
 

 

 عًادة اندراساث انعهيا

 جايعت انقدس

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 درجت حضًٍ كخب انعهوو وانحياة في فهسطيٍ نهًعاييز انسُغافوريت

 

 

 

 

 

 رَا َبيم انياس كوكاني

 

 

 

 

 رسانت ياجسخيز

 

 

 

 

 

 فهسطيٍ -انقدس 

 

 

 

 و 2012 -هــ  1440



 

 

 ز انسُغافوريتدرجت حضًٍ كخب انعهوو وانحياة في فهسطيٍ نهًعايي

 

 

 

 

 

 :إعداد

 

  رَا َبيم انياس كوكاني

 

 

 

 فهسطيٍ -جايعت بيج نحى  -بكانوريوس رياضياث  

 

 

 

 

 انًشزف: أ. د. عفيف حافظ سيداٌ

 

 

 

 

 

 

 

قديج هذِ انزسانت اسخكًاالً نًخطهباث انحصول عهى درجت انًاجسخيز في 

 أسانيب انخدريس / كهيت انعهوو انخزبويت / جايعت انقدس

 

 

 

 و2012 -هــ  1440



 جامعت القدص

 عمادة الدراطاث العليا

بزوامج أطاليب الخدريض

إجازة الرسالة

درجت حضًٍ كخب انعهوو وانحياة في فهسطيٍ نهًعاييز انسُغافوريت

روا وبيل الياص كىكالياطم الطالبت: 

21212222الزقم الجامعي: 

المشزف: أ. د. عفيف حافظ سيدان

مه قبل أعضاء لجىت المىاقشت المدرجت أطماؤهم 2012/  2/  22ذي الزطالت وأجيشث بخاريخ: وىقشج ه

 وحىاقيعهم:

التوقيع: ................  ة     أ. د. عفيف حافظ زيدان    رئيس لجنة المناقش .1
التوقيع: .................محسن محمود عدس      ممتحنًا داخميًا            د.  .2
التوقيع: .......،.........  حسام توفيق حرزاهلل    ممتحنًا خارجيًا           د.  .3

 فمسطين  –القدس 
م2112 –ه  1441



 

 
 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،ّ


