةّ دري ّو أهيلّّالت عليموقدّ فسرّالباحثةّهذهّالنتيجةّأنّو ارةّالتر يةّّو
ّجمييمعل مال ّ أهيل ّ حرصّعلن ّا  ّالخدمة، ّأثناء ّالض ّعلنّيمعل مع ّدائما  ّو حثهم ّ ر ويا ، ّ أهيم  ض

االلتحاقّمبرام ّ أهيليةّ ر ويةّالتيّ طرحهاّالجامعايّوالمعاهدّالتر وية،ّأوّمضّخملّدورايّالتأهيلّ
ّالتيّ نتمهاّالو ارةّنفسها.

محظّأنّهناكّ فاويّهيّمحورّالمعرهةّميضّوجهةّنترّالمعلميضّو حليلّالمحتو ،ّحيثّح لّمحورّالمعرهةّمضّوجهةّن
(ّ ّنسبة ّعلن ّالمعلميض ّملغتّ)%21.1نتر ّمينما ّاهتقار00.01%ّ(، ّإلن ّ لك ّالسب ّهي ّويعود ّالمحتو ، ّ حليل ّهي )

يةّوالتعليمّمتطويرّو عد لّمنهاجّالعلومّوالحياةّليتناس ّمعّالمعلميضّإلنّطريقةّههمّعرضّالمادة،ّحيثّقامتّو ارةّالتر 
الطرقّواألسالي ّالتعليميةّالحد ثةّو لكّعضّطري ّعرضّالمادةّبطريقةّغيرّمباشرة،ّوجعلّالطلبةّباستق اءّالمادةّمضّ

 .خملّاألنشطةّوال ور،ّوهذاّمبدأّالتعليمّهيّالمنه ّالسنغاهورّي
خطاطبة،ّّ،7100البطة،ّّ،7104نور،ّّ،7100هدهتّكلّدراسةّمضّالدراسايّالتاليةّ)مضّسعيد،ّ

ّبالرغمّمض7107ّموسن،ّّ،7100الدهمان،ّّ،7102موقحوص،ّّ،7102 (ّالنّ قييمّكتابّالعلوم،
راسةانهاّقدّاختلفتّهيّالمعا يرّوالمؤشرايّوكتابّ كتابّّ،الد راسةو با نتّهيماّمينهاّهيّمجتمعّّالد 

راسةالدراسيّوالدولةّالتيّاجريتّمهاّّ اّ الالعلومّمضّحيثّ ب،ّأكبرّالرتاّ،،ّونقطةّاال فاقّهذهالد 
ّ.ّالد راسةوأكثرّأهميةّمضّاختم ّمجتمعّّأثر

اّ (ّإلنّأنّ" قد رايّالتقويميةّلمقررّالعلوم7110ّ وصلتّدراسةّاالشقرّ) ادسّلل   هيّهلسطيضّّالس 
(ّ%52.77(ّ راوحتّمضّ)الحساميّ ض"ّلمحاورهّاألر عةّ)الو نّالنسبيّللوسطّيمعل ممضّوجهةّنترّال

المعا يرّالسنغاهوريةّهيّكتابّالعلومّوالحياةّّ  مضيّ تف ّمعّدرجةّ(.ّوهذهّالتقد را%25.20النّ)

اّ  ادسّلل   ابعّوّالس  ّالّالس  ّنتر ّوجهة ّمض ّهلسطيض ّ)يمعل مهي ّمض ّ راوحت ّالتي ّالنّ%52.0ض )
(21.1%.)ّ

ّ ّ)نور، ّدراسة ّأنّ 7104و وصلت ّإلن )ّّ ّالفلسطيني ّالعلوم ّكتاب ّمحتو  اّ " قييم الخام ّّلل  

ّةاألساسيّ العلومّللمرحلةّّيمعل ممعا يرّالعالميةّلمحتو ّالعلومّمضّوجهةّنترّهيّضوءّالّاألساسيّ 
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ّالثمث ّلمحاوره ّّةالعليا" ّ)الحساميّ  راوحتّ)الوسط ّمض )4.54(ّ ّالن ّما4.20ّ( ّمع ّمتقار ة ّوهي ،)
ّ(.4.5ّ(ّالنّ)7.47مضّ)ّالحساميّ الحالية،ّحيثّ راوحّالوسطّّالد راسة وصلتّلهّ

ّإلنّأنّ 7111،ّو وصلتّدراسةّ)بخيتان ّللمرحلةّّ( ّالفلسطينيّالجد د" ّ"منهاجّالعلوم ّةاألساسيّ  قييم
المدارسّالحكوميةّهيّمحاهتايّشمالّال فةّالغر ية"ّ راوحتّ)الو نّّيمعل ممضّوجهةّنترّمشرهيّّو

ضّهيّيمعل م(.ّوهذهّالتقد رايّأعلنّمضّ قد رايّال%24(ّالنّ)%21.2(ّمضّ)الحساميّ النسبيّللوسطّ
ّّةالد راس ّحيث ّالبحث، ّقيد ّأن  ّدرجة ّوالحياةّّ  مض قد راي ّالعلوم ّكتاب ّهي ّالسنغاهورية المعا ير

اّ  ادسّلل   ابعّوّالس  ّالّالس  ّنتر ّوجهة ّمض ّهلسطيض ّ)يمعل مهي ّمض ّ راوحت ّالنّ%52.0ض )
(21.1%.)ّ
ّ

 الّثالثالسؤال ب المتعلقة نتائجالمناقشة  3:  5
تحقق معايير محتوى كتاب العلوم والحياة للمرحلة ن العلوم لمدى يمعّلمهل تختلف وجهات نظر 

 باختالف )الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، نوع المدرسة(؟ ةاألساسيّ 
ّلن:إّالد راسة وصلتّ

 الّسادس للّصفّ : عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تضمن كتاب العلوم والحياة أّوالا 
 لسنغافورية تعزى لمتغير الجنس.في فلسطين للمعايير ا الّسابعو 

ّاختم ّميضّال فسّ  ّالمعل مضّواليمعل مرّالباحثةّعدمّوجود ّبأنّمعرهة ايّبمحتو ّمعل مضّواليمعل ماي،
ّ ّوالحياة ّالعلوم اّ كتاب ادسّلل   ابعّوّالس  ّّاألساسيّ ّالس  ةمتقار ة، ّّوأنّ ّخاص  ية،ّالت عليمالترو 

واحدة،ّّ،ي،ّوالتيّيخ عّلهاّكمّالجنسيضالت عليمعلنّالمحتدو ّّدريبيةّالتيّغالبا ّماّ ركزورايّالتّ والدّ 

اّ كتابّالعلومّّ  مضللجن ّهيّدرجةّّأثرّلهذاّلمّيتهرّأيّ  ادسّلل   ابعّوّالس  للمعا يرّّاألساسيّ ّالس 

ّناهيكّعضّأنّ  ّومضّّالسنغاهورية، ّباختم ّالجن . ّإليها ّعلميةّالّ ختلاّالنترة ّالرتابّمادة مادة
اّ رّكذلك،ّانّكتابّالعلومّالجد رّبالذك ادسّلل   ابعّوّالس  هيّهلسطيضّهوّ ا هّالذيّّاألساسيّ ّالس 

ّاالناث.ّللطل بةالذكورّوكتابّاخرّّللطل بةالّ وجدّكتابّّأن هّناث،ّأيّ  درسّلرلّمضّالذكورّواإل
ّ،رنّوّ،7111بخيتان،ّّ،7110الحاليةّقيدّالبحثّمعّكلّمضّدراسةّ)االشقر،ّّالد راسةوا فقتّنتيجةّ

علنّمتغيرّاستق اءّمنهاجّالعلومّهيّّمعل ملمتغيرّجن ّالّأثر(ّالتيّّ وصلتّالنّعدمّوجود7104ّ
(ّ ّاالشقر ّدراسة ّ وصلت ّحيث 7110ّهلسطيض، ّإ( ّوجود ّعدم ّالّأثرلن ّاستق اءّّمعل ملجن  عند



110 

 

ّالتقد رايّالتقويميةّلمقرّ  اّ رّالعلوم ادسّلل   لمّ جدّّض،ّكمايمعل مهيّهلسطيضّمضّوجهةّنترّالّالس 
ّ ّ)بخيتان، 7111ّدراسة ّالفلسطينيّالجد د"ّّمعل ملجن ّالّأثر( ّ"منهاجّالعلوم ّ) قييم ّاستق ائها عند

ّ ّّوّةاألساسيّ للمرحلة ّمشرهي ّنتر ّوجهة ّال فةّّيمعل ممض ّمحاهتايّشمال ّهي المدارسّالحكومية
قويمّمحتو ّكتابّلمتغيرّالجن ّعندّاستق ائهاّ) حليلّو ّأثر(7104ّالغر ية(،ّكذلكّلمّ جدّ)نور،ّ

ّ اّ ّالعام ةالعلوم ّّاألساسيّ الخام ّّلل   ّنتر ّومضّوجهة ّالمعا ير ّللمرحلةّّيمعل مهيّضوء العلوم

ّالعلياّهيّهلسطيض(.ّّّةاألساسيّ 
 

 الّسادس للّصفّ ثانيا: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تضمن كتاب العلوم والحياة 
 ل العلمي.سنغافورية تعزى لمتغير المؤهّ في فلسطين للمعايير ال الّسابعو 

ّ ّالنتيجة، ّهذه ّالباحثة ّآراّبأنّ و فسر ّالمستطلع ّالذيّّؤكاهة ّالعلمي ّالمؤهل ّعض ّو غضّالنتر هم
االستبانةّّبأنّ اي،ّو رجحّالباحثةّهذهّالنتيجةّمعل مضّواليمعل مقرانهّالأّمعّمتقاربّ ّرّ   وّ ّم،ّلد هيملرونه
اّ هيّكتابّالعلومّوالحياةّّاستطلعتّعضّالمعرهةّالمقدمةقدّ ادسّلل   ابعّوّالس  هيّمضّالمعار ّّوّالس 

ّالّةاألساسيّ  ّيمتلرها ّّمعل موالتي ّالمؤهل ّعض ّاألكاديميّ بغضّالنتر ّالمحاوران ّمينما ّوهماّاآخّر، ان
،ّهالبرام ّمعل مالّ تلق اهاضمضّالبرام ّالجامعيةّالتيّّ در س ّههيّالّّ،واال جاهايّاألخمقيايالمهارايّّو

ّ ّهي ّّأالجامعية ّمرام  ّ خ  ّأغلبها ّهي ّبالرفايايّّوعلميّ ّكاديميّ أيّكاديمية ّمت لة ّوليست بحت
المهنيةّوهيّّمعل مجلّ نميةّكفايايّالأ لح ّبالتدري ّمضّّالت عليمبمهنةّّمعل مالتر وية.ّهبعدّالتحاقّال

ّ ّبالعملية ّالترنولوجيا ّالت عليم وظياّودم  ّمهارايّالالت عل مّ–ية ّو نمية ّوالتفريرّية ّعام ّبشكل تفرير
ّلل ّالمستدامة ّالتنمية ّوانعدام ّالتدري  ّل عا ّونترا ّخاص. ّبشكل ّومتابعةّيمعل ماالستق ائي ض

هاّهيّكتابّ  منرهمّعلنّدرجةّانعك ّعلنّ  وّ قدّ لكّّرفايايّالمهنيةّو وظيفها،ّهإنّ لامتمكهمّل
اّ العلومّوالحياةّ ادسّلل   ابعّوّالس  ّ.األساسيّ ّالس 
ّ،نورّ،7111بخيتان،ّّ،7110الحاليةّقيدّالبحثّمعّكلّمضّدراسةّ)االشقر،ّّالد راسةيجةّاختلفتّنت
7104ّ ّّالتيّ وصلت( ّالنّوجود لمتغيرّالمؤهلّالعلميّعلنّمتغيرّاستق اءّمنهاجّّأثركلّمنها

ّ وص ّ ّحيث ّهلسطيض. ّهي ّ)العلوم ّاالشقر ّدراسة 7110ّلت ّوجود ّالن ّعندّّأثر( ّالعلمي للمؤهل
ّ)التق ّاستق اء ّالعلوم ّلمقرر اّ د رايّالتقويمية ادسّلل   ّالّالس  ّنتر ض(ّيمعل مهيّهلسطيضّمضّوجهة

ّبالمقارنةّبمؤهلّ)الدملوم،ّسنتيضّدراستيضّبعدّ (.ّالعام ةةّالث انويّ ول الحّالمؤهلّمؤهلّ)البكالوريوس(
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ّ ّوجديّ)بخيتان، 7111ّكما ّالفلّأثر( ّالعلوم ّ"منهاج ّ) قييم ّاستق ائها ّعند ّالعلمي سطينيّالمؤهل
ّ ّللمرحلة ّمشرهيّّوّةاألساسيّ الجد د" ّنتر ّهيّمحاهتايّشمالّّيمعل ممضّوجهة المدارسّالحكومية

ّالغر ية(ّول الحّحملةّمؤهلّعلميّ)دملومّ ّّ–ال فة ّالث انويّ سنتيضّبعدّشهادة (،ّحيثّكانّالعام ةة
ّالعلّو ّومجدال ّالتقيديم، ّومجال ّالمحتو ، ّمجال ّمض: ّلرل ّالدملوم ّمؤهل ّحملة ّوالترنولوجياّ قييم م

لمتغيرّّأثر(7104ّأعلنّمضّ قييمّحملةّالبكالوريوسّأوّالماجستير.ّكذلكّوجديّ)نور،ّّ،والمجتمع
ّ) حليلّو قويمّمحتو ّكتابّالعلومّ اّ ّالعام ةالمؤهلّالعلميّعندّاستق ائها ّاألساسيّ الخام ّّلل  

لعلياّهيّهلسطيض(ّهيّمجدالي:ّاّةاألساسيّ العلومّللمرحلةّّيمعل مهيّضوءّالمعا يرّومضّوجهةّنترّ
ّّو ّعرضه، ّوطريقة ّالمحتو  ّو نتيم ّالعلوم ّلرتاب ّالعلمي ّل دالحّالرل يةّالد رجةالمحتو  ّو لك ،

ّ ّحساب ّعلن ّّوالالبكالوريوس ّالعلمي ّالمحتو  ّمجال ّهي ّهأعلن ّول دالحّالرل يةّالد رجةماجستير ،
ّ ّحساب ّعلن ّو كالوريوس ّدملوم ّالالمجموعتيض ّهي ّهأعلن ّوطريقةّماجستير ّالمحتو  ّ نتيم مجال

ّعرضه.
 

 الّسادس للّصفّ ثالثا: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تضمن كتاب العلوم والحياة 
 في فلسطين للمعايير السنغافورية تعزى لمتغير نوع المدرسة. الّسابعو 

ّبأنّ  ّالنتيجة، ةالمدارسّالّو فسرّالباحثةّهذه ضّحد ثيّيمعل مالّبشكلّعامّ سعنّالنّاستقطابّخاص 
عدةّسنوايّّمعل م،ّمينماّ نتترّالوالمتحم سيضّلهاّالت عليممهنةّبالشغاّّ ووالتخرجّومر فعيّالتح يلّّو

ّه،اضّداهعيتهّوحماس،ّمماّ ؤديّالنّانخفالت عليم لتح ّبمهنةّّأنور ماّ لتح ّبأعمالّمختلفةّقبلّ
لمّيعدّيعبأّمتوظياّّ،بعضّمهارا ه.ّههوّدهق مشتّالرثيرّمضّمعلوما هّمضّ اكر هّّوقدّور ماّيكونّ

وكماّانهّلمّيملّالنّ وظياّمهارايّالتفريرّّ،هاّهيهاودمجيةّالت عل مّ–يةّالت عليمالترنولوجياّهيّالعمليةّ
ّية.الت عل مّ–يةّالت عليمهيّالعمليةّ

ّ ّنتيجة ّّالد راسةاختلا ّ)االشقر، ّدراسة ّمع 7110ّالحالية ّ جد ّلم ّالتي ّالمدرسةّأثر( )الجهةّّنوع
اّ المشرهة(ّعلنّالتقد رايّالتقويميةّلمقررّالعلومّ ادسّلل   ّض.يمعل مهيّهلسطيضّمضّوجهةّنترّالّالس 

ّّّ
ّ
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 الّسادس للّصفّ رابعا: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تضمن كتاب العلوم والحياة 
 رة.في فلسطين للمعايير السنغافورية تعزى لمتغير فئة سنوات الخب الّسابعو 

ّ ّهيّهلسطيضّللمعا يرّّأثر فسرّالباحثةّوجود ّوالحياة ّعلنّدرجةّ  مضّكت ّالعلوم لسنوايّالخبرة
ّاألخمقيايالسنغاهوريةّإلنّكونّمحاورّاالستبانةّ ر بطّبالمعرهةّ)المحتو (ّوالمهارايّواال جاهايّّو

 رونّواضحةّلجميعّضّولرضّطريقةّعرضهاّهيّالرتابّقدّالّيمعل موالتيّقدّ رونّمعروهةّلجميعّال
ّواليمعل مال ّمنف ّمعل مض ّو ّالد رجةاي ّنترهم، ّوجهة ةحس  ّبمهنةّيمعل مالّخاص  ّااللتحاق ّحدثيي ض

(ّسنواي01ّهمّعضّ)ضّالذ ضّ زيدّخبر يمعل موكذلكّالّ(ّسنواي،5مضّ)ّ،ّأيّالذ ضّخبر همّاقلّ الت عليم
ةعلنّخبرا همّالّهيعتمدوّنعليه،ّّطمعواالاعتمادهمّعلنّاستخدامّالرتابّالمدرسيّّالذ ضّيقلّ ّو ّخاص 

طةالخبرةّّوونّ ّومعل مالّالّيقت رالتيّ شكلتّعبرّسنوايّعملهم،ّمينماّ (ّسنواي01ّ-5مضّ)ّالمتوس 
همهاّّأكثرّ فاعمّمعّالرتابّوالمتغيرايّالمحيطةّمهمّوقبوالّلها،ّوالتيّعلنّالمعرهةّهقط،ّويكونونّأ

ّّ.والمهارايّاألخمقياياال جاهايّّو
(،ّحيثّ وصلتّكل7104ّنور،ّّ،7111الحاليةّمعّكلّمضّدراسةّ)بخيتان،ّّالد راسةلاّنتيجةّ خت

ّ ّوجود ّالنّعدم ّكلّ لمتغيّ ّأثرمنها ّدراسة ّهيّنتيجة ّحيثّ وصلتّ)بخيتان،ّّرّسنوايّالخبرة منهم.
ينيّلمتغيرّهئةّسنوايّالخبرةّعندّاستق ائهاّ) قييمّ"منهاجّالعلومّالفلسطّأثر(ّالنّعدمّوجود7111ّ

ّ ّللمرحلة ّمشرهيّّوّةاألساسيّ الجد د" ّنتر ّهيّمحاهتايّشمالّّيمعل ممضّوجهة المدارسّالحكومية
ّ ّ وصلتّ)نور، ّكذلك ّالغر ية(. 7104ّال فة ّوجود ّالنّعدم ّعندّّأثر( ّسنوايّالخبرة ّهئة لمتغير

ّ ّمحتو ّكتابّالعلوم ّ) حليلّو قويم اّ ّالعام ةاستق ائها ّالمّاألساسيّ الخام ّّلل   عا يرّهيّضوء
 العلياّهيّهلسطيض(.ّةاألساسيّ العلومّللمرحلةّّيمعل مومضّوجهةّنترّ
ّ ّنتيجة راسة تف  ّّالد  ّ)االشقر، ّدراسة ّمع 7110ّالحالية ّوجود ّالن ّ وصلت ّالتي ّهئةّّأثر( لمتغير

ّ(ّسنواي.5ّقلّخبرة،ّأيّالتيّخبر هاّاقلّمضّ)سنوايّالخبرةّول الحّالفئةّاأل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



113 

 

 التوصيات   4:  5
ّنتدائ ّ ّهيّالجاند ّالد راسةهيّضدوء ّمنها ّلمستفادة ّ)نترية( ّ وصيايّعلمية ّمتقديم ّقامتّالباحثة ،
ّهديّعمليدةّمنداءّالمناه ّّأخرّ العلميّهيّأبحاثّ مستقبلية،ّو وصيايّعمليةّ) طبيقية(ّيستفادّمنها

داه ّعلنّوجهّالخ وص،ّومركزّالمنّالت عليمو ألياّكت ّالعلومّمتحد دّأكثرّمضّقبلّو ارةّالتر يةّّو
ّوهيّكاآ ي:

عمليةّ  ميمّالمناه ّو ألياّّالسنغاهوريةّهيالمعا يرّّالت عليم بنيّمركزّالمناه ّمو ارةّالتر يةّّوّ:أّوالا 
ّهذهّ ّضوء ّهي ّالمناه  ّ قويم ّعلن ّوالعمل ّ لدك ّهي ّوالتتابع ّاالستمرارية ّمبدأ ّ راعن ّبحيث الرت ،

 لراجعة.المعا ير،ّواالستفادةّمضّالتغذيةّا
المعا يرّالسنغاهوريةّهيّمحتواهاّبشكلّّ وه راءّالمناه ّو عد لّالرت ّبماّي مضّثّرإالعملّعلنّّثانيا:

ادسّ اّ ال:ّالتنتيمّوالسلوكّهيّمجدالّالعلدومّوالحياةّهيّمحتو ّكتابّالر ئيسةعام،ّوالمعا يرّ ّالس 
ابعّو  بشكلّخاص.ّالس 
درسيةّمضّأجدلّالعملّنقاطّالقوةّوال عاّهيّكت ّالعلومّالمعقدّالمؤ مرايّوالندوايّلمناقشةّّثالثا:ّ

ّّوعلنّ طويرها ّالقائميضّعلدنّرأسّعملهدمّإلكسدامهمّّيمعل معقدّورشّعملّودورايّ دريبيةّل، العلوم
ّواالسترا يجيايّالممئمةّلها.ّالت دري المعرهةّالراهيةّهديّالمعدا يرّالسنغاهوريةّوطدرقّ

 

 مقترحاتال 5: 5
ادسّ اّ الغيرّّأخرّ و ّصفّ يةّلرت ّالعلومّهيّالت حليلإجراءّالمزيدّمضّالدراسايّّ:الا أوّ  ابعّوّالس  ّّالس 

لمثلّالمرحلةّّأخرّ وحتنّمراحلّ ّ وه رللرشاّعضّمد ّّ،عشرّالث انيالنّالخام ،ّوالثامضّالنّّاألو 
 المعا يرّالسنغاهورية.

ّّثانيا:ّ ّالدراساي ّمض ّالمزيد ّلرتالت حليلإجراء ّية ّمد  ّعض ّللرشا ّالعلوم ّالقوميدةّّ وه ر  المعا ير
ّ ّمجاالي ّهي ّمضّّأخرّ السنغاهورية ّالعلوم ّوالترنولوجيا، ّالعلدوم ّاستق دائية، ّكطريقدة ّالعلدوم مثل

 منتورايّشخ يةّواجتماعية،ّ اريخّوطبيعةّالعلم.
ّالمعا يرّالسنغاهوريةّثالثا: ّهيّضوء ّلمحتو ّكت ّالعلوم ّمدراسايّمقارنة لرت ّالعلومّضمضّّالقيام

ّمتغيرايّمختلاّكمقارنتهاّبكت ّالعلومّمدولّمتقدمةّماّأمكضّ لك.
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 المراجع والمصادر
ّ

 المراجع العربية

في فلسطين من وجهة  الّسادس للّصفّ التقديرات التقويمية لمقرر العلوم (.7110ّاألشقر،ّجامر.ّ)
ّن وعالقتها ببعض المتغيراتيمعّلمنظر ال ّالتر وي ّالمؤ مر ل. ّهلسطيضّّ-ّاألو  ّهي التر ية

ّ–الجامعةّاإلسمميةّّ-،ّعمادةّالبحثّالعلميّوكليةّالتر ية7ّهلسطيض،ّّ–ومتغيرايّالع رّ
ّ.201ّ–7110ّ،222ّغزة،ّنوهمبر،ّ

،45ّسلطنةّعمان،ّعددّ-ّرسالة التربيةيحددّالمنه ،ّّمعل م(.ّهيّسنغاهورةّال7100البحير ،ّخالد.ّ)
42-014.ّ

من وجهة نظر  ةاألساسيّ تقييم "منهاج العلوم الفلسطيني الجديد" للمرحلة (.7111ّاء.ّ)صفّ بخيتان،ّ
ّماجستيرّالمدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية يمعّلممشرفي و  ّرسالة ،

ّغيرّمنشورة.ّجامعةّالنجاحّالوطنية،ّهلسطيض.

(ّ ّهبة. 7100ّالبطة، في  الّسادس للّصفّ يلي مقارنة محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واالسرائ(.
.ّرسالةّماجستيرّن ومدى معرفتهم بالمعاييريمعّلمضوء المعايير العالمية ومن وجهة نظر ال

ّغيرّمنشورة.ّجامعةّالنجاحّالوطنية،ّهلسطيض.

(ّ ّ هاني. 7100ّمضّسعيد، العليا في  ةاألساسيّ تقويم محتوى مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة (.
ّغددزة،ّهلسطيض.ّ–جامعدددةّاأل هدددرّّ،رسالةّماجستيرّغيرّمنشورةّ.ضوء المعايير العالمية

(ّ ّخالد. 7102ّموقحوص، ّمدي ّّ  مض(. ّالعلوم ّكت  فّ محتوي ّالثامضّّو لل   ّإلن ّالخام  مض

مجلة العلوم التربوية بمملرةّالبحريضّمتطلبايّالتوجهايّالدوليةّللرياضيايّوالعلوم.ّّاألساسيّ 
ّ.00-00،ّ(4)02البحريض،ّّ–والنفسية 

(ّ ّالعبري(. ّ)حمود ّ رجمة ّنيكوالس. 7112ّ ان ، بالمسارات في سنغافورة، رسالة  الّتعّلمو  الّتعليم(.
ّسلطنةّعمان.-التربية 

التربية من أجل المواطنة في فلسطين: مسار ديناميكي نحو إرساء (.7104ّ وق،ّمحييّالد ض.ّ)
.ّمؤسسةّالتي تواجه الدول العربية ّرئيسةاللمواطني الغد: التحديات  الّتعليمالهوية الوطنية. 
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ّالرويت،ّ ّمد نة ّواالجتماعية. ّاالقت ادية ّللتنمية ّالعر ي ّوال ندوق ّالدولي ّللسمم كارنيغي
ّ.7104حزيران07ّّالرويت،ّ

ّ هانن ّ)ّ،الجبير، ّوهاء. 7105ّوالفا ز، ّهي ّسنغاهورة ّ جر ة ّالت عليم(. عالم ّم ر،–ّعالم التربية،
ّ.54-0(،57ّ)01ّالتربية

اّ (.ّ قييمّكتابّالفيزياء7104ّحسنية،ّغا ي.ّ) هيّاألردنّهيّضوءّمعا يرّّاألساسيّ ّالت اسعّلل  
ّ.700-024(،4ّ)04المنارة، .ّالعلمي ةالمحتو ّالعالميةّللتر يةّ

(ّ ّهند. 7114ّالخروصية، ّالتطويرّ)ماليزيا /سنغافورة الّلغةتجارب دولية للتدريس بثنائية (. .)
ّ.07-44(،04ّ)2عمان،ّّ–التر ويّ

(ّ في ضوء متطلبات  األساسيّ  الّرابع للّصفّ تقويم محتوى كتاب العلوم (.7105ّخطاطبة،ّمحمد.
(TIMSS 2015في االردن )ّ،ّالمفرق ّالبيت، ّآل ّجامعة ،ّ ّماجستيرّغيرّمنشورة ّرسالة .

ّاالردن.

(ّ ّعبير. 7107ّخوري، ين كتب العلوم الدنيا: دراسة مقارنة ب ةاألساسيّ للمرحلة  العاّمةالعلوم (.
.ّرسالةّماجستيرّغيرّمنشورة،ّجامعةّالعلمّيةالفلسطينية واالردنية في ضوء معايير الثقافة 

ّمير يت،ّهلسطيض.

بفلسطين في ضوء  األساسيّ ( 5-8) وفللّصفّ تحليل محتوى كتب العلوم (.7100ّالدهمان،ّمي.ّ)
ّغددزة،ّهلسطيض.ّ–األ هدددرّّرسالةّماجستيرّغيرّمنشورة،ّجامعدددةّ(.TIMSSمتطلبات اختبار )

(ّ ّمضّمحمد.  الّتعليمتعلوهم، نظرة في تعليم الدول العشر األوائل في مجال (.7100ّالدخيل،ّعزام
مكةّالمكرمة،ّالمملرةّّ–ةّالر ابعالدارّالعر يةّللعلومّناشرون،ّالطبعةّ، األساسيّ عبر تعليمهم 
ّ.العر يةّالسعودية

ّعبيرّ،الر يعان،ّوهاء ّ حليلّمحتو ّكت ّالعلوم7102ّ.ّ)وآلّحمامة، اّ (. لّلل   متوسطّهيّّاألو 
،ّالمجلة التربوية الدولية المتخصصة(.NGSSّالمملرةّالعر يةّالسعوديةّهيّضوءّمعا ير)

00(1ّ،)45ّ–ّ012.ّ

ّغا ّي ّ)ّ،الرشيدي، ّلطيفة. 7102ّومندني، ّلنتام ّالمميزة ّالمممح ّوإمكانيةّّالت عليم(. ّسنغاهورة، هي
ّمنها ّّاإلهادة ّ حليلية، ّدراسة ّالرويت: ّدولة م ر،ّ–ّمجلة كلية التربية باإلسكندريةهي

0(72ّ،)44-040.ّ
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(ّ ّهند. 7102ّالزهراني، ّسنغاهورة. ّهي ّالتر وي ّاإلشرا  م ر،ّّ–ّمجلة كلية التربية بأسيوط(.
44(2ّ،)015ّ–ّ002.ّ

(ّ ّعايش. ّدارّالشروقّهااالتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريس(.7101ّ يتون، ،
ّللنشرّوالتو يع،ّعمان،ّاألردن.

ّر(.ّ حليلّمحتو ّكت ّالدراسايّاالجتماعية7110ّالسميري،ّلطيفة.ّ) ةّهيّدولةّسنغاهورةّهيّالمقر 
ّ ّالمناه  ّمناء ّندوة ّللمنه ، ّواالجتماعية ّالفلسفة ّاألس  ّّ-ضوء ّوالمنطلقاي ّ–األس 

ّ.751-0ّ،024رياض،ّالسعودية،ّجامعةّالملكّسعود،ّالّ-السعودية،ّكليةّالتر يةّ

(ّ ّسلطان. 7102ّالشهري، ّالعلوم ّكتاب ّ قويم اّ (. لّلل   طّاألو  ّالتفريرّّالمتوس  ّمهاراي ّضوء هي
ّ ّلمستشارايّوالتدري ّّ-المجلة التربوية الدولية المتخصصة التأملي. ّالدولية ّ–المجموعة
ّ.00-0(،2ّ)1األردن،ّ

(ّ ّعنتر. ّّالت عليم(.7117ّعبدالعال، ّوالدروسّالعام ّالتجر ة :ّ ّهيّسنغاهورة ّالم ادرّالبشرية و نمية
ّ.012-007(،7ّ)0م ر،ّ–المستفادة،ّالثقاهةّوالتنميةّ

لمحتو ّكت ّالعلومّبالش ّّ  مض(.ّمد 7105ّعسكر،ّمحمد.ّ) ّاألساسيّ ّالت عليممضّمرحلةّّاألو 
األردن،ّّ–لدراسات مجلة جرش للبحوث وامليبياّلبعضّق اياّالبعدّالبيئيّللتنميةّالمستدامة.ّ

01(0ّ،)02-04.ّ

هيّالمدارسّالفلسطينيةّماّبعدّنشوءّالسلطةّالفلسطينية:ّ حليلّّالت عليم(.ّواقع7100ّعفونة،ّسائدة.ّ)
ّ.747ّ-715(،7ّ)72(،ّمجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانيةونقد.ّ

فّ (.ّ حليلّمحتو ّمقررايّالعلوم7101ّالعنزي،ّمر وق.ّ) هيّضوءّّاالمتدائي ةعلياّللمرحلةّالّو لل  
ّ.514-545(،7ّ)47م ر،ّّ–ّمجلة كلية التربية بأسيوطمهارايّالتفريرّالمتشع .ّ

 االبتدائّيةوف الدنيا من المرحلة صفّ التقويم محتوى كتب العلوم المطورة ب(.7107ّالغامدي،ّماجد.ّ)
ّلقر ،ّالسعودية.رسالةّماجستيرّغيرّمنشورةّ،ّجامعةّأمّاّفي ضوء معايير مختارة.

فّ (.ّ حليلّمحتو ّكت ّالعلومّالمطورة7102ّهتيحة،ّإ هاب.ّ) ّاألساسيّ ّالت عليم(ّمض0ّّ–1ّ)ّو لل  
ّ.002ّ–070ّ(،04ّ،ّ)المجلة التربوية.ّالعلمي ةاألردنّهيّضوءّالمعا يرّالعالميةّللتر يةّ
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ّرسالة التربيةرؤ ّالمستقبلية.ّبالمسارايّوالّالت عليم(.ّ) رجمة:ّحمودّالعبري(،7112ّكو،ّكاروليض.ّ)
ّ.14ّ–04ّ،52ّسلطنةّعمان،ّّ-

ّ ّالمسيرة ّلمراجعة ّالعليا ّ)الت عليماللجنة ّهيّهلسطيض. ّالمسيرة7105ّية ّلمراجعة ّالعليا ّاللجنة ّ قرير .)
ّ.71ّ–0ّ(،04ّ-02،ّ)رؤى تربوية.7105ّيةّهيّهلسطيضّالت عليم

ّالعلمي ةهيّضوءّنس ّمقترحّللقيمّّاالمتدائي ةلةّ(.ّ قويمّمناه ّالعلومّللمرح7101الموجي،ّأماني.ّ)
ّ.504ّ-024(،25ّالسعودية،ّ)ّ–دراسات عربية في التربية وعلم النفس بم ر.ّ

 األساسيّ  الّرابع للّصفّ تقويم محتوى كتب العلوم الفلسطينية واإلسرائيلية (.7107ّموسن،ّصالح.ّ)
دمميدة،ّرسالةّماجستيرّغيرّمنشورةّ.ّالجامدعةّاالس( دراسة مقارنةTIMSSفي ضوء معايير )
ّ،ّغزة،ّهلسطيض.

في ضوء  األساسيّ الخامس  للّصفّ  العاّمةتحليل وتقويم محتوى كتاب العلوم  (.7104نور،ّ هرة.ّ)
ّرسالةّالعليا في فلسطين ةاألساسيّ العلوم للمرحلة  يمعّلمالمعايير ومن وجهة نظر  .

ّماجستيرّغيرّمنشورة،ّجامعةّالنجاح،ّهلسطيض.

ّّو ّالتر ية ّ)ّالت عليمو ارة 7102ّالعالي. ّالكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي(.
ّهلسطيض.ّ–،ّرامّهللا7102/7102ّ

)الواقع،ّالتطلعاي،7101ّّّللعام الّتعليمانجازات وزارة التربية و (.7101ّالعالي.ّ)ّالت عليمو ارةّالتر يةّّو
ّ.هلسطيضّ–التحدياي(،ّرامّهللاّ
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 (1ملحق )

 أسماء السادة أعضاء لجنة تحكيم االستبانة وأداة تحليل المحتوى 
 

 د. ميشيل حنانيا عميد كلية العلوم في جامعة بيت لحم
ة بيت لحمكلية العلوم / جامع  د. وليد الشوملي 

 د. معين جبر كلية التربية / جامعة بيت لحم
 د. مازن قطاطو كلية التربية / جامعة بيت لحم

 د. غسان سرحان كلية التربية / جامعة القدس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 " ى بطاقة تحليل المحتو "  (2ملحق )

 جامعة القدس            

 عمادة الدراسات العليا

 

 

 ة تحليل المحتوي )بصورتها النهائية(بطاق

 

 :الّرئيسة: المحاور أّولا 

 

 محور المعرفة - 1

 

 الشاهد التكرار الفقرة الرقم

   .ظواهرللاا صفّ يتضمن الكتاب و 1

   واضح.بشكل  العلميّةيعرض الكتاب الحقائق  2

   .التي تبنى على الحقائق العلميّةالكتاب المفاهيم  يوّضح 3

   .الكتاب أنشطةمن خالل  العلميّةلستدلل على المبادئ يمكن ا 4

   .للمفاهيم العلميّةالكتاب المعاني  يوّضح 5

6 
 نشطةاألمن خالل  العلميّةالكتاب المصطلحات  يوّضح

 .الستقصائية
  

   .المختلفة العلميّةيعرض الكتاب األدوات واألجهزة  7

   المختلفة علميّةالهداف تطوير األجهزة أالكتاب  يوّضح 8

   .العاّمة للّسالمة  الاّلزمةالكتاب التقنيات  يوّضح 9

   .يتضمن الكتاب تطبيقات علمية وتكنولوجية للمفاهيم الواردة فيه 11
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 محور المهارات -  2

 

 الشاهد التكرار الفقرة الرقم

   العملية. نشطةاأليهتم الكتاب بتطوير مهارة المالحظة من خالل  1

   .الّطلبةلدى  بين المفاهيم الكتاب مهارة المقارنة ينّمي 2

   .على التصنيف الّطلبة  تشّجع أنشطةيعرض الكتاب  3

   .على استخدام التقنيات والمعدات نشطةاألتساعد  4

   .الكتاب مهارات التصال والتواصل أنشطة تنّمي 5

   .الستنتاج مهارةالكتاب  أنشطةفعل ت 6

   .على صياغة فرضيات الّطلبةالكتاب  نشطةأ تشّجع 7

   .على التنبؤ الّطلبةالكتاب  أنشطة تشّجع 8

   .التّحليلتوظيف مهارة  نشطةاأل تتضّمن 9

   .الكتاب على توليد الحتمالت أنشطة تشّجع 11

   .التقييملستخدام  للّطالبمساحة  نشطةاألتترك  11

   .حل المشكالت الى استراتيجية نشطةاألستند ت 12

   .اتخاذ القرارعلى  الّطلبة نشطةاأل تشّجع 13

   .البحث والستقصاءعلى توظيف مهارتي  نشطةاألتقوم  14
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 والتجاهات األخالقياتمحور  -  3

 

 الشاهد التكرار الفقرة الرقم

   .الّطلبةالستطالع لدى  حبّ الكتاب  ينّمي 1

   .داع من خالل السئلة المفتوحةعلى اإلب الّطلبةالكتاب  يشّجع 2

   .الّطلبةالكتاب مفهوم النزاهة لدى  ينّمي 3

   .األفكارفي طرح  الموضوعيّةيراعي الكتاب  4

   .الّطلبةتساعد الكتاب على التفتح الذهني لدى  5

   .الّطلبةالكتاب روح المثابرة لدى  ينّمي 6

   .ةالمسؤوليّ على تحمل  الّطلبةالكتاب  يشّجع 7

 

 
ا:   الّرئيسةبين المحاور  التّفاعلثانيا

 

 الشاهد التكرار الفقرة الرقم

1 
في الحياة اليومية،  العلميّةيساعد الكتاب على استخدام المهارات 

 .التّحليلمثل مهارة  المالحظة ومهارة 
  

   يساعد الكتاب على التكيّف مع التقدم العلمي والتكنولوجي. 2

3 
القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلم الكتاب  ينّمي

 والتكنولوجيا
  

   ين.اآلخرعلى التحدث بطريقة علمية مع  الّطلبةالكتاب  يشّجع 4

   الكتاب دور العلوم والتكنولوجيا في المجتمع. يوّضح 5

   .العلميّةللمساهمة في تقدم المعرفة  الّطلبةيدفع الكتاب  6

   اإلنسانية في الكون الكتاب الكتاب المكانة يوّضح 7

8 
ينشر الكتاب الوعي بقضايا السالمة، مثل: اإليدز، واألضرار 

 الخ. ...الناجمة عن التلوث
  

   الكتاب على الهتمام بالبيئة يشّجع 9
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 " االستبانة )بصورتها النهائية("  (3ملحق )

 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا
 

 

 

 

 المحترم/ة:ـ /ةمعلّمحضرة ال

درجة تضمن كتب "العلوم والحياة" في فلسطين للمعاير  قومّالباحثةّمدراسةّبعنوان:ّّ
ّالماجستيرّهيّأسالي ّالسنغافورية ّو لكّكمتطل ّللح ولّعلنّدرجة مضّجامعةّّالت دري .
ّالقدس.

ّ
 رجنّمضّح ر كّالتعاونّهيّاسترمالّالبيانايّمضّخملّاالستجابةّعلنّجميعّهقرايّ

ّ)اال ّإشارة ّموضع ّبانXّستبانة، ّعلما ّمناسبة، ّ راها ّالتي ّالتقد ر ّو حتّدرجة ّهقرة ّكل ّأمام )
ّجميعّإجابا كّستستخدمّلغايايّالبحثّالعلميّهقط.

 وشكرا لكم على حسن تعاونكم

 
 

الباحثة : رنا كوكالي
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 )األسئلة الديمغرافية( األّولالقسم 
ّوضعكهيّالمكانّالمناس ّل×ّ(ّالرجاءّوضعّإشارةّ)ّ

ّّأنثنّ□ّ كرّّ□ّالجن :
ّماجستيرّ□ّبكالوريوسّ□ّدملومّ□ّالمؤهلّالعلمي:
ّسنواي01ّأكثرّمضّّ□ّسنواي01ّّ–5ّّ□ّسنواي5ّأقلّمضّّ□ّ:الت دري الخبرةّهيّ
ةّ□ّحكوميةّ□ّنوعّالمدرسة: ّّخاص 

 

 

 الّثانيالقسم 
 الّرئيسة: المحاور أّوالا 
 

 محور المعرفة: -1

 الفقرة الرقم

 جةبدر

كبيرة 

 جداا 
 قليلة جداا  قليلة متوّسطة كبيرة

       .ظواهرللاا صفّ يتضمن الكتاب و 1

       واضح.بشكل  العلميّةيعرض الكتاب الحقائق  2

       .التي تبنى على الحقائق العلميّةالكتاب المفاهيم  يوّضح 3

4 
 أنشطةمن خالل  العلميّةيمكن الستدلل على المبادئ 

 .بالكتا
     

      .للمفاهيم العلميّةالكتاب المعاني  يوّضح 5

6 
 نشطةاألمن خالل  العلميّةالكتاب المصطلحات  يوّضح

   .الستقصائية
     

       .المختلفة العلميّةيعرض الكتاب األدوات واألجهزة  7

      المختلفة العلميّةهداف تطوير األجهزة أالكتاب  يوّضح 8

      .العاّمة للّسالمة  الاّلزمةاب التقنيات الكت يوّضح 9

11 
يتضمن الكتاب تطبيقات علمية وتكنولوجية للمفاهيم 

 .الواردة فيه
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 محور المهارات -  2

 الفقرة الرقم

 بدرجة

كبيرة 

 جداا 
 قليلة جداا  قليلة متوّسطة كبيرة

1 
 نشطةاأليهتم الكتاب بتطوير مهارة المالحظة من خالل 

 لعملية.ا
     

      .الّطلبةلدى  بين المفاهيم الكتاب مهارة المقارنة ينّمي 2

      .على التصنيف الّطلبة  تشّجع أنشطةيعرض الكتاب  3

      .على استخدام التقنيات والمعدات نشطةاألتساعد  4

      .الكتاب مهارات التصال والتواصل أنشطة تنّمي 5

      .الستنتاج هارةمالكتاب  أنشطةفعل ت 6

      .على صياغة فرضيات الّطلبةالكتاب  أنشطة تشّجع 7

      .على التنبؤ الّطلبةالكتاب  أنشطة تشّجع 8

      .التّحليلتوظيف مهارة  نشطةاأل تتضّمن 9

      .الكتاب على توليد الحتمالت أنشطة تشّجع 11

      .التقييملستخدام  للّطالبمساحة  نشطةاألتترك  11

      .حل المشكالتالى استراتيجية  نشطةاألستند ت 12

      .اتخاذ القرارعلى  الّطلبة نشطةاأل تشّجع 13

      .البحث والستقصاءعلى توظيف مهارتي  نشطةاألتقوم  14

 
 

 والتجاهات األخالقياتمحور  -  3

 الفقرة الرقم

 بدرجة

كبيرة 

 جداا 
 قليلة جداا  لةقلي متوّسطة كبيرة

      .الّطلبةالستطالع لدى  حبّ الكتاب  ينّمي 1

2 
على اإلبداع من خالل السئلة  الّطلبةالكتاب  يشّجع

 .المفتوحة
     

      .الّطلبةالكتاب مفهوم النزاهة لدى  ينّمي 3

      .األفكارفي طرح  الموضوعيّةيراعي الكتاب  4

      .الّطلبةني لدى تساعد الكتاب على التفتح الذه 5

      .الّطلبةالكتاب روح المثابرة لدى  ينّمي 6

      .المسؤوليّةعلى تحمل  الّطلبةالكتاب  يشّجع 7
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 الّرئيسةبين المحاور  الّتفاعل: ثانياا 
 

 الفقرة الرقم

 بدرجة

كبيرة 

 جداا 
 قليلة جداا  قليلة متوّسطة كبيرة

1 
في الحياة  العلميّةات يساعد الكتاب على استخدام المهار

 .التّحليلاليومية، مثل مهارة  المالحظة ومهارة 
     

2 
يساعد الكتاب على التكيّف مع التقدم العلمي 

 والتكنولوجي.
     

3 
الكتاب القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلم  ينّمي

 والتكنولوجيا
     

4 
مية مع على التحدث بطريقة عل الّطلبةالكتاب  يشّجع

 ين.اآلخر
     

      الكتاب دور العلوم والتكنولوجيا في المجتمع. يوّضح 5

      .العلميّةللمساهمة في تقدم المعرفة  الّطلبةيدفع الكتاب  6

      الكتاب المكانة اإلنسانية في الكون الكتاب يوّضح 7

8 
ينشر الكتاب الوعي بقضايا السالمة، مثل: اإليدز، 

 الخ. ...لناجمة عن التلوثواألضرار ا
     

      الكتاب على الهتمام بالبيئة يشّجع 9

 

 

 

 
 —-انتهت الستبانة--
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 " أمثلة على تحليل المحتوى " (4ملحق )

 
 محور المعرفة

ّمثالّالفقرايّالرقم

 التكاثف ا ّللتواهر.ّصفّ  ت مضّالرتابّّو0ّ

ّعةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابعالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالراب

ّالعلمي ةيعرضّالرتابّالحقائ 7ّّ
 بشكلّواضح.ّ

 تتغدى البناتات والطحالب  تغذية ذاتية
ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّاألولنّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابع

4ّ
ح التيّّالعلمي ةالرتابّالمفاهيمّّ وض 

  بننّعلنّالحقائ .ّ
ّالبناء الضوئي 
ّلوحدةّالسادسةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسادسالدرسّاألولّ/ّا

0ّ
يمكضّاالستداللّعلنّالمبادئّ

 الرتاب.ّأنشطةمضّخملّّالعلمي ة

إذا وقع ضغط خارجي على سائل محصور فان الضغط نتقل الى 
 جميع اجزاء السائل بالتساوي 

ّالدرسّالثالثّ/ّالوحدةّالخامسةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسابع

5ّ
ح ّالعلمي ةبّالمعانيّالرتاّ وض 
 للمفاهيم.

 أشباه الفلزات
 الدرسّالثالثّ/ّالوحدةّالثانيّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسادس

1ّ
ح ّالعلمي ةالرتابّالم طلحايّّ وض 

 االستق ائيةّّاألنشطةمضّخملّ
 الحركة – السكون  – نقطة االسناد

 الدرسّاألولّ/ّالوحدةّالثالثةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسادس

2ّ
عرضّالرتابّاألدوايّواألجهزةّي

 المختلفة.ّّالعلمي ة
 (3نشاط ) –( 1نشاط )

 الدرسّالثانيّ/ّالوحدةّالخامسةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسابع

2ّ
ح الرتابّأهدا ّ طويرّّ وض 
ّ.المختلفةّالعلمي ةاألجهزةّ

ّشمسياا  اا تصميم مقطر 
 ابعالدرسّالثانيّ/ّالوحدةّالرابعةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالس

ح4ّ  مةّمالالرتابّالتقنيايّّ وض 
ممة  .العام ةّللس 

 يجب الحذر عند استخدام أدوات التشريح الحادة
ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالرابعةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسادس

01ّ
 ت مضّالرتابّ طبيقايّعلميةّ
 و رنولوجيةّللمفاهيمّالواردةّهيه.

 تالهيدروكيلي، نظام الكوابحيارا المكبس
ّالدرسّالثالثّ/ّالوحدةّالخامسةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسابع

 محور المهارات 

ّمهارة0ّّ ّمتطوير ّالرتاب  هتم
ّ ّخمل ّمض ّاألنشطةالممحتة

 (4نشاط ) –( 3نشاط ) - (2نشاط ) –( 1نشاط )
 الدرسّاألولّ/ّالوحدةّالرابعةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسادس
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ّالعملية.

7ّ
ّمّ نم ي ّميضّالرتاب ّالمقارنة هارة

 .الط لبةالمفاهيمّلد ّ

والتوصيل  أقارن بين  توصيل المصابيح الكهربائية على التوالي
 على التوازي 

 الدرسّالثانيّ/ّالوحدةّالخامسةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسادس

عّأنشطةيعرضّالرتاب4ّّ ّالط لبةّ شج 
ّعلنّالت نيا.

 إلى منتج ومستهلك أصنف  الكائنات الحية في السلسة الغذائية
ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالسادسةّ/ّّالف لّالثانيّ/ّال اّالسادس

0ّ
ّ ّاستخدامّّاألنشطة ساعد علن

ّالتقنيايّوالمعداي.
ّ(2نشاط )

ّالدرسّالثانيّ/ّالوحدةّالسادسةّ/ّّالف لّالثانيّ/ّال اّالسابع

ّمهارايّّأنشطةّ نم ي5ّ الرتاب
ّاال  الّوالتواصل.

طبيب المركز الصحي لتحدث عن بعض استضيف وزمالئي 
 االمراض

ّالدرسّالثالثّ/ّالوحدةّاألولنّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسادس

1ّ
ّ ّمهارةّّأنشطة فعل الرتاب
ّاالستنتاج.

 (5نشاط ) – (4نشاط ) –( 3نشاط ) - (2نشاط ) –( 1نشاط )
ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالرابعةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابع

ع2ّ ّّطةأنشّ شج  علنّّالط لبةالرتاب
ّصياغةّهرضياي.

 ؟ماذا تتوقع أن يحدث لو كانت االرض دون غالف جوي 
 الدرسّاألولّ/ّالوحدةّالرابعةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابع

2ّ
ّّأنشطةّ شج ع علنّّالط لبةالرتاب
ّالتنبؤ.

تخيل  انني جمعت قطع ورق األلمنيوم الناتجة، ما الشيء الذي 
 ه؟أتوقع أن احصل علي

ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالثانيةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسادس

ّمهارةّّاألنشطةّ ت م ض4ّ  وظيا
ّ.ّالت حليل

 (5نشاط ) – (4نشاط ) –( 3نشاط ) - (2نشاط ) –( 1نشاط )
ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالثامنةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسابع

01ّ
ّ وليدّّأنشطةّ شج ع ّعلن الرتاب

ّاالحتماالي.
 ؟ماذا تتوقع ان يحدث على االرض في حال اختلفت نسب الغازات
 الدرسّاألولّ/ّالوحدةّالرابعةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابع

00ّّ ّّاألنشطة ترك ّللط ال مساحة
ّالتقييم.الستخدامّ

هل تفضل المشي في المنزل على السجاد أم على البالط في ايام 
 ؟الشتاء

 ةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسابعالدرسّالثانيّ/ّالوحدةّالثامن

07ّ
ّ ّّاألنشطة ستند حلّالنّاسترا يجية

ّالمشكمي.
 (2نشاط )

ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالثامنةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسابع

ع04ّ ّّالط لبةّاألنشطةّ شج  ا خا ّعلن
ّالقرار.ّ

 (1نشاط )
ّالدرسّالخام ّ/ّالوحدةّاألولنّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابع
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00ّ
علنّ وظياّمهار يّّاألنشطة قومّ

ّالبحثّواالستق اء.

بالرجوع إلى مكتبة المدرسة أو الشبكة العنكبوتية  أبحث عن 
 فوائد الصحية للحركة واأللعاب الرياضية للجسم

 /ّالف لّاألولّ/ّال اّالسادسّالثالثة/ّالوحدةّّاألولالدرسّ
 محور االتجاهات واألخالقيات

0ّ
االستطمعّلد ّّح ّ الرتابّّ نم ي

ّ.الط لبة

ابحث في مصادر المعلومات المختلفة عن القوانين التي حكم 
 رمي الجلة لعبة
ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسابعاألولّ/ّالوحدةّالسابعةّ/ّّالدرس

7ّ
ع ّّيشج  ّاإلمداعّّالط لبةالرتاب علن

ّمضّخملّاالسئلةّالمفتوحة.

  لكثيفةالغابات ا سبب انبعاث روائح كريهة بين االشجار
ّالدرسّالثانيّ/ّالوحدةّاألولنّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابع

4ّ
ّلد ّّ نم ي ّالنزاهة ّمفهوم الرتاب

ّ.الط لبة

 (6نشاط ) – (4نشاط ) –( 3نشاط )
 الدرسّاألولّ/ّالوحدةّاألولنّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابع

0ّ
هيّطرحّّالموضوعي ة راعيّالرتابّ

ّ.األهرار

شرب كمية  من الماء قبل االنتقال من يقوم بعض االشخاص ب
 وسط دافئ الي وسط أقل حرارة أو العكس؟

 الدرسّاألولّ/ّالوحدةّالثامنةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسابع

5ّ
ّالذهنيّي ّالتفتح ّعلن ّالرتاب ساعد

ّ.الط لبةلد ّ

 لالنسان بالنسبةقد تكون السرعة سالح ذو حدين 
ّ لّاألولّ/ّال اّالسادسالدرسّالثانيّ/ّالوحدةّالثالثةّ/ّالف

1ّ
ّلد ّّ نم ي ّالمثامرة ّروح الرتاب

 .الط لبة

 (4نشاط )
ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالثالثةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابعّّ

2ّ
ع ّّيشج  ّ حمّ ّالط لبةالرتاب لّعلن

ّ.المسؤولي ة

 (2نشاط )
 الدرسّاألولّ/ّالوحدةّالثالثةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابعّّ

 فاعل بين المحاور الرئيسةمحور الت

0ّ

ّاستخدامّ ّعلن ّالرتاب يساعد
هيّالحياةّاليومية،ّّالعلمي ةالمهارايّ

ّومهارةّ ّالممحتة ّمهارة مثل
 .الت حليل

المذاب الصلب بعد أي األشكال اآلتية يشير إلى عدم تأثير كتلة 
 التبخر

ّأسئلةّالوحدةّ/ّالوحدةّالسادسةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسابع

ّمعّيس7ّ ّالتري ا ّعلن ّالرتاب بالرجوع إلى مكتبة المدرسة أو الشبكة العنكبوتية أبحث حول اعد
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ّ مكونات طبقات االرض التقدمّالعلميّوالترنولوجي.
ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالسابعةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسادس

4ّ
ّا خا ّّ نم ي ّعلن ّالقدرة الرتاب

ّبالعلمّ ّالمتعلقة القراراي
 ا.والترنولوجي

ّ------ّ

0ّ
ع علنّالتحدثّّالط لبةالرتابّّيشج 

 يض.اآخّربطريقةّعلميةّمعّ
 يعبر عن أنواع االحافير علمياا  أكتب نصاا 

ّالدرسّالثالثّ/ّالوحدةّالسابعةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسادس

5ّ
ح ّالعلومّّ وض  ّدور الرتاب

 والترنولوجياّهيّالمجتمع.
 اكتشاف الدواء 

 ةّالثالثةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابعّّالدرسّاألولّ/ّالوحد

1ّ
ّ ّالرتاب ّهيّّالط لبة دهع للمساهمة
ّ.العلمي ة قدمّالمعرهةّ

 أكتب بلغتي تعريفا لعملية البناء الضوئي
ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالسادسةّ/ّالف لّالثانيّ/ّال اّالسادس

2ّ
ح الرتابّالمكانةّاإلنسانيةّهيّّ وض 
ّ.الرتاب

 االنسان والحيوان والنبات في عملية االيضوضح التكامل بين 
ّالسابع/ّالوحدةّاألولنّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّّالثانيالدرسّ

2ّ
ّبق اياّ ّالوعي ّالرتاب  نشر
ّواألضرارّ ّاإل د ، ّمثل: السممة،

ّالناجمةّعضّالتلوث...ّالخ.

 شلل االطفال ...( ،)الجدري  امراض بسبب الفيروسات
 نّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسادسالدرسّالثالثّ/ّالوحدةّاألول

ّ.الرتابّعلنّاالهتمامّبالبيئةّيشج ع4ّ
 ؟كيف يمكن المحافظة على المياه الجوفية من التلوث

ّالدرسّاألولّ/ّالوحدةّالرابعةّ/ّالف لّاألولّ/ّال اّالسابع
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 فهرس المالحق
 

 حةصفّ ال عنوان الملحق الرقم
002ّّضقائمةّبأسماءّالسادةّالمحكمي 1
004ّّبطاقةّ حليلّالمحتوّ  2
077ّّاالستبانةّب ور هاّالنهائية 3
072ّّأمثلةّعلنّ حليلّالمحتو ّ 4
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 الجداول فهرس
 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

75ّّ(7100(ّهيّالعلومّعامّ)TIMSSالدولّ ايّاالداءّاالعلنّهيّاختبارّ)ّ(7-0)ّ
72ّّنترةّعامةّحولّمناه ّالعلومّهيّالمرحلةّاالمتدائي ةّبسنغاهورةّ(7-7)ّ
55ّّ و يعّأهرادّمجتمعّالد راسةّ(4-0)ّ
11ّّخ ائيّأهرادّعي نةّالد راسةّ(4-7)ّ
10ّّدرجةّ وه رّكلّمعيارّهيّاالستبانةّ(4-4)ّ
10ّّ(Cronbach Alphaألفاّ)ّمعاملّالث بايّكرونباخّ(4-0)ّ

ّ(0-0)ّ
رّّكت التررارايّوالنس ّالمئويةّلمحاورّإطارّالت حليلّهيّ العلومّوالحياةّالمقر 

لّوالث اني ابعّبجزأيهّاألو  ادسّوالس  ّالس  ا  ّلل  
14ّ

ّ(0-7)ّ
ّ ا  رّلل   التررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالمعرهةّهيّكت ّالعلومّوالحياةّالمقر 

لّوالث اني ابعّبجزأيهّاألو  ادسّوالس  ّالس 
21ّ

ّ(0-4)ّ
ّ ا  رّلل   التررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالمهارايّهيّكت ّالعلومّوالحياةّالمقر 

لّوالث اني ابعّبجزأيهّاألو  ادسّوالس  ّالس 
20ّ

ّ(0-0)ّ
لعلومّوالحياةّالتررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّاال جاهايّواألخمقيايّهيّكت ّا

لّوالث اني ابعّبجزأيهّاألو  ادسّوالس  ّالس  ا  رّلل   ّالمقر 
24ّ

ّ(0-5)ّ
التررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالت فاعلّميضّالمحاورّالر ئيسةّهيّكت ّالعلومّ

لّوالث اني ابعّبجزأيهّاألو  ادسّوالس  ّالس  ا  رّلل   ّوالحياةّالمقر 
20ّ

ّ(0-1)ّ
ّالتررارايّوالنس ا  رّلل    ّالمئويةّلمحورّالمعرهةّهيّكت ّالعلومّوالحياةّالمقر 

لّوالث اني ادسّبجزأيهّ)الف ل(ّاألو  ّالس 
25ّ

ّ(0-2)ّ
ّ ا  رّلل   التررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالمهارايّهيّكت ّالعلومّوالحياةّالمقر 

لّوالث اني ادسّبجزأيهّ)الف ل(ّاألو  ّالس 
22ّ

ّ(0-2)ّ
رايّوالنس ّالمئويةّلمحورّاال جاهايّواألخمقيايّهيّكت ّالعلومّوالحياةّالتررا

لّوالث اني ادسّبجزأيهّ)الف ل(ّاألو  ّالس  ا  رّلل   ّالمقر 
22ّ

ّ(0-4)ّ
التررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالت فاعلّميضّالمحاورّالر ئيسةّهيّكت ّالعلومّ

ادسّبجزأيهّ)ال ّالس  ا  رّلل   لّوالث انيوالحياةّالمقر  ّف ل(ّاألو 
21ّ

ّ(0-01)ّّ ا  رّلل   27ّالتررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالمعرهةّهيّكت ّالعلومّوالحياةّالمقر 
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ابع لّوالث انيّالس  ّبجزأيهّ)الف ل(ّاألو 

ّ(0-00)ّّ ا  رّلل   التررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالمهارايّهيّكت ّالعلومّوالحياةّالمقر 
اب لّوالث انيالس  ّعّبجزأيهّ)ه ل(ّاألو 

24ّ

التررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّاال جاهايّواألخمقيايّهيّكت ّالعلومّوالحياةّّ(0-07)ّ
لّوالث اني ابعّبجزأيهّاألو  ّالس  ا  رّلل   ّالمقر 

25ّ

العلومّّالتررارايّوالنس ّالمئويةّلمحورّالت فاعلّميضّالمحاورّالر ئيسةّهيّكتابّ(0-04)ّ
لّوالث اني ابعّبجزأيهّ)الف ل(ّاألو  ّالس  ا  رّلل   ّوالحياةّالمقر 

21ّ

ّ(0-00)ّ
طايّالحسامي ةّواالنحراهايّالمعياري ةّالستجابايّأهرادّعي نةّالد راسةّعلنّ المتوس 

ّالمعا يرّالسنغاهوريةّالواج ّ وه رهاّهيّكتابّالعلومّالفلسطينيةّمجااليّاستبانة
طّالحساميّ ّمر بةّ ر يباّ  ّللمجالّ نا ليا ّحس ّالمتوس 

22ّ

ّ(0-05)ّ
طايّالحسامي ةّواالنحراهايّالمعياري ةّالستجابايّأهرادّعي نةّالد راسةّعلنّ المتوس 

طّالحساميّ  41ّّهقرايّمحورّالمعرهةّمر بةّ نا ليا ّحس ّالمتوس 

ّ(0-01)ّ
طايّالحسامي ةّواالنحراهايّالمعياري ةّال ستجابايّأهرادّعي نةّالد راسةّعلنّالمتوس 

طّالحساميّ  40ّّهقرايّمحورّالمهارايّمر بةّ نا ليا ّحس ّالمتوس 

ّ(0-02)ّ
طايّالحسامي ةّواالنحراهايّالمعياري ةّالستجابايّأهرادّعي نةّالد راسةّعلنّ المتوس 

طّالحساميّ  44ّّهقرايّمحورّاألخمقيايّواال جاهايّمر بةّ نا ليا ّحس ّالمتوس 

ّ(0-02)ّ
طايّالحسامي ةّواالنحراهايّالمعياري ةّالستجابايّأهرادّعي نةّالد راسةّعلنّ المتوس 

طّالحساميّ  40ّّهقرايّمحورّالت فاعلّميضّالمحاورّالر ئيسةّمر بةّ نا ليا ّحس ّالمتوس 

ّ(0-04)ّ
  مضّّ(ّلدرجايIndependent T-testنتائ ّاختبارّ)ي(ّللعينايّالمستقلةّ)

42ّّكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّالجن 

ّ(0-71)ّ
طايّالحسامي ةّواالنحراهايّالمعياري ةّلدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّ المتوس 

42ّّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّالمؤهلّالعلمي

ّ(0-70)ّ
(ّلدرجايّ  م ضّكت One way ANOVAّلّالتبا ضّاألحاديّ)نتائ ّ حلي

ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّالمؤهلّالعلمي
ّ

44ّ

ّ(0-77)ّ
(ّلدرجايّ  مضIndependent T-testّنتائ ّاختبارّ)ي(ّللعينايّالمستقلةّ)

ّاهوريةّ عز ّلمتغيرّنوعّالمدرسةكت ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغ
011ّ

طايّالحسامي ةّواالنحراهايّالمعياري ةّلدرجايّ  مضّكت ّ"العلومّوالحياة"ّّ(0-74)ّ 010ّالمتوس 
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ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّسنوايّالخبرة

ّ(0-70)ّ
ضّكت ّ(ّلدرجايّ  مّ One way ANOVAنتائ ّ حليلّالتبا ضّاألحاديّ)

ّ"العلومّوالحياة"ّهيّهلسطيضّللمعا يرّالسنغاهوريةّ عز ّلمتغيرّسنوايّالخبرة
017ّ
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