خايعت األصْش -غضة
عًادة انذساساث انعهٍا ٔانبحث انعهًً
كهٍت انخشبٍت
بشَايح انًُاْح ٔطشق انخذسٌس

حمٌٌم منياج األحٍاء نهصفٌف ( )21-9بفهسطٍه فً ضٌء انمعاٌٍز
اندًنٍت نهخزبٍت انعهمٍت.

An Evaluation of Biology Curriculum For Grades (9-12) in
Palestine in the Light of International Standards for Science
Education
إعداد انطانبت
خمٍهت عثمان عبدربو أبٌ حانٌب
إشزاف اندكخٌر
عبد هللا محمد عبد انمنعم
لدمج ىذه انزسانت اسخكماال نمخطهباث انحصٌل عهى درخت انماخسخٍز فً انمناىح
ًطزق انخدرٌس مه كهٍت انخزبٍت – خامعت األسىز -غشة .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
"قَالوا سُبحَانَكَ ال عِلمَ لَنَا إلَّا مَا عَلمتَّنا ِاَّنكَ أَنتَ العَليم احلَكِيم"
صدق اهلل العظيم

(سورة البقرة)21,

ب

اإلدهاا.......

إىل من قال فيهما احلق"واخفض هلما جناح الذل من الرمح ة وق ب ابمحهما مما بيياي
صغريا"
إىل إخىت وأخىات األعزا.
إىل م من أخا يياي حنى سبي العلم فأبشاي وعلمين

ج

انشكز ًانخمدٌز
انحًذ هلل سب انعانًٍٍ َ ,حًذِ َٔسخعٍُّ َ ,شكشِ عهى ٔافش فضهّ ٔ ,سابغ
َعًخّٔ ,أصهً ٔأسهى عهى سٍذ انخهك سٍذَا يحًذ عهٍت ٔعهى انّ ٔصحبّ ٔيٍ
ْذي بٓذٌّ أفضم ٔأحى انخسهٍى ٔ...بعذ:
فً انبذاٌت ال ٌسعًُ إال أٌ أحمذو بدضٌم انشكش ٔانخمذٌش ندايعت األصْشٔ ,عًادة
انذساساث انعهٍا ٔكهٍت انخشبٍت يًثهت بعًٍذْا ٔأساحزحٓا.
ٔ أحٕخّ بدضٌم انشكش ٔانعشفاٌ ألسخاري انذكخٕس /عبذهللا عبذانًُعى  ,انزي
سعذث ٔششفج بإششافّ عهى ْزِ انذساست  ,نًا بزنّ يٍ خٓذ ٔصبش يعً ,فمذ كاٌ
نخٕخٓاحّ ٔأسائّ عظٍى األثش عهى إَداذ إحًاو ْزِ انذساست ,فًًٓا شكشث أكٌٕ
يمصشة فً حمّ .
كًا أحٕخّ بانشكش ٔانخمذٌش إنى أسخاري عضٕي ندُت يُالشت انذساست انذكخٕس
يحًٕد األسخار ٔ ,انذكخٕس عطا دسٌٔش عهى لبٕنًٓا يُالشت انذساست  ,اسأل هللا
حعانى أٌ ٌدضًٌٓا خٍش اندضاء.
كًا أحٕخّ بانشكش اندضٌم نهسادة يحكًً أداة انذساست ,عهى يا بزنِٕ يٍ خٓذ
ٔٔلج ٔ ,يا لذيِٕ يٍ يمخشحاث.
ٔال أَسى أٌ ألذو عظٍى انشكش ٔااليخُاٌ إنى خًٍع أفشاد عائهخً ,انزٌٍ غًشًَٔ
بعطفٓى ٔاْخًايٓى ٔدعٕاحٓى.
ٔأخٍشا أحمذو بانشكش ٔانعشفاٌ إنى كم يٍ كاٌ نّ دٔس ٔساعذ عهى إحًاو ْزِ
انذساست.
ًهللا انمٌفك ًانيادي إنى سٌاء انسبٍم.
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ممخص الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مدى توافر المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية

( )NSESالخاصة بالمحتوى لمجاالت (عموم الحياة  -االستقصاء العممي  -تاريخ وطبيعة العمم

– العمم من منظور شخصي واجتماعي) في محتوى منهاج األحياء لمصفوف ()21-9
بفمسطين ,ومعرفة االختالفات بين معايير( )NSESالخاصة بمحتوى منهاج األحياء لمصفوف

( )21-9ومحتوى مناهج األحياء لمصفوف الدراسية ( )21-9في المنهاج الفمسطيني  ,حيث

قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحميمي( أسموب تحميل المحتوى)  ,والحصول عمى

قائمة المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية الخاصة بالمحتوى لمصفوف ( , )21-9تم ترجمة

المعايير والتحقق من صدق الترجمة بعد عرضها عمى مجموعة من المحكمين المختصين
بالمناهج وطرق التدريس والمغة االنجميزية وعموم األحياء  ,ثم قامت الباحثة ببناء أداة تحميل

لممحتوى تحتوى عمى المعايير القومية الخاصة بالمجاالت (عموم الحياة  -االستقصاء العممي -
تاريخ وطبيعة العمم  -العمم من منظور شخصي واجتماعي) وتحميل المحتوى في ضوء األداة

المعدة والتحقق من ثباتها عن طريق ثبات االتفاق بين المحممين والثبات عبر الزمن وذلك لإلجابة
عمى أسئمة الدراسة التالية :

 -2ما المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( )NSESالخاصة بمحتوى منهاج األحياء
لمصفوف ) )21-9؟

 -1ما مدى توافر المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( )NSESبمحتوى منهاج األحياء
بفمسطين لمصفوف ( )21-9؟

 -3ما االختالف بين محتوى معايير ( )NSESالخاصة بموضوعات األحياء ومحتوى منهاج
األحياء في المستويات الدراسية( )21-9في المنهاج الفمسطيني ؟
حيث تم استخدام النسب المئوية كمعالجات إحصائية لإلجابة عمى تساؤالت البحث

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية -:
 نسبة توافر المعايير الخاصة بالمحتوى لممعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESفي محتوى
منهاج األحياء لمصفوف ( , )21-9هي (. )%73.3

ِ

 أظهرت الدراسة أن محتوى منهاج األحياء الفمسطيني ركز وبتعمق عمى بعض المعايير
الرئيسة لممعايير القومية لمتربية العممية بدرجة كبيرة خاصة في مجال عموم الحياة مثل

(األساس الجزيئي لموراثة  -الخمية – الطاقة والموارد) .
 أظهرت نتائج الدراسة أن هناك غياب في محتوى منهاج األحياء لبعض المعايير الخاصة
بالمعايير القومية األمريكية لمتربية العممية  ,وذلك عند مقارنتها بالمعايير القومية لمتربية

العممية الخاصة بمحتوى مرحمة ( )21-9كما هو موضح في نتائج الدراسة الحالية  :مثل
االستقصاء العممي ,العمم من منظور شخصي واجتماعي .

 أظهرت الدراسة أن هناك معايير نسبة توافرها بدرجة ضعيفة مثل معايير العمم من منظور
شخصي واجتماعي حيث بمغت نسبة توافرها نسبة( )%3..9وهي درجة متدنية .

 أظهرت الدراسة عدم توازن في توزيع المعايير عمى الصفوف الدراسية حيث نسبة توافر

المعايير الرئيسة لممعايير القومية لمتربية العممية في محتوى منهاج األحياء لمصفوف

الدراسية إذ تتواجد في صف دراسي بدرجة كبيرة بينما في صف دراسي آخر بدرجة ضعيفة.

أوصت الدراسة في ضوء النتائج التي توصمت إليها :

 ضرورة االستفادة من المعايير القومية لمتربية العممية في جميع مجاالتها في تطوير المنهاج
الفمسطيني .
 االهتمام بإضافة المحتوى الذي يكفل توفر المعايير القومية لمتربية العممية ()NSES
الخاصة بمجاالت(عموم الحياة  -االستقصاء العممي  -تاريخ وطبيعة العمم – العمم من
منظور شخصي واجتماعي) في محتوى المنهاج الفمسطيني لممرحمة (. )21-9

 أن يتم مراعاة معياري االستم اررية والتتابع في تضمين معايير المحتوى لمتربية العممية في
محتوى منهاج األحياء الفمسطيني ,بحيث ال يتم تضمين معيار في صف دراسي وينقطع في

صف آخر .

 إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية تكشف عن مدى توافر المعايير القومية لمتربية العممية
لمجاالت عموم الفيزياء  -عموم الكيمياء لممرحمة(. )21-9

ٔ

ABSTRACT
This study aims to determine to what extend the national standards of
science education presented in the domains of (life sciences, scientific
inquing, history and nature of science ,Science from the perspective of
personal and social) for the content of biology for grades (9-12)in
Palestinian curriculum content .
The study also aims to investigate the difference between the content
of international standards and the content of the Palestinian curriculum.
The analytical descriptive method was applied to achieve the aims of
the study where the researcher adopted a list of the national standards of
science education(NSES)for the grades (9-12) .
The list was translated and its vailability was checked after showing it
to the arbitrators ,where the researcher makes a tool of analysis which
contains the national standards in (life sciences, scientific inquiry, history
and nature of science, science from th perspective of personal and social).
Analyze the content in the light of the making tool, consistent
agreement among the analysts and stability over time ,to answer the
following questions :
1-what are the national science education standards (NSES) should
available in the content of biology for (9-12)grades?
2-To what extent are the national science education standards (NSES)
available in the content of Palestinian biology curriculum .
3-What is the difference between the content

of national science

education standards (NSES) for the subjects of biology and the content
of biology for (9-12) grades in the Palestinian curriculum ?
ص

To answer these questions the percentage were used as statistical
analysis and the main results of the study were as follows :
1-The result showed that the percent of national science education
standards (NSES) content was available in Palestine biology curriculum
with(73.1% ).
2-The study showed that the biology curriculum focus deeply on some
basic standards of national science education standards (NSES) in the
fields of life studies such as (the basis of partial-cell-energy and
resources) .
3- The study showed that there are some short in the content of biology
curriculum when it compared to the national science education standards
(NSES) for (9-12) grades that clear in the results of this study such as (
scientific inquiry –the perspective of personal and social .
4- The study showed that the absence of some basic standards for the
national science education standards (NSES) from class to anther such
as(the basis of partial-cell-behavior of organisms ) that found only in
classes specified .
5-The study showed that there are some standards' that the percentage of
availability at low such as science from the perspective of personal and
social the ratio ranged (40,9%) .
6-The study showed that there are an in balance in the availbilily of the
main standards of science education in the biology books for studying
classes.
In the light of the results reached, the researcher recommends the
following:
ذ

1-The necessity of adopting the national science education standards in
developing
The Palestinian curriculum .
2-Taking care about adding the curriculum which ensure the availability
of the national science education standards (NSES) in (life science,
history and nature of science, scientific inquiring, science from
perspective of personal and social)in the content of the Palestinian
curriculum for grades(9-12) .
3-taking into account the standards continuity and sequence to include the
content standards for science education in the content standards for
biology books ,So as not to include this in one grade and cut it off in
another gradThe researcher also suggests a series of studies which
discover to what extend are the international science education standards
available in the physics sciences and chemical sciences for (9-12)grades .
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الفصل االول
 مشكمة الدراسة وخمفيتيا
 مقدمة . مشكمة الدراسة . أىداف الدراسة . أىمية الدراسة . حدود الدراسة . -مصطمحات الدراسة .
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المقدمة :
يشيد العصر الذي نعيشو تطو اًر سريعاً في مجال المعرفة والتكنولوجيا  ،والذي يؤثر بدوره بشكل

كبير عمى حياة المجتمعات ،حيث تعمل الدول عمى تطوير أفرادىا في المجتمعات من خالل نظميا

التعميمية التربوية .

فالتربية والتعميم طريق ووسيمة المجتمعات لتطوير حاضرىا وبناء مستقبميا ،خاصة أن األنظار

تتجو حالياً نحو التربية والتعميم  ،باعتبارىا بعداً وركناً أساسياً في سياسة الدول ،وليذا نجد اىتمام
األمم ينصرف نحو التربية والتعميم  ،فما من أمة ترنو إلى أن تأخذ دورىا بين األمم  ،إال أولت العممية

التربوية التعميمية اىتماماً بالغاً ،وصبت جل اىتماميا لموصول إلى أعمى مستويات الجودة في مجال
التربية والتعميم.

ولكون المناىج جزءاً من النظام التربوي ،ولو أىميتو الكبرى  ،لما يقدمو من معمومات وميارات

وأفكار واتجاىات تساعد عمى تقدم وازدىار المجتمعات في شتى المجاالت ،فالبد من تطوير لجميع

مكوناتو باستمرار ،وخاصة الكتب الدراسية ومحتوياتيا ،بما يتناسب مع المستجدات والتطورات العممية،
فاالستمرار في العممية التربوية عامة والمناىج خاصة دون تخطيط و تطوير تؤدي إلى فشل في
تحقيق أىدافيا.

فالمناىج تستطيع بمورة أفكار جديدة في عقول الطمبة  ،تمكنيم من االعتماد عمى أنفسيم في

التفكير المثالي وفي بناء وجيات النظر السميمة لمواقف حياتيم العممية والعممية واالنطالق إلى آفاق

المستقبل بمواىب وابداعات قوية تخمق في عقوليم واستعداداتيم أنماطاً فكرية قادرة عمى إيجاد حمول
لمشكالت المجتمع البيئية والثقافية (المدىون. )2:2004،

وفي ىذا العصر عصر المعمومات تقاس األمم بقدرتيا عمى تطوير فروع العموم التطبيقية المختمفة
الفيزياء ،والكيمياء  ،واألحياء وعموم األرض واالستفادة من ىذا التطور في كافة المجاالت  ،لذلك كان
لزاما عمى األمم أن تدقق في نظميا التربوية  ،وذلك من خالل مناىجيا لتحقيق الجودة المنشودة

والقوة المطموبة وبالتالي تخرج األفراد القادرين عمى مواكبة الحاضر واستشراف المستقبل  ،وىذا يتطمب
إعادة النظر في الموضوعات العممية التي تقدم بالكتب المدرسية ومدى جودتيا (المولو.)166:2007،

فعممية تخطيط المناىج تحتاج إلى دراسات عممية جادة ،واىمال ىذه الدراسات يؤدي إلى ترك
أصحاب القرار دون سند عممي

المدرسية .

أو تصور واقعي عند تغيير أو تطوير المناىج واعداد الكتب
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ولقد أولت مراكز تطوير المناىج في فمسطين أىمية كبيرة في إعداد الكتب الدراسية  ،ذلك أن ىذه

الكتب ىي أداة المناىج في تحقيق أىدافيا ،وتعد مناىج عموم األحياء من المواد الدراسية األساسية
التي تساىم في النمو الشامل المتكامل لمشخصية الفمسطينية  ،عمى اعتبار أنيا مادة تفكير وبحث

وتقصي  ،حيث يعد تنمية ىدف التفكير بأنواعو المختمفة احد أىم االستراتيجيات لتحقيق األىداف

التربوية .

ويحتل مناىج األحياء وتدريسو في المرحمة الثانوية أىمية كبرى  ،ذلك أنو يركز عمى فئة عمرية

تتصف بميارات التفكير العميا والتي من شاننا تنميتيا من أجل بناء أجيال المستقبل .

وألىمية الكتب الدراسية وما تحتويو البد من القيام بالعديد من الدراسات التحميمية حول المحتوى لمكتب

الدراسية ومدى مساىمتيا في تحقيق األىداف التربوية .

وقد حاول الكثير من الباحثين البحث عن خصائص ومعايير يمكن استخداميا كأساس لتقويم
جودة الكتب الدراسية ومحتوياتيا ،كما حاول البعض إجراء دراسات تحميمية لمكتب الدراسية  ،وال سيما

في مرحمة التعميم األساسي والثانوي ( دياب . ) 2004 :

وقد ظيرت في العقود الماضية مشاريع تطوير مناىج العموم في المراحل الثانوية خاصة في

الواليات المتحدة األمريكية  ،ومنيا مشروع المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESالتي قامت

بإصدار وثيقة معايير المحتوى لكتب العموم والموضوعات  ،التي يجب احتواؤىا في كل سنة دراسية

مراعية الخصائص النفسية والعقمية لمطالب في كل مرحمة  ،وتمثل ىذه الوثيقة النواة التي اعتمدت

عمييا كل من الرابطة الوطنية لمعممي العموم ( " )NSTAحيث تم من خالليا تحديد المعارف
والميارات وأوجو الفيم التي يجب أن يمتمكيا دارس العموم وميارات التفكير والبحث " ( المولو:2007,

. ) 167

وبالنظر إلى واقع محتوى كتب العموم بصفة عامة واألحياء بصفة خاصة مثميا مثل باقي محتوى

المواد الدراسية فإنيا بحاجة إلى دراسات لتحميميا  ،لمعرفة نقاط القوة والضعف فييا  ،في ضوء معايير
عممية لممساعدة في التخطيط والتطوير لممستقبل ليا .

ففي دراسة المولو ( )2004تقويم محتوى كتب العموم لممرحمة اإلعدادية في ضوء المستحدثات

العممية المعاصرة ،بينت نتائج الدراسة أن ىناك بعض المواضيع العممية لم يتم التطرق ليا بصورة
كافية في محتوى المنياج  ،وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بمواضيع محددة في محتوى مناىج

العموم .
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وفي دراسة أخرى المولو ( ، )2007ىدفت الدراسة تحديد مستوى جودة موضوعات الفيزياء

المتضمنة بكتب العموم لممرحمة األساسية الدنيا  ،وتضم الصفوف األول والثاني والثالث والرابع في
ضوء المعايير العالمية لمناىج العموم بفمسطين  ،وأوصت الدراسة باالىتمام بتطوير مناىج العموم في

المراحل األساسية في ضوء المعايير العالمية ،لرفع كفاءة المناىج لمواكبة التطور العممي والتكنولوجي

وفي دراسة انصيو ( )2009التي ىدفت إلى تحديد مستوى جودة كتب العموم لممرحمة األساسية
الدنيا من الصف األول حتى الرابع بفمسطين في ضوء المعايير العالمية أوصت الدراسة بتطوير

الكتب في ضوء المعايير العالمية .

وفي دراسة بن سعيد ( )2011والتي ىدفت إلى تقويم منياج العموم الفمسطينية لممرحمة األساسية

العميا( )8-5في ضوء معايير ( ، )NSESأوصت الدراسة بتطوير جودة مناىج عموم المرحمة األساسية
العميا ،واجراء دراسات عمى مناىج العموم لممرحمة الثانوية .

وبناءا عمى ما سبق وتوصيات الدراسات السابقة تبرز أىمية وضرورة معرفة مدى توافر المعايير

القومية األمريكية ( )NSESفي موضوعات األحياء لمصفوف ( ، )12-9فيذه الدراسة تركز عمى مدى
مراعاة المعايير العممية لمتربية العممية لمناىج األحياء  ،ومساعدة القائمين عمى المناىج عمى التطوير

السميم لممناىج بناء عمى الدراسة ودراسات أخرى مشابية ،وحسب عمم الباحثة لم يسبق إجراء دراسة
لمعرفة مدى مراعاة كتب األحياء لممعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( ) NSESلمصفوف

(. )12-9

مشكمة الدراسة -:

تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مدى مراعاة محتوى مقررات كتب األحياء لمصفوف

( )12-9بفمسطين لمعايير ( ، )NSESعمما بان المنياج الفمسطيني طبق ألول مرة في تاريخ الشعب
الفمسطيني ابتداء من العام ( )2000واستكممت بناء كافة المقررات في عام  ، 2006وبناء عمى السمم
التعميمي لو ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطيني ،فان الصفين التاسع والعاشر يعتبران ضمن مرحمة

التعميم اإللزامية األساسية  ،لذلك فان مقررات العموم في ىذين الصفين تشمل موضوعات عموم عامة

(كيمياء ،أحياء ،فيزياء)  ،وتركزت موضوعات األحياء في الصف التاسع في وحدة أجيزة جسم

اإلنسان ووحدة النبات الزىري وتركيبو  ،وموضوعات األحياء في الصف العاشر وردت في وحدة جسم
اإلنسان و وحدة الوراثة .

أما الصفيين الحادي عشر والثاني عشر في السمم التعميمي لممرحمة الثانوية  ،فقد طرحت موضوعات

العموم (أحياء  ،كيمياء  ،فيزياء) منفصمة كل منيا في كتاب منفرد .
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وحيث إن الدراسة الحالية تناولت معايير محتوى مقررات األحياء  ،فان مشكمة الدراسة تتحدد في
السؤال الرئيسي التالي :

ما مدى مراعاة محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )21-9بفمسطين لممعايير القومية األمريكية

لمتربية العممية ( (NSES؟

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم صياغة األسئمة التالية:
 -1ما المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( )NSESالخاصة بمحتوى منياج األحياء لمصفوف
) ) 12-9؟

 -2ما مدى توافر المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( )NSESبمحتوى منياج األحياء بفمسطين
لمصفوف ( )12-9؟

 _3ما االختالف بين محتوى معايير ( )NSESالخاصة بموضوعات األحياء ومحتوى منياج األحياء

في المستويات الدراسية ( )12-9في المنياج الفمسطيني ؟

أىداف الدراسة-:

تيدف الدراسة الحالية إلى :
 معرفة المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية لمحتوى منياج األحياء لمصفوف ()12-9بفمسطين .

 تحديد مدى توافر المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESفي محتوى منياج األحياء بفمسطينلمصفوف( )12-9في فمسطين .

 التعرف عمى االختالفات بين معايير ( )NSESالخاصة بمحتوى منياج األحياء لمصفوف(-9 )12ومحتوى مناىج األحياء في الصفوف الدراسية(  )12-9في المنياج الفمسطيني.

أىمية الدراسة -:

تنبثق أىمية الدراسة من كونيا -:
 توفر الدراسة قائمة لممعايير القومية األمريكية لمتربية العممية التي أصدرتيا الرابطة الوطنيةلمعممي العموم بالواليات المتحدة األمريكية ( )NSESلمحتوى األحياء لمصفوف ( ، )12-9قد
يستفيد منيا القائمون عمى تقويم مناىج العموم الفمسطينية  ،وتحديد نقاط القوة والضعف في

محتوى المنياج لعالجيا .
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 تسمط الدراسة الضوء عمى مدى تضمن محتوى منياج األحياء لمصفوف( )12-9لممعايير القوميةاألمريكية لمتربية العممية ،وبالتالي الوقوف عمى قربيا أو بعدىا من االتجاىات العالمية الحديثة

في تصميم المناىج.

 تأتي ىذه الدراسة استجابة لالتجاىات العالمية وتوصيات الدراسات السابقة والمؤتمرات التي تدعوإلى تحميل محتوى المناىج في ضوء المعايير العالمية.

 تقدم الدراسة أداة تحميل محتوى وفق المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية  ،قد يستفيد منياالباحثون وطمبة الدراسات العميا في بناء أدوات دراستيم.

حدود الدراسة :

 تقتصر الدراسة عمى تحميل محتوى موضوعات األحياء المتضمنة بكتب العموم لمصفوف التاسعوالعاشر ،في ضوء المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية  ،وكذلك تحميل محتوى منياج

األحياء لمصفين الحادي عشر والثاني عشر في ضوء المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية .

 يتم التحميل في ضوء المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية( )NSESلممحتوى (عموم الحياة-االستقصاء العممي -تاريخ وطبيعة العمم  -المنظور الشخصي واالجتماعي ).

 -يتم تحميل محتوى مناىج األحياء لمصفوف ( )12-9لعام . 2011

مصطمحات الدراسة :

التقويم :

تعرفو الباحثة التقويم إجرائيا بأنو " :عممية منظمة تستخدم لتحديد مواطن القوة وتحديد مواطن الضعف
في محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )10-9ومحتوى منياج األحياء لمصفوف ( . " )12-11
محتوى موضوعات ومقررات األحياء لمصفوف (: )21-9
ويعرف إجرائيا  " :مجموعة المعارف والميارات والقيم المتضمنة في مقرر األحياء  ،والذي أقرتو و ازرة
التربية والتعميم العالي الفمسطينية في مراحل التعميم (" )12-9
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المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية (: )NSES

تعرف إجرائيا  ":المحكات التي يتحدد في ضوئيا محتوى ما يجب عمى التالميذ تعممو  .ومعرفتو في

المرحمة الدراسية ( ، )12-9كما وردت في المعايير القومية األمريكية وىذه المحكات الخاصة
بالمحتوى ىي .

 -معايير العموم كطريقة استقصائية .

 -معايير عموم الحياة (لمصفوف . )12-9

 معايير العمم من المنظور الشخصي واالجتماعي . -معايير تاريخ وطبيعة العمم .

 معايير المفاىيم والعمميات الموحدة في مجال العموم. -معايير العموم الفيزيائية.

 معايير عموم األرض والفضاء. -معايير العمم والتكنولوجيا.

وقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى معايير المحتوى التالية

 -معايير العموم كطريقة استقصائية .

 -معايير عموم الحياة (لمصفوف . )12-9

 معايير العمم من المنظور الشخصي واالجتماعي . معايير تاريخ وطبيعة العمم .الصفوف (: )21-9
 الصفين التاسع والعاشر ىما نياية المرحمة األساسية من التعميم اإللزامي في السمم التعميميالفمسطيني

 -الصفين الحادي عشر والثاني عشر ىما مرحمة التعميم الثانوي في السمم التعميمي الفمسطيني.

-7-

الفصل الثاني
االطار النظري
 المحور األول  :المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية . -المحور الثاني  :المشاريع والحركات اإلصالحية العالمية لتعمم العموم .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
مقدمة:

تتناول الباحثة في ىذا الفصل محورين  ،األول يتناول أىداف تعميم العموم الحديثة ،أىداف تعميم

العموم في المنياج الفمسطيني  ،نشأة المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( أىدافيا ،مجاالت

المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية )  ،بينما يتناول المحور الثاني المشاريع والحركات
اإلصالحية العالمية لتعمم العموم .

المحور األول  :المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية :
مفيوم المعايير :

تعني كممة معيار لغويا " ما يقاس بو غيره  ،وىو النموذج المحقق لما ينبغي ان يكون عميو

الشيء " ( ابن منظور . ) 255:2003 ،

وتعرف كممة معيار اصطالحا "محكات أو ضوابط او أسس أو مقاييس لمحكم عمى الكيفية أو

النوعية أو الجودة في التربية العممية " ( عبد السالم. ) 91:1998 ،
كما عرفيا ( زيتون) 115:2004،

" تحديد المستوى المالئم والمرغوب في إتقان المحتوى

والميارات واألداء وفرص التعمم ومعايير إعداد المعمم ".

وعرفيا (شتات  )1341:2009،بأنيا " عبارات عامة تصف المعارف األساسية  ،وتشمل كل ما

يجب أن يعرفو الطالب  ،واألفكار األكثر أىمية والقواعد والمبادئ النابعة من النظام  ،والميارات
الرئيسية التي يجب أن يمتمكيا الطالب  ،ويكون قادر عمى فعميا أثناء الدراسة " .
كما عرفيا( خطايبة )99: 1998،

" عبارة عن المحكات التي تحدد ما عمى الطالب تعممو

وفيمو وانجازه من مادة العموم خالل صف دراسي محدد ".

وعرفت المعايير إجرائيا في ىذه الدراسة " مجموعة المعارف والميارات والقيم المتضمنة في مقرر

األحياء والذي أقرتو و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في مراحل ( . " ) 12-9
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فالمعايير القومية األمريكية لمتربية العممية معايير تستخدميا أمريكيا وكثير من الدول المتقدمة،

لكي يحقق طالبيا التقدم واإلنجاز  ،وتساعدىم عمى تحصيل مستوى أكاديمي يساعدىم عمى االلتحاق
بتخصصات وجامعات جيدة ،وىي معايير وضعت من دور الروضة حتى الصف الثاني عشر .

أىداف تعميم العموم الحديثة:

إن اليدف الرئيسي لتعمم العموم ىو تزويدىم بالخبرات ليصبحوا مثقفين عمميا ،مكتسبين ميارات

البحث  ،وقادرين عمى توظيفيا خالل دراستيم.

وقد أشار (اليويدي ( )100:2005 ،بن السعيد  )17:2011،والعديد من الدراسات األخرى إلى

األىداف العامة الحديثة في تدريس العموم وىي كالتالي :

 مساعدة المتعممين عمى كسب معمومات مناسبة بصورة وظيفة  ،وتطوير قدرتيم عمى اكتشافالحقائق العممية  ،وتكوين المفاىيم والمبادئ العممية بأنفسيم.
 مساعدة المتعممين عمى كسب االتجاىات العممية المناسبة  ،ومن أبرز االتجاىات التي ييدفتدريس العموم الى تكوينيا عند المتعممين  ،ىو حب االستطالع والموضوعية  ،والعقمية الناقدة

والتروي في إصدار األحكام واألمانة العممية  ،والتواضع والتعاون  ،وتقدير قيمة العمل  ،وتكوين

العادات السميمة .

 -مساعدة المتعمم عمى اكتساب ميارات عقمية سميمة  ،وطرق العمم المناسبة ،من الميارات العقمية

التي ييدف تدريس العموم إلى تحقيقيا  ،ىي ميارات البحث العممي  ،مثل  :تحديد المشكمة،
وجمع البيانات المتعمقة بالمشكمة  ،وفرض الفروض  ،واختيار الفرض السميم القائم عمى البيانات

واألدلة التجريبية  ،وميارات القياس والتصنيف .

 مساعدة المتعمم عمى اكتساب االىتمامات والميول العممية  ،مثل  :اىتمام المتعمم بالعموموأنشطتيا  ،حيث يظير ذلك من خالل مشاركة المتعمم بأنشطة المدرسة المختمفة مثل :النشاط

العممي  ،والنشاط الصحي  ،والنشاط الزراعي ،وباقي المجاالت األخرى  ،ومن خالل قراءة
قصص من حياة العمماء وقصص االختراعات العممية ،ومن خالل المشاىدة لبرامج التمفزيون

العممية  ،وزيارة المتاحف والمعارض العممية  ،أو من خالل العمل المخبري ونشاطاتو العممية

المخبرية .
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 -مساعدة المتعمم عمى اكتساب الميارات العممية  ،من تمك الميارات  :ميارة استخدام األجيزة

واألدوات العممية  ،واجراء بعض التجارب ،واستخدام المراجع والمصادر العممية  ،والعمل في

مجموعات .
 مساعدة المتعمم عمى تذوق العمم وتقدير جيود العمماء ودورىم في تقدم العمم واإلنسانية  ،وذلكمن خالل إتاحة الفرصة أمام المتعمم لمتعرف عمى الدور الذي يقوم بو العمماء في كشف الحقائق

العممية وتطبيقاتيا في حياتنا ،وجيدىم المستمر في سبيل تحقيق مزيد من سعادة اإلنسان

ورفاىيتو .

يتضح مما سبق أن مقاصد التربية العممية الحديثة تركز عمى ما يجب عمى الطالب فيمو

واكتسابو ،فيي تركز عمى اكتساب المعرفة العممية  ،وتعمم عمميات العمم وتطبيقاتو  ،وىذه
المقاصد تركز تشتق عادة من فيم طبيعة العمم  ،وفيم طبيعة المتعمم  ،وفيم طبيعة المجتمع.

األىداف العامة لتدريس العموم في البيئة الفمسطينية:

نالحظ أن معظم اإلتجاىات الحديثة لتعمم العموم  ،تيدف إلى الثقافة العممية واكساب الطالب

مياراتيا ،حيث اىتمت كثير من دول العالم بتطوير مناىجيا مواكبة لمتطور العممي الحديث
واالتجاىات الحديثة لتعمم العموم  ،فالبيئة الفمسطينية أيضا تأثرت باالتجاىات العالمية لتعمم العموم ،

وقد أشارت دراسة ( بن السعيد )19:2011،مركز ( تطوير المناىج الفمسطينية )653:1998 ،إلى

األىداف العامة لتعمم العموم من الصف األول االبتدائي حتى الثاني عشر .

وفيما يمي األىداف العامة حسب الخطة التربوية كما تبنتيا االدارة العامة لممناىج التربوية في و ازرة

التربية والتعميم الفمسطينية :

 التعرف عمى البيئة الطبيعية الفمسطينية  ،بما فيما من نباتات  ،وحيوانات ،وجماد  ( ،الصخوروالمعادن والثروات الطبيعية)  ،والعالقة بين اإلنسان والبيئة .

 إدراك وتوظيف المفاىيم العممية األساسية وتوظيفيا في كافة فروع المعرفة العممية ( الكيمياء ،الفيزياء  ،البيولوجيا  ،الجيولوجيا  ،والفمك ) .

 اكتساب ميارات التفكير العممية وتوظيفيا في حل المشكالت العممية التي تواجو اإلنسان فيحياتو .

 -إدراك دور العمماء السيما العرب والمسممين في التقدم العممي واسياماتيم في الحضارة اإلنسانية.

 اكتساب القدرة عمى التعمم الذاتي والبحث واالستقصاء وتوظيف ىذه الميارات في اكتشافالمعرفة العممية واستخدام أدوات العمم بطريقة فعالة.

 إدراك العالقة بين العموم والرياضيات والتكنولوجيا وفروع المعرفة األخرى .- 11 -

 -إدراك أىمية العمم والتكنولوجيا في حياة اإلنسان وأثرىما عمى التقدم العممي وخدمة البشرية .

فالبيئة الفمسطينية مميا مثل باقي المجتمعات بحاجة إلى تطوير مناىجيا بما يتالءم مع التطور

الحديث .
ظيور ونشأة المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( .( NSES
لقد بذلت جيود كثيرة إلصالح مناىج العموم وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية  ،والتي
تيدف جمعييا إلى تعزيز الثقافة العممية لدى الطالب ؛ لتصاحب التطورات العممية اليائمة التي حدثت

في العقود األخيرة .

وقد اىتمت مؤسسات عدة بتطوير مناىج العموم منيا ،المؤسسة القومية لمعموم ( )NSFوالجمعية

األمريكية لتقدم العموم ( ، )AAASوالجمعية القومية لمدرسي العموم ( )NSESوقد تم عمل العديد من

المشاريع لمتطور واصالح مناىج العموم منيا ،مشروع حركة اإلصالح لمناىج العموم في ضوء التفاعل
بين العمم والتقنية والمجتمع ( ، )STSومشروع ( )2061لمجمعية األمريكية لتقدم العموم (، )AAAS

ومشروع المجال والتناسق ( ، )SS&Cومشروع المعايير الوطنية األمريكية لمتربية العممية ()NSES
 ( .خطايبة . ) 1998 ،

فالمعايير القومية األمريكية لمتربية العممية التي تعتبر من أىم المشروعات التي ظيرت في فترة

التسعينات  ،وساىمت في تطوير التربية العممية  ،وكانت ليا صدى كبير بين وسط الميتمين بتطوير
التربية العممية  ،حيث حددت األكاديمية القومية لمعموم ثالثة عشر ىدفا لتدريس العموم  ،تعتبر حجر

األساس التي ساعدت عمى بناء المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية  ،والتي ىدفت إلى إثراء

الخبرة واثارة المعرفة لمتالميذ  ،وفيم التالميذ لمعالم الطبيعي  ،كما ىدفت إلى استخدام العمميات

العممية المناسبة والمبادئ في صناعة الق اررات الشخصية وزيادة قدرتيم عمى اإلنتاجية العممية.

(زيزفون وابراىيم . )1998 ،

مرت المعايير القومية االمريكية بعدة مراحل لتصل إلى صورتيا النيائية في عام  1996؛ حيث

بدأ تنفيذ مشروع المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية بعد موافقة مجمس األبحاث األمريكي
( )NRCبدعم مشروع األكاديمية القومية لمعموم ( ، )NSTوالذي ييدف لوضع معايير لتدريس العموم ،
وقامت جماعات العمل المتنوعة من المنظمات المينية والواليات والبمدان األخرى بتقديم أفكارىا

وفحصيا( )NRCوحولتيا إلى مشاريع معايير أولية لدراستيا  ،وقد جرت مراجعة أكثر من 40000
نسخة من مشاريع المعايير األولية من قبل أفراد وجماعات متنوعة من المعممين والمدرسين والعمماء

وأصحاب األعمال .
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بدأت المرحمة األولى في عام 1992ميالدية  ،وذلك بدراسة المعايير لتدريس العموم المستخدمة

في دول مختمفة والمستخدمة في الواليات المتحدة والمقدمة من المشاريع اإلصالحية لتدريس العموم
والمشاريع اإلصالحية لتدريس العموم  ،حيث عقدت مجموعات العمل ألكثر من  200حمقة نقاش من

عدد من الجيات والمنظمات المختصة والخبراء .

أما المرحمة الثانية بدأت في عام  ، 1993تم من خالليا االنتقال من مرحمة الق اررات والنقاشات
إلي مرحمة العمل الفعمي  ،وذلك بتحويل وصياغة المشاريع إلى معايير المحتوى ومعايير التقويم
ومعايير التدريس .

وخالل تمك الفترة تزايد االىتمام بجوانب التربية العممية األخرى خارج إطار غرفة الصف  ،واتجو

إلى مجال التركيز عمى معايير البرامج الخاصة بالمدارس والنظم التعميمية  ،وقد ساىم العديد من
معممي العموم والعمماء والميتمين بتعميم العموم  ،بتقديم العديد من اإلضافات والنقد ليذه المعايير في

صورتيا األولية .
أما المرحمة الثالثة واألخيرة فبدأت من بداية عام  ، 1994وشيدت بدايتيا نسخة أولية من
المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESحيث عرضت عمى مجموعات عمل مركزة من الخبراء
لممراجعة المكثفة والنقد والتنقيح  ،ثم تم عرضيا عمى نطاق قومي ؛ حيث وزعت ألف نسخة خالل

ثالثة أشير من أجل المراجعة والمالحظات والنقد ؛ حيث قامت أكثر من  250مجموعة عمل تتكون
من معممين وعمماء واداريين وباحثين بإبداء المالحظات والتعميقات  ،وثم قامت المجنة المركزية بتحميل

ىذه المالحظات ودراستيا وسمح بنشر المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESفي ديسمبر 1995

مع حقوق الطبع لعام . 1996

أىمية المعايير القومية األمريكية (: )NSES

لقد اصدر المجمس القومي لمبحوث (  (NRCشعا ار لبناء المعايير القومية االمريكية لمتربية

العممية وىو " االلتزام بتعميم العموم لكل الطالب وعمى مستوى العالم " ( ، Bybee ، (Horsely
. 1998
ولقد أشارت دراسة كل من ( راشد  ) 354:2005 ،و( طالب  ) 157:2009 ،ومنشورات

األكاديمية القومية لمعموم ( )1996 ، NASإلى أىمية المعايير القومية لمتربية العممية ؛ حيث تيتم
المعايير القومية األمريكية بتمبية احتياجات

الطالب في جميع المجاالت  ،ليكونوا قادرين عمى

ممارسة األنشطة العممية  ،واثراء خبرتيم لفيم العالم الطبيعي  ،ومساعدة الطالب عمى استخدام
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العمميات المناسبة والمبادئ في صناعة الق اررات الشخصية  ،كما تساعد الطالب عمى االشتراك

الواعي في المناقشات العامة والحوارات حول األمور العممية واالىتمامات التكنولوجية .

كما تساىم في زيادة إنتاجية الطالب االقتصادية  ،من خالل استخدام المعرفة والفيم واكتساب

الميارات لتكوين الشخص المثقف عمميا .

كما توفر محكات لمحكم عمى جودة كل من ما يجب أن يعرفو الطالب  ،وما يجب عميو أن يقوم
بو  ،والحكم عمى جودة برامج العموم التي تمنح فرصة لتعمم العموم  ،والحكم عمى جودة التدريس ،

وجودة ممارسات أساليب التقييم ،وجودة النظام الذي يشجع المعممين عمى تنفيذ برامج العموم .

ويمكن تحقيق ىذه األىداف العريضة بواسطة برامج العموم المدرسية التي تقدم لنا خبرات تتصف

بأنيا-:

 تتعمق بالطفل شخصيا واجتماعيا .
 تشمل مجاال واسعا من المعرفة والطرائق والسبل ؛ بحيث يستطيع الطالب أن يحمموا المسائل
االجتماعية والشخصية بشكل نقدي .

 تشجع الطالب عمى التفكير والتصرف بطرق تعكس فيميم لتأثير العموم في حياتيم ومجتمعيم
والعالم .

 تشجع الطالب عمى تقدير العموم .
 تساعد الطالب عمى تطوير اإلحساس بجمال العالم الطبيعي .

مبادئ المعايير القومية لمتربية العممية (.)NSES

ترتكز المعايير القومية لمتربية العممية عمى مجموعة من المبادئ المرشدة (بن السعيد،)2011:29،

(راشد( ، )2005:358،طالب )2009:157،وىي :

 العمم لمجميع :

كل الطالب بغض النظر عن الجنس والخمفية العرقية او الثقافية وصعوبات التعمم أو اإلعاقة

الجسمية والطموح أو االىتمامات والدافعية في العموم  ،يجب أن يعطوا الفرصة إلى أقصى مستويات
التنور العممي زيادة عمى ما يجرى عادة  ،كل الطالب سوف يتعممون كل العمم الوارد بمعايير

المحتوى.
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 تعمم العمم ىي عممية نشطة :

يشمل ىذا المبدأ عمى المشاركة الفعالة لمطالب أثناء عممية التعمم إلكسابيم ميارات مختمفة لدييم

وتنميتيا ؛ حيث يستطيع الطالب القيام بعمميات االستقصاء العممي واالكتشاف والوصول إلى مرحمة
النتائج والتفسير والمناقشة  ،واستخدام مصادر مختمفة لمحصول عمى المعرفة العممية .

 إصالح التربية العممية ىو جزء من إصالح النظام التربوي ككل .

اإلصالح عممية تكاممية  ،فالجيود المحمية والقومية تتمم بعضيا البعض في إصالح النظام

التربوي ككل  ،إصالح المناىج جزء من إصالح العممية التربوية ككل  ،فيي تتكون من

مكونات فريدة ىي الطالب ،والمدرسين ،إعداد برامجيم ،واعداد المدارس  ،المعايير القومية
األمريكية لمتربية العممية تتيح وحدة اليدف والرؤية الالزمة لتركز عمى ىذه المكونات بفعالية ،

وتعمل في نفس الوقت عمى توفير االحتياجات الالزمة التي تضمن تطوير النظام ككل.

فيي جاءت لتجيب عمى األسئمة التالية:
 -ماذا يجب عمى الطمبة أن يعرفوه؟

 ماذا يجب عمى المعممين أن يعرفوه وقادرين عمى عممة؟ كيف يمكن أن نقيم بطريقة مناسبة قدرات الطالب ،وكيف يمكن إجراء التقييم بطريقة مناسبة؟ -كيف نييئ برامج تعميمية لجميع الطالب لتعميم العموم.

 ان يعكس العمم المدرسي النمط العقمي الذي يميز ممارسة العمم المعاصر .

العموم مادة من خالليا يمكن إكساب الطالب طرق مختمفة لتعمم األشياء ،ىذه الطرق ىي طرق

تعتمد عمى التجربة والبراىين  ،ينبغي تنميتيا لدى الطالب ،لتسيم في تنمية الجوانب الثقافية

المتعددة.
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مجاالت المعايير القومية لمتربية العممية (: )NSES
تشمل المعايير العالمية لمتربية العممية ) (NSESستة مجاالت قد أشارت إلييا أدبيات التربية مثل
دراسة (بن السعيد ) 3802011:ودراسة (الطنطاوي)6002005:ىي :
 -1معايير المحتوى ) . ( Content Standards

 -2معايير التقويم ( . ( Assessment Standards

 -3معايير تدريس العموم) . ( Teaching standard
-4

معايير التطوير الميني ) . ( Standards for Professional Development

-5

)معايير برنامج التربية العممية . ( Science Educational Program Standards ( ،

-6

معايير نظام التربية العممية ) . ( Science Educational System Standards

أوالُ  :معايير المحتوى ): (Content Standards
توضح ىذه المعايير الذي يجب أن يفيمو الطالب وما يجب أن يكونوا قادرين عمى
أدائو من خالل مقررات العموم المختمفة حيث تم تنظيميا حسب المراحل الدراسية  ،وتبدأ المرحمة

الدراسية األولى من دور الحضانة حتى الصف الرابع األساسي  ،والمرحمة الثانية من الصف الخامس

حتى الثامن األساسي  ،والمرحمة الدراسية الثالثة من الصف التاسع حتى الصف العاشر .وفيما يمي
توضيح لمعايير محتوى العموم .

 .1معايير المفاىيم والعمميات الموحدة في مجال العموم :

يزود المعيار المفاىيم والعمميات الموحدة المتعممين بأفكار تساعدىم عمى فيم العالم الطبيعي من

حوليم وتتضمن ما يمي :

 األنظمة والنظام والتنظيم . الدليل والنماذج والتفسير . التغير والثبات والقياس . -التطور واالتزان .

 -الشكل والوظيفة .

حيث يصف ىذا المعيار المخططات المتكاممة التي تجمع الخبرات العديدة لممتعمم  ،وتعتبر

معايير المفاىيم بؤرة االىتمام في كل صف دراسي  ،ويجب أن يحقق التعميم معنى المفاىيم والعمميات
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الموحدة واستخداماتيا ،فمعرفتو لمفيوم معين في مرحمة تساعد عمى تعميق المفيوم والتوصل لممبادئ
العممية في المراحل التالية .

 .1معايير العموم كطريقة استقصائية.

تعتبر االستقصاء خطوة تالية يتعمم فييا المتعمم ميارات المالحظة واالستدالل والتجريب  ،ويتم

التأكيد عمى عمميات العمم ،ومساعدة المتعمم عمى الدمج بين العمميات والمعرفة العممية ،وتوظيف
االستدالل العممي والتفكير المنطقي لتنمية الفيم لمعمم ،حيث يتضمن فرصة إلتاحة استخدام ميارات

االستقصاء العممي ( طرح أسئمة  ،تخطيط  ،تنفيذ استقصاءات  ،استخدام أدوات ،جمع بيانات،
التفكير المنطقي والناقد ،تحميل بيانات ،وضع تفسيرات  ،وضع تفسيرات بديمة)

ويتضمن معياريين أساسيين ىما:
معيار القدرات الضرورية لمقيام باالستقصاء عممي.
معيار فيم االستقصاء العممي.
وحيث يساعد اشتراك المتعممين في االستقصاء عمى تنمية :
 -استيعاب المفاىيم العممية .

 تقدير ما تعرفو عن العموم . -فيمو طبيعة العمم .

 الميارات الالزمة لكي يصبحوا قادرين عل توظيف العمم الطبيعي . -الميول نحو استخدام الميارات والقدرات واالتجاىات المرتبطة بالعمم .

 .3معايير العموم الفيزيائية :
تحدد الموضوعات التي يجب أن تتضمنيا عمميات تعمم وتعميم العموم الفيزيائية ،وتوزيعيا

حسب المراحل الدراسية ،كما تركز عمى الحقائق والمفاىيم والمبادئ والنظريات والنماذج التي ينبغي

معرفتيا لجميع المتعممين وفيميا واستخداميا بشكل عام بعممي الفيزياء والكيمياء  ،وىي كما يمي :
أ .المرحمة األساسية الدنيا (: (k-4
 -خصائص األشياء والمواد.

 -وضع األجسام وحركتيا .

 الضوء والح اررة والكيرباء والمغناطيسية- 17 -

ب.المرحمة األساسية العميا (: )5-8
 خصائص المادة وتغيرات ىذه الخصائص . -الحركة والقوة .

 انتقال الحركة .ج .المرحمة الثانوية):)9-12
 بنية الذرة . تركيب المادة وخصائصيا . التفاعالت الكيميائية . -الحركة والقوة .

 حفظ الطاقة وزيادة االضطراب .-

تفاعالت الطاقة والمادة .

 .4معايير العموم البيولوجية.
تحدد المواضيع التي يجب ان تتضمنيا عمميات تعميم وتعمم العموم البيولوجية وتركز
عمى الحقائق والمفاىيم والمبادئ والنظريات والنماذج المتعمقة بعموم الحياة.
أ .المرحمة األساسية الدنيا (:)k-4

خصائص الكائنات الحية .– دورة حياة الكائنات الحية.
– الكائنات الحية والبيئة .

ب .المرحمة األساسية العميا(: )5-8
 -التركيب والوظيفة في األنظمة الحية .

– التكاثر والوراثة.

– االنتظام والسموك.
– العشائر واألنظمة البيئية.

– تنوع الكائنات الحية وتكيفو
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ج.المرحمة الثانوية(: )21-9
 -الخمية.

– األسس الجزيئية لموراثة.

 التطور البيولوجي. -الموارد والطاقة.

– سموك الكائنات الحية .

 .5معايير عموم األرض والفضاء.
تحدد الموضوعات التي يجب أن تتضمنيا عمميات تعميم وتعمم عموم األرض والفضاء
وتوزيعيا حسب المرحمة التعميمية.

أ .المرحمة األساسية الدنيا (: )k-4

خصائص مواد األرض. -األشياء في السماء.

 التغيرات الحادثة في األرض والسماء .ب .المرحمة األساسية العميا(: )8-5
 بيئة النظام األرضي. -تاريخ األرض.

 األرض والمجموعة الشمسية .ج .المرحمة الثانوية (:)21-9
 الطاقة في النظام األرضي. الدورات الجيوكيميائية.-

أصل النظام األرضي وتطوره .

 -أصل الكون وتطوره .

 .6معايير العمم والتكنولوجيا.

توضح ىذه المعايير االرتباطات الحادثة بين العالمين الطبيعي والذي تم تصميمو وتزود

المتعممين بفرص مناسبة لتنمية القدرات في اتخاذ الق اررات  ،وىي كما يمي :
أ .المرحمة األساسية الدنيا(: )k-4
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 القدرة عمى التمييز بين األشياء الطبيعية والمصنعة من قبل اإلنسان . قدرات التصميم التكنولوجي.-

فيم العمم والتكنولوجيا .

ب.المرحمة األساسية العميا (: )5-8
 قدرات التصميم التكنولوجي.-

فيم العمم والتكنولوجيا .

ب .المرحمة الثانوية(: )21-9
 قدرات التصميم التكنولوجي.-

فيم العمم والتكنولوجيا .

 .7معايير العمم من المنظور الشخصي واالجتماعي.

تزويد المتعمم بالوسائل الالزمة لفيم القضايا الشخصية واالجتماعية والتعامل معيا يتميز ىدفاً

ميماً يساعد عمى نمية قدرات المتعمم عمى اتخاذ ق اررات حياتية  ،وىي كما يمي :
أ .المرحمة األساسية الدنيا()k-4
 الصحة الشخصية. خصائص السكان وتغيراتيا.-

أنواع الموارد.

-

التغيرات الحادثة في البيئات.

-

العمم والتكنولوجيا لمواجية التحديات المحمية .

ب .المرحمة األساسية العميا(.)5-8
 الصحة الشخصية. السكان والموارد والبيئات.-

المخاطر الطبيعية .

-

المخاطر والفوائد .

 – -العمم والتكنولوجيا في المجتمع .

ج .المرحمة الثانوية(. )21-9

 الصحة الشخصية وصحة المجتمع.-

النمو السكاني.
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-

الموارد الطبيعية.

-

جودة البيئة.

-

األخطار الطبيعية.

-

العمم والتكنولوجيا في مواجية التحديات .

.8معايير تاريخ وطبيعة العمم:

يحتاج المتعمم أن يفيم تاريخ العمم وطبيعتو ومجاالتو ودوره في التطور الحضاري وتتضمن ىذه

المعايير ما يمي :

أ .المرحمة األساسية الدنيا

 العمم كمسعى إنساني .ب .المرحمة األساسية العميا :
 العمم كمسعى إنساني .– طبيعة العمم .
– تاريخ العمم .

ج .المرحمة الثانوية :

العمم كمسعى إنساني.
 طبيعة المعرفة العممية. -األبعاد التاريخية .

ثانيا :معايير التقويم (Assessment Standards
توفر ميارات لمحكم عمى نوعية التقييم من حيث تجانس أنواع التقييم مع األىداف والق ار ارت التي

تتخذ حول تعمم الطالب  ،وتقييم التحصيل واألىداف األخرى  ،وتوفير فرص التعمم لمعموم  ،وفي
الممارسات التقويمية والموضوعية  ،ودراسات نتائج التحصيل لعمل استدالالت مقنعة من تقييم
تحصيل الطالب وفرصو لمتعمم.

ثالثا :معايير تدريس العموم(Teaching standard
حيث تصف ما ينبغي أن يعرفو معمم العموم  ،وما يجب أن يفعمو أثناء تدريس العموم  ،لموصول

إلى تحقيق معايير تدريس العموم ؛ حيث يجب عميو التخطيط لبرامج التدريس القائمة عمى االستقصاء
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العممي ،وتوجيو الطالب لعمميات البحث والتفكير والتمكن من عمميات التقويم الصفي ،وتطوير بيئات
تساعد عمى االكتشاف وتطوير برامج مدرسية لمعموم .

رابعا :معايير التطوير الميني(Standards for Professional Development
حيث تركز معايير التطوير الميني عمى كيفية تطوير معممي العموم ومياراتيم المينية ومعموماتيم

العممية  ،من خالل تعمم محتوى العموم  ،والتكامل بين المعرفة العممية والتربوية والحياتية ،وتنمية
القدرة عمى التعمم مدى الحياة  ،وتجميع وتكامل برامج النمو الميني لمعممي العموم .
خامسا :معايير برنامج التربية العممية : Science Educational Program Standard
تصف الشروط الضرورية لجودة البرامج المدرسية لمعموم  ،وتركز عمى تجانس برامج العموم مع
المعايير لمصفوف الدراسية  ،وتقارب جميع معايير المحتوى في المناىج المتنوعة  ،وتحرص عمى

التنسيق بين برامج تعميم العموم وبرامج تعميم الرياضيات  ،وتوفير مصادر كافية وفرص متكافئة لجميع

الطالب  ،وتكوين جماعات من المعممين لدعم وتشجيع تحقيق المعايير .

سادساً  :معايير نظام التربية العممية ): (Science Educational System Standards

وىي محكات لمحكم عمى خصائص ومخرجات نظام تعميم العموم من حيث السياسة المؤثرة في

تعميم العموم ،والتنسيق بين سياسات تعميم العموم داخل الييئات التعميمية والمؤسسات المختمفة ،وتقديم
الدعم لسياسات تعميم العموم ،وتحقيق التوازن واالتساق بين سياسات تعميم العموم  ،وأىمية مسئولية

األفراد  ،ولتحقيق رؤية جديدة لتعميم العموم القائم عمى المعايير .
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المحور الثاني :المشاريع العالمية لتعمم العموم.
ظيرت عدة حركات ومشروعات منذ منتصف القرن العشرين  ،استيدفت تطوير مناىج العموم

واصطالحيا  ،بما يساير التطور العممي والتكنولوجي  ،ويحقق حاجات ورغبات المتعممين  ،ويعدىم
لمحياة في عصر التكنولوجيا  ،حيث صدر منذ بداية عقد الثمانينات أكثر من  300تقرير ،بغية

إصالح التربية العممية األمريكية بصورة عامة ؛ حيث رصدت فييا افكار مختمفة وتوصيات عديدة
لتحسين التربية العممية  ،حيث تعتبر المشاريع األمريكية من أىم المشاريع وأوسعيا انتشا اًر وتأثي اًر عمى
مستوى اعادة صياغة مناىج العموم واصالحيا  ،بما يساير التطور العممي والتكنولوجي  ،ليس فقط
عمى مستوى الواليات المتحدة  ،وانما امتد ليشمل دول العالم االخرى مثل كندا وبريطانيا  ،التي طورت

مناىج العموم انطالقا من الفكر الذي قدمتو حركات االصالح االمريكية لمتربية العممية  ،وقد حددت

دراسة (بن السعيد  )2011،و( زيتون )2004،أىم حركات إصالح مناىج العموم لعقد التسعينات وما
بعدىا وىي :

 .1حركة العمم والتكنولوجيا والمجتمع .
)Science Technology & Society(STS
 .2حركة العمم لكل األمريكيين مشروع". "2061
Science For All American Project 2601
 .3حركة المجال والتتابع والتناسق .
Sequence& Coordination(SS&C) ،Scope
 .4المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية .
)National Science Educational Standard(NSES
 .5الدراسة الدولية لمرياضيات والعموم (. )TIMSS
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أوال :حركة العمم والتكنولوجيا والمجتمع -: Science Technology & Society )STS( :
تعتبر حركة التفاعل بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع ( )STSأكثر حركات إصالح مناىج العموم

وتطوير محتواىا  ،سعيا لتحقيق التنور العممي ،فيي تعني باستخدام الميارات والمعمومات العممية
والتكنولوجية وتطبيقيا عند اتخاد الق اررات الشخصية واالجتماعية  ،كما أنيا تعني بدراسة التفاعل بين

العمم والتكنولوجيا والمجتمع عن طريق العمم المرتبط بالقضايا المجتمعية .

وقد ظيرت حركة"ٍ "STSنتيجة لالنتقادات التي وجيت لمناىج العموم في الخمسينات  ،وىي
المناىج التي نظرت لمعمم كبناء معرفي  ،وركزت عمى العناية بتعميم الطالب بنية العمم  ،كما جاءت
رد فعل عمى المشروعات التي ظيرت في أعقاب إطالق القمر الصناعي الروسي "سبوتنيك"  ،حيث

كانت توجو انتقادات لممناىج في ذلك الوقت في فترة الستينات والسبعينات  ،كان النتقادات المناىج

سبب في ظيور حركة "  ، " STSفيما يمي أىم االنتقادات التي وجيت لممناىج في فترة الستينات

والسبعينات  ( :زيتون . ) 33:2004 ،

 عدم تركيزىا عمى العالقة المتبادلة بين العمم والتكنولوجيا . -عدم إظيار الجانب االجتماعي لمعمم .

 -ظيور قضايا ومشكالت ذات صبغة عممية وتكنولوجية اتخذت طابعا محميا وعالميا .

 ظيور أسئمة شخصية كثيرة وتساؤالت عممية وتكنولوجية اتخذت طابعاً محميا وعالميا . -وجود تعارض بين محتوى مناىج العموم وبين ( )%90مما يحتاج إليو الطالب .

 معظم معممي العموم يؤكدون عمى اإلعداد األكاديمي  ،الذي يفيد فقط من يواصمون دراستيمالمستقبمية في المجاالت العممية األكاديمية .

 معظم معممي العموم يستخدمون الكتاب المدرسي لمعظم أوقات التدريس المخصص لمتعمم  ،وىوبذلك يعتبر األساس لخبرة الطالب ووجية نظرىم لمعالم الحقيقي .

وقد أشار ( زيتون ) 34:2002،إلى أن ىناك حدثين ليما األثر الكبير في ظيور حركة العمم
والتكنولوجيا والمجتمع ىما .

أوال :صدور وثيقة مشروع التكوين " "Project Synthesisوالتي أعدىا نوريس ىارمز  ،والذي اقترح
فييا أربعة أىداف عامة لمتربية العممية ىي -:
 العمم لتمبية الحاجات الشخصية لممتعممين . -العمم لحل القضايا المجتمعية الراىنة .

 العمم لممساعدة في اختيار المينة وزيادة الوعي الميني لممتعممين . العمم لممساعدة عمى الدراسة المستقبمة واإلعداد األكاديمي .- 24 -

ثانيا :صدور تقرير الجمعية الوطنية لمعممي العموم في أمريكا والمعنون " العمم والتكنولوجيا والمجتمع"
التربية العممية لعقد الثمانينات " "NSTA؛ حيث وضح ىدف التربية العممية ىو تنمية التنور العممي

لدى األفراد .

وتمثل حركة " "STSجيودا ليا داللتيا إلصالح التربية العممية تبدأ من رياض األطفال حتى

الدراسة الجامعية  ،فيي تركز عمى استخدام النظرية البنائية كنيج لمتعمم  ،وتقدير الفيم الحقيقي لما
يراد فيمو  ،والتأكيد عمى تحقيق مخرجات التعمم في مجاالت المفاىيم والعمميات  ،وتطبيق كل منيما

في مواقف جديدة .
فاليدف األساسي لحركة " "STSإعداد الفرد المتنور عمميا وتكنولوجيا  ،حيث اتصفت منياجيا
بالتالي:

 تساعد الطالب عمى استخدام المفاىيم العممية والتكنولوجية جنبا إلى جنب مع ما تعممو من قيمخمقية في حل المشكالت اليومية  ،واتخاد القرار .

 -تساعد الطالب عمى المشاركة في األفعال الوطنية .

 تساعد الطالب عمى تنفيد الق اررات بعد إظيار األدلة المنطقية . -تساعد الطالب ليكون لديو حب استطالع عن العالم المحيط .

 تساعد الطالب عمى التحمي بقيم البحث العممي والتكنولوجي لحل المشاكل التي تواجو. تساعد الطالب عمى استخدام مصادر المعرفة المتنوعة. امتداد العمم ليتعدى المدرسة.المشروعات العالمية لمناىج العموم التي اتخذت تجربة ": "STS
تمثل حركة " "STSمن أكثر حركات إصالح العموم انتشا اًر في الواليات المتحدة  ،حيث تجمى

عنيا التربية التكنولوجية التي قدميا " سافاج "  ،أما خارج الواليات المتحدة األمريكية  ،فقد اتخذت

ثالثة أوجو رئيسية عبر عنيا بالتربية التكنولوجية أو التربية البيئية (. )Zollar:1990
الوجو األول :

وىو التربية التكنولوجية ،حيث بعض الدول ضمنتيا ضمن موضوعات التربية التكنولوجية من
دور الحضانة حتى الصف التاسع كموضوعات اختيارية  ،مثل السويد وانجمت ار  ،حيث أصبحت التربية
التكنولوجية مجاال متمي از في التربية .
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الوجو الثاني :
وىو عبارة عن التربية البيئية التي اعتبرت جزءاً أساسيا من التربية في كل الصفوف المدرسية ،

كما ىو متبع في اروبا الشرقية ودول العالم الثالث ،وىو راجع إلى مجيودات اليونسكو في ىذا الصدد.
الوجية الثالث :

التعرف عمى القضايا العالمية ذات الصمة بالعالم الخارجي  ،وقد حددت اثنتا عشرة قضية عالمية

وثيقة الصمة بمستقبل العالقة بين العمم والتكنولوجيا .

ثانيا :مشروع  " : 1662العمم لكل األمريكيين " -: Science for all Americans :
تمت صياغتو في أواخر الثمانينات  ،من قبل " ف .جيمس رزرفورد " مشروع  2061التابع لمرابطة

األمريكية لمتقدم العممي ( -( ) AAASزيتون. ) 2004:41 ،

American Association For the Advancement of Science
ويقدم مشروع "  " 2061رؤية بعيدة المدى لإلصالح التربوي في العموم ؛ حيث يمثل التنور العممي

األساس لمقاصد التربية العممية من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر ؛ حيث يمثل التداخل
بين كل من العموم والرياضيات والتكنولوجيا المقصد المركزي لمتربية العممية  ،والتي تحقق التنور

العممي لكل األمريكيين ؛ حيث استعان المشروع بأفكار واستشارة جمع غفير من المستشارين
والمراجعين والعمماء والميندسين والمتخصصين بالرياضيات .

ويتكون ىذا المشروع منن ثالث مراحل :

المرحمة االولي :

وفييا حددت المعرفة ،الميارات  ،واالتجاىات التي ينبغي " لكل " الطالب اكتسابيا من ممارستيم

في المدرسة ؛ أي قبل الجامعة  .ويؤكد المشروع الحاجة إلي اختزال كمية المحتوي في مقررات العموم

 ،والحاجة إلي تأكيد واضح لمترابط بين العموم والرياضيات والتكنولوجيا  ،وفي الوقت نفسو تذليل
الحدود الفاصمة بين المجاالت المعرفية المختمفة  .كما يؤكدون الحاجة إلي تشجيع ميارات التفكير

العميا  ،والحاجة إلي تقديم العمم كمؤثر ومتأثر بالمجتمع  .وقد انتيت ىذه المرحمة عام  1989بنشر
تقرير ممخص بعنوان  " :العمم لكل األمريكيين " .
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المرحمة الثانية :
وفييا تولي فريق من العمماء والعمميين ترجمة ىذه التقرير إلي خطط عمل  ،ووضع نماذج

عديدة لممنيج  ،ونفذت ىذه المناىج في مدارس مختارة في الواليات المتحدة  ،وذلك في محاولة لتنفيذ

المقترحات من المرحمة األولي إلصالح تدريس العموم والرياضيات والتكنولوجيا  ،ولقد تمت ىذه

المرحمة عام  ، 1992ونشر التقرير الخاص بتمك المرحمة تحت اسم "المقاصد النوعية لمتنور العممي"

). Benchmarks for science literacy(1993

وقد أشار مشروع  2061في مرحمتو الثانية إلي ضرورة حذف موضوعات كانت ليا األىمية
بمكان في العموم التقميدية وىي :
 قوانين أوم .

 تصنيف النباتات والحيوانات .
 قوانين الغاز المثالي .
 فسيولوجيا النبات .
 الح اررة النوعية .

 وزن التفاعالت الكيميائية .
 اآلالت البسيطة .
 أشكال السحب .
 البصريات .

 فضال عن موضوعات أخري كثيرة .
المرحمة الثالثة :
وتستمر ىذه المرحمة إلي داخل القرن الواحد والعشرين  ،وفييا تنفذ مخرجات المرحمتين السابقتين
عمي نطاق أوسع .
وقد حاول تقرير " العمم لكل األمريكيين " ،تحديد خصائص التنور العممي  ،ولذلك قدم توصياتو

في صورة مقاصد تعمم أساسية لكل الطالب ىي :الوعي بالمسعى العممي  ،الرؤي العممية لمعالم ،
فمسفة العمم وتاريخو ،العادات العممية لمعقل  .وفي مقدمة المشروع "  ، " 2061يذكر التقرير أن

المدارس لن تحتاج إلي تدريس محتوي أكثر  ،ولكنيا يجب أن تدرس اقل لكي يتم تدريس أفضل

لمحتوي .
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أما التوصيات التي تحدد األبعاد األساسية لمتنور العممي لدى المتعمم في ىذا التقرير  ،فيي :
 .1أن يتعرف عمى العالم الطبيعي ،كما يتعرف عمى التنور والوحدة فيو .

 .2أن يعي بعض األساليب التي تعتمد فييا عمى العمم والرياضيات والتكنولوجيا ،كل عمي اآلخر .
 .3أن يفيم المفاىيم والمبادئ العممية .

 .4أن يعرف بأن العمم والرياضيات والتكنولوجيا  ،ىي مناشط لإلنسان  ،كما يعرف بعض مواطن
القوة فييا ،وحدود ىذه القوة .

 .5أن ينمي قدراتو عمي التفكير باستخدام الطرق العممية .

 .6أن يستخدم المعمومات والطرق العممية لمتفكير  ،من أجل خير الفرد والمجتمع  ،ويتناول مشروع
" العمم لكل األمريكيين " عدداً كبي اًر من الموضوعات الشائعة في مناىج العموم  ،مثل  :تركيب

المادة  ،والوظائف األساسية لمخمية  ،والوقاية من األمراض  ،وتكنولوجيا االتصاالت  ،وتعالج
ىذه الموضوعات بكيفية مختمفة من ناحيتين :

األولي :تنعيم  softenلمحدود الفاصمة بين المواد الدراسية التقميدية  ،وزيادة الترابط بينيا  ،من خالل
أفكار رئيسة كبري  Conceptual themesمثل النظم  ، systemsوالدورات  cyclesفتحوالت الطاقة مثال
موجودة في النظم الفيزيائية  ،الكيميائية  ،والبيولوجية .

والثانية  :أن تكون كمية التفاصيل المتوقع من الطالب تذكرىا أقل مما كان بالمنيج التقميدي في
العموم والرياضيات  .ويؤكد التقرير عمي الميارات الرئيسة إلتخاذ القرار بدال من تذكر األساليب

الجاىزة  ،كما يطالب بتقديم أفكار ومبادئ ميسرة تساعد عمى التعمم المستمر  ،وتضمين موضوعات

لم تكن موجودة بصفة عامة في مناىج المدرسة  ،مثل طبيعة المسعى العممي  ،والعالقة بين العمم

والرياضيات والتكنولوجيا  ،كما ينادي التقرير بتضمين تاريخ العمم والتكنولوجيا  .وفي ىذا التقرير
عناية واضحة بالمعمومات والقيم والميارات واالتجاىات التي تكون التنور العممي ،كما يقدم عرضا

متوازيا لمقاصد التربية العممية التي ذكرناىا من قبل  ،ولكنو يضع مقصد المعرفة كمقصد سائد .
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ثالثا :مشروع التناسق والتتابع :
: Sequence and Coordination،Scope
يمثل مشروع" "SS&Cإعادة بناء مناىج العموم أو برامجو في أربعة مجاالت رئيسية  :البيولوجي ،
الكيمياء  ،الفيزياء  ،عموم األرض .

وقد استند تصميم ذلك المشروع الي االفكار التي طرحتيا" "NSTAحول زمن توزيع مناىج العموم

عمي السنوات الدراسية  ،والي ما قدمتو بحوث تأثير الفسحة الزمنية  Spacing effectلتعميم العموم
بالمدرسة الثانوية (من الصف التاسع حتي الثاني عشر)  ) .زيتون. )2004:45،
وقد أعدت مواد ذلك المشروع انطالقا من المرتكزات التالية -:

 .1تعمم العموم من خالل أربعة مجاالت ىي  :البيولوجي  ،الكيمياء  ،الفيزياء  ،االرض الفضاء .
 .2توضع معرفة الطالب القبمية وخبراتيم في الحسبان ،وفق ما تكشفو تصوراتيم األولية .
 .3يقدم تتابع المحتوي وتعممو من الخبرات المحسة إلي التعبيرات الوصفية

Description

 ، expressionإلي الرموز المجردة  ،وأخي ار التعبيرات الكمية .

 .4تقدم خبرة محية لمظاىرة العممية قبل استخدام المصطمحات التي تشرح تمك الظاىرة .
 .5تنقح المفاىيم والمبادئ والنظريات عند أعمي مستويات التجريد .

 .6التنسيق بين مجاالت العموم األربعة  ،والتداخل بين المفاىيم والمبادئ ما أمكن .
 .7ربط تعمم العموم في المجاالت األربعة بمجاالت أخري مثل :

التاريخ ،الدين  ،والفمسفة  ،والتطبيقات العممية  ،لكيفية عمل المستحدثات التكنولوجية ،
وبالتحديات الشخصية والمجتمعية التي تتدرج تحت المكونات العممية لتمك المجاالت .

 .8معالجة عدد قميل من المبادئ العممية ذات الصمة بما سيدرسو الطالب بالجامعة  ،مع التأكيد
عمي الفيم العميق لمعموم .

 .9االختزال الكبير لتغطية الموضوعات مع التركيز الزائد عمى عمق فيم الموضوعات األساسية
القميمة .

 .10تصميم المفردات وأدوات القياس الخاصة بميارات الطالب ،ومعموماتيم  ،وفيميم  ،واتجاىاتيم

 ،واستخداميا دوما في تقويم البرامج  ،وتقويم الصفوف الدراسية بما يتمشى مع المنطمقات السابقة
من (. )9-1
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رابعا :المعايير القومية لمتربية العممية )National Science Education Standards (NSES

أصدر المجمس القومي لمبحث ( National Research Council )1996التابع لألكاديمية القومية

لمعموم بأميركا  National Academy of Scienceالمعايير القومية لمتربية العممية وقد اتخذ المجمس

ر لبناء تمك المعايير ىو االلتزام بتعميم العموم لكل الطالب وعمي مستوي العالم ( & Horsley
شعا اً

 ) Bybee , 1998وقد اشتقت تمك المعايير انطالقا من مشروع ". ) Close.et al , 1996 ( "2061
وتجيب المعايير القومية عن العديد من األسئمة األساسية – والمتدرجة  -التالية :
 ماذا يجب أن يعرف الطالب  ،وأن يكونوا قادرين عمي أدائو ؟

 ماذا يجب أن يعرف مدرس العموم  ،وأن يكون قاد اًر عمي أدائو ؟
 كيف يمكن إجراء تقدير مناسب  ،لفيم الطالب وقدراتو ؟

 كيف تييئ برامج المدرسة الفرصة لكل الطالب في تعمم العموم ؟

 ماذا يجب عمي النظام التربوي ،عممو لمساندة برامج العموم بالمدرسة طبقا لممعايير القومية ؟
وىذه األسئمة توجو االنتباه إلي المجاالت الكبرى ليذه المعايير وىي  :المحتوي  ،والتدريس  ،والنمو

الميني لممدرس  ،والتقدير  ،والبرنامج  ،والنظام .

وكان من جيود ىذا المشروع تنسيق وتنظيم التوصيات المتنوعة الموجودة في مئات التقارير

المؤثرة في اإلصالح المعاصر لمتربية العممية .

المبادئ المرشدة لممعايير القومية لمتربية العممية :
ترتكز المعايير القومية لمتربية العممية عمي مجموعة من المبادئ المرشدة تتمثل في :
 كل الطالب  ،بغض النظر عن  ،الجنس  -والخمفية العرقية أو الثقافية  -وصعوبات التعمم -
واإلعاقة الجسمية  -والطموح – أو االىتمامات والدافعية في العموم  ،يجب ان يعطوا الفرصة
لموصول الي أقصي مستوى من التنور العممي زيادة عمي ما يجري عادة  ،وىذا يرتبط بمبدأ

المساواة .

 كل الطالب سوف يتعممون كل العمم الوارد بمعايير المحتوي .
المجاالت الكبرى لمعايير التربية العممية
 -معايير المحتوى( . (Content Standards

 -معايير التدريس(. ) Teaching Standards

 معايير النمو الميني ( . )Standards for Professional Development- 31 -

 معايير التقدير(. )Assessment Standards معايير البرامج ( . )Program Standards معايير النظام ( .)System Standardsخامساً  :الدراسة الدولية لمرياضيات والعموم (: )TIMSS

بدأت الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (Association for Evaluation of International

 )Educational Achievementبتطبيق فكرة « دراسة التوجيات الدولية في الرياضيات والعموم »
( )TIMSSبيدف تقييم مستوى تحصيل الطمبة في ىاتين المادتين بصورة منتظمة كل أربع سنوات منذ
عام  ، 1995مما جعميا الدراسة األكبر واألوسع تغطية عمى المستوى العالمي ،وال يقتصر دور ىذه
الدراسة عمى قياس مستويات األداء واتجاىات التغيير فيو  ،فيي تسيم في مساعدة ىذه الدول
المشاركة عمى إجراء اإلصالحات التربوية الالزمة المبنية عمى تقييم يتسم بالموضوعية والشمول .

وتم تطبيق الدراسة األولى من « »TIMSSفي عام  1995بمشاركة دولة عربية واحدة ىي
الكويت  ،وفي عام  1999تم تنفيذ الدراسة بمشاركة ثالث دول عربية ىي  :األردن  ،وتونس ،
والمغرب ،وفي عام  ، 2003تم تنفيذ الدراسة لممرة الثالثة بمشاركة عشر دول عربية ؛ حيث كانت

المشاركة األولى لممممكة العربية السعودية  ،وفي عام  2007بدأ تنفيذ الدراسة الدولية الرابعة

« ، »TIMSS 2007بمشاركة أكثر من  60دولة  ،منيا خمس عشرة دولة عربية  ،وشيد ىذا العام

المشاركة الثانية لممممكة العربية السعودية .

الخصائص المشتركة لمشاريع إصالح تعميم العموم :
تتميز ىذه المشاريع بصفات مشتركة أىميا :

 التركيز عمى إيجابية التمميذ ونشاطو لتحقيق األىداف التي ترمي إلييا دراسة العموم . -تكامل دراسة مواد العموم المختمفة .

 -االىتمام بالنشاط العممي والدراسات المخبرية .

 تنشيط التفكير العممي لدى التالميذ وتدريبيم عمى حل المشكالت . -تدريب التالميذ عمى أساليب البحث .

 -ارتباط الموضوعات بحاجات المجتمع .

 -االستفادة من التطور التقني في مجال تدريس العموم .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 أوال :الدراسات التي تناولت محتوى منياج العموم في ضوء المعاييرالعالمية.
 ثانيا :الدراسات التي تناولت جودة محتوى مناىج العموم العامةواألحياء.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تستعرض الباحثة في ىذا الفصل الدراسات التي تناولت محتوى منياج العموم ؛ بيدف االستفادة

منيا ومعرفة نقاط الشبة واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة  ،وتم وضع الدراسات
السابقة في محورين :
المحور األول :يتضمن الدراسات التي تناولت المعايير القومية األمريكية لمحتوى العموم  ،و معايير
عالمية لمحتوى العموم.
المحور الثاني  :يتضمن الدراسات التي تناولت جودة محتوى منياج األحياء والعموم .
وتم عرض الدراسات حسب البعد الزمني ليا .

أوال :الدراسات التي تناولت محتوى منياج العموم في ضوء المعايير العالمية:
 .2دراسة) بن سعيد:)1622،

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافر المعايير العالمية لمحتوى العموم لمصفوف ( )8-5بمشروع

المعايير القومية لمتربية العممية( (NSESلمجاالت ( العموم الحياتية ،العموم الفيزيائية ،عموم األرض
والفضاء) في محتوى العموم لمصفوف( )8-5في المنياج الفمسطيني.

واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث قامت الباحثة بترجمة المعايير الخاصة

بمحتوى العموم لمصفوف( )8-5ومن ثم بناء أداة تحميل وفق المعايير السابقة واستخدمت الباحثة

التك اررات والنسب المئوية كأساليب إحصائية لإلجابة عمى تساؤالت البحث.

وتوصمت الدراسة إلى أن نسبة توافر المعايير الرئيسية الخاصة بالمحتوى لمعايير التربية العممية

( )NSESفي محتوى كتب عموم المرحمة األساسية العميا كانت متوسطة ( ، )%71.1كما بينت
الدراسة االختالفات بين معايير ) (NSESومحتوى منياج العموم لمصفوف( ، )8-5وأوصت الدراسة

بتقويم وتطوير مناىج العموم في ضوء المعايير القومية األمريكية .
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 .1دراسة (انصيو : )1669 ،

ىدفت الدراسة إلى تحديد مستوى جودة كتب العموم في المرحمة األساسية الدنيا في الصفوف

األول والثاني والثالث والرابع بفمسطين  ،في ضوء قائمة المعايير العالمية األسترالية  ،والتي قامت

الباحثة بترجمتيا وعرضيا عمى مجموعة من المحكمين لتحكيميا ،حيث استخدمت المنيج الوصفي
التحميمي  ،كما استخدمت الباحثة العينة القصدية لكتب العموم من الصف األول حتى الرابع وبمغ
عددىا ثمانية كتب .

وتم استخدام النسبة المئوية والتك اررات ومعادلة ىولستي كأساليب إحصائية لمبحث .
وتوصمت الدراسة إلى أن كتابي الصف األول االبتدائي يتسم بالجودة  ،وتحتوى المعايير العالمية

 ،بينما كتابي الثاني االبتدائي  ،كتابي الثالث  ،وكتابي الرابع ال يتسمان بالجودة .

وأوصت الدراسة إلى ضرورة إثراء المحتوى وتنوع وحداتو  ،ليشمل المعايير العالمية لممحتوى .

 .3دراسة ( الشعيمي : )1668 ،

ىدفت الدراسة إلى تحميل محتوى كتب العموم المقررة عمى الصفوف من الخامس وحتى العاشر

بسمطنة ُعمان ،في ضوء معايير المحتوى لمتربية العممية في الواليات المتحدة األمريكية  ،بغرض
معرفة مدى احتوائيا أو تضمنيا تمك المعايير .

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتم االستعانة بقائمة المعايير األمريكية لمتربية العممية

لمحتوى كتب العموم لمصفوف ( )10-5وىي سبعة معايير ىي  :الدمج بين المفاىيم والعمميات ،
والعمم كاستقصاء  ،والعموم الفيزيائية  ،والعموم البيولوجية  ،وعمم األرض والفضاء ،والعمم من المنظور

الفردي واالجتماعي  ،وتاريخ العمم وطبيعتو .

وأظيرت نتائج الدراسة  ،أن النسبة المئوية لمدى تضمن المعايير األمريكية لمتربية العممية في

كتب العموم لمصفوف من الخامس وحتى العاشر األساسي بمغت ( ،)%31.11لمعيار الدمج بين

المفاىيم والعمميات من بين باقي المعايير  ،فكان بذلك في المرتبة األولى  ،وجاء معيار تاريخ العمم
وطبيعتو في المرتبة الثانية بفارق كبير عن المعيار السابق بنسبة ( ، )%20.39ويميو في المرتبة

الثالثة معيار العموم الفيزيائية بنسبة ( ، )%15.02ثم تاله معيار العموم كاستقصاء بنسبة

( )%13.49في المرتبة الرابعة  ،وجاء معيار العمم من المنظور الفردي واالجتماعي في المرتبة
الخامسة بنسبة ( ، )%8.60وحل معيار العموم البيولوجية في المرتبة السادسة بنسبة ( ،)%7.96أما
معيار عمم األرض والفضاء فجاء في المرتبة السابعة واألخيرة بنسبة (. )%3.45
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وأوصى الباحث بضرورة مراعاة االتجاىات العالمية المعاصرة لمتربية العممية في عممية بناء وتطوير
مناىج العموم ،ومن بينيا المعايير األمريكية لمتربية العممية ،التي بدورىا تسيم في رفع مستوى الثقافة

العممية لدى الطالب .كما أوصى بمحاولة تضمين مناىج العموم لمتعميم األساسي لمجال األرض

والفضاء والسكان والمصادر والبيئة ومجال تاريخ األرض بنسب أكبر عما ىو موجود فعمياً وفي جميع

الصفوف ،كما وأوصى بإجراء دراسات تحميمية مماثمة لمدراسة الحالية لمحتوى مناىج العموم .

 .4دراسة (المولو : )1667 ،

ىدفت الدراسة لتحديد مستوى جودة موضوعات الفيزياء المتضمنة بكتب العموم لممرحمة األساسية

الدنيا وتضم الصفوف األول والثاني والثالث والرابع بفمسطين في ضوء المعايير القومية األمريكية

لمناىج العموم  ،ولتحقيق ذلك تم ترجمة المعايير الخاصة بمحتوى موضوعات الفيزياء )National

 )Science Education Standardوقامت الباحثة ببناء أداة تحميل محتوى موضوعات الفيزياء بكتب

العموم  ،وأظيرت نتائج التحميل أن المعايير توفرت بكتاب العموم لمصف األول بنسبة ( )%33وبكتاب
الصف الثاني بنسبة ( )%87وبكتاب الثالث بنسبة( )%46وفي الصف الرابع توفرت بنسبة

( .)%100كما أظيرت النتائج أن كتب العموم تضمنت موضوعات إضافية زادت من الكم في المناىج
ولم تتناول الموضوعات بالترتيب بصورة متدرجة كما أىممت مفيوم المادة كمفيوم فيزيائي أساسي ولم

يتم تناولو بالصورة المناسبة .
وأوصت الدراسة باالىتمام بتطوير مناىج العموم في المراحل األساسية في ضوء المعايير العالمية
لرفع كفاءة المناىج  ،لمواكبة التطور العممي والتكنولوجي  ،واالىتمام بالكيف والعمق المعموماتي
وحذف الموضوعات اإلضافية.

 .5دراسة( خطابة والشعيمي : )1667 ،

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن مدى مراعاة كتاب العموم لمصف الخامس األساسي في

األردن لممعايير األمريكية لكتب العموم  ،ولتحقيق أىداف الدراسة أعد نموذج لتحميل المحتوى إلى

مجاالت المعايير القومية األمريكية لكتب العموم بعد ترجمتو وعرضو عمى عدد من المحكمين من ذوى

الخبرة واالختصاص لمحتوى العموم ،كما اعد نموذج لتحميل الموضوعات العممية التي حددتيا المعايير
األمريكية لممحتوى العموم  ،وقد تم حساب نسبة التوافق لمتحميل لقياس ثبات األداة  ،وأظيرت النتائج

أن كتاب العموم لمصف الخامس األساسي يحتوى عمى نسبة عالية من الموضوعات المتضمنة

بالمعايير القومية األمريكية ،بينما يحتوى عمى نسبة متدنية في تاريخ العمم والتكنولوجيا  ،العمم من

منظور شخصي واجتماعي  ،مجال وتاريخ العمم وطبيعتو  ،مجال دمج مفاىيم العمم وعممياتو .
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وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من التحميل عمى كتب وصفوف أخرى .

 .6دراسة (الشايع والعقيل : )1666 ،

ىدفت ىذه الدراسة إلى مدى تحقق معايير المحتوى من رياض األطفال إلى الصف الرابع ()k-4

في مشروع المعايير القومية لمتربية العممية األمريكية ( ، )NSESفي محتوى منياج العموم بالمممكة

العربية السعودية  ،وذلك حسب المحاور األساسية التالية  :العمم كطريقة استقصاء  ،العموم الفيزيائية ،
عموم الحياة  ،عموم األرض والفضاء  ،العمم والتقنية  ،تاريخ وطبيعة العمم  ،العمم بأبعاده االجتماعية
والفردية .
واستخدم الباحث المنيج التحميمي الوصفي  ،وكانت عينة الدراسة محتويات كتب العموم من مرحمة
الرياض حتى الصف الرابع من التعميم األساسي  ،وتكونت أدوات الدراسة من بطاقة تحميل محتوى

تضمنت المعايير( )k-4في مشروع المعايير القومية لمتربية العممية األمريكية ( ، )NSESوتكونت
معيار فرعياً  ،لرؤية مدى تحققيا في محتوى كتب
األداة من عشرين معيار أساسي تتضمن سبعين
اً

العموم  .وفق مقياس لدرجة التحقق من ثالث درجات ،متحقق بالكامل  ،متحقق جزئيا  ،غير متحقق ،
وكانت النتائج كالتالي :

اتضح أن المعايير السبعين التي خضعت لمدراسة تحققت بشكل كامل بنسبة ( )%26وتحقق
( )%38.6بشكل جزئي ولم يتحقق ( )35.4في كتب العموم ،ولذا أوصت الدراسة بضرورة العناية
برفع نسبة التحقق لممعايير القومية األمريكية لمتربية العممية في محتوى الصفوف (. (K_4

 .7دراسة (الشايع وشينان : )1666 ،

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى مطابقة محتوى كتب العموم في الصفوف من الخامس االبتدائي

إلى الثاني متوسط في المممكة العربية السعودية لمعايير المحتوى ) (5-8بمشروع المعايير القومية

لمتربية العممية األمريكية ( )NSESلمحور العموم الفيزيائية ومحور عموم الحياة ومحور عموم األرض
والفضاء ،وكذلك التعرف عمى الموضوعات التي تحتوييا كتب العموم في تمك الصفوف في المممكة وال

تتضمنيا معايير المحتوى ( )8-5بمشروع المعايير القومية لمتربية العممية ،وقد تتطمب تحقيق أىداف

ىذا البحث االطالع عمى قائمة معايير المحتوى ( )8-5في المحاور المستيدفة ثم ترجمتيا ،وتصميم
أداة البحث عمى ىيئة بطاقة تحميل محتوى تضم قائمة بتمك المعايير ،وقياس صدقيا وثباتيا مستخدما

المنيج الوصفي التحميمي ،ومن ثم تطبيقيا عمى عينة الدراسة .
وتوصل البحث لعدد من النتائج كان أبرزىا -:

- 36 -

تحقق معايير المحتوى ( )8-5بمشروع المعايير القومية لمتربية العممية ) (NSESفي المحاور
المستيدفة بشكل عام في كتب العموم لمصفوف الدراسية المقابمة ليذه المرحمة في المممكة العربية

السعودية تحققاً كمياً بنسبة ( ،(%35.3وتحققاً جزئياً بنسبة ( ،)%37.3ولم تتحقق ( )%27.5من
ىذه المعايير " تحقق معايير المحتوى لمحور العموم الفيزيائية تحققاً كمياً بنسبة ( ،)%66.7وبنسبة
)(40.9%في محور عموم الحياة ،وبنسبة ( )%17.6في محور عموم األرض والفضاء .

الموضوعات التي تحتوييا كتب العموم ولم تتضمنيا معايير المحتوى ( )8–5في مشروع ()NSES

لمحور العموم الفيزيائية ىي :تركيب المادة-حركة الجزيئات-أنواع الموجات-التوازن-النفط في حياتنا،

ولمحور عموم الحياة ىي  :تصنيف المخموقات الحية  -تركيب النباتات ووظائفيا المتعددة -مما
يتكون غذاؤنا ،بينما جميع موضوعات محور عموم األرض والفضاء متضمنة في تمك المعايير بشكل

كمي أو جزئي.

وقدم البحث في نيايتو عددا من التوصيات التي قد تساىم في تطوير محتوى كتب العموم في المممكة

العربية السعودية  ،كما قدمت عددا من المقترحات لمبحوث المستقبمية في ىذا المجال .
 .8دراسة( أبو جاللة : ) 1664 ،
ىدفت الدراسة إلى تقصى مدى توافق مناىج العموم المقررة عمى تالميذ الصفين األول والثاني من
المرحمة األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع المعايير العالمية لمناىج العموم الصادرة عن

المجمس القومي لمعممي العموم (  ) NSTSstandardsلمعام . 1996

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي  ،وتكونت عينة الدراسة من معمموا ومعممات العموم

لمصفين األول والثاني من المرحمة األساسية.

وتمثمت إجراءات الدراسة في إعداد استبانة حول المعايير لمناىج العموم  ،الخاصة باألىداف والمحتوى
وطرائق التدريس والوسائل التعميمية والتقويم  ،وذلك ألخذ آراء معممي ومعممات العموم الذين يدرسون

تمك الصفوف .

وكانت نتائج البحث  ،تبين اتفاق المعممين والمعممات عمى أن مناىج العموم لم تراع المعايير العالمية
لمصفوف األول والثاني من المرحمة األولى ،وعمييا أوصى بضرورة تطوير مناىج العموم في دولة

اإلمارات المتحدة لمتوافق مع المعايير العالمية لمناىج العموم.
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 .9دراسة(: )2001،Leonard

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر برنامج "البيولوجي سياق المجتمع" (

Biology : A

 )BACC( ) Communtiy Contextوالقائم عمى المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESلتعميم
طالب المرحمة الثانوية مفاىيم وميارات االستقصاء بالواليات المتحدة األمريكية ،حيث اتبع الباحث

المنيج التجريبي ،وقام بتطبيق برنامج ( )BACCعمى عينة تجريبية من الطمبة ،واخرى تم تدريسيا
بالطريقة التقميدية لممناىج  ،واستخدم الباحث اختبار تحصيل المفاىيم البيولوجية  ،واختبار لميارات

عمميات العمم وذلك لقياس أداء الطالب  ،ومعرفة اثر البرنامج عمى الطالب في اكسابيم مفاىيم

وميارات االستقصاء .

وأوضحت النتائج أن الطالب الذين تم تدريسيم عن طريق برنامج ( )BACCالذي حددت

مفاىيمو البيولوجية فيو طبقا لممعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESكانوا األفضل في التحصيل من

تحصيل الطالب الذين درسوا المناىج التقميدية  ،كما أكد المعممون الذين طبقوا برنامج ()BACC

القائم عمى المعايير القومية لمتربية العممية أن البرنامج مرغوب فيو ومنطقي وعممي في التطبيق  .كما

أكدت الدراسة عمى أن إعداد منيج البيولوجي القائم عمى المعايير أكثر إنتاجا في تدريس مفاىيم
البيولوجي الرئيسية ،وميارات عمميات العمم أكثر مما كانت في المناىج التقميدية .

وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق منياج البيولوجي القائم عمى المعايير القومية االمريكية لمتربية

العممية (. )NSES

 .26دراسة ( : ) 1666 ، Haury

جاءت ىذه الدراسة لتحميل كتب العموم الحياتية ،لتحديد مدى تحقيقيا ألىداف تدريس العموم

حسب المعايير الوطنية بالواليات المتحدة األمريكية ( ، )NSESحيث تم استخدام تحميل محتوى

المضمون والتي ركزت عمى المواءمة بين المعايير ومحتوى كتب الجيولوجيا التي بمغ عددىا( ) 10

كتب  ،وكذلك أدلة المعمم ،حيث تركز التحميل عمى المجاالت التالية وىي ( ىياكل ووظائف الخمية ،
مواد الطاقة والتحوالت  ،األساس الجزئي لموراثة )  ،فقد بينت نتائج الدراسة أن ىذه الكتب قد أىممت

معظم المفاىيم اليامة ،إذ ركزت عمى المعمومات السطحية بدال من المعمومات اليامة ،وأنو قد تم

عرض األمثمة والتوضيحات لمطمبة بطريقة مجردة أكثر منيا حسية ،وان الطمبة يحصمون عمى

مساعدة قميمة جدا من الكتب عند القيام بإجراء األنشطة العممية.
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التعقيب عمى دراسات المحور االول:

من العرض السابق لمدراسات يتضح التالي:

 ىدفت معظم الدراسات السابقة إلى معرفة مدى توافر المعايير العالمية لمتربية العممية في محتوىكتب ومناىج العموم الدراسية  ،حيث استخدمت دراسات المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية

( )NSESمثل دراسة (بن السعيد ، )2011،دراسة (الشعيمي ، )2008،دراسة (المولو( ، )2007،
خطابة والشعيمي( ، )2007،الشايع والعقيل ( ، )2006 ،الشايع وشنيان  )2006 ،حيث اتفقت

الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باستخدام معايير ( ، )NSESبينما استخدمت دراسة انصيو
المعايير االسترالية لمتربية العممية لمعرفة مدى توافرىا في محتوى كتب العموم ،كما استخدم أبو جاللة

معايير ( ، )NCTSالصادرة عن المجمس القومي لمعممي العموم ومعرفة مدى توافرىا في مناىج العموم

 ،بينما كانت دراسة  )2001( ، Leonardتيدف لمعرفة أثر استخدام برنامج البيولوجي سياق
المجتمع ( )BACCوالقائم عمى المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESلتعميم طالب المرحمة الثانوية
مفاىيم وميارات االستقصاء بالواليات المتحدة .

 استخدمت جميع الدراسات السابقة والدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي ماعدا دراسة) ) 2001 ، Leonardالتي استخدمت المنيج التجريبي .
 تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في الدراسات السابقة Pمن أداة تحميل لممحتوى كما في دراسة (بن السعيد  ، ) 2011،دراسة ( انصيو  ، )2009 ،دراسة ( الشعيمي  ، ) 2008 ،دراسة ( المولو

، ) 2007 ،

( خطابة والشعيمي  ( ، )2007 ،الشايع والعقيل  ( ، ) 2006 ،الشايع وشنيان ،

 ، ) 2006ودراسة (  ، ) 2000 ، Hauryاستخدام استبانة كما في دراسة ( أبو جاللة . ) 2004،

 -تنوعت عينة الدراسة في الدراسات السابقة حيث تمثمت في محتوى كتب العموم كما في دراسة (بن

السعيد ، )2011،دراسة (انصيو ،)2009 ،دراسة(الشعيمي( ،)2008،المولو ،)2007،دراسة (
خطايبة والشعيمي ، )2007،دراسة ( الشايع والعقيل ، )2006،دراسة (الشايع وشنيان ، )2006،بينما
تمثمت عينة الدراسة في دراسة ( ابو جاللة  ) 2004 ،من معممي ومعممات العموم ،كانت عينة

الدراسة في )2001)، Leonardالطالب .
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ثانيا  :الدراسات التي تناولت جودة محتوى مناىج العموم العامة واألحياء :
 .1دراسة ( الزىراني : ) 1626 ،

ىدفت الدراسة الى تقويم محتوى مقررات العموم لممرحمة المتوسطة في ضوء متطمبات د ارسة

التوجيات الدولية لمرياضيات والعموم لمجال محتوى العموم ( األحياء ،الفيزياء ،الكيمياء ،عمم االرض،

عمم البيئة )  ،والمجال المعرفي  ،واالستقصاء العممي الواجب توافرىا في محتوى مقررات المرحمة

المتوسطة .

واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحميل محتوى مقررات

عموم المرحمة المتوسطة من خالل أداة الدراسة التي أعدىا الباحث  ،كما استخدم الباحث التك اررات
والنسب المئوية كاألساليب احصائية لإلجابة عن أسئمة البحث .
وتوصمت الدراسة إلى وجود قصور في محتوى مقررات العموم في المرحمة المتوسطة في المممكة

العربية السعودية عند مقارنتيا بمتطمبات دراسة التوجيات الدولية لمرياضيات والعموم ( ) TIMSS
الرئيسية والفرعية في مجال المحتوى ( االحياء ،الفيزياء ،الكيمياء ،وعمم االرض  ،وعمم البيئة )

وبعض المتطمبات الفرعية  ،وميارات االستقصاء العممي.
وأوصت الدراسة

بضرورة تضمين محتوى مقررات عموم المرحمة المتوسطة متطمبات دراسة

التوجيات الدولية (  ) TIMSSفي مجال المحتوى والمجال المعرفي وميارات االستقصاء العممي ،

ومراعاة معياري االستم اررية والتتابع في محتوى مقررات العموم في المرحمة المتوسطة من صف دراسي

إلى صف دراسي اخر.

 .2دراسة ( الشيري : ) 1669 ،

ىدفت الدراسة إلى بناء قائمة بمستحدثات عمم األحياء وأخالقياتو المرتبطة بيا  ،والتي ينبغي

تناوليا بمحتوى كتب األحياء بالمرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية .

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لعينة قصديو ىي كتب األحياء لمصفوف العاشر

والحادي عشر والثاني عشر ،حيث قام الباحث بتصميم أداة تحميل محتوى تحتوى عمى المستحدثات

البيولوجية وأخالقياتيا المرتبطة بيا  ،تم التأكد من صدقيا وثباتيا عن طريق حساب معادلة ىولستي
لالتفاق بين تحميل الباحث وتحميل مشرف أكاديمي آخر .
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وتوصمت الدراسة إلى أن محتوى كتب األحياء بالمرحمة الثانوية تعالج العديد من القضايا

المستحدثة البيولوجية مثل( األغذية المعدلة وراثيا  ،تنظيم النسل ،االستنساخ ،مشروع الجينوم ،
البصمة الوراثية  ،الفحص الطبي قبل الزواج )  ،ولكن لم يتم التطرق في محتوى كتب األحياء إلى (

اإلجياض ،الطب البديل ،تحديد الجنس والتحكم بصفاتو  ،مصادر األدوية وصالحيتيا وكيفية تأثيرىا
عمى الجسم ،الزراعة العضوية ،تقويم األثر البيئي ) كما توصمت الدراسة إلى وجود تدني شديد في

الجوانب األخالقية المرتبطة بالقضايا المستحدثات الطبية .
وأوصت الدراسة بضرورة تضمين القضايا التي وردت في أداة الدراسة ولم تحتوي في كتب
األحياء ،مثل ( اإلخصاب الصناعي ،اإلجياض ،الطب البديل  ،تحديد الجنس والتحكم بصفاتو،
مصادر األدوية وصالحيتيا وكيفية تأثيرىا عمى الجسم ،الزراعة العضوية ،تقويم األثر البيئي ) .

كما أوصت بضرورة إدخال المستحدثات الطبية واستراتيجيات تدريسيا لممعمم قبل و أثناء الخدمة،
واجراء دراسة عن مدى فاعمية التدريس في ضوء التصور المقترح ليذه الدراسة لتدريس قضايا

األخالقيات الحيوية عمى التفكير الناقد والتحصيل الدراسي لمطالب .

 .3دراسة ( عبد الحافظ: )1669 ،

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تناول محتوى كتاب العموم لمصف األول اإلعدادي لجميورية

مصر العربية لممفاىيم العممية التالية  :الكتمة  ،الكثافة  ،القوة  ،الوزن  ،الشغل ومقارنتو بكتاب

الفيزياء لمصف السابع بالمدرسة الروسية  ،حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،قام
الباحث بتحم يل كتب العموم لمصف األول اإلعدادي في ضوء المفاىيم العممية السابقة ،ثم تحميل كتاب
الفيزياء لمصف السابع بالمدرسة الروسية والمقارنة بين التحميمين  .استخدم الباحث النسب المئوية

التك اررات كأساليب إحصائية لإلجابة عمى تساؤالت البحث .

وتوصمت الدراسية إلى أنو يوجد تباين واختالف واضح بين محتوى كتاب عموم الصف األول

اإلعدادي بمصر ،وبين محتوى كتاب فيزياء الصف السابع بالمدرسة الروسية  ،وأن تقديم محتوى
الفيزياء بصورة مستقمة بالصف السابع بالمدرسة الروسية ساعد عمى تعمق في المفاىيم العممية التي

يتضمنيا محتوى الكتاب المدرسي .

وأوصت الدراسة لعدم االقتصار عمى كتاب مدرسي موحد وأن تتنوع كتب العموم المدرسية ،
وتتعدد حتى يمكن أن تتالءم مع مستويات التالميذ وبيئاتيم المختمفة .
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 .4دراسة ( محجز : ) 1669 ،

ىدفت الدراسة إلى تحديد أىم الموضوعات البيئية الواجب تضمينيا في كتب عموم الصحة والبيئة

لممرحمة األساسية العميا( السابع – الثامن  -التاسع – العاشر )  ،والكشف عن مدى تضمن ىذه

الموضوعات في مناىج العموم والصحة والبيئة في فمسطين  ،وتم قياس مدى اكتساب الطالب ليا .

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،حيث قام ببناء أداتين  ،أداة تحميل محتوى تحتوى

معايير التربية البيئية  ،واألداة األخرى عبارة عن اختبار معرفي لقياس مدى اكتساب األطفال
لممعايير ،حيث وزع االختبار عمى(  ) 340طالباً من طالب الصف العاشر بمنطقة غرب غزة .
وتوصمت الدراسة إلى أن مناىج عموم الصحة والبيئة لممرحمة األساسية العميا تشتمل معظم معايير

التربية البيئية وان ىناك تدنياً في التحصيل المعرفي لمطالب بشكل عام في جميع محاور االختبار .

أوصت الدراسة بضرورة تطوير مناىج عموم الصحة والبيئة لممرحمة األساسية العميا لتتضمن جميع

المفاىيم العممية التي لم تتناوليا مناىج ىذه المرحمة ،وضرورة التركيز عمى محور الدورات
البيوجيو كيميائية  ،حيث لم تتناول مناىج عموم الصحة والبيئة ىذا المحور  ،رغم أنو يتناول العديد
من الموضوعات الميمة .

 .5دراسة ( شحادة : ) 1669 ،

ىدفت الدراسة إلى تقويم محتوى منياج العموم العامة لممرحمة األساسية بفمسطين  ،في ضوء

متطمبات التنور الصحي ومدى اكتساب طالب طمبة الصف الرابع ليا .

واستخدمت الباحثة المنيج التحميل الوصفي لتحميل محتوى منياج العموم العامة لممرحمة األساسية

الدنيا ممثمة بالصفوف األول والثاني والثالث والرابع  ،ثم بناء أداة تحميل لممحتوى وفق متطمبات

التنور الصحي ،وتم اختيار عينة من طالب الصف الرابع األساسي  400طالب من ثمان مدارس (
 200طالب  200 ،طالبة )  ،لمعرفة مستوى التنور الصحي لدى طمبة الصف الرابع األساسي .

وتوصمت الدراسة إلى تحديد متطمبات التنور الصحي في المجاالت الرئيسية التالية ( النظافة
الشخصية  ،التغذية الصحية  ،جسم اإلنسان  ،تموث البيئة  ،التربية االمانية  ،اإلسعافات األولية )

،حيث تضمن محتوى الصف األول ( )19متطمباً صحياً وتضمن محتوى الصف الثاني ( )18متطمباً
صحياً ،وتضمن محتوى الصف الثالث ( )2متطمباً صحياً  ،وتضمن محتوى الصف الرابع ()23
متطمب صحياً  .وخرجت النتائج  -أيضا  -إلى عدم وصول مستوى طمبة الصف الرابع األساسي في
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التنور الصحي مستوى اإلتقان ( ، )%75وخرجت بوجود فروق ذات داللة إحصائية فييا يعزى لمتغير

الجنس وكانت لصالح اإلناث .

وأوصت الباحثة بضرورة إعادة صياغة محتوى مناىج العموم لمصفوف (األول والثاني والثالث

والرابع) ،بحيث تراعي التوازن بين متطمبات التنور الصحي الواجب تضمينيا في مناىج العموم ليذه
المرحمة والتركيز عمى المتطمبات الغذائية والوقائية لحاجة الطمبة ليذه المرحمة  ،وأوصت الدراسة
بضرورة نشر الثقافة الصحية بإصدار نشرات توعية تتضمن الرسومات وصور توضح الممارسات

الصحية والخاطئة.

 .6دراسة ( طالب : ) 1669 ،

ىدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لمناىج العموم بمرحمة التعميم األساسي في اليمن بصفوفيا

السابع والثامن والتاسع في ضوء معايير الجودة الشاممة متمثمة في ( األىداف -المحتوى -طرق

التدريس -الوسائل التعميمية -األنشطة التعميمية -وأساليب التقويم ) .

واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث قام باالطالع عمى أدبيات البحث إلعداد أدوات

البحث  ،ثم عرضيا عمى عينة الدراسة وتكونت من ( )140من مجموعة من معممي ومعممات
وموجيي وموجيات التعميم األساسي بمنطقة تعز  ،لمعرفة أ ارئيم  ،ثم وضع تصور مقترح لتطوير

مناىج العموم في ضوء معايير الجودة الشاممة  ،كما استخدم الباحث النسبة المئوية لتحميل استجابات

المعممين والموجيين عمى االستمارات .

وأشارت نتائج البحث وفقا الستجابات العينة إلى عدم توافر معايير الجودة الشاممة بدرجة كبيرة في

مختمف مكونات مناىج العموم بمرحمة التعميم األساسي  ،حيث تراوح توافر المعايير بين درجة ضعيف

ومتوسط  ،ثم قام الباحث بوضع تصور مقترح لمناىج العموم شمل ( جودة األىداف التعميمية  -جودة

المحتوى التعميمي  -جودة طرق التدريس -جودة الوسائل التعميمية  -جودة األنشطة  -جودة أساليب

التقويم ) .

وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل لجان من أساتذة الجامعات والخبراء  ،لمراجعة وتقييم مناىج

العموم في ضوء معايير الجودة الشاممة وبنائيا وتطويرىا في ضوء المستحدثات والمستجدات المحمية

والعالمية.
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.7دراسة ( معوض : ) 1669 ،

ىدفت الدراسة إلى إعادة بناء وحدة دراسية في محتوى منياج البيولوجي بالصف األول الثانوي

بمصر في ضوء المستحدثات البيوتكنولوجي وفقا لنموذج التعمم البنائي في تنمية التفكير الناقد

والتحصيل المعرفي واالتجاه نحو دراسة البيولوجي لمطالب  ،حيث استخدمت الباحثة المنيج الوصفي
التحميمي لبناء الوحدة الدراسية واعداد اختبار التفكير الناقد واختبار التحصيل المعرفي واختبار مقياس
االتجاه نحو دراسة البيولوجي  ،واستخدمت المنيج شبو التجريبي ذا الثالث مجموعات  ،لمعرفة تأثير

إعادة بناء الوحدة وفقا لنموذج التعمم البنائي  .كما استخدمت الباحثة المتوسط واالنحراف المعياري
وتحميل التباين البسيط والتصميم التجريبي ذا البعد الواحد كأساليب إحصائية لمدراسة .

وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات طالب المجموعتين
التجريبيتين ،وطالب المجموعة الضابطة في كل من اختبار التحصيل المعرفي والتفكير الناقد ومقياس
االتجاه نحو تعمم البيولوجي لصالح المجموعات التجريبية .

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير وتحديث مناىج المرحمة الثانوية بتضمينيا المستحدثات

البيوتكنولوجي ،كما أوصت بضرورة االىتمام بنواتج التعمم األخرى  ،والتي ال تقل أىمية عن التحصيل

المعرفي  ،مثل التفكير واالتجاىات .

.8دراسة( المقطري : ) 1669 ،

ىدفت الدراسة إلى اعداد قائمة مقترحة بالقضايا والمشكالت العممية المرتبطة بالعمم والتقنية

والمجتمع والبيئة التي ينبغي أن يتناوليا محتوى مقررات العموم بالمرحمة الثانوية في الجميورية اليمنية

 ،والتعرف عمى شكل محتوى المقررات ليذه القضايا والمشكالت .

اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث قام بإعداد قائمة بالقضايا والمشكالت في المجاالت

التالية ( الثقافة الصحية واإلمراض  ،اليندسة الوراثية واألخالق  ،التقنية الزراعية وانتاج الغداء ،
المواد الطبيعية والصناعية  ،اإلدمان والمخدرات  ،المخاطر المعالجات  ،البيئة والمشكالت  ،الطاقة

ومصادرىا  ،التقنية الحربية  ،الفضاء واالتصاالت وااللكترونيات  ،تقنية اآلالت والمعدات ،العمم
والتقنية )  ،ثم قام الباحث بتحميل محتوى المقررات  ،والبالغ عددىا تسعت مقررات  ،واستخدم كال من
التك اررات والنسب المئوية كأساليب إحصائية لمتوصل لمنتائج .
وتوصمت الدراسة إلى مستوى تناول مقررات العموم ليذه القضايا بمغ ( )%12.6وىي نسبة متدنية،

حيث يعتبر أقل من المستوى المحدد عالميا وعربيا لممرحمة الثانوية والمعروف نسبتو (. )%20
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وأوصت الدراسة بضرورة تضمين القضايا والمشكالت المرتبطة بالعمم والتقنية والمجتمع والبيئة في

المقررات الدراسية بالقدر واألسموب المناسب .

.9دراسة ( عطيو : ) 1668 ،

ىدفت الدراسة إلى تقويم محتوى مناىج العموم بالصفوف العميا من المرحمة االبتدائية في ضوء

متطمبات الثقافة العممية في المممكة العربية السعودية .
واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث قام الباحث بتصميم أداة تحميل محتوى كتب
العموم لمصفوف الثالث العميا في المجاالت التالية ( المفاىيم العممية االساسية  ،بعض القضايا

المتعمقة بالعمم والتكنولوجيا  ،التعامل مع االجيزة الحديثة في البيئة  ،بعض القضايا المتعمقة بالبيئة ).
واستخدم الباحث التك اررات والنسب المئوية كأساليب احصائية لموصول لنتائج الدراسة .

وتوصمت الدراسة إلى أن متطمب المفاىيم العممية االساسية حصل عمى أعمى نسبة في متطمبات

الثقافة العممية  ،ثم يميو فيم بعض القضايا المتعمقة بالبيئة  ،ثم التعامل مع األجيزة الحديثة  ،واخي ار
بعض القضايا المتعمقة العمم والتكنولوجيا .
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مناىج العموم بالصفوف العميا من المرحمة االبتدائية في ضوء

متطمبات الثقافة العممية  ،وفي اطار الخطوط العريضة المقترحة في التصور المقترح لمدراسة .

.26دراسة (احمد: )1668،

ىدفت الدراسة إلى تطوير محتوى منيج العموم بالمرحمة االبتدائية وفق مدخل المحاور العممية في

ضوء بعض المشاريع العالمية ،والمستويات المعيارية لمحتوى منيج العموم في جميورية مصر العربية.
وقام الباحث بتحديد المحاور العممية األساسية والمفاىيم المتضمنة بكل محور بصورة مصفوفة
المدى والتتابع لمصفوف الدراسية ( األول حتى السادس )  ،ومن ثم تقييم مدى توافر تمك المحاور
والمفاىيم المرتبطة بيا في منيج العموم الحالي بالمرحمة االبتدائية  .ثم قيام الباحث بإعداد وحدة

تجريبية لتشمل ( األىداف – الموضوعات  -تنظيم المحتوى واستراتيجيات التدريس  -أوراق الطالب)
وتدريسيا لطالب فصل كامل في الصف السادس ؛ لمعرفة أثرىا عمى التحصيل التعميمي ،واختبار

عمميات العمم  ،مستخدما بذلك المنيج التجريبي .

واستخدم الباحث كال من المتوسطات الحسابية  ،والتكرار  ،ومعادلة كيودو  ،واختبار التباين

كأساليب إحصائية عمى تساؤالت البحث  .وتوصمت الدراسة إلى خمو منيج العموم من مفيوم المحاور

العممية  ،حيث ال ترتبط المفاىيم المتضمنة ببعضيا البعض  ،كما يوجد قصور واضح في معيار
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االستم اررية ،حيث يتم تعميم معظم المفاىيم في أحد الصفوف  ،ثم ال يتوافر تعميم ىذا المفيوم في
الصفوف التالية مرة أخرى .

كما أنيا توصمت أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ مجموعة

التجربة في االختبار التحصيمي القبمي  ،واالختبار البعدي لصالح االختبار البعدي  .وأوصت الدراسة

بضرورة إجراء المزيد من الدراسات التقويمية لمحتوى مناىج العموم في مراحل التعميم المختمفة بيدف
بناء وتطوير مناىج العموم .

 .11دراسة ( أبو جحجوح : )1668 ،
٘ذفذ اٌذساعخ ئٌ ٝرحذ٠ذ ػٍّ١بد اٌؼٍُ األعبع١خ ٚاٌزىبٍِ١خ اٌزٕ٠ ٟجغ ٟرضّٕٙ١ب فِ ٟحز ٜٛوزت
اٌؼٍ َٛاألعبع١خ  ِٓٚصُ اٌىشف ػٓ ِذ ٜرٛافش رٍه اٌؼٍّ١بد ف ٟوزت اٌؼٍ ِٓ َٛاٌصف األٚي
االثزذائ ٟحز ٝاٌؼبشش ف ٟفٍغط.ٓ١
اعزخذَ اٌجبحش إٌّٙظ اٌٛصف ٟاٌزحٍ ٍٟ١إلػذاد أداح اٌجحش اٌّشزٍّخ ػٍ ٝلبئّخ ػٍّ١بد اٌؼٍُ ٚاٌزٟ
احزٛد ػٍِ )44( ٝإشش  ِٓٚصُ رحٍِ ً١حز ٜٛاٌىزت ٌٍّشحٍخ األعبع١خ ف ٟضٛء رٍه األداح.
اعزخذَ اٌجبحش اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ وأعبٌ١ت ئحصبئ١خ ٌإلعبثخ ػٍ ٝرغبؤالد اٌذساعخ.
رٛصٍذ اٌذساعخ ئٌ ٝػٍّ١بد اٌؼٍُ ٚسدد فِ ٟحز ٜٛوزت اٌؼٌٍٍّ َٛشحٍخ األعبع١خ ِغزّؼخ ػٍٝ
إٌح ٛاٌزبٌ (ٟاٌّالحظخ ،االرصبي ،رفغ١ش اٌج١بٔبد ،اٌزغش٠ت ،اٌم١بط ،االعزذالي ،اعزخذاَ األسلبَ،
اٌزصٕ١ف ،ضجظ اٌّزغ١شاد ،اٌزٕجإ ،فشض اٌفشٚض)
ثٕغت ِئ٠ٛخ ( )%4 ،%2،%2،%3،%4،%5،%7 ،%9.6 ،%11 ،%25 ،%31
ٚأٚصذ اٌذساعخ ثضشٚسح ئػطبء اٌّض٠ذ ِٓ اال٘زّبَ فِ ٟحز٠ٛبد وزت اٌؼٍِ َٛغزّؼخ ٌؼٍّ١بد
اٌؼٍُ اٌزبٌ١خ :فشض اٌفشٚض ،اٌزٕجإ ،ضجظ اٌّزغ١شاد ،اٌزصٕ١فٚ ،رٌه ِٓ خالي رضّٕٙ١ب فٟ
ِحز٠ٛبد وزت اٌؼٍٚ َٛال عّ١ب األٔشطخ اٌؼٍّ١خ ثمذس ِب ٠زٕبعت ِغ أّ٘١زٙب.

 -12دراسة (الرائقي. ) 2002،
٘ذفذ اٌذساعخ ئٌ ٝاٌزؼشف ػٍ ٝاٌٛضغ اٌشا٘ٓ ٌزؼٍ ُ١األح١بء ف ٟاٌّذاسط اٌضبٔ٠ٛخ ف ٟاٌٍّّىخ
اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ اٌز ٟرطجك اٌّمشساد ٚرٌه ف ٟضٛء ِؼب١٠ش ِمزشحخ رزٕبٚي عٛأت إٌّٙظ األعبع١خ
( األ٘ذاف،اٌّحز،ٜٛطشق اٌزذس٠ظ ،اٌزم.)ُ٠ٛ
اعزخذَ اٌجبحش إٌّٙظ اٌٛصف ٟاٌزحٍ ، ٍٟ١ح١ش لبَ اٌجبحش ثجٕبء لبئّخ اٌّؼب١٠ش اٌزٕ٠ ٟجغ ٟرحممٙب فٟ
ِخزٍف ِغبالد رؼٍ ُ١األح١بء ثبٌّشحٍخ اٌضبٔ٠ٛخ  ،ح١ش لبَ ثزحٍ ً١األ٘ذاف ِٚحز ٜٛوزت األح١بء فٟ
ضٛء رٍه اٌّؼب١٠ش ،طجك اعزجبٔٗ ػٓ ػٍّ١خ اٌزذس٠ظ ٚأعبٌ١ت اٌزم ُ٠ٛػٍِ ٝؼٍِّٚ ٟششف ٟاألح١بء .
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ِٓ أُ٘ إٌزبئظ اٌز ٟرٛصٍذ ئٌٙ١ب اٌذساعخ ٘:ٟ
 -1ئْ ِحزِ ٜٛمشساد األح١بء ٠ؼذ لبصشا ػٓ رحم١ك ِؼظُ ِؼب١٠ش اٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ ،ئر رّضً اٌّإششاد
اٌز ٌُ ٟرزحمك ٚاٌز ٟرحممذ ثذسعخ ضؼ١فخ ثٕغجخ ِ ِٓ%42إششاد ِحز ٜٛاٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ.
٠ -2ؼذ االعزمصبء اٌؼٍّ ٟثؼذا شجخ غبئت ف ٟرذس٠ظ ِمشساد األح١بء ح١ش وبْ الً ِؼب١٠ش اٌزذس٠ظ
رحممب ٚ،وبْ اٌّغز ٜٛاٌؼبَ ٌزحم١ك ِؼب١٠ش اٌزذس٠ظ ِزٛعظ.
ِ -3بصاي اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌّششف٠ ٓ١غزخذِ ْٛأعبٌ١ت اٌزم ُ٠ٛاٌزمٍ١ذ٠خ.
أٚصذ اٌذساعخ ثبٌزبٌٟ
 -1ل١بَ ِششٚع ٌجٕبء ِؼب١٠ش ٚطٕ١خ ٌٍزؼٍ ُ١ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ رزضّٓ ِؼب١٠ش اٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ.
 -2ئعشاء ِشاعؼخ شبٍِخ أل٘ذاف ِٚحزِٕٙ ٜٛظ األح١بء ثبٌّشحٍخ اٌضبٔ٠ٛخ.
 -3اػزّبد أعٍٛة اٌزم ُ٠ٛاٌزشاوّ ٟثبعزخذاَ حمبئت اٌزم.ُ٠ٛ
 -4رفؼ ً١االعزمصبء اٌؼٍّ ٟف ٟدساعخ ػٍُ األح١بء ِٓ خالي رؼض٠ضاالٔشطخ اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌجحش
ٚاالعزمصبء اٌؼٍّ.ٟ

 -13دراسة (شحيبر.)2002،
٘ذفذ اٌذساعخ اٌحبٌ١خ ئٌ ٝرمِ ُ٠ٛحزِ ٜٛمشس اٌؼٌٍٍ َٛصف اٌؼبشش األعبع ٟثفٍغط ٓ١ف ٟضٛء
اٌّؼب١٠ش اإلعالِ١خٚ ،ح١ش ارجغ اٌجبحش إٌّٙظ اٌٛصف ٟاٌزحٍٚ ٍٟ١اعزخذَ اٌجبحش صالس أدٚاد ٟ٘
(لبئّخ اٌّؼب١٠شاالعالِ١خ ٌّحزِٕٙ ٜٛبط اٌؼٍ ، َٛاعزجبٔٗ اٌّؼب١٠ش اإلعالِ١خ ٌّحزِٕٙ ٜٛبط اٌؼٍَٛ
ٌّؼٍِّٛٚ ٟع ٟٙاٌؼٍ ،َٛلبئّخ رحٍ ً١اٌّحزٚ ٜٛفمب ٌٍّؼب١٠ش اإلعالِ١خ) رُ رٛص٠غ االعزجبٔٗ ػٍٝ
(ِ )111ؼٍُ ػٌٍٍ َٛصف اٌؼبشش فِ ٟذاسط لطبع غضحٚ،وّب لبَ اٌجبحش ثزحٍ ً١وزبة اٌصف اٌؼبشش
ػٍ َٛثغضئ١خ ف ٟضٛء اٌّؼب١٠ش اٌز ٟأػذرٙب.
رٛصٍذ إٌزبئظ ئٌ ٝثٕبء لبئّخ ٌٍّؼب١٠ش اإلعالِ١خ اٌٛاعت رٛافش٘ب ف ٟوزبة اٌؼٍٚ َٛرىٔٛذ ِٓ عزخ
ِغبالد( اٌحمبئك اٌؼٍّ١خ ،اٌّفب٘ ُ١اٌؼٍّ١خ ،اٌمٛأٚ ٓ١إٌظش٠بد اٌؼٍّ١خ ،اٌّٙبساد اٌؼٍّ١خ ،االرغبٖ ،
ٚاٌمٚ، )ُ١رٛصٍذ ئٌ ٝأْ إٌغجخ اٌؼبِخ ٌٛعٗ ٔظش اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟرٛافش اٌّؼب١٠ش اإلعالِ١خ فِ ٟحزٜٛ
إٌّٙبط ٘ٔ ٟ٘ٚ %53 ٟغجخ غ١ش ِشض١خٚ ،إٌغجخ اٌز ٟأعفش ػٕٙب رحٍ ً١اٌّحز%44.6 ٟ٘ ٜٛ
 ٟ٘ٚأ٠ضب ِزذٔ١خ
ٚلذ أٚصذ اٌذساعخ ثضشٚسح رط٠ٛش ِٕٙبط اٌؼٌٍٍ َٛصف اٌؼبشش ف ٟضٛء اٌّؼب١٠ش اإلعالِ١خ
اٌز ٟلذِٙب اٌجحش.
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 -14دراسة ( عبذ السالم .)2002 ،
٘ذفذ اٌذساعخ ثاػذاد لبئّخ ثّزطٍجبد ِششٚع (اٌزّ١ظ ) اٌٛاعت رٛافش٘ب فِ ٟحزِٕٙ ٜٛظ اٌؼٍَٛ
ثبٌّشحٍخ االثزذائ١خ ثغّٛٙس٠خ ِصش اٌؼشث١خ ٚ ،صُ رحٍِ ً١حزِٕٙ ٜٛظ اٌؼٌٍٍّ َٛشحٍخ االثزذائ١خ
ٌّؼشفخ ِذ ٜرضّٕٙ١ب ٌّؼب١٠ش اٌّششٚع  ِٓٚصُ رط٠ٛش ٚحذح ف ٟضٛء رٌه ( اٌصٛد ٚاٌضٛء)
ٚرذس٠غٙب ٌطالة اٌصف اٌشاثغ ٌّؼشفخ ِذ ٜفبػٍ١زٙب ػٍ ٝاٌطالة ف ٟاخزجبس اٌؼٍّ١بد اٌّؼشف١خ (
رزوش -ف – ُٙرطج١ك ) ٚل١بط ارغبٖ اٌزالِ١ز ٔحِ ٛبدح اٌؼٍ.َٛ
اعزخذَ اٌجبحش إٌّٙظ اٌٛصف ٟاٌزحٍ ٍٟ١ف ٟئػذاد لبئّخ ِزطٍجبد ( اٌزّ١ظ ) ٚرحٍ ً١اٌّحزٌّٕ ٜٛب٘ظ
اٌؼٍٚ ،َٛإٌّٙظ اٌزغش٠ج ٟف ٟرغش٠ت ٚحذح ِخزبسح رُ رٕظّٙ١ب ٚرط٠ٛش٘ب ف ٟضٛء اٌزّ١ض ٚرحذ٠ذ
ِذ ٜفبػٍ١زٙب ػٍ ٝرّٕ١خ اٌزحصٚ ً١االرغبٖ ٔحِ ٛبدح اٌؼٍ ، َٛوّب اعزخذَ اٌجبحش حغبة اٌّزٛعظ
اٌحغبثٚ ،ٟاالٔحشاف اٌّؼ١بسٚ ، ٞاخزجبس د) وأعبٌ١ت ئحصبئ١خ ف ٟدساعزٗ.
رٛصٍذ اٌذساعخ ئٌ ٝخش٠طخ اٌّفب٘ ُ١اٌؼٍّ١خ اٌز٠ ٟغت رضّٕٙ١ب ِحزِٕ ٜٛب٘ظ اٌؼٍ َٛف ٟاٌّشحٍخ
اٌضبٔ٠ٛخ ف ٟضٛء ِزطٍجبد ِغبي اٌّحزٌّ ٜٛششٚع اٌزّ١ض فِ ٟغبالد ( ػٍُ اٌح١بح ،ػٍُ األسض
ٚاٌج١ئخ ،ػٍُ اٌف١ض٠بء ،ػٍُ اٌى١ّ١بء) ،أظٙشد إٌزبئظ أْ ٕ٘بن لصٛسا فِ ٟحزِٕ ٜٛب٘ظ اٌؼٍَٛ
ثبٌّشحٍخ االثزذائ١خ  ،وّب رٛصٍذ اٌذساعخ ئٌ ٝأْ ٕ٘بٌه فشٚق راد دالٌخ ئحصبئ١خ ثِ ٓ١زٛعظ دسعبد
اٌّغّٛػخ اٌضبثطخ ٚاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٌصبٌح اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ،وّب أْ ٕ٘بن اسرفبع ٍِحٛظ
فِ ٟزٛعطبد دسعبد رالِ١ز اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فِ ٟم١بط االرغبٖ ٔحِ ٛبدح اٌؼٍ.َٛ
أٚصذ اٌذساعخ ثضشٚسح رضِّ ٓ١حزِٕ ٜٛب٘ظ اٌؼٍ َٛثبٌّشحٍخ االثزذائ١خ ٌٍّفب٘ ُ١اٌشئ١غ١خ ٚاٌفشػ١خ
ثخش٠طخ اٌّفب٘ ُ١اٌّمزشحخ ف ٟضٛء ِزطٍجبد ِششٚع اٌزّ١ض

.25دراسة ( الدىمش : ) 1667 ،

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى االنسجام في محتوى كتاب العموم لمصف التاسع بجزيئية في دولة

اليمن مع أغراض األىداف المحددة في المعايير الدولية لمتربية العممية  ،ومعرفة نقاط القوة والضعف

فييا.

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحميل كتاب العموم لمصف التاسع بجزئية في ضوء المعايير
القومية األمريكية لمتربية العممية  ،كما استخدم الباحث معادلة " كوبر " لحساب االتفاق بين تحميمين

لمباحث لحساب ثبات األداة  ،والنسب المئوية لمعرفة مدى االنسجام في كتاب العموم  .وتوصمت

الدراسة إلى أن كتاب العموم بحاجة إلى إعادة النظر فيو بحيث يكون أىدافو متسقة مع المعايير

الدولية  ،وأن يتم االعتماد عمى معايير عممية واضحة عند تطوير مناىج العموم .
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وأوصت الدراسة بضرورة إعداد دراسة مماثمة تستيدف محتوى كتب عموم لممرحمة االبتدائية.

.16دراسة ( السعدني : ) 1667 ،

ىدفت الدراسة إلى معرفة إذا ما كان العبء التعميمي لمحتوى كتب العموم بالثانوية العامة ىو

األساس في انخفاض نسبة طالب الشعبة العممية بالثانوية العامة في مصر ،أم أن ىناك سبباً آخر
غير العبء التعميمي .

واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ؛ حيث قام الباحث بتحميل محتوى كتب العموم ( األحياء –
الكيمياء – الفيزياء ) بالثانوية العامة  ،ومن ثم قام باستطالع آراء العينة والتي تضم طالباً ومختصين
وأساتذة جامعات وأولياء أمور .

واستخدم الباحث النسبة المئوية والتكرار كأساليب إحصائية  ،وتوصمت الدراسة إلى أن العبء
التعميمي لمحتوى كتب العموم بالثانوية العامة  ،من أىم األسباب الرئيسية لعزوف الطالب عن الدراسة

في شعبة العموم  ،وأن الفيزياء أكثر المقررات عبئا تعميميا عمى الطالب  ،يميو األحياء ثم الكيمياء ،
باإلضافة إلى أسباب أخرى منيا عدم وجود مزايا لطالب شعبة العموم والتكمفة العالية لمدراسة بالكميات

العممية .

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر بمحتوى العموم ( األحياء  ،الكيمياء  ،الفيزياء)  ،والتوسع في
إنشاء كميات عممية متخصصة جديدة.

.27دراسة( يخيتان : ) 1666 ،

ىدفت الدراسة إلى تقييم منياج العموم لممرحمة األساسية في فمسطين من الصف األول حتى

العاشر من وجية نظر مشرفي ومشرفات ومعممي ومعممات مادة العموم في محافظات شمال الضفة
الغربية .
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لبناء االستبانة التي تكونت من  73فقرة  ،موزعة عمى
خمسة مجاالت ىي ( األىداف  ،المحتوى  ،األنشطة  ،والتقييم  ،والعالقة بين المنياج وكل من

التكنولوجيا والمجتمع)  ،ثم وزعت االستبانة عمى  206معمم 193 ،معممة 17 ،مشرفاً 11 ،مشرفة .
واستخدمت الباحثة المتوسطات  ،والنسب المئوية  ،تحميل التباين  ،اختبار "ف" كأساليب إحصائية
لإلجابة عن تساؤالت البحث .
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وتوصمت الدراسة إلى فاعمية منياج العموم من وجية نظر المشرفين بمغت(  ، ) %75.76بينما بمغت
فاعميتو من وجية نظر المعممين(. ) 72.1

وأوصت الدراسة بأن يأخذ المنياج الفمسطيني لممرحمة األساسية بعين االعتبار التالي  ،زيادة الحصص

الدراسية لممنياج أو التقميل من حجم محتوى المنياج  ،ومراعاة الفروق الفردية لمطمبة عند التخطيط

لألنشطة  ،ومراعاة مستوى الطالب األكاديمية لدى وضع أىداف البرنامج .

.18دراسة ( فودة : ) 1666 ،

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعمية تنظيم محتوى منيج العموم بالصف الثالث المتوسط

بالمممكة العربية السعودية وفق نظرية " رايجموث " التوسعية في التحصيل الدراسي والتفكير الناقد ،

وميارة اتخاذ القرار لدى الطمبة المكفوفين .

واستخدم الباحث المنيج الشبة تجريبي من خالل عينة مقسمة إلى مجموعة تجريبية ومجموعة

ضابطة ،حيث قام الباحث بإعادة تنظيم محتوى وحدة (الطاقة وتحوالتيا وانتقاليا) وفق نظرية رايجموت
التوسعية ) ومن ثم تدريسيا لطالب المجموعة التجريبية  ،وتدريس طالب المجموعة الضابطة وفق
النظام الحالي لممقرر .

واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية لمحصول عمى نتائج الدراسة ،االنحراف المعياري ،
اختبار (ت)  ،والمتوسط الحسابي .
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي والتفكير

الناقد ،ولكن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية وبين المجموعة الضابطة في
مقياس اتخاذ القرار .

وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة  ،ومحاولة ضميم لممجتمع

بشكل ايجابي يزيد من تفاعميم .

.29دراسة ( رمضان : ) 1665 ،

ىدفت الدراسة إلى تقويم كتاب العموم بالصف السابع بفمسطين من وجية نظر المعممين

والمعمومات الذين قاموا بتدريس مقرر العموم لمصف السابع  ،وذلك تبعا لمتغيرات الجنس  ،المؤىل

العممي  ،الخبرة التدريسية  ،وعدد الدورات التدريبية التي شارك بيا المعمم .
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واستخدم الباحث المنيج الوصفي  ،حيث قام بتوزيع اإلستبانة مكونو من ( )62فقرة موزعة عمى

المجاالت التالية ( المظير العام لمكتاب  ،مقدمة الكتاب  ،محتوى الكتاب  ،الوسائل  ،األنشطة
الموجودة في الكتاب  ،مساىمة الكتاب في تنمية اتجاىات الطمبة نحو العموم  ،وسائل التقويم
المتضمنة في الكتاب  ،مالئمة عدد الحصص لممحتوى  ،وتوفرت المختبرات والمواد الالزمة لتنفيذ

األنشطة ومناسبة لغة الكتاب ) عمى عينة الدراسة المكونة من ( )24معمماً  )27( ،معممة .

وتوصمت الدراسة إلى أن مستوى تقدير المعممين لكتاب العموم كان مرتفعا بشكل عام  ،حيث بمغت

نسبة التقدير الكمية لمكتاب عمى جميع المجاالت (  ، )%71.1كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس  ،والمؤىل العممي  ،وسنوات الخبرة  ،والدورات التدريبية التي
شارك بيا المعممون عمى تقدير المعممين لكتاب العموم الذي قاموا بتدريسو .

وأوصت الدراسة بضرورة إشراك المعممين والمشرفين في تأليف الكتاب المدرسي  ،وضرورة تزويد
المدارس بحاجاتيا من المختبرات والوسائل التعميمية  ،كما أوصت بضرورة إجراء المزيد من األبحاث
والدراسات التقويمية لكتب العموم  ،وخاصة فيما يتعمق بمقروئية الكتاب وتحميل المحتوى .

.16دراسة ( المولو : ) 1664 ،

ىدفت الدراسة إلى تحديد التقديرات التقويمية لمحتوى مناىج العموم الفمسطينية لممرحمة العميا من

التعميم األساسي ( السابع -الثامن -التاسع ) في ضوء المستحدثات العممية العممية المعاصرة الواجب
توافرىا في محتوى المناىج ليذه الصفوف .

واستخدمت الباحثة المنيج التحميمي الوصفي  ،حيث أعدت قائمة المعايير لتصميم استبيان يتضمن

( مستحدثات البيئة والطاقة واالتصاالت وارتياد الفضاء واليندسة الوراثية والعموم الزراعية والعموم
الطبية ومستحدثات التربية العممية )  ،تم توزيعو عمى المعممين في المرحمة األساسية العميا .

وأوضحت نتائج الدراسة  :أن مستحدثات البيئة والطاقة واليندسة الوراثية والعموم الزراعية لم تؤخذ

درجة االىتمام المناسبة في محتوى المناىج  ،أما مستحدثات العموم الطبية توافرت بدرجة متوسطة ،
ومستحدثات االتصاالت وارتياد الفضاء والتربية العممية توافرت بدرجة جيدة .
وأوصت الدراسة باالىتمام بالمستحدثات البيئية ومستحدثات الطاقة واليندسة الوراثية والعموم

الزراعية واألرضية  ،كما أوصت الدراسة بان يتم تضمين المستحدثات بما يتناسب مع عمر الطالب
وقدراتو العقمية وواقع الثقافة السائدة في المجتمع الفمسطيني  ،وربط مناىج العموم بواقع القضايا العممية

في المجتمع الفمسطيني  ،تزويد الطالب  ،بما يحتاج من ميارات يدوية وعممية وعقمية تساعده في
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مجتمع يستخدم العمم والتكنولوجيا بشكل يومي  ،واستمرار تحميل وتقويم مناىج العموم في ضوء ما

يستجد من مستحدثات عممية وتكنولوجية .

.12دراسة( شبير : ) 1663 ،

ىدفت الدراسة إلى تقويم األنشطة العممية في مادة العموم لمصف السادس األساسي في محافظات

غزة  .واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث قامت الباحثة بإعداد أداة تحميل لتحميل

األنشطة العممية بكتاب العموم في ضوء معايير ينبغي مراعاتيا في األنشطة العممية  ،وقامت الباحثة

 أيضا  -بعمل مقابالت مع (  ) 95معمماً عموم لمصف السادس من مدارس الحكومة والوكالة  ،تماختيارىم بطريقة عشوائية ( طبقية )  ،حيث استخدمت الباحثة النسب المئوية كأساليب احصائية .

8توصمت الدراسة الى التوصل الى من المعايير لألنشطة العممية ( عنوان النشاط ،أىداف النشاط،
قائمة المواد واألدوات ،الخطوات اإلجرائية ،تصميم الجداول ،تفسير الجداول ،الصور والرسوم،

األسئمة ،أسئمة توسيع المفيوم).

بمغت نسبة المعايير التي يجب توافرىا في األنشطة العممية لكتاب العموم الوحدة االولى%50

والثانية  %50.84والثالثة  %54.5والرابعة  %54.2والخامسة . %41

وأوصت الدراسة بأن تُقمص عدد وحدات الكتاب  ،وزيادة حصص العموم ،وتخفيف العبء عن
المدرسين  ،لكي يستطيعوا تنفيذ األنشطة العممية مع الطالب .

.11دراسة ( . ) 1663 ، Michael

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويم منيج األحياء في جامعة أوىايو ،في ضوء المعايير القومية

لمعموم ،واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي  ،حيث قام بتطبيق تدريس منيج األحياء الذي يراعي
المعايير القومية عمى عينة الطمبة  ،وحاول الباحث أن يقيس أثر كل من المحتوى واالستراتيجيات

والتقويم مقارنة بالمنيج الذي ال يراعي المعايير القومية ،مقارنة  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن التطور

الكبير الذي حل عمى منيج األحياء الذي يراعي المعايير القومية ،مقارنة بالمنيج الذي ال يراعي تمك
المعايير  ،حيث إن لتمك المعايير تأثي اًر ايجابياً عمى مخرجات التعميم والتعمم .
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التعقيب عمى دراسات المحور الثاني :

من العرض السابق لمدراسات يتضح ما يمي -:
 -تنوعت أىداف الدراسات السابقة  ،حيث ىدفت بعض الدراسات إلي تقويم محتوى المناىج في

ضوء معايير وتوجيات عالمية  ،منيا دراسة (الشيري  )2010 ،ودراسة (عبدالسالم )2007 ،

ودراسة (الدىمش  ، )2007 ،ودراسات ىدفت إلى تقويم محتوى المناىج في ضوء الثقافة

العممية او المفاىيم العممية مثل دراسة (عبد الحافظ  )2009 ،ودراسة (عطيو ، )2008 ،
ودراسات ىدفت إلى تقويم محتوى المنياج في ضوء متطمبات التنور الصحي  .بينما ىدفت

دراسات اخرى إلى تطوير محتوى مناىج العموم  ،مثل دراسة (طالب  )2009 ،ودراسة

(عمى احمد  ، )2008 ،ودراسات ىدفت إلى اعادة بناء وحدات دراسية لمحتوى مناىج االحياء

إلى مثل دراسة ( معوض  ، ) 2009 ،وبناء وحدات دراسية في محتوى منياج الفيزياء مثل

دراسة (البعمي  ، )2006 ،بينما ىدفت دراسة (شبير  )2003 ،إلى تقويم االنشطة العممية .

 اتبعت معظم الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي منيا دراسة (شبير ، )2003 ،دراسة(المولو ، )2004 ،دراسة (رمضان ، )2005 ،دراسة (بخيتان ، )2006 ،دراسة (السعدني،
 ، )2007دراسة (الدىمش ، )2007 ،دراسة (شحيبر ، ) 2007 ،دراسة (الرائقى، )2008 ،

دراسة (ابو جحجوح ، )2008 ،دراسة (عمى احمد ، )2008 ،دراسة (عطيو ، )2008 ،دراسة
(المقطري ، )2009 ،دراسة (طالب ، )2009 ،دراسة (شحادة  ، )2009 ،دراسة (عبد
الحافظ ، )2009 ،دراسة (الشيري ، )2009 ،دراسة ( الزىراني ) .

 بينما استخدمت كل من دراسة (عبدالسالم )2007 ،ودراسة (البعمي ، )2006 ،دراسة ( فودة ، ) 2006المنيج التجريبي  ،وشبو التجريبي .

 تنوعت أدوات الدراسة في الدراسات السابقة ما بين أداة تحميل محتوى منيا دراسة (الدىمش، ، )2007ودراسة (ابو جحجوح ، )2008 ،دراسة (المقطري ، )2009 ،دراسة (محجز،
 ، )2009دراسة (الشيري ، )2009 ،دراسة (الزىراني ، )2010 ،ودراسات استخدمت
االستبيانات منيا دراسة (طالب ، )2009 ،دراسة (شحادة )2009 ،ودراسات استخدمت

االختبار المعرفي مثل دراسة(معوض ، )2009 ،ودراسة (محجز ، )2009 ،ودراسات

استخدمت مقاس االتجاه مثل دراسة(معوض. )2009 ،
 -تنوعت عينة الدراسة في الدراسات السابقة  ،حيث تمثمت

في محتوى الكتب مثل دراسة

(رمضان( ، )2005 ،الدىمش ، )2007 ،دراسة (ابو جحجوح ، )2008 ،بينما تمثمت عينة
- 53 -

الدراسة في دراسات اخرى من معممي ومعممات او مشرفي ومشرفات منيا دراسة ( ،شبير،
 ، )2003دراسة (المولو ، )2004 ،دراسة (بخيتان ، )2006 ،ودراسات اخرى كانت عينة

الدراسة فييا طالب وطالبات منيا (محجز ، )2009 ،دراسة (شحادة . )2009 ،
 -تنوعت المعالجات واالساليب االحصائية وفقا لطبيعة المشكمة واالدوات المستخدمة .
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التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن ىناك تبايناً في أىداف الدراسات السابقة وان تشابيت

في تناوليا لمجال العموم – واألحياء ومجال المعايير العالمية الخاصة بالمحتوى .

 استخدمت المعايير القومية األمريكية لمتعرف عمى مدى توافرىا في محتوى مناىج العمومكدراسة (بن السعيد ، )2011،ودراسة (الشعيمي ، )2008 ،ودراسة (المولو، )2007 ،ودراسة

(خطايبة والشعيمي، )2007:ودراسة(الشايع وعقل ، )2006،ودراسة (الشايع وشنيان،)2006،
والحكم عمى مدى مراعاة محتوى المناىج في الدراسات الىم المعايير العالمية.

 استخدمت المعايير القومية االمريكية لمعرفة مدى اكساب الطالب مفاىيم وميارات عمميةجيدة كدراسة ( ، 2001 )Leonardوالتي تيدف إلى معرفة مدى تأثير المادة العممية التي
تشمل المعايير الخاصة بالمحتوى ( )NSESعمى تعمم مفاىيم وميارات االستقصاء العممي

لدى المرحمة الثانوية بالواليات المتحدة األمريكية.

 -ىدفت بعض الدراسات السابقة إلى تقويم محتوى مناىج العموم في مجموعة مختمفة من

المعايير غير المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( ،)NSESفدراسة (الزىراني )2010،
ىدفت إلى تقويم محتوى مقررات العموم لممرحمة الوسطى في ضوء معايير  ، Timssبينما

ىدفت دراسة (عبد الحافظ )2009 ،إلى تقويم محتوى كتب العموم في ضوء المعايير الروسية،
ودراسة (انصيو )2009 ،ىدفت إلى تقويم محتوى منياج العموم في ضوء المعايير االسترالية.

 -ىدفت بعض الدراسات السابقة إلى بناء وحدات دراسية وبناء قوائم ألىم المواضيع التي يجب

تضمينيا في محتوى المقررات لعموم االحياء  ،فدراسة ( الشيري  ) 2009 ،ىدفت الى بناء

قائمة بأىم مستحدثات عمم األحياء وأخالقياتو  ،بينما دراسة (معوض )2009،ىدفت إلى بناء
وحدة دراسية في محتوى البيولوجي لمصف العاشر في ضوء المستحدثات البيوتكنولوجية .

 بعض الدراسات استخدمت لتطوير محتوى مناىج العموم وفق بعض المشاريع العالمية مثلدراسة ( احمد  ، ) 2008 ،ودراسة ( طالب . ) 2009 ،
 بعض الدراسات اتجيت إلى معرفة آراء المعممين في مناىج العموم ومحتواىا  ،مثل دراسة(الرائقي  ، ) 2008 ،ودراسة ( شحيبر  ، ) 2007 ،ودراسة ( يخيتان . ) 2006 ،
 أوضحت بعض الدراسات أن نسبة توافر المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESكانتمتوسطة مثل دراسة (بن السعيد  )2011 ،ودراسة (المولو  )2007 ،بينما كانت نسبة توافر
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المعايير القومية في دراسات أخرى متدنية  ،مثل دراسة ( الشعيمي  )2008 ،ودراسة (الشايع

والعقيل . )2006 ،

اوجة استفادة الباحثة من الدراسات السابقة.

واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة التالي -:
 -المساعدة عمى صياغة أسئمة الدراسة .

 االستفادة من إجراءات الدراسة وبناء أداة الدراسة . التعرف عمى المنيج العممي المستخدم في الدراسات المشابية وىو المنيج الوصفي التحميمي . -التعرف عمى األساليب االحصائية .

 التعرف عمى مراجع ساعدت الباحثة في الحصول عمى المعرفة . -المساىمة في تحديد االطار النظري لمدراسة .

- 56 -

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 منيج الدراسة . عينة الدراسة . أدوات الدراسة . صدق أداة الدراسة . ثبات أداة الدراسة . خطوات الدراسة . -المعالجات اإلحصائية .
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
تعرض الباحثة في ىذا الفصل اإلجراءات التي قامت بيا  ،لتنفيذ الدراسة والتي تشمل منيج
الدراسة  ،عينة الدراسة  ،أدوات الدراسة  ،صدق أداة الدراسة  ،ثبات أداة الدراسة  ،خطوات الدراسة ،
والمعالجات اإلحصائية المستخدمة  .وفيما يمي عرض تفصيمي لمعناصر السابقة -:

أوال  :منيج الدراسة :

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي(أسموب تحميل المحتوى)  ،لتحميل محتوى موضوعات

األحياء لمصفوف التاسع والعاشر وتحميل محتوى منياج األحياء لمصفوف الحادي عشر والثاني عشر

في ضوء المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية (، )NSESحيث وجدت الباحثة أن

المنيج

الوصفي التحميمي ىو األنسب لإلجابة عن أسئمة الدراسة ألنو يعتمد عمى جمع الحقائق والمعمومات ،
ثم تحميميا ومقارنتيا وتفسيرىا .
فالمنيج الوصفي التحميمي(أسموب تحميل المحتوى) ىو" المنيج الذي يتناول دراسة أحداث
وظواىر وممارسات كائنة ،وموجودة ومتاحة لمدراسة والقياس كما ىي

دون تدخل الباحث في

مجرياتيا ،ويستطيع الباحث أن يتفاعل معيا فيصفيا ويحمميا" ( األغا)47:1997،

كما يؤكد (طعيمة )84:2004 ،أن أسموب تحميل المحتوى يستخدم في تحميل المقررات الدراسية،
بيدف إصدار حكم بشأن توافق ىذه المقررات الدراسية مع المعايير العامة لممناىج الدراسية  ،والتي

ينبغي أن يمتزم بيا أي منيج دراسي بوجو عام .

ثانيا  :عينة الدراسة :

تكونت عينة الدراسة من موضوعات األحياء في محتوى منياج العموم لمصف التاسع والعاشر ،

المتمثمة في الوحدة الثانية (أجيزة جسم اإلنسان) من محتوى الكتاب األول لمصف التاسع والوحدة

السابعة(النبات الزىري وتركيبة) المتمثمة في محتوى الكتاب الثاني لمصف التاسع  ،والوحدة الرابعة

(أجيزة جسم اإلنسان) في محتوى منياج الكتاب األول لمصف العاشر و الوحدة الخامسة( الوراثة )
في محتوى منياج الكتاب الثاني لمصف العاشر  ،كما تكونت العينة من محتوى منياج األحياء

لمصفين الحادي عشر والثاني عشر  ،المتمثمة في محتوى الكتاب المقرر األول والثاني لمصف الحادي

عشر ومحتوى كتاب الصف الثاني عشر .
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ثالثا  :أدوات الدراسة :

اعتمدت الباحثة عمى أداة رئيسة واحدة لإلجابة عن تساؤالت البحث( مدى توافر معايير

( )NSESفي محتوى منياج األحياء لمصفوف (  ) 12 – 9في فمسطين  ،فاألداة المستخدمة عبارة
عن قائمة تشمل أربع مجاالت من مجاالت المحتوى في المعايير القومية األمريكية الخاصة لمصفوف

(  ) 12 - 9المجاالت التي تحتوييا األداة ىي ( مجال عموم الحياة – مجال االستقصاء العممي،

مجال العمم من منظور شخصي واجتماعي  -مجال تاريخ العمم )  ،كما تحتوى عمى ىدف التحميل،
عينة التحميل ،وحدة التحميل  ،فئات التحميل  ،ضوابط عممية التحميل  ،كما تحتوى األداة عمى مقياس

ثالثي ليحدد درجة توافر المعايير الرئيسية والفرعية في محتوى منياج األحياء لمصفوف (،)12–9

والمستويات ىي ( متوفر بدرجة كبيرة – متوفر بدرجة متوسطة – متوفر بدرجة ضعيفة أو معدوم ) ،
وقد استفادت الباحثة من دراسة (بن السعيد  ) 111:2011 ،في وصفيا لكل مستوى  -درجة من

المستويات الثالثة وىي كما يمي :

جدول رقم ()2
الدرجة
متوفر بدرجة كبيرة
متوفر بدرجة متوسطة
متوفر بدرجة ضعيفة – أو غير متوفر

درجة التوافر
يتوفر المعيار في المحتوى مع أمثمة وأنشطة وبشكل واضح وصريح .
يتوفر المعيار عن طريق فقرة صريحة  ،لكن دون التطرق إلى التفسير

الالزم في المحتوى  ،أو ذكر أمثمة ونشاط عميو .

ذكر بشكل محدود أو بصورة ضمنية  ،أو لم يتم ذكره في المحتوى .

وفيما يمي عرض لمخطوات التي قامت بيا الباحثة لموصول إلى تصميم أداة تحميل المحتوى بصورتيا

النيائية.

 .1إعداد قائمة بالمعايير ( )NSESالخاصة بالمحتوى لمصفوف ( )12-9في مجاالت ( معايير عموم
الحياة – معايير االستقصاء العممي  ،معايير العمم من منظور شخصي واجتماعي -ومعايير
تاريخ العمم ) .

 الصورة األولية لقائمة المعايير.

قامت الباحثة بالحصول عمى معايير المحتوى الخاصة بالصفوف ( )12-9بمشروع المعايير القومية

األمريكية لمتربية العممية ( )NSESمن كتاب  National Science Education Standardوالمتوفر عمى
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الموقع االلكتروني ) )htt:\\ www.nap.edu\readingroom\book\nsesممحق رقم ( )1وبترجمة تمك

المعايير والتي تكونت في صورتيا األولية من أربعة مجاالت  ،يندرج تحت كل مجال عدد من

معيار يندرج تحتيا عدد من المواصفات المعيارية (معيار فرعي) بمغ
المعايير  ،بمغ مجموعيا ()16
اً
مجموعيا ( ،)160وىي كما يمي :

مجال عموم الحياة :

معيار فرعياً .
يتضمن (  ) 5معايير رئيسية  ،ويندرج تحتو ( ) 65
اً

 مجال االستقصاء العممي:

معيار فرعياً.
يتضمن (  )2معيارين رئيسين ،ويندرج تحتو ()29
اً

 مجال تاريخ وطبيعة العموم:

معيار فرعياً.
يتضمن ( )3معايير رئيسية ،ويندرج تحتو ( )22
اً

 مجال العموم في المنظورين الشخصي واالجتماعي.
معيار فرعياً.
يتضمن ( )6معايير رئيسية  ،ويندرج تحتو ()44
اً

 ضبط القائمة:

تم إعداد القائمة في صورتيا األولية  ،وتم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين المختصين في

تدريس العموم والمختصين في المناىج وطرق تدريس والمختصين بالمغة االنجميزية في الجامعات

الفمسطينية  ،ممحق رقم (  ) 2لتأكد من صدق األداة الظاىري  ،ومطابقة النسخة العربية لما ورد في
النسخة بالمغة االنجميزية  ،وفي ضوء المالحظات التي أبداىا المختصون ،تم إجراء التعديالت

المتعمقة بالصياغة والترجمة.

 الصورة النيائية لقائمة المعايير :

بعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمون والمتعمقة بإعادة الصياغة والترجمة  ،تم وضع

القائمة في صورتيا النيائية  ،وتكونت من ( )4مجاالت رئيسية  ،يندرج تحت كل مجال عدد من

معيار  ،يندرج تحتيا عدد من المواصفات المعيارية (معيار فرعي)
المعايير  ،بمغ مجموعيا ( ) 16
اً
بمغ مجموعيا ( .) 160
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ثانيا  :بناء أداة التحميل :

تم بناء أداة تحميل المحتوى  ،حيث تضم األداة قائمة معايير المحتوى لمصفوف (، )12-9

مكونو من أربعة مجاالت  ،يندرج تحت كل مجال مجموعة من المعايير الرئيسية التي يندرج تحت كل
معيار رئيسي مجموعة من المعايير الفرعية .

كما تحتوى األداة عمى مقياس ثالثي المستوى ( يتوفر بدرجة كبيرة – يتوفر بدرجة متوسطة – متوفر

بدرجة ضعيفة  /غير متوفر) ؛ ليحدد مدى توافر المعايير الفرعية لكل محتوى منياج األحياء لكل
صف من الصفوف (. )12-9
وقد حددت دراسة كل من ( بن السعيد  ) 2011 ،ودراسة ( الزىراني  ) 2010 ،معيار التحميل كما

يمي .

 -متوفر بدرجة كبيرة من ( )%75الى (. )%100

 متوفر بدرجة متوسطة من ( )%50الى اقل من (. )%75 متوفر بدرجة ضعيفة  /غير متوافر من ( )%25الى اقل من ( . )%50وفيما يمي وصف لعناصر األداة :

 .2ىدف عممية التحميل :

تيدف عممية التحميل إلى تحديد مدى توافر المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية (، )NSES

ووفق القائمة المعدة سابقا  ،في محتوى منياج األحياء لمصفوف (. )12-9

.2عينة التحميل :
 تمثمت عينة التحميل في جميع موضوعات منياج األحياء المقررة عمى طمبة صفوف ()12-9في المنياج الفمسطيني لمعام  ، 2011المتمثمة في الوحدة الثانية (أجيزة جسم اإلنسان) من

محتوى الكتاب األول لمصف التاسع والوحدة السابعة (النبات الزىري وتركيبة)  ،المتمثمة في

محتوى الكتاب الثاني لمصف التاسع  ،الوحدة الرابعة (أجيزة جسم اإلنسان) في محتوى الكتاب

األول لمصف العاشر والوحدة الخامسة (الوراثة)  ،في محتوى الكتاب الثاني لمصف العاشر  .و

محتوى منياج الصفين الحادي عشر والثاني عشر  ،المتمثمة في محتوى الكتاب المقرر األول

والثاني لمصف الحادي عشر و محتوى كتاب المقرر الصف الثاني عشر .
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 .1فئات التحميل :

تم تحميل المحتوى في ضوء قائمة المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( )NSESالمعدة

سابقا  ،ووضع أمام فئات التحميل مقياس مدرج بثالثة مستويات ىي ( :متوفر بدرجة كبيرة – متوفر
بدرجة متوسطة – متوفر بدرجة ضعيفة أو معدوم) .

 .3وحدة التحميل :

اعتمدت الباحثة الفقرة كوحدة في تحميل المحتوى وىي " أي وحدة صغيرة ذات معنى " (طعيمة ،

 )1992 : 104والتي  ،يتم تحميل المحتوى بناء عمى توافر المعايير في كل فقرة من فقرات عينة

الدراسة .

 .4ضوابط عممية التحميل :

 تم التحميل في ضوء قائمة معايير المحتوى لمصفوف ( )12-9المعايير القومية األمريكية لمتربيةالعممية ( )NSESلمجاالت (عموم الحياة – االستقصاء العممي  ،العمم من منظور شخصي
واجتماعي  -تاريخ العمم) .

 جرى التحميل في إطار محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )12-9لمعام الدراسي ، 2011المتمثمة في الوحدة الثانية (أجيزة جسم اإلنسان) من محتوى الكتاب األول لمصف التاسع

والوحدة السابعة (النبات الزىري وتركيبة)  ،المتمثمة في محتوى الكتاب الثاني لمصف التاسع ،
الوحدة الرابعة (أجيزة جسم اإلنسان) في محتوى الكتاب األول لمصف العاشر والوحدة الخامسة

(الوراثة)  ،في محتوى الكتاب الثاني لمصف العاشر  .و محتوى منياج الصفين الحادي عشر
والثاني عشر  ،المتمثمة في محتوى الكتاب المقرر األول والثاني لمصف الحادي عشر و محتوى

كتاب المقرر الصف الثاني عشر .

 -اشتمل التحميل عمى الرسومات واألشكال واألنشطة  ،وىل تعمم  ،وأسئمة الفصل .

 .5صدق التحميل :

تم عرض األداة في صورتيا األولية عمى مجموعة من محكمين ومختصين في العموم وفي

المناىج وطرق التدريس والمغة االنجميزية  ،ممحق رقم ( ، )2لتقدير صدق األداة  ،حيث يقصد

بالصدق (أن تقيس األداة ما وضعت لقياسو فقط ،دون زيادة أو نقصان ( .األستاذ واألغا ،
 ، )104:2004وقد قامت الباحثة بالتعديل بناء عمى مالحظات لجنة التحكيم لتصل الباحثة لمصورة

النيائية لألداة  ،ممحق رقم (. )2
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 .6ثبات التحميل :

ويقصد بالثبات "الحصول عمى نفس النتائج  ،عند تكرار القياس  ،باستخدام نفس األداة في نفس

الظروف" ( األغا . ) 120 : 1997 ،

ولمتأكد من ثبات أداة البحث  ،قامت الباحثة بحسابو بطريقين ىما .

أ .الثبات عبر األفراد :

وىو عبارة عن حساب معامل الثبات بين محممين مختمفين يقومان بالتحميل بطريقة متماثمة

لموضوع معين  ،حيث قامت الباحثة بتحميل محتوى الوحدة الخامسة ( الوراثة) من كتاب الصف

العاشر الجزء الثاني  ،ثم قامت مدرسة عموم ( ىبة عميان) بالتحميل  ،مستخدمة طريقة مماثمة لوحدة
(الوراثة) من كتاب الصف العاشر الجزء الثاني .
بعد ذلك قامت الباحثة باستخدام معادلة ىولستي لحساب معامل الثبات عبر األفراد .

معامل الثبات =

عدد الفئات التي اتفق عمييا الباحثان

(عدد الفئات التي اتفق عمييا الباحثان +عدد الفئات التي اختمفا عمييا )

والجدول رقم ( )2يوضح نقاط االتفاق واالختالف ومعدل االتفاق بين المحممين في مجاالت(عموم
الحياة  ،تاريخ العمم ،العمم من منظور شخصي واجتماعي ،االستقصاء العممي) والمجموع الكمي لوحدة

الو ارثة.

جدول رقم ()1

يوضح نقاط االتفاق بين التحميمين( الثبات عبر األفراد)
المجاالت

تكرار االتفاق

تكرار االختالف

المجموع

معدل االتفاق

عموم الحياة

60

5

65

%92.3

تاريخ العمم

18

4

22

%81.18

40

4

4

االستقصاء العممي

22

7

29

%75.8

المجموع

140

20

160

%85

العمم من منظور

شخصي واجتماعي

%90.9

ويتضح مما سبق أن معامل الثبات الكمي = ،%85وىي نسبة مناسبة تسمح باستخدام اداة التحميل .
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ب .الثبات عبر الزمن :
وفييا جرى حساب معامل الثبات باختالف عامل الزمن ؛ حيث قامت الباحثة باختيار وحدة
دراسية  ،ىي الوحدة الخامسة (الوراثة) من كتاب الصف العاشر الجزء الثاني  ،وتحميميا في ضوء أداة
تحميل المحتوى  ،وبعد ثالثة أسابيع  ،قامت الباحثة بالتحميل مرة أخرى لموحدة الدراسية السابقة  ،ثم

جرى حساب معامل االتفاق بين التحميمين  ،وذلك باستخدام معادلة ىولستي .

والجدول رقم ( )3يوضح نقاط االتفاق واالختالف  ،وىو االتفاق عبر الزمن في المجاالت ( عموم

الحياة  ،تاريخ العمم  ،العمم من منظور شخصي واجتماعي واالستقصاء العممي )  ،والمجموع الكمي
لوحدة الوراثة .

جدول رقم()3

يوضح نقاط االتفاق بين التحميمين(الثبات عبر الزمن)
المجاالت

تكرار االتفاق

تكرار االختالف

المجموع

معدل االتفاق

عموم الحياة

58

7

84

%89.1

تاريخ العمم

16

1

11

%96.9

42

3

4

%93.2

االستقصاء العممي

14

5

19

%81.7

المجموع

243

27

266

%88.9

العمم من منظور

شخصي واجتماعي

يتضح من جدول ( )3أن معامل االتفاق الكمي  ، %88.9وىي نسبة عالية تسمح باستخدام اداة
التحميل .

 -7خطوات عممية التحميل-:

أ .قراءة المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية الخاصة بالمحتوى لمصفوف ( )12-9قراءة جيدة
عدة مرات .

ب .قراءة جيدة لعينة الدراسة  ،وتأمل كل ما جاء فييا من رسومات ،وأنشطة  ،وىل تعمم ،واألسئمة،
وأخد فكرة جيدة عن محتوى المنياج وما يحتويو .
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ج .رصد نتائج التحميل  ،وذلك من خالل تحديد مدى توافر المعايير في محتوى المنياج  ،وذلك

بوضع عالمة (√) في المكان المناسب( المستوى المناسب ) متوفر بشكل كبير -متوفر بشكل

متوسط – متوفر بشكل قميل أو معدوم ممحق رقم (. )3

د .حساب عدد المعايير الفرعية المتوفرة بشكل كبير وبشكل وسط .

ه .حساب نسبة المعايير المتوفرة في المحتوى لكل مجال من المجاالت األربعة .

خطوات تنفيذ الدراسة :

 -االطالع عمى البحوث والدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة بالدراسة الحالية .

 الحصول عمى قائمة المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( )NSESالخاصة بالمحتوىممحق رقم ( ، )1وترجمتيا .

 تجييز القائمة لممعايير بالصورة األولية  ،تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين والمختصينفي العموم والمختصين بالمغة االنجميزية  ،والمختصين بالمناىج وطرق تدريس العموم  ،ممحق

رقم ( ، )2لمتأكد من صدق األداة .

 تجييز القائمة النيائية لممعايير بعد إدخال التعديالت المقترحة بإعادة الصياغة لممعايير. وضع قائمة المعايير في صورة بطاقة محتوى  ،بحيث تحتوى عمى بعدين ىما :أ .عمود :يسجل فييا المعايير الرئيسية والفرعية .
ب .صف :يسجل فييا درجة توافر المعايير الرئيسية والفرعية لكل محتوى منياج لكل صف
دراسي ،وىو مقياس ثالثي يضم (متوافر بشكل كبير -متوافر بشكل متوسط – متوافر بشكل
ضعيف أو معدوم) .

 -التأكد من ثبات األداة ( الثبات عبر األفراد -الثبات عبر الزمن ) .

 تحميل محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )12-9في ضوء المعايير القومية لمتربية العممية(. )NSES

 -رصد النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا .

 -وضع التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة .

المعالجات اإلحصائية.

لإلجابة عن أسئمة الدراسة  ،تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية :
 معادلة ( ىولستي ) لحساب معامل الثبات .-

النسب المئوية لمعرفة نسبة توافر المعايير في محتوى المنياج الفمسطيني لموضوعات

األحياء لمصفوف ( . )12-9
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتيا
 نتائج السؤال األول ومناقشتيا . السؤال الثاني ومناقشتيا . السؤال الثالث ومناقشتيا . ممخص نتائج الدراسة . توصيات الدراسة . -مقترحات الدراسة .
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا.

يشمل ىذا الفصل عرضاً لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة  ،والمتمثمة في اإلجابة عن أسئمة

الدراسة  ،وذلك من خالل ما أسفرت عنو تطبيق أداة الدراسة وتحميل بياناتيا احصائياً .
وفيما يمي عرض تفصيمي لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة ومناقشتيا .

السؤال األول الذي ينص عمى :

 ما المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( )NSESالخاصة بمحتوى مناىج االحياء لمصفوف(  ) 12-9؟

لإلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة بالحصول عل قائمة معايير المحتوى الخاصة بالصفوف

( )12-9بمشروع المعايير القومية االمريكية لمحتوى العموم – االحياء  ،وذلك من خالل الموقع
االلكتروني ) (hpp://www.nap.edu/readingroom/books/nsesومن كتاب

National Science

 Education Standardsالمنشور عمى ذلك الموقع  .حيث قامت الباحثة بترجمة المعايير  ،مستعينة

بمكتب سالم لمترجمة والمغات  ،ومن ثم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين من المختصين بالمغة
االنجميزية  ،والمختصين بالعموم  ،والمختصين بالمناىج وطرق التدريس  ،لقياس صدق األداة التي

تتضمن المعايير  ،ولمتأكد من الترجمة ووضوحيا ،وتكونت القائمة في صورتيا النيائية بعد التحقق

من ثبات األداة من أربعة مجاالت (عموم الحياة –االستقصاء العممي -تاريخ وطبيعة العمم -العمم من
المنظور الشخصي واالجتماعي) يندرج تحت االربعة مجاالت (  ) 16من المعايير الرئيسة  ،ويندرج

تحت كل معيار رئيسي عدد من المعايير الفرعية  ،التي بمغ عددىا ( )160وىي كالتالي :
 محور عموم الحياة :
معيار فرعياً .
يتضمن (  ) 5معايير رئيسية  ،ويندرج تحتو ( ) 65
اً
 محور االستقصاء العممي :
معيار فرعياً .
يتضمن (  ) 2معيار رئيسي  ،ويندرج تحتو ( ) 29
اً
 محور تاريخ العمم :
معيار فرعياً .
يتضمن (  ) 3معيار رئيسي  ،ويندرج تحتو ( ) 22
اً
 محور العمم من منظور شخصي واجتماعي :
معيار فرعياً .
يتضمن (  ) 6معيار رئيسي  ،ويندرج تحتو ( ) 44
اً
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السؤال الثاني الذي ينص :

ما مدى توافر المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية ( )NSESبمحتوى منياج األحياء بفمسطين

لمصفوف (  ) 21-9؟
إجابة السؤال الثاني :

لإلجابة عن السؤال الثاني قامت الباحثة بحساب نسبة المعايير الفرعية المتوافرة في كل مجال
من مجاالت (عموم الحياة -االستقصاء العممي -العموم من منظور شخصي واجتماعي -تاريخ العمم)،

كما في الجدول رقم (  ، ) 4الذي يبين نتائج تحميل محتوى مناىج األحياء لمصفوف ()12-9

بفمسطين في ضوء المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية الخاصة بالمحتوى .
جدول ()4

نتائج تحميل محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )21-9بفمسطين في ضوء المعايير القومية
األمريكية لمتربية العممية :

المعايير
الفرعية

مجاالت

لمجاالت

العموم في
ضوء

()NSES

عموم

الحياة
االستقصاء
العممي

الصف التاسع

الصف العاشر

الصف

الحادي عشر

الصف

الكمي

الثاني عشر

المعايير

النسبة

المعايير

النسبة

المعايير

النسبة

المعايير

النسبة

المتوفرة

المتوفرة

المتوفرة

المتوفرة

المتوفرة

المتوفرة

المتوفرة

المتوفرة

المعايير
الكمية

المتوفرة

النسبة الكمية
المتوفرة

65

22

%26.1

21

%28.4

34

%51.3

43

%66.2

66

%91.3

19

25

%52.7

16

%68.9

16

%68.9

16

%68.9

16

%68.9

تاريخ
وطبيعة
العمم

العمم من
منظور

شخصي

11

44

النسبة الكمية لممعايير

12

%95.4

21

%54.5

22

%56

22

%56

12

%95.4

26

%11.7

6

%23.6

24

%32.8

22

%15

28

%46.9

57

%35.6

56

%32.1

79

%49.3

85

%53.2

229

%74.3
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يتضح من الجدول رقم ( )4أن نسبة توافر معايير ( )NSESفي محتوى منياج األحياء لمصفوف

( ،)12-9في مجاالت ( عموم الحياة – تاريخ وطبيعة العمم -االستقصاء العممي – العمم من منظور
شخصي واجتماعي) مجتمعة

بمغت ( ، )%74.3حيث تراوحت نسبة التوافر

الدراسية ما بين ( %18.4إلي  )%95.4في المجاالت السابقة .

حسب الصفوف

ويبين الجدول رقم ( )4أن نسبة توافر كافة المعايير في الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر
والثاني عشر كانت كالتالي (  ، ) %53.1 ، %49.3، %31.2 ، %35.6ويالحظ أن نسبة
توافر كافة المعايير لمصف التاسع والعاشر ( )%31.2 ، %35.6؛ حيث كانت أقل من نسبة

توافرىا في الصفين الحادي عشر والثاني عشر ( ،)%53.1،%49.3ويرجع ذلك إلى أن مقرر العموم

لمصف التاسع والعاشر يشمل بعض وحدات عموم حياة  ،وليس وحدات الكتاب كافة  ،في حين أن

مقرري العموم لمصفي الحادي عشر والثاني عشر كانت محتوياتيا موضوعات أحياء .

ويتضح من الجدول السابق أن نسبة التوافر لمعايير المحتوى لمجاالت(عموم الحياة -االستقصاء

العممي -تاريخ وطبيعة العمم -العمم من منظور شخصي واجتماعي)  ،كانت تتراوح ما بين منخفضة
ومتوسطة وكبيرة في محتوى منياج األحياء لمصفوف (. )12-9

كما يتضح أن محتوى عموم الحياه لمصف الثاني عشر يحتوى عمى نسبة متوسطة (، )%66.1

وىي اعمي نسبة توافر لممعايير الخاصة بمجال عموم الحياة بين الصفوف الدراسية(  ، )12-9بينما
توجد أقل نسبة توافر لمعايير عموم الحياة بالصف التاسع  ،والتي بمغت ( ،)%16.2أما نسبة تواجد

المعايير بالصف العاشر والحادي عشر  ،فكانت (  ، )%52.3،%18.4ويرجع ذلك إلى أن محتوى
منياج العموم لمصف التاسع والعاشر تتضمن عمى بعض وحدات عموم األحياء ؛ حيث يتم تناول

موضوعات الكيمياء والفيزياء ضمن محتوى منياج العموم الذي يدرس لتمك الصفوف من خالل

مقررات العموم

 ،بينما مقرري الصفين الحادي عشر والثاني عشر كل محتواىما عبارة عن

موضوعات أحياء.
أما نسبة توافر معايير االستقصاء العممي  ،فكانت تتراوح ما بين(  )%68.9 -%51؛ حيث
وجد أن نسبة توافر المعايير متساوية في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بنسبة

( ، )%68.9وىي نسبة متوسطة  ،بينما بمغت في الصف التاسع( ، )%51حيث يتضح أن ىناك
تركيز عمى االستقصاء العممي واكساب مياراتو لمطالب في المرحمة الثانوية .
اً

ونجد أن نسبة توافر المعايير في مجال تاريخ وطبيعة العمم تراوحت ما بين (، )%95.4-%50

ونجد أعمى نسبة توافر لمعايير مجال تاريخ وطبيعة العمم في الصف التاسع  ،بمغت ( )%95.4وىي
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متوفرة بدرجة كبيرة  ،بينما كانت اقل نسبة توافر ليا فكانت بالصف الحادي عشر والثاني عشر نسبة

توافر المعايير ( ، )%50بينما نسبة توافر المعايير لمصف العاشر ( ، ) %54.5وىي نسبة قريبة من
نسبة توافر المعايير بالصف الحادي عشر والثاني عشر  ،وترجع نسبة توافر معايير مجال تاريخ العمم

بالصف التاسع إلى ( )%95.4إلى احتواء مقرر الصف التاسع عمى وحدة دراسية عن تاريخ العمم

وطبيعتو ،بينما لم تشمل مقررات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر عمى وحدات دراسية

خاصة بتاريخ وطبيعة العمم  ،وانما تم تضمينو خالل الوحدات الدراسية الخاصة بمجاالت أخرى،
واحتواء بعض موضوعاتو ضمن مواد دراسية أخرى .

أما نسبة توافر المعايير لمجال العمم من منظور شخصي واجتماعي تراوحت ما بين (% 13.6

 ، ) %31.8-حيث كان أعمى توافر ليا في الصف الحادي عشر بنسبة( )%31.8وىي نسبة

منخفضة  ،بينما كانت أقل نسبة توافر لممعايير بالصف العاشر ؛ حيث بمغت ( )%13.6وىي نسبة
منخفضة جدا  ،أما نسبة توافر المعايير لمصف التاسع والثاني عشر  ،فكانت( ، ) %25 -%22.7
ويالحظ أن نسبة توافرىا في الصفوف متقاربة  ،وأنيا نسبة منخفضة ،حيث لم يتضمن محتوى المنياج
معايير مجال العمم من منظور شخصي واجتماعي بشكل كافي ،حيث تم احتواء بعض موضوعاتو في

محتوى منياج الثقافة العممية .
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جدول رقم ()5
نتائج تحميل محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )21-9لمجال عموم الحياة
المعايير الرئيسية

لمعايير المحتوى لمجال
عموم الحياة

عدد المعايير
الفرعية

التاسع

العاشر

الحادي
عشر

الثاني
عشر

العدد الكمي
المتوفر

النسبة
الكمية

الخمية

28

6

4

19

18

27

%96.4

األساس الجزيئي لموراثة

7

0

6

0

7

7

%100

التطور البيولوجي

12

3

1

7

4

7

%58.3

الموارد والطاقة

10

2

0

2

9

9

%90

8

0

1

6

5

7

%87.5

65

11

12

34

43

60

%92.3

%16.2

%18.4

%52.3

%66.1

سموك الكائنات الحية

( الجياز العصبي )
الكمي
النسبة الكمية

%92.3

يتضح من الجدول رقم ( )5أن نسبة توافر معايير لمجال عموم الحياة مجتمعة تراوحت ما بين

( ، )%71 -%17.8حيث كانت نسبة توافر المعايير لمجال عموم الحياة في الصفوف التاسع
والعاشر والحادي عشر والثاني عشر كانت(  ) %66.1 ، %52.3 ، %18.4 ، %16.2ويالحظ

أعمى نسبة توافر لمعايير عموم الحياة في الصف الثاني عشر حيث بمغت ( ، )%66.1بينما أقل

نسبة توافر لمعايير مجال عموم الحياة كانت بالصف التاسع حيث بمغت( ،)%16.2بينما كانت نسبة

توافر لممعايير بالصفوف العاشر والحادي عشر

( . )%52.3 ،%18.4

ويالحظ أن نسبة توافر المعايير في الصفين التاسع والعاشر أقل من نسبة توافرىا في الصفين الحادي
عشر والثاني عشر  ،ويرجع ذلك إلى أن مقرري الصفين الحادي عشر والثاني عشر يتضمن وحدات

تتضمن موضوعات أحياء وليس جميع الوحدات تتضمن موضوعات أحياء  ،بينما مقرر الصفين

الحادي عشر والثاني عشر كل محتواىما وحدات تتضمن موضوعات أحياء .
يبين جدول رقم ( )5أن نسبة ( )%92.3من المعايير القومية األمريكية الخاصة بالمحتوى – لمجال
عموم الحياة الخمسة الرئيسية مجتمعة متوافرة في محتوى منياج األحياء لمصفوف ( ، )12-9وىذه

النسبة موزعة عمى المعايير الرئيسية لمجال عموم األحياء ،حيث بمغت نسبة توافر معيار األساس
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الجزيئي لموراثة ( )%100وىي أعمى نسبة بين المعايير الرئيسية لعموم الحياة  ،حيث توفرت جميع

المعايير الفرعية لمعيار األساس الجزيئي لموراثة في الصف الثاني عشر  ،حيث استفاض المحتوى
بالتركيز عمى معيار األساس الجزيئي لموراثة في الصف الثاني عشر  ،في حين لم يتم تضمين أي

معيار من المعيار األساس الجزيئي لموراثة في الصف التاسع والحادي عشر  ،وتم تضمين ستة
معايير من أصل سبعة معايير في الصف العاشر  ،ولكن لم يكن تضمينيا بدرجة كافية واستفاضة

واسعة مثمما تم تضمينو في الصف الثاني عشر  ،وترى الباحثة أنو ال يوجد توزيع جيد لمعيار

األساس الجزيئي لموراثة عمى الصفوف الدراسية ،حيث لم يتم التطرق لمعيار األساس الجزيئي لموراثة
في الصف التاسع أو الحادي عشر  ،وانما تم تركيزه بكثافة في الصف الثاني عشر  ،حيث ال يوجد

معيار االستمرار وتتابع لممعمومات بصورة جيدة  ،مما يؤدي إلى صعوبة في فيم موضوعات عمم
الوراثة عمى الطالب في آن واحد ،وكثرة الموضوعات في الصف الثاني عشر .

كما يتضح من الجدول أن معيار الخمية قد توفر بنسبة ( )%95.5وىي المرتبة الثانية بين

معايير عموم الحياة  ،حيث نجد أن أغمب المعايير الفرعية لمعيار الخمية قد توافر في محتوى المنياج
لمصفوف ( ، )12-11كما يتضح من الجدول أنو لم يتم التركيز عمى معيار الخمية في محتوى منياج

األحياء لمصفوف التاسع والعاشر ؛ حيث توفر عدد قميل من المعايير الفرعية لمعيار الخمية الرئيسي ،
بينما تم تضمين محتوى منياج األحياء لمصف الثاني عشر بشكل كافي وجيد حيث توفر معظم

المعايير الفرعية لمعيار الخمية الرئيسي ،وترى الباحثة أن المحتوى غير متوفر فيو معيار التتابع
واالستم اررية لمموضوعات بشكل جيد لمصفوف الدراسية .

أما معيار الموارد الطاقة قد توفر بنسبة ( )%90وىي المرتبة الثالثة بين معايير عموم الحياة  ،حيث

توفرت معظم المعايير الفرعية لممعيار في الصف الثاني عشر ولم يتوفر أي معيار في الصف

العاشر  ،وتوفر معيارين من أصل عشرة معايير في الصف التاسع والحادي عشر ،حيث لم يراعي
توزيع الموضوعات بشكل جيد عمى الصفوف الدراسية .

وكما يتضح من الجدول أن معيار سموك الكائنات الحية توفر بنسبة ( ، )%87.5وقد توفرت معظم
المعايير الفرعية في الصف الحادي عشر والثاني عشر  ،بينما لم يتم تضمين المعايير الفرعية في
الصف التاسع وتضمن معيار واحد في الصف العاشر .

كما يتضح من رقم ( )5أن معيار التطور البيولوجي  ،قد بمغت نسبة المعايير الفرعية(، )%58.3
وىي نسبة متوسطة  ،حيث توفرت اكبر عدد من المعايير في الصف الحادي عشر بينما كان عدد

المعايير الفرعية في الصفوف التاسع والعاشر ضئيمة .
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تضمين محتوى منياج األحياء الفمسطيني لممعايير القومية األمريكية

وترى الباحثة ضرورة

لمتربية العممية بنسبة أعمى حيث تعتبر المعايير القومية األمريكية من المعايير العالمية والتي تيتم
الدول األخرى بيا  ،وأن يراعى توزيع لممعايير عمى محتوى الصفوف الدراسية بحيث ال تكون نسبة
المعايير مرتفعة في صف دراسي واحد ومنخفضة في صف دراسي آخر مما يسبب عبئ نفسي

ودراسي من المحتوى عمى الطالب .

جدول رقم ()6
نتائج تحميل محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )21-9لمجال االستقصاء العممي
المعايير الرئيسية

عدد

لممحتوى لمجال

االستقصاء العممي
المعايير الضرورية

المعايير

التاسع

العاشر

الفرعية

الحادي
عشر

الثاني
عشر

العدد الكمي
المتوفر

النسبة
الكمية

22

12

17

17

17

17

%77

فيم االستقصاء العممي

7

3

3

3

3

3

%42

الكمي

29

15

20

20

20

20

%68.9

%51.7

%68.9

%68.9

%68.9

لعمل استقصاء عممي

النسبة الكمية

%68.9

يتضح من الجدول رقم ( )6أن نسبة ( )%68.9من المعايير القومية ( )NSESلمجال

االستقصاء العممي مجتمعة متوافرة في محتوى منياج األحياء لمصفوف ( ، )12-9وقد تراوحت نسبة

المعايير في مجال االستقصاء العممي

لمصفوف( )12-9ما بين ( ، )%68.9 - %51.7وكانت

أعمى نسبة لتوافر المعايير في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر حيث بمغت ()%68.9

بينما كانت أقل نسبة توافر لممعايير بالصف التاسع بمغت ( )%51.7؛ حيث يالحظ انو لم يكن ىناك
تضمين ٍ
كاف لممحتوى بمعيار االستقصاء .
ويالحظ من الجدول رقم ( )6أن نسبة توافر المعايير بالصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر

اكثر من نسبة توافرىا بالصف التاسع ،وترجع الباحثة ذلك إلى اىتمام المنياج الفمسطيني بالبحث

العممي واالستقصاء والتركيز عمية في مراحل التعميم العميا .
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كما يتضح من جدول( )6أن نسبة المعايير التي توفرت في المعيار الرئيسي (المعايير الضرورية

لعمل االستقصاء العممي) بمغت ( ، )%77ونسبة توافر معيار فيم االستقصاء العممي بمغت ()%42

 ،وترى الباحثة أنو ال يوجد توازن في محتوى المنياج الفمسطيني ؛ حيث يركز عمى معيار ضرورة
عمل االستقصاء العممي أكثر من معيار الفيم الحقيقي لالستقصاء .

كما يتضح من الجدول أن ىناك توازناً لتوافر المعايير الفرعية من الصفوف العاشر والحادي عشر

والثاني عشر ؛ حيث كانت (  )17،17،17معيا ار فرعيا  ،بينما كانت نسبة توافر المعايير الفرعية

لمصف التاسع ( )12معيا ار فرعيا وأقل من نسبة توافرىا لمصفوف األخرى .

ومما سبق يتضح أن نسبة توافر المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESفي محتوى منياج األحياء

لمجال االستقصاء لمصفوف (  )12-9نسبة متوسطة (. )%68.9

وترى الباحثة ضرورة تركيز محتوى منياج األحياء لمصفوف (  )12-9عمى االستقصاء العممي  ،ألنو
ييدف إلى تنمية ميارات الطالب واكسابيم ميارات التفكير العميا وتنمية قدرتيم عمى تطبيق األفكار

العممية .

كما يالحظ من الجدول أن توافر المعايير الفرعية لفيم االستقصاء العممي كانت متساوية في كافة

الصفوف ( )12-9حيث توفر ( )3معايير في كل صف .
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جدول( )7
نتائج تحميل محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )21-9لمجال تاريخ وطبيعة العمم
المعايير الرئيسية

الحادي

الثاني

العدد الكمي

النسبة

عشر

عشر

المتوفر

الكمية

العمم كمسعى إنساني

8

6

5

4

3

6

%75

طبيعة المعرفة العممية

8

8

4

4

4

8

%266

األبعاد التاريخية

6

5

3

3

4

5

%83.3

الكمي

11

12

21

22

22

29

%86.3

%95.5

%54.5

%56

%56

لممحتوى لمجال تاريخ
وطبيعة العمم

عدد المعايير
الفرعية

النسبة الكمية

التاسع

العاشر

%86.3

يتضح من الجدول رقم (  )7أن نسبة (  )%86.3من المعايير القومية ( )NSESلمجال تاريخ وطبيعة

العمم مجتمعة متوافرة في محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )12-9وىي نسبة متوفرة بدرجة كبيرة.

كما يتضح من الجدول رقم ( )7أن نسبة توافر المعايير لمجال تاريخ وطبيعة العمم لمصفوف تراوحت

بين ( ، )%95.5-%50حيث كانت أعمى نسبة توافر لممعايير بالصف التاسع بمغت (، )%95.5

وأقل نسبة توافر لممعايير كانت بالصف الحادي عشر والثاني عشر(  ،)%50بينما بمغت نسبة توافر
المعايير بالصف العاشر (. )%54.5
ويبين الجدول أن نسبة توافر المعايير بالصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر متوسطة  ،بينما
توافرىا بالصف التاسع ( )95.5بدرجة كبيرة  ،وذلك ألن مقرر الصف التاسع يحتوى عمى وحدة

خاصة بتاريخ وطبيعة العمم .

و يتضح أن المعيار الرئيسي

طبيعة المعرفة العممية قد توافرت جميع

المعايير الفرعية لو

( ،)%100ثم يميو معيار األبعاد التاريخية لمعمم بنسبة ( ،)%83.3ثم العمم كمسعى إنساني
بنسبة( )%75وىو أقميا توافر .

كما يتضح من الجدول أن ىناك عدم اتزان في توزيع المعايير الفرعية لمجال تاريخ وطبيعة العمم  ،إذ

إن نسبة توافر المعايير ( )NSESفي محتوى منياج الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر نسبة
متوسطة ،بينما توافر المعايير ( )NSESفي الصف التاسع بدرجة كبيرة .
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وترى الباحثة ضرورة التوازن بين معايير تاريخ وطبيعة العمم في محتوى المنياج لمصفوف ()12-9

بحيث يكون ىناك توازن بين نسبة المعايير الفرعية عمى الصفوف الدراسية ،كما ترى الباحثة ضرورة
تضمين موضوعات خاصة أكثر تعمقا وشمولية تتضمن معيار العمم كمسع إنساني ،وتبين دور العمماء

السابقين في التطور العممي  ،وتظير األساليب العممية التي اتبعوىا لموصول لممعرفة العممية .

جدول رقم()8

نتائج تحميل محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )21-9لمجال العمم من منظور شخصي
واجتماعي
المعايير الرئيسية لمعايير المحتوى
لمجال العمم من منظور شخصي
واجتماعي

عدد المعايير
الفرعية

التاسع

العاشر

الحادي
عشر

الثاني عشر

العدد الكمي
المتوفر

النسبة
الكمية

الصحة الشخصية والبيئة

25

9

3

8

5

9

%66

النمو السكاني

5

6

6

6

6

6

%6

الموارد الطبيعية

4

6

2

2

6

2

%15

جودة البيئة

4

6

6

1

6

1

%56

األخطار الطبيعية " صنع اإلنسان"

9

6

2

1

1

1

%11.1

7

2

2

2

4

4

%57.2

44

26

6

24

22

28

%46.9

%11.7

%23.6

%32.8

%15

العمم والتكنولوجيا في مواجية

التحديات المحمية والوطنية والعالمية
الكمي
النسبة الكمية

%46.9

يتضح من الجدول رقم ( )8أن نسبة (  )%40.9من المعايير القومية ( )NSESلمجال العمم من
منظور شخصي واجتماعي مجتمعة متوافرة في محتوى منياج األحياء لمصفوف (  )12-9وىي نسبة

منخفضة ،حيث كانت نسبة توافر كافة المعايير في الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني
عشر كالتالي  ، %25 ، %31.8 ، %13.6 ، %22.7ويالحظ أن نسبة توافرىا في جميع
الصفوف السابقة متقاربة وىي نسب منخفضة .

- 76 -

كما يتضح أن ىذه النسب موزعة عمى المعايير الرئيسية لمجال العمم من منظور شخصي واجتماعي،

حيث بمغت نسبة المعايير الفرعية لمعيار الصحة الشخصية والبيئية ( ، )%60وىي نسبة متوسطة ،
ولكنيا تحتل المرتبة األولى من بين نسبة المعايير الرئيسية األخرى ،ثم يميو في المرتبة الثانية معيار
العمم والتكنولوجيا في مواجية التحديات ؛ حيت بمغت نسبة توافره (  ،)%57.1في حين بمغت نسبة

توافر معيار جودة البيئة ( ،)%50ونسبة توافر معيار الموارد الطبيعية ( ، )%25ونسبة توافر معيار

األخطار الطبيعية ( ،)%22.2أما النمو السكاني فكانت نسبتو ( )%0؛ حيث يتم تناول مواضيع
النمو السكاني واألخطار الطبيعية في مواد دراسية أخرى  ،مثل الجغرافيا الطبيعية والتي تدرس في

مرحمة الثانوية في المنياج الفمسطيني.
ومما سبق يتضح أن نسبة توافر المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESفي محتوى منياج

األحياء لمصفوف لمجال العمم من منظور شخصي واجتماعي (  )12-9نسبة منخفضة  ،إذ يجب
عمى واضعي المناىج مراعاة تضمين معايير العمم من منظور اجتماعي وشخصي بطريقة أكثر تعمقا

وشموليو .

السؤال الثالث الذي ينص عمى :

ما االختالف بين محتوى معايير ( )NSESالخاصة بموضوعات( عموم األحياء – االستقصاء

العممي -تاريخ وطبيعة العمم – العمم من منظور شخصي واجتماعي) ومحتوى منياج األحياء
الفمسطيني لمصفوف ()21-9؟

إجابة السؤال الثالث :

لإلجابة عن السؤال الثالث قامت الباحثة بتحميل محتوى منياج األحياء لمصفوف ( ، )12-9وذلك
لمتعرف عمى الموضوعات التي يتضمنيا محتوى منياج األحياء ،حيث وجدت الباحثة أن محتوى
منياج األحياء يتضمن موضوعات خاصة بمجال عموم الحياة موزعة عمى ثالث عشرة وحدة دراسية

لمصفوف ( ، )12-9بينما لم يتضمن منياج األحياء وحدات دراسية أو موضوعات خاصة بمجال

العمم من منظور شخصي واجتماعي ،واالستقصاء العممي ،حيث يتم تضمينو داخل وحدات
وموضوعات األحياء ولكن ليس بموضوعات مستقمة او وحدات مستقمة .

كما تضمن محتوى منياج األحياء لمصفوف(  )12-9وحدة دراسية في الصف التاسع بالجزء األول-
بمجال تاريخ وطبيعة العمم .
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صنفت الموضوعات الذي احتواىا محتوى منياج األحياء تحت مجالين فقط ىما:
 مجال عموم الحياة .

 تاريخ وطبيعة العمم .

أوال :عموم الحياة :

يتضمن محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )21-9مواضيع رئيسية ىي :
 .1الوراثة .
 .2الخمية .

 .3العمميات الحيوية .

 .4أجيزة جسم اإلنسان .

 .5الكائنات الحية الدقيقة .
 .6الفقاريات و الالفقاريات .

 .7النبات الزىري وتركيبة .

.2الوراثة .

يتضمن المواضيع التالية.

 الحموض النووية :

 أنواعيا  ،تركيب الحموض النووية ( )DNA-RNAآلية تضاعف الحمض النووي . DNA -نسخ  ، mRNAأنواع  ، mRNAوظيفة كل نوع .

 مفيوم الطفرات :

 تعريف الطفرة – االختالالت الوراثية عند اإلنسان  -الظفرات الكروموسومية  -مفيوم الطفراتالكروموسومية  -االختالالت الوراثية  -انواع االختالالت الجينية – أمثمة عمى أمراض وراثية

ناتجة عن اختالالت بالطفرات الجينية  -العوامل المؤدية لحدوث الطفرات  -أنواع الطفرات

الكروموسومية  -أمثمة عمى الطفرات الكروموسومية .
 -األمراض الوراثية األخرى .

 مفاىيم :
-

الوراثة المندلية  -الجينات المتماثمة – الجينات المتخالفة – الجين السائد – الجين المتنحي –

الطرز الجينية – الطرز الشكمية -السيادة التامة – قانون انعزال الصفات – الكر وموسومات –
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العوامل الوراثية – صفات وراثية في اإلنسان مندلية – صفات وراثية في اإلنسان غير مندلية-

الصفات المرتبطة بالجنس – االستنساخ.

* الكرموسومات:
-

تركيب الكروموسومات – عدد الكروموسومات في الكائنات الحية المختمفة  -االنقسام المنصف

– مراحمة – اىميتو .

 تجارب مندل:

 النتائج التي توصل إلييا مندل من خالل تجاربو  -تطبيقات عمى قوانين مندل لموراثة– تأثيرالبيئة عمى ظيور الصفات الوراثية .

 قانون مندل األول ( انعزال الصفات) – صفات مندلية لدي اإلنسان – االحتماالت في الوراثة. قانون مندل الثاني( التوزيع المستقل) – التمقيح التجريبي . صفات غير مندلية – السيادة غير تامة – الجينات القاتمة -اآلليات المتعددة -تفاعل الجينات-معرفة صفات اإلباء من األبناء -الجينات المتعددة -الكروموسومات الجنسية – الكروموسومات
المرتبطة بالجنس -الصفات المرتبطة بالجنس – االرتباط والعبور – خريطة الجينات .

 تطبيقات عمم الوراثة :
 مفيوم االستنساخ – أنواع االستنساخ -مصطمح الجينوم -مشروع الجينوم البشري -أىدافمشروع الجينوم البشري -مفيوم ىندسة الجينات -تطبيقات عمى ىندسة الجينات -المنتوجات

المعدلة وراثيا – مخاطر المنتوجات المعدلة وراثيا -بصمة  - DNAاليندسة الوراثية .
 الشيفرة الوراثية – الشيفرة الوراثية لألحماض النووية .

..1الخمية .

يتضمن المواضيع التالية -:
 التركيب الكيميائي لمادة الحياة لمخمية ( البروتوبالزم ) . المركبات غير العضوية  :ماء – الدور الحيوي لممياه في الخمية – األمالح  ،الدور الحيويلممالح في الخمية .
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 المركبات العضوية  :الكربوىيدرات – تصنيف الكربوىيدرات -تركيب الكربوىيدرات األحادية-أمثمة عمى الكربوىيدرات األحادية – تركيب الكربوىيدرات الثنائية – أمثمة عمى الكربوىيدرات
الثنائية  -الكربوىيدرات المتعددة عمى الكربوىيدرات المتعددة – األىمية الحيوية لمكربوىيدرات .

 الميبيدات  :أنواع الميبدات – تركيب الدىون والزيوت -تركيب الميبدات المفسفرة -الستيرويدات-األىمية الحيوية لميبيدات .
 البروتينات  :تركيب البروتينات -الحموض األمينية األساسية  ،الحموض األمينية غيراألساسية – األنزيمات -تركيب األنزيمات -طبيعة عمل األنزيمات -طريقة عمل األنزيم-
االرتباط بين المواد المتفاعل وبين المواقع النشطة في التفاعالت -العوامل المؤثرة في عمل

االنزيم – درجة الح اررة – درجة الحموضة -الحموض النووية .
استخدامات الطاقة في الخمية .

 -أشكال الخاليا :

 حجوم الخاليا -أنواع الخاليا -الخاليا بدائية النوي وتركيبيا -الخاليا حقيقة النوى وتركيبيا.أجزاء الخمية

 -السيتوبالزم :

 -تعريف السيتوبالزم -المواد المكونة لمسيتوبالزم وىي :

تركيب الشبكة األندوبالزمية -وظيفة الشبكة األندوبالزمية – الريبوسومات – تعريفيا – تركيبيا-

وطيفة الريبوسومات .

 جياز غولجي -تركيبة -وظيفة جياز غولجي . -أجسام الحالة – تركيبيا -وظيفة أجسام الحالة.

 البيروكسيسومات -تركيبيا -وظيفة البيروكسسومات. المايتوكوندريا -تركيبيا – وظيفة المايتوكوندريا. البالستيدات -تركيبيا -وظيفة البالستيدات. الفجوات الخموية – تركيبيا – وظيفتيا. الييكل الخموي -تركيبة -وظيفتو. -المريكزات -تركيبيا -وظيفتيا.

 األىداب واألسواط -تركيبيا -وظيفتيا. -لغشاء البالزمي -تركيبة – وظيفتو.
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 -النواة – تركيبيا -وظيفتيا.

سطح الخمية:

 -الجدار الخموي -تركيبة -وظيفتو.

 الغالف الجوي -تركيبتو -وظيفتو.انتقال المواد عبر األغشية الخموية :
تضمن المواضيع التالية -:

 -االنتشار -مفيومة -آلية انتقال المواد باالنتشار.

 الخاصية االسموزية -مفيوم الخاصية االسموزية -آلية انتقال المواد بالخاصية االسموزية. االنتشار المسيل – مفيوم االنتشار المسيل -آلية انتقال المواد باالنتشار المسيل. -النقل النشط – مفيوم النقل النشط – آلية انتقال المواد بالنقل النشط.

.3العمميات الحيوية في الخمية :
تتضمن المواضيع التالية-:

البناء الضوئي :
معادلة التفاعل الضوئي -التفاعالت الضوئية -دور األطياف الضوئية التي ليا عالقة
بالتفاعالت الضوئية -تركيب البالستيدات الخضراء في عممية البناء الضوئي -تحويل الطاقة

الضوئية إلى طاقة كيميائية -المسارالال حمقي االلكتروني النتقال الطاقة الضوئية – المسار

الحمقي االلكتروني النتقال الطاقة – عمميات التفاعالت الضوئية – امتصاص الضوء -نقل

اإللكترونات -انتاج األكسجين -تكوين . ATP

التفاعالت الالضوئية -تثبيت -: CO2

حمقة كالفن – مكان حدوث حمقة كالفن – مراحل حمقة كالفن  :تثبيت الكربون – االختزال – إعادة
تصنيع مستقبل . CO2

 العوامل الخارجية المؤثرة في معدل عمميات البناء الضوئي .التنفس الخموي -:

 معادلة التنفس الخموي . مراحل التنفس الخموي – مرحمة التحمل الغاليكولوجي -تحول البيروفيت إلى استيل مرافق اإلنزيم( أ ) – حمقة كربس -سمسمة نقل اإللكترون -تكوين  - ATPحساب كمية الطاقة الناتجة من
تحمل جزئ غموكوز .
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 التخمر – تعريف التخمر  -مكان حدوث التخمر -التخمر المبني – الحاالت التي تحدث فيياحاالت التخمر -المواد الناتجة من عممية التخمر المبني -التخمر الكحولي -تعريف التخمر

الكحولي – الحاالت التي يحدث فييا التخمر الكحولي -المواد الناتجة من عممية التخمر

الكحولي.

 -التكامل بين عمميتي البناء الضوئي والتنفس الخموي.

تصنيع البروتينات في الخمية -:

 -لمحة تاريخية عن العالقة بين الجين والبروتين

 الشفرات الوراثية التي تشفر الحموض النووية – الكودونات التي تشفر كل حمض نووي-كودونات اإليقاف -كودونات البدء.

مراحل بناء البروتين :

 نسخ  mRNAمن  DNAكالتالي . نسخ الشيفرة الوراثية – الية نسخ  RNAالرسول – مرحمة البدء -مرحمة االستطالة -مرحمةاإلنياء -مرحمة االضافة – اىمية االنترونات في الخمية – عممية ترجمة المعمومات من لغة
جزيئية ألخرى – مراحل عممية الترجمة – مرحمة بدء السمسمة – مرحمة االستطالة -مرحمة
االنتياء -مواقع الترجمة .

 نسخ  RNAالناقل – نسخ  RNAالرايبوسومي . -تركيب الرايبوسوم – مواقع االرتباط عمى الرايبوسوم .

 مراحل تكوين البروتين الفعال من عديد الببتيد – االلتفاف -اإلضافة -المعالجة . تأثير الطفرات عمى عممية بناء البروتين  :المستويات التي يحدث عمييا الطفرات -طفراتاالزاحة – طفرات االستبدال .

..4أجيزة جسم اإلنسان -:
تتضمن المواضيع التالية :

 -انواع االنسجة المكونة لجسم اإلنسان -:

 -االنسجة الطالئية :أماكن تواجدىا – تركيبيا – وظيفتيا – أنواع األنسجة الطالئية.

 -األ نسجة الضامة  :أماكن تواجدىا في الجسم -تركيب النسيج الضام -انواع النسيج الضام.
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الجياز اليضمي :

 أجزاء الجياز اليضمي  :الفم وتركيبة -البمعوم شكمو وتركيبو -المريء شكمو وتركيبو -المعدةشكميا وتركيبيا  -االمعاء الدقيقة وتركيبيا  -االمعاء الغميظة وتركيبيا .

 األجزاء المصاحبة لمجياز اليضمي  :الكبد شكمو والدور الذي يقوم بو -البنكرياس والدور الذييقوم بو .

ىضم الطعام وامتصاصو :

 آلية ىضم الطعام وامتصاصو في الفم  -آلية ىضم وامتصاص الطعام في المعدة  -آلية ىضموامتصاص الطعام في األمعاء الدقيقة – آلية ىضم وامتصاص الطعام في األمعاء الغميظة .

أنواع المواد الغذائية :

 الكربوىيدرات وأنواعيا – أمثمة األطعمة التي تحتوى عمى كربوىيدرات – أىمية الكربوىيدرات . المواد الدىنية -أنواع المواد الدىنية – أمثمة عمى المواد الغذائية التي تحتوى عمى مواد دىنية –أىمية الدىون .

 البروتينات – أمثمة عمى األطعمة التي تحتوى عمى مواد غذائية تحتوى عمى بروتينات  -أىميةالبروتينات .

 العناصر واألمالح المعدنية – أنواع األمالح – أمثمة عمى األمالح المعدنية والعناصر -الدورالحيوي لألمالح والعناصر المعدنية في الخمية .

 -األمالح والدور الحيوي ليا .

 -األلياف وأىميتيا لجسم اإلنسان .

المشكالت الصحية التي تصيب الجياز اليضمي :

 -تسوس األسنان واألسباب المؤدية ليا -الوقاية من تسوس األسنان .

 القرحة – األسباب المؤدية إلى القرحة – الوقاية من حدوث القرحة . اإلسيال – األسباب المؤدية إلى اإلسيال . -السمنة – ألسباب المؤدية إلى السمنة .

 جياز الدو ارن :
مكونات جياز الدوران :
القمب :
-

كيفية حصول القمب عمى األكسجين والغداء الالزم .
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-

الية نبض القمب -قياس نبضات القمب .

تركيب القمب( الحجرات – الصمامات -وظيفة كل من الحجرات والصمامات -الدورة الدموية

الصغيرة – الدورة الدموية الكبرى .

األوعية الدموية :

تركيب األ وعية الدموية :
تركيب الشرايين  -دور الشرايين في نقل الدم  -تركيب األوردة  -دور األوردة في نقل الدم –

االختالف بين الشرايين واألوردة من حيث التركيب والوظيفة .

مكونات الدم :

 خاليا الدم الحمراء -آلية تكوين الخاليا الحمراء في جسم اإلنسان– وظيفة الخاليا الدم الحمراء . خاليا الدم البيضاء – أنواع خاليا الدم البيضاء -آلية تكوين خاليا الدم البيضاء في جسماإلنسان -وظيفة الخاليا الدم البيضاء .

 البالزما مكوناتيا( المواد العضوية – المواد الغير عضوية) اىمية كل مكون من مكوناتالبالزما .

 الصفائح الدموية  -عددىا في خمية الدم – آلية تخثر الدم . -آلية اتزان السوائل بالجسم .

فصائل الدم -:

 نظام ( – )BOالنظام الرايزيسي -تأثير العامل الرايزيسي عمى نجاح عممية الحمل – نقل الدم -اإلجراءات الصحية المتبعة عند نقل الدم .

المشكالت الصحية التي تواجو جياز الدوران :
 أمراض القمب واألوعية الدموية – أسباب أمراض القمب واألوعية الدموية . -أمراض ضغط الدم – مسببات ارتفاع ضغط الدم .

 -الدوالي – األسباب – أعراض المرض -األساليب المتبعة لتخفيف حدة المرض .

أمراض الدم :

 االنيميا – أسبابو – الوقاية منو . -الموكيميا – اآلثار الصحية التي تظير نتيجة لممرض عمى اإلنسان .
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الجياز الميمفي :
تركيب الجياز الميمفي :

 -تركيب األوعية الميمفية – تركيب الخاليا الميمفية وأنواعيا – تركيب األنسجة الميمفية .

األعضاء الميمفية :
-

الطحال – شكمو -موقعو في الجسم – وظيفتو .
نخاع العظام ووظيفتو .

العقد الميمفيو -شكميا -وظيفتيا -أماكن تواجدىا .

الغدة الزعترية -شكميا – وظيفتيا .

خطوط الدفاع في الجسم :

 -أنواع خطوط الدفاع العام في الجسم – ووظيفة كل نوع .

 -أنواع خطوط الدفاع الخاص في الجسم – وظيفة كل نوع .

 أشكال المناعة بالجسم ( الخمقية – المكتسبة ) – الية اكتساب كل منيا لمجسم – ووظيفة نوعمن أشكال المناعة .

 تركيب األجسام المضادة – تركيب البروتينات المناعية في الجسم – وظيفة كل نوع من أنواعالبروتينات المناعية .

االختالالت المناعية -:

 أمراض الحساسية  ،أسبابيا – اختالالت نقص المناعة وأسبابيا . -انتقال الميمف داخل األوعية الميمفية .

 الجياز التنفسي -:
تركيب الجياز التنفسي :

 األنف التركيب والوظيفة  -البمعوم التركيب والوظيفة – الحنجرة  ،التركيب والوظيفة  -القصبةاليوائية التركيب والوظيفة  -الرئتين  -التركيب والوظيفة .

 الحركات التنفسية  :الشييق وآلية دخول اليواء إلى الرئتين -الزفير وآلية خروج اليواء منالرئتين .
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آلية تبادل الغازات في الجسم -:

 تنظيم عممية التنفس -العامل الكيميائي المتحكم بتنظيم نسبة األكسجين بالدم -العاملالعصبي المتحكم بتنظيم نسبة األكسجين بالدم .

ظواىر مرتبطة بالجياز التنفسي -:

 -التثاؤب وأسبابو – السعال وأسبابو  -العطس وأسبابو .

المشكالت الصحية لمجياز التنفسي :

 التيابات القصبة اليوائية والرئتين -األسباب -الوقاية – العالج . -األزمة الصدرية – األسباب – الوقاية .

 -تمف أغشية الحويصالت اليوائية ( األمفيزيميا) – األسباب المؤدية إلى حدوث األمفيزيميا .

 -الجيازان التناسميان والتكاثر :

 -االنقسام المنصف – تكوين البويضات – تكوين الحيوانات المنوية.

 الجياز التناسمي الذكري – تركيبو ( الخصيتان -األنابيب الناقمة -الغدد الممحقة – القضيب)– وظيفة كل جزء من أجزاء الجياز التناسمي األنثوي .

 الجياز التناسمي األنثوي – شكمة – تركيبو كل من (المبيضان – قناتا المبيض – الرحم –الميبل) -وظيفة كل جزء من أجزاء الجياز التناسمي األنثوي– البموغ ومراحل الدورة الشيرية.

 االخصاب – مراحل تكوين الجنين – تغذية الجنين -الوالدة – مراحل الوالدة . -التوائم – أنواع التوائم .

 -الرضاعة الطبيعية وفوائدىا .

المشاكل الصحية المتعمقة باألجيزة التناسمية :
 -الحصبة األلمانية – أسبابيا – الوقاية منيا .

 - -السرطان – أنواع سرطان الجياز التناسمي .

األمراض التي تنتقل بواسطة األجيزة التناسمية :

 اإليدز – كيفية انتقالو – الوقاية من اإلصابة بو . -السيالن  -كيفية انتقال المرض – الوقاية منو .

 القواعد الصحية التي يجب اتباعيا لممحافظة عمى األجيزة التناسمية .- 86 -

الجياز البولي :

تضمن المواضيع التالية.

الجياز البولي

 الكميتان – مكانيما في جسم اإلنسان – تركيبيما – وظيفتيما . الحالبان – تركيبيا – وظيفتيما . -المثانو – تركيبيا – وظيفتيا .

 تركيب الوحدة األنبوبية الكموية . -تكوين الفضالت النيتروجينية  -تكوين البول -إعادة االمتصاص – اإلفراز األنبوبي .

مشكالت صحية ليا عالقة بالجياز البولي :

 الفشل الكموي -آلية التعامل مع المرضي المصابين بالفشل الكموي لمتخمص من الفضالت . -حصى الكمى – أسبابيا – الطرق الصحية المتبعة لمتخمص من حصى الكمى .

 الجياز الييكمي :

يتضمن المواضيع التالية :

 وظائف الجياز الييكمي . -أجزاء الجياز الييكمي المحوري .

 تركيب الجمجمة  -وظيفة الجمجمة .-

تركيب العمود الفقري  -وظيفة العمود الفقري .

تركيب القفص الصدري  -وظيفة القفص الصدري .

أجزاء الجياز الييكمي المحوري -:
-

الحزام الصدري -تركيبو – وظيفتو .

 الطرفان العمويان – تركيب الطرفين العمويين – وظيفة الطرفان العمويين . -الحزام الصدري  -تركيب الحزام الصدري – وظيفة الحزام الصدري .

 -الطرفان السفميان – تركيب الطرفين السفميين – وظيفة الطرفين السفميين .

أشكال العظام :

 -العظام الطويمة – خصائصيا – شكميا .

 العظام القصيرة – خصائصيا – شكميا .- 87 -

 -العظام المسطحة – خصائصيا – شكميا .

 العظام غير المنتظمة – خصائصيا – شكميا . العظام السمسمية – خصائصيا – شكميا . -العظام المسننو – خصائصيا – شكميا .

تركيب العظم :

 المكونات الحية لمعظام ( العظم الكثيف -العظم األسفنجي وتركيبو)  -المكونات غير الحيةلمعظم .

 -تركيب العظم الطويل – تركيب العظم المسطح .

 تكوين العظام ونموىا – عوامل تعتمد عمييا العظام في التركيب . -الغضروف – أماكن تواجده – تركيبو – وظيفتو .

 -المفاصل – أنواع المفاصل – تركيب كل نوع من المفاصل – وظيفة كل نوع من المفاصل .

المشكالت الصحية التي تصيب الجياز الييكمي -:

 -الروماتيزم – األسباب المؤدية لحدوث الروماتزم  -ىشاشة العظام  -كسور العظام – الكساح .

الجياز العضمي -:

أنواع األنسجة العضمية :

 العضالت الييكمية – تركيبيا – خصائصيا – أماكن تواجدىا -وظيفتيا . العضالت الممساء -تركيبيا – خصائصيا – أماكن تواجدىا -وظيفتيا . العضالت القمبية -تركيبيا – خصائصيا – أماكن تواجدىا -وظيفتيا . -آلية انقباض العضالت المخططة .

المشكالت الصحية التي تصيب الجياز العضمي :

 تشنج العضالت – أسبابو – األمور التي يجب اتباعيا عند حدوث تشنج . إجياد العضالت  -العوامل التي تسبب اجياد العضالت  -األمور التي يجب اتباعيا عندحدوث إجياد العضالت .

 تمزق العضالت – األسباب التي تؤدي إلى حدوث تمزق عضمي  -األمور التي يجب اتباعياعند حدوث تمزق عضمي .
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الجياز العصبي -:
يتضمن المواضيع التالية -:

 تركيب العصبون ( الخمية العصبية)  :جسم الخمية – الزوائد الشجرية -المحور األسطواني . أنواع الخاليا العصبية  :التصنيف من حيث الشكل – التصنيف من حيث الوظيفة . -تركيب الجياز العصبي :

 الجياز العصبي المركزي  :وسائل حماية الجياز العصبي المركزي في اإلنسان . تركيب الجياز العصبي المركزي :-

تركيب الدماغ  ( :المخ تركيبة والمنطقة التي يقع فييا – وظيفة المخ ).

 أجزاء الدماغ الالوعي  ( :الدماغ البيني – المنطقة التي يقع فييا – وظيفتو  ،جدع الدماغ –مكوناتو – وظيفتو  ،المخيخ – مكوناتو – المنطقة التي يقع فييا – وظيفتو).

 -الحبل الشوكي  :شكمة – وظيفتو – الفعل المنعكس المسؤول عنة الحبل الشوكي.

الجياز العصبي الطرفي :

 تركيب الجياز العصبي الطرفي  ( :األعصاب الدماغية – األعصاب الشوكية ) .-

السيال العصبي  :آلية تكوين السيال العصبي -االستقطاب والتأىب الكيربائي – مسببات

االستقطاب – مراحل تكوين السيال العصبي .

 انتقال السيال العصبي  :انتقال السيال العصبي عبر العصبون – االنتقال الكيميائي لمسيالالعصبي من خمية ألخرى .

المستقبالت الحسية :
-

تركيب المستقبالت الحسية – المستقبالت الحسية الخارجية  -المستقبالت الحسية الداخمية.

المستقبالت الكيميائية :

 -المستقبل الشمي  -تركيب أعضاء الشم – آلية الشم .

 المستقبل التذوقي – تركيب المستقبل التذوقي – الية التذوق . المستقبل الضوئي – تركيب العين – التمييز بين األلوان – آلية اإلبصار . المستقبل السمعي والتوازني  -تركيب األذن – آلية السمع  -آلية التوازن . -تقنيات حديثة لصحة العين واألذن .

 -المستقبالت الحسية في الجمد – تركيب الجمد – آلية اإلحساس عن طريق الجمد .
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المشكالت الصحية التي يصاب بيا الجياز العصبي -:
 مرض باركنسون – أسباب المرض – المعالجة . مرض الصرع – أسباب المرض . -السكتة الدماغية – األسباب .

 -التيابات واورام الدماغ – األسباب .

 -العقاقير وتأثيرىا عمى الجياز العصبي -المنبيات – المثبطات – المسكنات ومواد التخدير .

 جياز الغدد الصماء :

 تعريف الغدد -أنواع الغدد . تصنيف اليرمونات التي تفرزىا الغدد الصماء . -آلية عمل اليرمونات في الجسم .

 الغدة النخامية – موقعيا في الجسم – شكميا -اليرمونات التي تفرزىا – وظيفة كل ىرمون منىرمونات الغدة النخامية .

 الغدة البنكرياسية  -موقعيا في الجسم – شكميا -اليرمونات التي تفرزىا – وظيفة كل ىرمون منىرمونات الغدة البنكرياسية .

 الغدة الدرقية  -موقعيا في الجسم – شكميا -اليرمونات التي تفرزىا – وظيفة كل ىرمون منىرمونات الغدة الدرقية .

 الغدة الجاردرقية  -موقعيا في الجسم – شكميا -اليرمونات التي تفرزىا – وظيفة كل ىرمونمن ىرمونات الغدة الجاردرقية .

 الغدة الكظرية -موقعيا في الجسم – شكميا -اليرمونات التي تفرزىا – وظيفة كل ىرمون منىرمونات الغدة الكظرية .

 -األمراض التي تصيب الجياز اليرموني .

.5الكائنات الحية الدقيقة :

 تصنيف العمماء الكائنات الحية الى خمس ممالك . -مممكة البدائيات  :البكتيريا .

 -لمحة تاريخية عن اكتشاف البكتيريا .

 أماكن تواجد البكتيريا – تصنيف البكتيريا والقبائل الرئيسية ليا – أشكال البكتيريا .-

تركيب الخمية البكتيرية – انتقال المادة الوراثية بين الخاليا البكتيرية .

 الظروف التي تنمو فييا البكتيريا -نمو وتكاثر البكتيريا . كيفية إحداث البكتيريا لممرض لمكائنات الحية االخرى . -طرق انتقال البكتيريا إلى جسم اإلنسان .
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 -األمراض التي تسببيا البكتيريا لإلنسان .

 اآلثار االقتصادية( االيجابية – السمبية) لمبكتيريا . -ضبط ونمو البكتيريا.

 المضادات الحيوية التي تنتج من البكتيريا أو الفطريات والتي تسبب قتل البكتيريا . -آلية تأثير المضادات الحيوية عمى البكتيريا.

 -الفيروسات :

 -لمحة تاريخية عن اكتشاف الفيروسات .

 تركيب الفيروسات – أشكال الفيروسات -تصنيف الفيروسات حسب الحمض النووي . آلية تكاثر الفيروسات  -آلية تضاعف الفيروسات مياجمة البكتيريا ( الفاجات ) . -آلية تنمية الفيروسات في مزارع خاصة .

 تعريف كل من مفيوم  :الفيرويدات – البريونات . -األمراض التي تسببيا الفيروسات لمكائنات الحية .

 الطالئعيات :
تتضمن المواضيع التالية :

 الخصائص العامة لمطالئعيات . -تصنيف الطالئعيات بناء عمى طرق التغذية (ذاتية التغذية – غيرذاتية التغذية) .

 تصنيف الطالئعيات الى مجموعات رئيسية(األوليات – الطحالب  -الفطريات غير الحقيقية) .-

الخصائص العامة لمطالئعيات .

 -تصنيف الطالئعيات = ( األوليات -الطحالب -الفطريات غير الحقيقية ) .

طالئعيات األوليات

 خصائص تركيب الحيوانات األولية . -السوطيات تركيبيا  -أمثمة عمييا .

 الميشمانيا  -تركيبيا  -أمثمة عمييا . الجيارديا  -تركيبيا أمثمة عمييا . قبيمة اليدبيات . -قبيمة البوغيات .

 -قبيمة جذريات القدم .
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 -الطالئعيات شبيية النباتات – الطحالب .

 -تصنيف الطحالب:

 ( الطحالب الخضراء  -طحالب الحشائش الحجرية  -الطحالب اليوغمينية  -الطحالب الذىبية -الطحالب البنية  -الطحالب الحمراء  -الطحالب النارية ) .

 األىمية االقتصادية والبيئة لمطحالب . الطالئعيات الفطرية ( الفطريات غير الحقيقية ) .الخصائص العامة لمفطريات. -تركيب الفطريات .

 -التغذية في الفطريات  ( :الفطريات الرمية -الفطريات المتطفمة -الفطريات التكافمية ) .

-

تكاثر الفطريات

 تصنيف الفطريات( :الفطريات االقترانية  -الفطريات الكيسية( الرقية)  -الفطريات الدعامية-الفطريات الناقصة).

اآلثار االقتصادية لمفطريات.

األشن  -تصنيف االشن .

األمراض الفطرية التي تصيب اإلنسان :

السطحية – الجمدية  -تحت الجمدية – الجيازية – االنتيازية .

األمراض الفطرية التي تصيب النبات -:

مضادات الفطريات .

.6الفقاريات والالفقاريات -:
الخصائص العامة لالفقاريات – تصيفيا الى القبائل التالية.

قبيمة اإلسفنجيات :

 الخصائص الرئيسة لإلسفنجيات -تركيب اإلسفنج  -وظائف الخاليا األميبية -اشكال اإلسفنج . التكاثر في اإلسفنج ( التكاثر الالجنسي  -التكاثر الجنسي ) .قبيمة الإلسعات -:
 الخصائص الرئيسة لالسعات .- 92 -

 -تصنيف الالسعات .

 صف الييدريات( المائيات )  -تركيب الييد ار – التغذية  -التكاثر . صف الفنجانيات . -صف الزىريات .

قبيمة الديدان المفمطحة (المسطحة) -:
 .1صف التيربالريا .
 .2صف الورقيات .

 .3صف الشريطيات  -الدودة الشريطية تينياساغيناتا  -دورة الحياة .
قبيمة الديدان االسطوانية.
 دودوة االسكارس -دودة الحياة  -الدودة الدبوسية. قبيمة الديدان الحمقية. -العمق الطبي .

قبيمة الرخويات والجمد شوكيات.
 الخصائص العامة لقبيمة الرخويات. -صفوف الرخويات.

 .1صف متعدد االصداف.
 .2صف بطنية القدم.

 .3صف ذات المصراعين.
 .4صف رأسية القدم.

 اآلثار االقتصادية لمرخويات.قبيمة الجمد شوكيات.

 الخصائص العامة. تصنيف الجمدشوكيات (صف النجميات -صف القنفذيات -صف الزنبقيات -صف الخيارات) األىمية االقتصادية لمجمد شوكيات. -األضرار لمجمدشوكيات.

قبيمة مفصميات األقدام :

الخصائص العامة لممفصميات :
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تصنيف المفصميات(صف القشريات -صف الحشرات -صف ذوات الكالبات -صف محيطية االقدام

ومزدوجة االقدام ) .
سموك الحشرات .

قبيمة الحبميات :
 .1خصائص الحبميات  -تصنيف الحبميات .
 .2خصائص االسماك الغضروفية .
 .3خصائص االسماك العظمية .

التكاثر في األسماك

 -األسماك في فمسطين( أسماك المياه العذبة  -المالح ) .

خصائص البرمائيات -:

تصنيف البرمائيات -التكاثر في الضفادع -البرمائيات في فمسطين .
الزواحف -:

 الخصائص العامة لمزواحف  -تصنيف الزواحف . -التكاثر في الزواحف .

 -الزواحف في فمسطين .

الطيور -:

الخصائص العامة الطيور  -تكيف أجسام الطيور لمطيران  -ىجرة الطيور  -السموك االجتماعي في
الطيور  -األىمية االقتصادية والبيئية لمطيور  -بعض أنواع الطيور الموجودة في فمسطين .

الثدييات -:

الخصائص العامة الثدييات -تصنيف الثديياتك  -الثدييات األولية -الثدييات الكيسية  -الثدييات

المشيمية  -آكالت الحشرات  -الخفاشيات  -عديمة األسنان  -القوارض األرنبيات  -المواحم -
الثدييات المائية  -الخيالنيات  -زوجيات األصابع  -فرديات األصابع – خرطوميات -الرئيسات .
االىمية االقتصادية والبيئية لمثدييات.
بعض انواع الثدييات في فمسطين.
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.7النبات الزىري وتركيبو :
أنواع األنسجة النباتية :

 -األ نسجة المولدة ( االنشائية)  :أماكن تواجدىا في النباتات .

 -االنسجة االساسية  :النسيج البرنشيمي خصائصو واماكن تواجده في جسم النبات  -النسيج

الكولنشيمي خصائصو واماكن تواجده في جسم النبات – النسيج االسكمرنشيمي خصائصو واماكن تواجده

في جسم النبات .

 االنسجة الوعائية :الخشب – تركيبو (األوعية الخشبية – القصيبات) – أماكن تواجد الخشب -دور الخشب في نقل الماء
واالمالح .

المحاء – تركيبة ( االنابيب الغربالية  -الخاليا المرافقة  -الخاليا البرنشيمية -االلياف ) – أماكن
تواجد المحاء  -دور المحاء في نقل الغداء الجاىز إلى جميع أجزاء النبات .

أجزاء النبات الزىري .

 الجذر .-

أنواع الجذور( الوتدي -العرضي) .

تركيب الجذر الخارجي( القمنسوة ووظيفتيا -القمم النامية ووظيفتيا – منطقة اإلستطالة

ووظيفتيا – منطقة الشعيرات الجذرية ووظيفتيا ) .

 -المنطقة الجرداء ووظيفتيا -منطقة الجدور الثانوية ووظيفتيا ) .

 تركيب الجدر الداخمي ( تركيب ووظيفة البشرة – تركيب ووظيفة القشرة -تركيب ووظيفةاألسطوانة الوعائية ) .

 وظائف الجذر الرئيسية -وظائف الجذر الثانوية . المجموع الخضري . -الساق .

 انواع الساق ( اليوائية – االرضية) . تركيب لساق الخارجي ( القمم النامية – منطقة االستطالة -منطقة تخصص االنسجة – منطقةالنضوج ) .

 تركيب الساق الداخمي ( تركيب البشرة ووظيفتيا – تركيب القشرة ووظيفتيا – تركيب األسطوانةالوعائية ووظيفتيا ) .

 -وظائف الساق .

- 95 -

 -الورقة .

 التركيب الخارجي لمورقة ( القاعدة -العنق -النصل ) .التركيب الداخمي لمورقة ( تركيب البشرة العميا ووظيفتيا – تركيب النسيج المتوسط  :الطبقة العمادية
والطبقة االسفنجية ووظيفة كل منيما  -تركيب الحزم الوعائية ووظيفتيا – تركيب البشرة السفمى

ووظيفتيا ) .

 -الثغور .

 تركيب الثغور -وظيفة الثغور -آلية عمل الثغور . -اليرمونات النباتية .

 اكتشاف اليرمونات النباتية -أنواع اليرمونات النباتية – وظيفة كل نوع من أنواع اليرموناتالنباتية .

ثانيا  :تاريخ وطبيعة العمم :
يتضمن المواضيع التالية -:
 تعريف العمم .-

أىداف العمم ( وصف وتفسير – تنبؤ – ضبط وتحكم )

 -طبيعة العمم( بناء معرفة – طريقة ومنيج عممي -مادة معرفية)

 الخصائص العامة لمعمم ( حقائق قابمة لمتغيير – عمم تراكمي -قابل لمتدقيق – لو أدواتوالخاصة ).

 المنيج العممي مفيومو . خطوات المنيج العممي ( مشكمة – مالحظات – فرضيات  -فحص فرضيات  -اختيار األنسب -معرفة جديدة  -حل المشكمة  -مشكمة جديدة ) .

 خصائص المنيج العممي ( إالمبريقية – التجربة – العقالنية  -الموضوعية – المراجعةوالتصحيح الذاتي ) .

 -المعرفة العممية .

 -خصائص المعرفة العممية .

 عناصر المعرفة العممية ( الحقائق العممية – المفاىيم العممية – المبادى العممية – القوانينالعممية – النظريات العممية ) .

 مفيوم كل من  :المعرفة العممية  -الحقائق العممية – المفاىيم العممية – المبادى العممية –القوانين العممية – النظريات العممية.
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 خصائص الحقائق العممية  -أمثمة عمى الحقائق العممية . -أمثمة عمى المفاىيم والمبادئ العممية .

 -خصائص القوانين العممية – أمثمة عمى القوانين العممية .

 خصائص النظريات العممية -أمثمة عمى النظريات العممية .من خالل استعراض نتائج تحميل محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )12-9ومقارنتيا بالمعايير

القومية لمتربية العممي الخاصة بالمحتوى لمجاالت( عموم الحياة -االستقصاء العممي  -تاريخ وطبيعة

العمم  -العمم من منظور شخصي واجتماعي ) وذلك يدعونا لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذي
ينص عمى :

ما االختالف بين محتوى معايير( )NSESالخاصة بموضوعات( عموم الحياة – االستقصاء العممي -

تاريخ وطبيعة العمم – العمم من منظور شخصي واجتماعي ) ومحتوى منياج األحياء الفمسطيني

لمصفوف ( ) 21-9؟

فإنو بالنظر إلى تحميل محتوى منياج االحياء( )12-9كما سبق  ،تم رصد االختالفات التالية .

أوال  :عموم الحياة :

 .2الموضوعات التي تضمنيا محتوى منياج األحياء لمصفوف ( )21-9ولم تتضمنيا المعايير
القومية لمتربية العممية ( )NSESلمجال عموم الحياة لمصفوف (. )21-9

موضوعات تندرج تحت المعايير القومية لمتربية العممية لممحتوى لممرحمة ( ، )8-5تم تناوليا في

محتوى منياج األحياء الفمسطيني لمصفوف (. )12-9

حيث احتوت كل من الوحدة الثانية لمصف التاسع  ،والوحدة الرابعة لمصف العاشر ،والوحدة الثانية

لمصف الحادي عشر ،والوحدة الرابعة لمصف الثاني عشر عمى موضوعات أجيزة جسم اإلنسان حيث
تم تناول كل من أجيزة ( التنفسي –البولي -اليضمي -الميمفي -العضمي –الييكمي -التناسمي) ،وىي

مواضيع لم يتم التطرق إلييا في المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESلمصفوف ( )12-9حيث

تحتوى المعايير القومية ( )NSESتمك المعايير في المرحمة (. )8-5

وبالرجوع إلى محتوى مناىج العموم الفمسطينية لممرحمة ( )8- 5وجد أن محتوى المناىج الفمسطيني
يتضمن موضوعات أجيزة جسم اإلنسان ( التنفسي – البولي -اليضمي – الميمفي  -العضمي –

الييكمي  -التناسمي – الغدد – الجياز العصبي ) .

ولذلك ترى الباحثة ان تضمين محتوى منياج االحياء الفمسطيني لمصفوف ( )12-9الى موضوعات

أجيزة جسم اإلنسان يرجع ألسباب عدة منيا  :إن موضوعات جسم اإلنسان بحاجة إلى تعمق وتوسع
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بالمعرفة وتعريف الطالب بالتركيب والوظيفة بدقة ؛ وذلك ألىمية ىذه الموضوعات لمطالب  ،وىذا ما

تم تضمينو في المرحمة ( )12-9؛ حيث تناولت مواضيع جسم اإلنسان بأكثر تعمق وشمولية  ،وتم
تداول المفاىيم االولية فقط في مرحمة ( )8-5لموضوعات اجيزة جسم اإلنسان .
كما ترى الباحثة أنو بذلك تم مراعاة مبدأ التتابع واالستمرار لموضوعات أجيزة جسم اإلنسان عبر

المراحل (  ، ) 12 – 5والذي البد من مراعاتو عند تصميم المناىج .

موضوع النبات الزىري وتركيبو  ،حيث تم تضمينو في الوحدة السابعة لمصف التاسع  ،وىي من

الموضوعات المتضمنة ضمن المعايير القومية .

وترى الباحثة إضافة ىذا الموضوع يرجع الى مراعاة مبدأ التتابع واالستمرار  ،حيث تم التطرق إلى

النبات الزىري في المرحمة ( )8-5في محتوى العموم لممنياج الفمسطيني  ،ومن ثم التطرق اليو في
الصف التاسع ولكن بتعمق وشموليو أكثر .

.1الموضوعات التي تضمنتيا المعايير القومية لمتربية العممية( )NSESلممرحمة ( )21-9الخاصة

بعموم الحياة– ولم يتم تضمينيا في محتوى منياج األحياء الفمسطيني لمصفوف(. )21-9

لمتعرف عمى المعايير القومية لمتربية العممية التي لم يتم تضمينيا في محتوي المنياج لمصفوف

( ، )12-9قامت الباحثة بالرجوع الى جدول رقم ( . )5وحساب عدد المعايير الفرعية التي لم تتوفر
لكل معيار رئيسي بالنسبة لكل صف دراسي .
بالنسبة لمصف التاسع وجد نسبة توافر المعايير القومية األمريكية في المنياج الفمسطيني ()%16.2

وان نسبة ( )%83.8من معايير عموم الحياة مجتمعة غير متوفرة  ،حيث إن جميع المعايير الفرعية

لم تتوفر لمعياري األساس الجزيئي لمو ارثة وسموك الكائنات الحية الدقيقة ،في حين لم تتوفر ثمانية

معايير فرعيو من معيار الموارد والطاقة  ،ولم يتوفر عشرة معايير فرعية من أصل ثالثة عشر لمعيار
التطور البيولوجي ،وستة معايير فرعية من أصل ( )28من معايير الخمية .
المعايير القومية ( )NSESلمجال عموم الحياة غير المتوفرة في الصف العاشر فقد بمغت(، )%81.6
حيت لم يتوفر أي معيار فرعي لمعيار الموارد والطاقة األساسي  ،ولم يتوفر ( )7معايير فرعية لمعيار
سموك الكائنات الحية  ،في حين لم يتوفر معيار واحد فقط لمعيار األساس الجزيئي لموراثة  ،حيث
ركز محتوى منياج األحياء لمصف العاشر عمى الوراثة بتعمق وتوسع في عمم الوراثة ،وأن مواضيع

محتوى منياج األحياء لمصف العاشر معظميا كانت مواضيع تتعمق باألساس الجزيئي لموراثة فقط .

- 98 -

المعايير القومية غير المتوفرة في محتوى منياج األحياء لمصف الحادي عشر بمغت (، )%47.7
حيث لم يتضمن محتوى منياج األحياء عمى المعيار الرئيسي األساس الجزيئي لموراثة  ،ولم يتم
تضمين ثمانية معايير فرعية من المعيار الرئيسي الموارد والطاقة  ،في حين كان ىناك احتواء أكثر

عمى المعايير الفرعية لمعيار الخمية الرئيسي ومعيار سموك الكائنات الحية .

المعايير القومية غير المتوفرة في محتوى منياج األحياء لمصف الثاني عشر .
يتضح من الجدول رقم ( )5أن ( )%33. 1من المعايير القومية الخاصة بمحتوى منياج غير متوفرة

في محتوى منياج األحياء لمصف الثاني عشر .

ثانيا  :االستقصاء العممي.

بعد تحميل الباحثة لمحتوى منياج األحياء الفمسطيني لم تجد تضمين محتوى منياج األحياء الفمسطيني

بمواضيع خاصة بمجال االستقصاء العممي ،ولكن تم تضمين بعض مواضيع وميارات االستقصاء

ضمن الموضوعات والوحدات الدراسية الخاصة بمجال عموم الحياة .

الوىضىعات التي تضونتها الوعايير القىهية للتربية العلوية ( )NSESللورحلة ( )12-9الخاصة
بوجال االستقصاء العلوي – ولن يتن تضوينها في هحتىي هنهاج األحياء الفلسطيني للصفىف( -9
.)12
ثبٌشعٛع اٌ ٝعذٚي سلُ (ٌ )6حغبة ػذد اٌّؼب١٠ش اٌفشػ١خ اٌم١ِٛخ ٌٍزشث١خ اٌؼٍّ١خ ٌّغبي االعزمصبء
اٌؼٍّ ٟاٌز٠ ٌُ ٟزُ رضّٕٙ١ب فِ ٟحزِٕٙ ٜٛبط األح١بء ٌٍصفٛف ( )12-9ثبٌٕغجخ ٌىً صف دساعٟ
وبٔذ إٌزبئظ وبٌزبٌ:ٟ
بمغت نسبة المعايير الفرعية لمجال االستقصاء العممي غير المتوفرة لمصف التاسع ( )%48.3ونسبة

المعايير الفرعية القومية لمتربية العممية غير المتوفرة لمصف العاشر ،والحادي عشر والثاني عشر ىي
( . )%31.1
وترى الباحثة ضرورة تضمين محتوى منياج األحياء لمصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر

بميارات االستقصاء العممي .
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ثالثا  :تاريخ وطبيعة العمم.

 .2الموضوعات التي تضمنيا محتوى منياج األحياء لمصفوف( )21-9ولم تتضمنيا المعايير
القومية لمتربية العممية ( )NSESلمجال تاريخ وطبيعة العمم لمصفوف (. )21-9

من خالل تحميل محتوى منياج األحياء الفمسطيني لمصفوف (  )12-9الذي قامت بو الباحثة ،
وجدت الباحثة أن ىناك وحدة دراسية واحدة في الصف التاسع تحتوى عمى موضوعات طبيعة العمم ،

والمعرفة العممية.

وحيث وجدت الباحثة أن جميع الموضوعات التي وجدت في الوحدة الدراسية تتضمنيا المعايير القومية

لمتربية العممية (. )NSES

 .2الوىضىعات التي تضونتها الوعايير القىهية للتربية العلوية ( )NSESللورحلة ()12-9
الخاصة بوجال تاريخ وطبيعة العلن – ولن يتن تضوينها في هحتىي هنهاج األحياء الفلسطيني
للصفىف (. )12-9
بالرجوع إلى جدول ( )7لحساب عدد المعايير الفرعية لمتربية العممية لمجال تاريخ وطبيعة العمم التي
لم يتم تضمينيا في محتوى منياج االحياء لمصفوف ( )12-9بالنسبة لكل صف دراسي كانت

كالتالي-:

بمغت نسبة المعايير الفرعية لتاريخ وطبيعة العمم غير المتوفرة لمصف التاسع ( . )%4.5ونسبة

المعايير الفرعية غير المتوفرة لمصفوف العاشر ىي( ، )%45.5و الحادي عشر ىي(، )%50

والثاني عشر ىي (. )%50

ترى الباحثة ضرورة تضمين محتوى المنياج الفمسطيني بالمعايير الخاصة لتاريخ وطبيعة العمم

لمصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر .

رابعا  :العمم من منظور شخصي واجتماعي:

بعد تحميل الباحثة لمحتوى منياج األحياء الفمسطيني لم تجد تضمين محتوى منياج األحياء

الفمسطيني بمواضيع خاصة بمجال العمم من منظور شخصي واجتماعي  ،حيث وجدت الباحثة توافر

بعض المعايير الفرعية لمجال العمم من منظور شخصي واجتماعي في موضوعات عموم الحياة .
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الوىضىعات التي تضونتها الوعايير القىهية للتربية العلوية ( )NSESللورحلة (-9
 )12الخاصة بوجال العلن هن هنظىر شخصي واجتواعي – ولن يتن تضوينها في
هحتىي هنهاج األحياء الفلسطيني للصفىف( .)12-9
لمعرفة المعايير الفرعية

لممعايير القومية األمريكية التي لم يتم تضمينيا في محتوى المنياج

الفمسطيني  ،تم الرجوع الى جدول رقم ( ، )8لمعرفة المعايير الفرعية القومية لمتربية العممية غير

المتضمنة في محتوى المنياج الفمسطيني لكل صف دراسي .
 -نسبة المعايير الفرعية القومية لمتربية العممية غير المتوفرة في الصف التاسع ( . )%77.3

 نسبة المعايير الفرعية القومية لمتربية العممية غير المتوفرة في الصف العاشر ( . )%86.4 نسبة المعايير الفرعية القومية لمتربية العممية غير المتوفرة في الصف الحادي عشر(. )%68.2 -نسبة المعايير الفرعية القومية لمتربية العممية غير المتوفرة في الصف الثاني عشر ( . )%75

وفيما يمي جدول يوضح المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية الغير متوفرة في محتوى منياج

األحياء لمصفوف ( )12-9كما ذكر سابقا بالتفصيل في إجابة السؤال الثالث
جدول رقم ()9

المعايير القومية األمريكية الخاصة بالمحتوى الغير متضمنة ضمن محتوى منياج األحياء
الفمسطيني لمصفوف ()21-9

نسبة المعايير الفرعية الغير متوفرة لمصفوف()21-9
مجاالت المحتوى لممعايير القومية
األمريكية لمتربية العممية

الصف

الصف

التاسع

العاشر

الصف
الحادي
عشر

النسبة

الكمية لممعايير القومية
الصف

الغير متوفرة

الثاني عشر

عموم الحياة

%83.3

%82.6

%47.7

%33.2

%7.7

االستقصاء العممي

%48.3

%32.2

%32.2

%32.2

%32.2

تاريخ وطبيعة العمم

%4.5

%45.5

%56

%56

%23.7

%77.3

%86.4

%68.1

%75

%59.2

%64.4

%68.7

%56.7

%46.8

%15.7

العمم من منظور شخصي
واجتماعي
الكمي
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نتائج الدراسة:

 يمكن تمخيص النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فيما يمي -:

 التوصل إلى قائمة المعايير الرئيسة والفرعية لممعايير القومية لمتربية العممية (  ) NSESالخاصة
بالمحتوى لممرحمة

( )12-9لمجاالت (عموم الحياة – تاريخ وطبيعة العمم  -االستقصاء

العممي -العمم من منظور شخصي واجتماعي ) .

 نسبة توافر المعايير الخاصة بالمحتوى لممعايير القومية لمتربية العممية (  ) NSESفي محتوى
كتب عموم المرحمة األساسية العميا ( ، )12-9ىي (. )%74.3

 أظيرت الدراسة أن محتوى منياج األحياء الفمسطيني ركز وبتعمق عمى بعض المعايير الرئيسة
لممعايير القومية لمتربية العممية بدرجة كبيرة  ،خاصة في مجال عموم الحياة  ،مثل ( األساس

الجزيئي لموراثة  -الخمية – الطاقة والموارد ) .

 أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك بعض القصور في محتوى منياج األحياء  ،عند مقارنتيا
بالمعايير القومية لمتربية العممية الخاصة بمحتوى مرحمة( )12-9كما ىو موضح في نتائج

الدراسة الحالية  :مثل االستقصاء العممي ،العمم من منظور شخصي واجتماعي .

 أظيرت الدراسة عدم وجود بعض المعايير الرئيسة لممعايير القومية لمتربية العممية من صف

دراسي إلى آخر ،مثل معيار ( األساس الجزيئي لموراثة – الخمية  -سموك الكائنات الحية ) ؛
حيث وجدت المعايير في صفوف دراسية محددة فقط .

 أظيرت الدراسة ان ىناك معايير نسبة توافرىا متدنية  ،مثل معايير العمم من منظور شخصي
واجتماعي حيث بمغت نسبة توافرىا نسبة(. ) %40.9

 أظيرت الدراسة عدم توازن في نسبة توافر المعايير الرئيسة لممعايير القومية لمتربية العممية في
محتوى منياج األحياء لمصفوف الدراسية .

التوصيات -:

 أوصت الدراسة في ضوء النتائج التي توصمت إلييا :
 ضرورة االستفادة من المعايير القومية لمتربية العممية في جميع مجاالتيا في تطوير المنياجالفمسطيني.
 االىتمام بإضافة المحتوى الذي يكفل توفر المعايير القومية لمتربية العممية( )NSESالخاصةبمجاالت(عموم الحياة -االستقصاء العممي -تاريخ وطبيعة العمم – العمم من منظور شخصي
واجتماعي) في محتوى المنياج الفمسطيني لممرحمة (. )12-9
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 -مراعاة معياري االستم اررية والتتابع في تضمين معايير المحتوى لمتربية العممية في محتوى منياج

األحياء الفمسطيني  ،بحيث ال يتم تضمين معيار في صف دراسي وينقطع في صف آخر .

 -ال توازن في نسب احتواء المعايير بحيث اليتم تضمين معيار بنسبة عالية عمى حساب معايير

أخرى.

مقترحات الدراسة:
 إ جراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية تكشف عن مدى توافر المعايير القومية لمتربية العمميةلمجاالت عموم الفيزياء -عموم الكيمياء لممرحمة ( . ) 12-9
 إجراء دراسات لمجاالت أخرى من المعايير القومية األمريكية لمتربية العممية مثل معايير التدريس،والنمو الميني.
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المراجع
 -المراجع بالمغة العربية.

 -المراجع بالمغة االنجميزية -المواقع االلكترونية.
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 المراجع بالمغة العربية :
 .2ابن منظور ،محمد( ": )2003لسان العرب "  ،الجزء الثاني :دار الحديث لمطباعة والنشر والتوزيع،
مصر.

 .2ابو جحجوج  ،يحيى ( ".)2008مدى توافر عمميات العمم في كتب العموم لمرحمة التعميم االساسي

بفمسطين "  ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث  ،مجمد ( ، )22نابمس  ،فمسطين .

 .3ابو جاللة  ،صبحي حمدان( " : )2004تقويم منياج العموم لمصفين األول والثاني من المرحمة األولى

في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء المعايير العالمية لمناىج العموم "  ،مجمة القراءة والمعرفة ،

العدد السابع والثالثين .
 .4احمد ،عزت عبد الرؤوف عمى ( " . )2008تطوير محتوى منيج العموم بالمرحمة االبتدائية وفق مدخل

المحاور العممية في ضوء بعض المشاريع العالمية والمستويات المعيارية لمحتوى منيج العموم "  :الجمعية

المصرية لمتربية العممية  ،العدد الرابع  ،المجمد الحادي عشر ،القاىرة .

 .5المولو  ،فتحية( " : )2004تقويم محتوى مناىج العموم الفمسطينية لممرحمة العميا من التعميم األساسي في

ضوء المستحدثات العممية المعاصرة " المؤتمر التربوي األول " التربية في فمسطين ومتغيرات العصر" ،

كمية التربية  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة .

 .6المولو  ،فتحية ( " : )2007مستوى جودة موضوعات الفيزياء بكتب العموم لممرحمة األساسية الدنيا في

ضوء المعايير العالمية "  ،المؤتمر التربوي الثالث " الجودة في التعميم العام الفمسطيني كمدخل لمتمييز "

(31-30اكتوبر. )2007

 .7الدىمش  ،عبدالوالى ( " . )2007تحميل محتوى كتاب العموم لمصف التاسع االساسي "  :الجمعية
المصرية لممناىج وطرق التدريس  ،المؤتمر العممي التاسع عشر " تطوير مناىج التعميم في ضوء

معايير الجودة "  ،كمية التربية  ،جامعة عين شمس  ،القاىرة .

 .8السعدني  ،عبدالرحمن( " . )2007مناىج العموم بالثانوية العامة عبؤىا التعميمي وعزوف الطالب عنيا "
 :الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس  ،العدد المائة والخامس وعشرون  ،كمية التربية ،

جامعة عين شمس  ،القاىرة .

 .9الشايع والعقيل  " : )2006( ،مدى تحقق معايير المحتوى من رياض األطفال إلى الصف الرابع بمشروع

المعايير القومية لمتربية العممية في محتوى كتب العموم بالسعودية "  ،المؤتمر العممي العاشر لجمعية

المصرية لمتربية العممية "تحديات الحاضر ورؤى المستقبل " . )2006/8/2-7/3( ،
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 .10الشايع وشينان  " : )2006(،مدى تحقق معايير المحتوى ()8-5بمشروع المعايير القومية األمريكية لكتب

العموم بالسعودية "  ،مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس  ،العدد. 117

 .11االستاذ  ،محمود واالغا (  " . )2004مقدمة في تصميم البحث التربوي "  ،الطبعة الثالثة  ،مكتبة
الطالب الجامعي  -جامعة االقصى  ،فمسطين .

 .12االغا  ،احسان ( " . )1997البحث التربوي وعناصره -مناىجو -ادواتو "  ،الطبعة الثانية  ،الجامعة
االسالمية  ،غزة .

 .13الزىراني  ،غرام اهلل بركات( " . )2010تقويم مقررات العموم لممرحمة المتوسطة في ضوء متطمبات دراسة

التوجيات الدولية لمرياضيات والعموم ( ، " )TIMSSرسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة

ام القرى  ،الممكة العربية السعودية .

 .14المدىون  ،منال( " : )2004تقويم منيج االقتصاد المنزلي لطالبات الصف الثامن األساسي من وجية نظر

المعممات في مدارس قطاع غزة "  ،رسالة ماجستير (غير منشورة)  ،كمية التربية  ،الجامعة اإلسالمية

 ،غزة .

 .15المقطري  ،فيصل بن صفيان(  ".)2009مستوى تناول محتوى مقررات العموم بالجميورية اليمنية

لمقضايا والمشكالت المرتبطة بالعمم والتقنية والمجتمع والبيئة "  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة ام

القرى  ،المممكة العربية السعودية .
 .16انصيصو  ،عبير( " : )2008مستوى جودة كتب العموم في المرحمة األساسية الدنيا في فمسطين وفقا

لممعايير العالمية " رسالة ماجستير (غير منشورة)  ،كمية التربية  ،جامعة األزىر  ،غزة .

 .17اليويدي  ،زيد ( " )2005معمم العموم الفعال " الطبعة االولى  ،دار الكتاب الجامعي  ،العين ،
االمارات المتحدة .
 .18بن السعيد  ،تياني( " : )2011تقويم محتوى منياج العموم الفمسطينية بالمرحمة االساسية العميا في ضوء

المعايير العالمية " رسالة ماجستير ( غير منشورة)  ،كمية التربية  ،جامعة االزىر  ،غزة  ،فمسطين

.

 .19حكمي  ،محمد بن شاويش ( " . )2008تقويم محتوى مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء

متطمبات الثقافة العممية "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الممك خالد  ،المممكة العربية

السعودية .

 .20خطايبة وشعيمي  " : )2007(،مراعاة محتوى كتاب العموم لمصف الخامس األساسي في األردن لممعايير

الدولية لمتربية العممية "  ،مجمة جامعة الشارقة لمعموم الشرعية واإلنسانية  ،المجمد الرابع ،

العدد. 137

 .21خطايبة  ،عبداهلل وزيزفون  ،غدير( " )1998تعميم العموم لجميع االطفال "  ،المركز العربي لمتعريب
والترجمة والتأليف والنشر  ،دمشق .
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 .22دياب  ،سييل رزق( " : )2004جودة كتب الرياضيات في المنياج الفمسطيني "  .المؤتمر التربوي األول "

التربية في فمسطين ومتغيرات العصر "  ،كمية التربية  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة .

 .23راشد  ،عمى محي الدين ( " )2005تطوير مناىج العموم بالمرحمة االعدادية في مصر في ضوء المعاير

العالمية لمتربية العممية "  ،المركز العربي لمتعميم والتنمية بجامعة عين شمس  ،مجمة مستقبل التربية

العربية  ،عدد ( ، )31القاىرة .

 .24رمضان  ،محمود(" . )2005تقويم كتاب العموم بالصف السابع في فمسطين من وجية نظر المعممين" ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح  ،فمسطين .

 .25زيتون  ،كمال ( " )2004تدريس العموم لمفيم " عالم الكتب  ،القاىرة .

 .26شبير  ،حفصة ( " . )2003تقويم االنشطة العممية في مادة العموم لمصف السادس األساسي "  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية  ،فمسطين .
 .27شتات ،رباب( " )2009تقويم مقررات العموم لمطالبات في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية" المؤتمر

العممي السابع " نحو تربية عممية افضل "  :الجمعية المصرية لمتربية العممية  ،كمية التربية  ،جامعة

عين شمس ،مصر.

 .28شحادة ،ايمان( " . )2004تقويم محتوى منياج العموم العامة لممرحمة االساسية بفمسطين في ضوء

متطمبات التنور الصحي ومدى اكتساب طالب الصف الرابع ليا "  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،

الجامعة االسالمية  ،غزة .
 .29شحيبر  ،محمد(  ". )2007تقويم محتوى مقرر العموم لمصف العاشر االساسي في ضوء المعايير

االسالمية "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية  ،فمسطين .

 .30طالب  ،عبداهلل ( " . )2009تطوير مناىج العموم في المرحمة االساسية بالجميورية اليمنية في ضوء

معايير الجودة الشاممة "  :الجمعية المصرية لمتربية العممية  ،مجمة التربية العممية  ،عدد (، )2
القاىرة .

 .31طعيمة  ،رشدي( " . )2004تحميل المحتوى في العموم االنسانية  ،مفيومة – أسسو – استخداماتو " ،
دار الفكر العربي  ،القاىرة .

 .32طعيمة  ،رشدي ( " . )1992تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية ( مفيومو – اسسو – استخداماتو ) " ،
دار الفكر العربي  ،القاىرة .

 .33عبد الحافظ  ،عبداهلل( ". )2009محتوى كتاب عموم المدرسة االعدادية في مصر دعوة لممراجعة " :
المعمم – المنيج – الكتاب  -دعوة لممراجعة "  ،المؤتمر العممي الثالث عشر " التربية العممية
والواقع المجتمعي التأثير والتأثر "  ،جامعة عين شمس  ،القاىرة .
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 .34عبد السالم  ،مصطفى ( ". )2007نموذج مقترح لتطوير منيج العموم بمرحمة التعميم االبتدائي في ضوء

متطمبات مشروع( : " )TIMSSالجمعية المصرية لمتربية العممية  ،المؤتمر العممي الحادي عشر "
التربية العممية  ...الى اين ؟  ،القاىرة .

 .35عبد السالم  ،مصطفى( ")1998معايير تدريس العموم والتطوير الميني رؤية مستقبمية " المؤتمر العممي

الثاني " اعداد معمم العموم لمقرن الحادي والعشرون "  :الجمعية المصرية لمتربية العممية ،كمية التربية،

جامعة عين شمس ،مصر.

 .36فقييي  ،يحيى بن عمى( " . )2008تقويم منيج االحياء في التعميم الثانوي القائم عمى نظام المقررات في

ضوء معايير مقترحة لتعميم العموم "  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة ام القرى  ،المممكة العربية

السعودية .

 .37فودة  ،ابراىيم ( " . )2006فعالية تنظم محتوى منيج العموم وفق نظرية رايجموت التوسعية في التحصيل
الدراسي والتفكير الناقد وميارة اتخاد القرار لدى الطالب المكفوفين بالصف الثالث المتوسط بمنطقة القصيم

بالمممكة العربية السعودية "  :دراسات في المناىج وطرق التدريس  ،العدد المائة واربع وعشرون ،

جامعة بنيا .

 .38محجز  ،طارق ( " . )2009تقويم محتوى مناىج عموم الصحة والبيئة لممرحمة االساسية العميا في ضوء

معايير التربية البيئية ومدى اكتساب الطالب ليا "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية ،

فمسطين.

 .39مركز تطوير المناىج ( " . )2004كتاب العموم لمصف التاسع "  ،و ازرة التربية والتعميم العالي،
فمسطين.

 .40مركز تطوير المناىج (  " . )200كتاب العموم لمصف العاشر "  ،و ازرة التربية والتعميم العالي،
فمسطين.
 .41مركز تطوير المناىج ( " .)200كتاب االحياء لمصف الحادي عشر"  ،و ازرة التربية والتعميم العالي ،
فمسطين .

 .42مركز تطوير المناىج ( " . )200كتاب االحياء لمصف الثاني عشر "  ،و ازرة التربية والتعميم العالي ،
فمسطين .

 .43يخيتان  ،صفاء ( " . )2006تقييم مناىج العموم الفمسطيني من وجية نظر مشرفي ومعممي المدارس

الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح الوطنية

 ،نابمس .
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Life Science
Content Standard C
As a result of their activities in grades 9-12, all students should develop
understanding of
The cell
Molecular basis of heredity
Biological evolution
Interdependence of organisms
Matter, energy, and organization in living systems
Behavior of organisms

Guide to the Content Standard
Fundamental concepts and principles that underlie this standard include
THE CELL

Cells have particular structures that underlie their functions. Every cell is
surrounded by a membrane that separates it from the outside world.
Inside the cell is a concentrated mixture of thousands of different
molecules which form a variety of specialized structures that carry out
such cell functions as energy production, transport of molecules, waste
disposal, synthesis of new molecules, and the storage of genetic
material.
Most cell functions involve chemical reactions. Food molecules taken into
cells react to provide the chemical constituents needed to synthesize
other molecules. Both breakdown and synthesis are made possible by a
large set of protein catalysts, called enzymes. The breakdown of some of
the food molecules enables the cell to store energy in specific chemicals
that are used to carry out the many functions of the cell.
Cells store and use information to guide their functions. The genetic
information stored in DNA is used to direct the synthesis of the
thousands of proteins that each cell requires.
Cell functions are regulated. Regulation occurs both through changes in the
activity of the functions performed by proteins and through the selective
expression of individual genes. This regulation allows cells to respond to
their environment and to control and coordinate cell growth and division.
Plant cells contain chloroplasts, the site of photosynthesis. Plants and
many microorganisms use solar energy to combine molecules of carbon
dioxide and water into complex, energy rich organic compounds and
release oxygen to the environment. This process of photosynthesis
provides a vital connection between the sun and the energy needs of
living systems.
Cells can differentiate, and complex multicellular organisms are formed as
a highly organized arrangement of differentiated cells. In the
development of
these multicellular organisms, the progeny from a single cell form an embryo in
which the cells multiply and differentiate to form the many specialized cells, tissues
and organs that comprise the final organism. This differentiation is regulated
through the expression of different genes.
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THE MOLECULAR BASIS OF HEREDITY
In all organisms, the instructions for specifying the characteristics of the organism
are carried in DNA, a large polymer formed from subunits of four kinds (A, G, C,
and T). The chemical and structural properties of DNA explain how the genetic
information that underlies heredity is both encoded in genes (as a string of
molecular ''letters") and replicated (by a templating mechanism). Each DNA
molecule in a cell forms a single chromosome.
Most of the cells in a human contain two copies of each of 22 different
chromosomes. In addition, there is a pair of chromosomes that determines sex: a
female contains two X chromosomes and a male contains one X and one Y
chromosome. Transmission of genetic information to offspring occurs through egg
and sperm cells that contain only one representative from each chromosome pair.
An egg and a sperm unite to form a new individual. The fact that the human body
is formed from cells that contain two copies of each chromosome—and therefore
two copies of each gene—explains many features of human heredity, such as how
variations that are hidden in one generation can be expressed in the next.
Changes in DNA (mutations) occur spontaneously at low rates. Some of these
changes make no difference to the organism, whereas others can change cells and
organisms. Only mutations in germ cells can create the variation that changes an
organism's offspring.
BIOLOGICAL EVOLUTION
Species evolve over time. Evolution is the consequence of the interactions of (1)
the potential for a species to increase its numbers, (2) the genetic variability of
offspring due to mutation and recombination of genes, (3) a finite supply of the
resources required for life, and (4) the ensuring selection by the environment of
those offspring better able to survive and leave offspring.
The great diversity of organisms is the result of more than 3.5 billion years of
evolution that has filled every available niche with life forms.
Natural selection and its evolutionary consequences provide a scientific explanation
for the fossil record of ancient life forms, as well as for the striking molecular
similarities observed among the diverse species of living organisms.
The millions of different species of plants, animals, and microorganisms that live
on earth today are related by descent from common ancestors.
Biological classifications are based on how organisms are related. Organisms are
classified into a hierarchy of groups and subgroups based on similarities which
reflect their evolutionary relationships. Species is the most fundamental unit of
classification
THE INTERDEPENDENCE OF ORGANISMS
The atoms and molecules on the earth cycle among the living and nonliving
components of the biosphere.
Energy flows through ecosystems in one direction, from photosynthetic organisms
to herbivores to carnivores and decomposers.
Organisms both cooperate and compete in ecosystems. The interrelationships and
interdependencies of these organisms may generate ecosystems that are stable for
hundreds or thousands of years.
Living organisms have the capacity to produce populations of infinite size, but
environments and resources are finite. This fundamental tension has profound
effects on the interactions between organisms.
Human beings live within the world's ecosystems. Increasingly, humans modify
ecosystems as a result of population growth, technology, and consumption. Human
destruction of habitats through direct harvesting, pollution, atmospheric changes,
and other factors is threatening current global stability, and if not addressed,
ecosystems will be irreversibly affected.
MATTER, ENERGY, AND ORGANIZATION IN LIVING SYSTEMS
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All matter tends toward more disorganized states. Living systems require a
continuous input of energy to maintain their chemical and physical organizations.
With death, and the cessation of energy input, living systems rapidly disintegrate.
The energy for life primarily derives from the sun. Plants capture energy by
absorbing light and using it to form strong (covalent) chemical bonds between the
atoms of carbon-containing (organic) molecules. These molecules can be used to
assemble larger molecules with biological activity (including proteins, DNA, sugars,
and fats). In addition, the energy stored in bonds between the atoms (chemical
energy) can be used as sources of energy for life processes.
The chemical bonds of food molecules contain energy. Energy is released when the
bonds of food molecules are broken and new compounds with lower energy bonds
are formed. Cells usually store this energy temporarily in phosphate bonds of a
small high-energy compound called ATP.
The complexity and organization of organisms accommodates the need for
obtaining, transforming, transporting, releasing, and eliminating the matter and
energy used to sustain the organism.
The distribution and abundance of organisms and populations in ecosystems are
limited by the availability of matter and energy and the ability of the ecosystem to
recycle materials.
As matter and energy flows through different levels of organization of living
systems—cells, organs, organisms, communities—and between living systems and
the physical environment, chemical elements are recombined in different ways.
Each recombination results in storage and dissipation of energy into
the environment as heat. Matter and energy are conserved in each change.
THE BEHAVIOR OF ORGANISMS
Multicellular animals have nervous systems that generate behavior. Nervous
systems are formed from specialized cells that conduct signals rapidly through the
long cell extensions that make up nerves. The nerve cells communicate with each
other by secreting specific excitatory and inhibitory molecules. In sense organs,
specialized cells detect light, sound, and specific chemicals and enable animals to
monitor what is going on in the world around them.
Organisms have behavioral responses to internal changes and to external stimuli.
Responses to external stimuli can result from interactions with the organism's own
species and others, as well as environmental changes; these responses either can
be innate or learned. The broad patterns of behavior exhibited by animals have
evolved to ensure reproductive success. Animals often live in unpredictable
environments, and so their behavior must be flexible enough to deal with
uncertainty and change. Plants also respond to stimuli.
Like other aspects of an organism's biology, behaviors have evolved through
natural selection. Behaviors often have an adaptive logic when viewed in terms of
evolutionary principles.
Behavioral biology has implications for humans, as it provides links to psychology,
sociology, and anthropology
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Content Standards: 9-12
Science as Inquiry

Content Standard A
As a result of activities in grades 9–12, all students should develop
Abilities necessary to do scientific inquiry
Understandings about scientific inquiry
Developing Student Abilities and Understanding.

Guide to the Content Standard
ABILITIES NECESSARY TO DO SCIENTIFIC INQUIRY
IDENTIFY QUESTIONS AND CONCEPTS THAT GUIDE SCIENTIFIC
INVESTIGATIONS. Students should formulate a testable hypothesis and demonstrate the
logical connections between the scientific concepts guiding a hypothesis and the design of
an experiment. They should demonstrate appropriate procedures, a knowledge base, and
conceptual understanding of scientific investigations.
DESIGN AND CONDUCT SCIENTIFIC INVESTIGATIONS. Designing and conducting a
scientific investigation requires introduction to the major concepts in the area being
investigated, proper equipment, safety precautions, assistance with methodological
problems, recommendations for use of technologies, clarification of ideas that guide the
inquiry, and scientific knowledge obtained from sources other than the actual investigation.
The investigation may also require student clarification of the question, method, controls,
and variables; student organization and display of data; student revision of methods and
explanations; and a public presentation of the results with a critical response from peers.
Regardless of the scientific investigation performed, students must use evidence, apply
logic, and construct an argument for their proposed explanations.
USE TECHNOLOGY AND MATHEMATICS TO IMPROVE INVESTIGATIONS AND
COMMUNICATIONS. A variety of technologies, such as hand tools, measuring
instruments, and calculators, should be an integral component of scientific investigations.
The use of computers for the collection, analysis, and display of data is also a part of this
standard. Mathematics plays an essential role in all aspects of an inquiry. For example,
measurement is used for posing questions, formulas are used for developing explanations,
and charts and graphs are used for communicating results.
FORMULATE AND REVISE SCIENTIFIC EXPLANATIONS AND MODELS USING LOGIC
AND EVIDENCE. Student inquiries should culminate in formulating an explanation or
model. Models should be physical, conceptual, and mathematical. In the process of
answering the questions, the students should engage in discussions and arguments that
result in the revision of their explanations. These discussions should be based on scientific
knowledge, the use of logic, and evidence from their investigation.
RECOGNIZE AND ANALYZE ALTERNATIVE EXPLANATIONS AND MODELS. This
aspect of the standard emphasizes the critical abilities of analyzing an argument by
reviewing current scientific understanding, weighing the evidence, and examining the logic
so as to decide which explanations and models are best. In other words, although there
may be several plausible explanations, they do not all have equal weight. Students should
be able to use scientific criteria to find the preferred explanations.
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[See Teaching Standard B in Chapter 3]
COMMUNICATE AND DEFEND A SCIENTIFIC ARGUMENT. Students in school science
programs should develop the abilities associated with accurate and effective
communication. These include writing and following procedures, expressing concepts,
reviewing information, summarizing data, using language appropriately, developing
diagrams and charts, explaining statistical analysis, speaking clearly and logically,
constructing a reasoned argument, and responding appropriately to critical comments.
UNDERSTANDINGS ABOUT SCIENTIFIC INQUIRY
[See Unifying Concepts and Processes]
[See Content Standard E (grades 9-12)]
[See Program Standard C]
Scientists usually inquire about how physical, living, or designed systems function.
Conceptual principles and knowledge guide scientific inquiries. Historical and
current scientific knowledge influence the design and interpretation of
investigations and the evaluation of proposed explanations made by other
scientists.
Scientists conduct investigations for a wide variety of reasons. For example, they
may wish to discover new aspects of the natural world, explain recently observed
phenomena, or test the conclusions of prior investigations or the predictions of
current theories.
Scientists rely on technology to enhance the gathering and manipulation of data.
New techniques and tools provide new evidence to guide inquiry and new methods
to gather data, thereby contributing to the advance of science. The accuracy and
precision of the data, and therefore the quality of the exploration, depends on the
technology used.
Mathematics is essential in scientific inquiry. Mathematical tools and models guide
and improve the posing of questions, gathering data, constructing explanations
and communicating results.
Scientific explanations must adhere to criteria such as: a proposed explanation
must be logically consistent; it must abide by the rules of evidence; it must be
open to questions and possible modification; and it must be based on historical
and current scientific knowledge.
Results of scientific inquiry—new knowledge and methods—emerge from different
types of investigations and public communication among scientists. In
communicating and defending the results of scientific inquiry, arguments must be
logical and demonstrate connections between natural phenomena, investigations,
and the historical body of scientific knowledge. In addition, the methods and
procedures that scientists used to obtain evidence must be clearly reported to
enhance opportunities for further investigation.
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History and Nature of Science
Content Standard G
As a result of activities in grades 9-12, all students should develop understanding
of
Science as a human endeavor
Nature of scientific knowledge
Historical perspectives

Guide to the Content Standard
Fundamental concepts and principles that underlie this standard include
SCIENCE AS A HUMAN ENDEAVOR
Individuals and teams have contributed and will continue to contribute to the
scientific enterprise. Doing science or engineering can be as simple as an individual
conducting field studies or as complex as hundreds of people working on a major
scientific question or technological problem. Pursuing science as a career or as a
hobby can be both fascinating and intellectually rewarding.
Scientists have ethical traditions. Scientists value peer review, truthful reporting
about the methods and outcomes of investigations, and making
public the results of work. Violations of such norms do occur, but
scientists responsible for such violations are censured by their peers.
Scientists are influenced by societal, cultural, and personal beliefs and
ways of viewing the world. Science is not separate from society but
rather science is a part of society.
NATURE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
c, as scientists strive for the best possible explanations about the natural
world.
Scientific explanations must meet certain criteria. First and foremost, they
must be consistent with experimental and observational evidence about
nature, and must make accurate predictions, when appropriate, about
systems being studied. They should also be logical, respect the rules of
evidence, be open to criticism, report methods and procedures, and
make knowledge public. Explanations on how the natural world changes
based on myths, personal beliefs, religious values, mystical inspiration,
superstition, or authority may be personally useful and socially relevant,
but they are not scientific.
Because all scientific ideas depend on experimental and observational
confirmation, all scientific knowledge is, in principle, subject to change as
new evidence becomes available. The core ideas of science such as the
conservation of energy or the laws of motion have been subjected to a
wide variety of confirmations and are therefore unlikely to change in the
areas in which they have been tested. In areas where data or
understanding
Science distinguishes itself from other ways of knowing and from other bodies of
knowledge through the use of empirical standards, logical arguments, and skepticism.
are incomplete, such as the details of human evolution or questions
surrounding global warming, new data may well lead to changes in
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current ideas or resolve current conflicts. In situations where information
is still fragmentary, it is normal for scientific ideas to be incomplete, but
this is also where the opportunity for making advances may be greatest.
HISTORICAL PERSPECTIVES
In history, diverse cultures have contributed scientific knowledge and
technologic inventions. Modern science began to evolve rapidly in Europe
several hundred years ago. During the past two centuries, it has
contributed significantly to the industrialization of Western and nonWestern cultures. However, other, non-European cultures have
developed scientific ideas and solved human problems through
technology.
Usually, changes in science occur as small modifications in extant
knowledge. The daily work of science and engineering results in
incremental advances in our understanding of the world and our
An Analysis of a Scientific Inquiry
By the "header titles" this example emphasizes some important components of the
assessment process. Any boundary between assessment and teaching is lost in this
example. Students engage in an analytic activity that requires them to use their
understanding of all the science content standards. The activity assumes that they have
maintained journals throughout their high school career and have had much previous
experience with analyzing scientific inquiry. It would be unreasonable to expect them to
successfully complete such an analysis without prior experience. The assessment task
requires the use of criteria developed by the class and the teacher together for self
assessment and peer assessment. Students may elect to improve the analysis or do
another. The teacher uses the data to decide what further inquiries, analyses, or
evaluations students might do.
[This example highlights Teaching Standards A, C, and E; Assessments Standards A, B,
and E; and 9-12 Content Standard G.]
SCIENCE CONTENT: This activity focuses on all aspects of the Content Standard on the
History and Nature of Science: Science as a human endeavor, nature of scientific
knowledge, and historical perspectives on science.
ASSESSMENT ACTIVITY: Students read an account of an historical or contemporary
scientific study and report on it.
ASSESSMENT TYPE: Performance, individual, group, public.
ASSESSMENT PURPOSE: The teacher uses the information gathered in this activity for
assigning grades and for planning further activities involving analysis or inquiry.
DATA: Students' individual reports; student reviews of their peers' work; and teacher's
observations.
CONTEXT: This assessment activity is appropriate at the end of 12th grade. Throughout
the high school science program, students have read accounts of scientific studies and the
social context in which the studies were conducted. Students sometimes read the
scientist's own account of the investigation and sometimes an account of the investigation
written by another person. The earlier the investigation, the more likely that the high
school students are able to read and understand the scientist's original account. Reports
by scientists on contemporary studies are likely to be too technical for students to
understand, but accounts in popular science books or magazines should be accessible to
high school students. Examples of contemporary and historical accounts appropriate to this
activity include
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Goodfield's An Imagined World
Weiner's The Beak of the Finch
Watson's The Double Helix
Darwin's Voyage of the Beagle
Project Physics Readers
In each student's science journal are notes on his or her own inquiries and the inquiries
read about throughout the school science career, including an analysis of historical context
in which the study was conducted. After completing each analysis, the science teacher had
reviewed and commented on the analysis as well as on the student's developing sophis
tication in doing analysis. Questions that guided each student's analysis include
What factors—personal, technological, cultural, and/or scientific—led this person to the
investigation?
How was the investigation designed and why was it designed as it was?
What data did the investigator collect?
How did the investigator interpret the data?
How were the investigator's conclusions related to the design of the investigation and to
major theoretical or cultural assumptions, if any?
How did the investigator try to persuade others? Were the ideas accepted by
contemporaries? Are they accepted today? Why or why not?
How did the results of this investigation influence the investigator, fellow investigators, and
society more broadly?
Were there ethical dimensions to this investigation? If so, how were they resolved?
What element of this episode seems to you most characteristic or most revealing about the
process of science? Why
Each student in the class selects an account of one scientific investigation and analyzes it
using the questions above. When the analyses are completed, they are handed in to the
teacher who passes them out to other members of the class for peer review. Prior to the
peer reviews, the teacher and the class have reviewed the framework for analysis and
established criteria for evaluating the quality of the analyses. The teacher reviews the peer
reviews and, if appropriate, returns them to the author. The author will have the
opportunity to revise the analysis on the basis of the peer review before submitting it to
the teacher for a grade.
EVALUATION OF STUDENT RESPONSES
The teacher's grade will be based both on the student's progress in conducting such
analyses and on how well the analysis meets the criteria set by the teacher in consultation
with the class.
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Science in Personal and Social Perspectives
Content Standard F
As a result of activities in grades 9-12, all students should develop understanding of
Personal and community health
Population growth
Natural resources
Environmental quality
Natural and human-induced hazards
Science and technology in local, national, and global challenges
.

Guide to the Content Standard
Fundamental concepts and principles that underlie this standard include
[See Content Standard C (grades 9-12)]
Hazards and the potential for accidents exist. Regardless of the environment, the
possibility of injury, illness, disability, or death may be present. Humans have a
variety of mechanisms—sensory, motor, emotional, social, and technological—that
can reduce and modify hazards.
The severity of disease symptoms is dependent on many factors, such as human
resistance and the virulence of the disease-producing organism. Many diseases can
be prevented, controlled, or cured. Some diseases, such as cancer, result from
specific body dysfunctions and cannot be transmitted.
Personal choice concerning fitness and health involves multiple factors. Personal
goals, peer and social pressures, ethnic and religious beliefs, and understanding of
biological consequences can all influence decisions about health practices.
An individual's mood and behavior may be modified by substances. The
modification may be beneficial or detrimental depending on the motives, type of
substance, duration of use, pattern of use, level of influence, and short- and longterm effects. Students should understand that drugs can result in physical
dependence and can increase the risk of injury, accidents, and death.
Selection of foods and eating patterns determine nutritional balance. Nutritional
balance has a direct effect on growth and development and personal well-being.
Personal and social factors—such as habits, family income, ethnic heritage, body
size, advertising, and peer pressure—influence nutritional choices.
Families serve basic health needs, especially for young children. Regardless of the
family structure, individuals have families that involve a variety of physical,
mental, and social relationships that influence the maintenance and improvement
of health.
Sexuality is basic to the physical, mental, and social development of humans.
Students should understand that human sexuality involves biological functions,
psychological motives, and cultural, ethnic, religious, and technological influences
is a basic and powerful force that has consequences to individuals' health and to
society. Students should understand various methods of controlling the
reproduction process and that each method has a different type of effectiveness
and different health and social consequences.
POPULATION GROWTH
Populations grow or decline through the combined effects of births and deaths, and
through emigration and immigration. Populations can increase through linear or
exponential growth, with effects on resource use and environmental pollution.
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Various factors influence birth rates and fertility rates, such as average levels of
affluence and education, importance of children in the labor force, education and
employment of women, infant mortality rates, costs of raising children, availability
and reliability of birth control methods, and religious beliefs and cultural norms
that influence personal decisions about family size.
Populations can reach limits to growth. Carrying capacity is the maximum number
of individuals that can be supported in a given environment. The limitation is not
the availability of space, but the number of people in relation to resources and the
capacity of earth systems to support human beings. Changes in technology can
cause significant changes, either positive or negative, in carrying capacity.
NATURAL RESOURCES
Human populations use resources in the environment in order to maintain and
improve their existence. Natural resources have been and will continue to be used
to maintain human populations.
The earth does not have infinite resources; increasing human consumption places
severe stress on the natural processes that renew some resources, and it depletes
those resources that cannot be renewed.
Humans use many natural systems as resources. Natural systems have the
capacity to reuse waste, but that capacity is limited. Natural systems can change
to an extent that exceeds the limits of organisms to adapt naturally or humans to
adapt technologically.
ENVIRONMENTAL QUALITY
Natural ecosystems provide an array of basic processes that affect humans. Those
processes include maintenance of the quality of the atmosphere, generation of
soils, control of the hydrologic cycle, disposal of wastes, and recycling of nutrients.
Humans are changing many of these basic processes, and the changes may be
detrimental to humans.
Materials from human societies affect both physical and chemical cycles of the
earth.
Many factors influence environmental quality. Factors that students might
investigate include population growth, resource use, population distribution,
overconsumption, the capacity of technology to solve problems, poverty, the role
of economic, political, and religious views, and different ways humans view the
earth.
NATURAL AND HUMAN-INDUCED HAZARDS
[See Content Standard D (grades 9-12)]
Normal adjustments of earth may be hazardous for humans. Humans live at the
interface between the atmosphere driven
by solar energy and the upper mantle where convection creates changes in the
earth's solid crust. As societies have grown, become stable, and come to value
aspects of the environment, vulnerability to natural processes of change has
increased.
Human activities can enhance potential for hazards. Acquisition of resources, urban
growth, and waste disposal can accelerate rates of natural change.
Some hazards, such as earthquakes, volcanic eruptions, and severe weather, are
rapid and spectacular. But there are slow and progressive changes that also result
in problems for individuals and societies. For example, change in stream channel
position, erosion of bridge foundations, sedimentation in lakes and harbors, coastal
erosions, and continuing erosion and wasting of soil and landscapes can all
negatively affect society.
Natural and human-induced hazards present the need for humans to assess
potential danger and risk. Many changes in the environment designed by humans
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bring benefits to society, as well as cause risks. Students should understand the
costs and trade-offs of various hazards—ranging from those with minor risk to a
few people to major catastrophes with major risk to many people. The scale of
events and the accuracy with which scientists and engineers can (and cannot)
predict events are important considerations.
SCIENCE AND TECHNOLOGY IN LOCAL, NATIONAL, AND GLOBAL CHALLENGES
[See Content Standard E (grades 9-12)]
Science and technology are essential social enterprises, but alone they can only
indicate what can happen, not what should happen. The latter involves human
decisions about the use of knowledge.
Understanding basic concepts and principles of science and technology should
precede active debate about the economics, policies, politics, and ethics of various
science- and technology-related challenges. However, understanding science alone
will not resolve local, national, or global challenges.
Progress in science and technology can be affected by social issues and challenges.
Funding priorities for specific health problems serve as examples of ways that
social issues influence science and technology.
Individuals and society must decide on proposals involving new research and the
introduction of new technologies into society. Decisions involve assessment of
alternatives, risks, costs, and benefits and consideration of who benefits and who
suffers, who pays and gains, and what the risks are and who bears them. Students
should understand the appropriateness and value of basic questions—"What can
happen?"—"What are the odds?"—and ''How do scientists and engineers know
what will happen?"
Humans have a major effect on other species. For example, the influence of
humans on other organisms occurs through land use—which decreases space
available to other species—and pollution—which changes the chemical composition
of air, soil, and water.
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ملحق رقم ()2
أسماء محكمين أداة الدراسة
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هلحق رقن ()1
أسواء السادة الوحكويي ألداة الدراسة
م

اسن الوحكن
د.حسي ابوجراد

1

د .فتحية اللولو

1

د .هحوود سرداح

الدرجة العلوية

هكاى العول

استاذ هشارك باللغة هحاضر بجاهعة
االزهر
االًجليسية
استاذ هشارك في رئيس قسن الوٌاهج
وطرق التدريس
هٌاهج وطرق
بالجاهعة االسالهية
تدريس العلوم
هحاضر بجاهعة
دكتوراة في علوم
االزهر
الحياة
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ملحق رقم ()3
أداة الدراسة
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111

اداة الدراسة لمعايير مجال علوم الحياة للصفوف التاسع حتى الثاني عشر

ِزٛافش ثذسخخ وج١شح

ِزٛافش ثذسخخ ِزٛعػ

.6

٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚ ٚظ١فخ اٌشجىخ االٔذٚثالصِ١خ .

.7

٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚ ٚظ١فخ اٌشا٠جٛعِٛبد .

.8

٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚ ٚظ١فخ خٙبصغٌٛد. ٟ

.9

٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚ ٚظ١فخ اخغبَ اٌسبٌخ .

√

٠ .12ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚ ٚظ١فخ اٌفدٛاد اٌخٍ٠ٛخ .
٠ .13ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚ ٚظ١فخ اٌ١ٙىً اٌخٍ. ٞٛ
٠ .14ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚظ١فخ اٌّش٠ىضاد .
٠ .15ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚظ١فخ إٌٛاح .

.21

.22
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√
√
√
√
√
√
√
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√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

٠ .11ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚظ١فخ اٌجالعز١ذاد .

٠ج ٓ١اٌّسزٚ ٜٛظ١فخ عطر اٌخٍ١خ .
٠ششذ اٌّسز ٜٛاٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ (ػٍّ١خ اٌٙذَ
ٚاٌجٕبء ) .
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛدٚس األٔضّ٠بد (اٌجشٚرٕ١بد اٌّسفضح)
ف ٟإرّبَ ػٍّ١بد اٌجٕبء ٚاٌٙذَ( اال٠ط) ف ٟاٌخٍ١خ .
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛآٌ١خ رىِ ٓ٠ٛشوت  ِٓATBاٌطبلخ
إٌبردخ ِٓ اٌؼٍّ١بد اٌس٠ٛ١خ .
٠ج ٓ١اٌّسزِٛ ٜٛلغ رخض ٓ٠اٌّؼٍِٛبد اٌد١ٕ١خ فٟ
اٌخٍ١خ (ف ٟاٌسّط إٌ ٞٚٛاٌذ٠ىٛع ٟس٠جٛص. ) ٞ
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاٌ١خ رى ٓ٠ٛاٌجشٚرٕ١بد ( ِٓ اٌد ٓ١ززٝ
اٌجشٚر. ) ٓ١
٠ؤوذ اٌّسز ٜٛػٍ ٝاْ اٌزٕظ ُ١فٚ ٟظبئف اٌخٍ١خ
٠سذس ٔز١دخ ٌالٔزمبء اٌدٌٍ ٟٕ١فشد ٔٚز١دخ ٌٍزغ١شاد
فٔ ٟشبغ ٚاٌٛظ١فخ اٌّؼّٛي ثٗ ِٓ لجً اٌجشٚرٕ١بد
٘ٚزا اٌزٕظ٠ ُ١غّر ٌٍخال٠ب ٌالعزدبثخ ٌٍج١ئخ اٌّس١طخ
ٚاٌزسىُ ثبالٔمغبَ .

√

√

٠ .11ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚ ٚظ١فخ اٌج١شٚوغغِٛبد .

.21

غ١ش ِزٛافش

.5

٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت ٚ ٚظ١فخ اٌغ١زٛثالصَ .

.19

ِزٛافش ثذسخخ وج١شح

ِزٛافش ثذسخخ ِزٛعػ

.4

٠ج ٓ١اٌّسزٚ ٜٛظ١فخ اٌغشبء اٌجالصِ. ٟ

.18

غ١ش ِزٛافش

٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت اٌخٍ١خ ( رسبغ اٌخٍ١خ ثغشبء
ٔغ١د٠ ٟفصٍٙب ػٓ اٌخبسج ) .
٠زوش اٌّسز ٜٛأشىبي اٌخال٠ب اٌخبصخ .

.3

.17

ِزٛافش ثذسخخ وج١شح

ِزٛافش ثذسخخ ِزٛعػ

أٚال :اٌخٍ١خ

٠زوش اٌّسزٚ ٞٛظ١فخ وً ٔٛع ِٓ أٛاع اٌخال٠ب .

.16

غ١ش ِزٛافش

.2

ِزٛافش ثذسخخ وج١شح

.1

ِزٛافش ثذسخخ ِزٛعػ

َ

دسخخ اٌزٛافش

دسخخ اٌزٛافش

دسخخ اٌزٛافش

دسخخ اٌزٛافش
غ١ش ِزٛافش

اٌّؼب١٠ش ِٛٚاصفبرٙب اٌّؼ١بس٠خ

اٌصف اٌزبعغ

اٌصف اٌؼبشش

اٌصف اٌسبد ٞػشش

اٌصف اٌثبٔ ٟػشش

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√

√
√

√

.23
.24
.25
.26

ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛػٍّ١خ اٌجٕبء اٌعٛئ ٟف ٟإٌجبربد .
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛآٌ١خ ػًّ اٌجٕبء اٌعٛئ ٟفٟ
اٌىبئٕبد اٌس١خ اٌذل١مخ .
٠فغش اٌّسز ٜٛاالرصبي اٌس ٞٛ١ث ٓ١اٌشّظ
ٚازز١بخبد اٌطبلخ ٌألٔظّخ اٌس١خ ِٓ خالي ػٍّ١خ
اٌجٕبء اٌعٛئ. ٟ
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛرشو١ت اٌىبئٕبد ٚز١ذح اٌخال٠ب .

ٛ٠ .27ظر اٌّسز ٜٛرشو١ت اٌىبئٕبد ػذ٠ذح اٌخال٠ب .
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاالخزالف ث ٓ١اٌىبئٕبد ٚز١ذ اٌخٍ١خ
ٚ .28اٌىبئٕبد اٌز ٟرزى ْٛػذ٠ذح اٌخال٠ب ( اٌزشو١ت -
اٌٛظ١فخ) .

√
√

√
√
√
√
√

√
√

√

√

√

√
√

√

√
√
√
√
√

√

√

√

َ ثبٔ١ب  :االعبط اٌدض٠ئٌٍٛ ٟساثخ.
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7
.8

٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛأٛاع اٌسّٛض إٌ٠ٚٛخ .
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت اٌى١ّ١بئٌٍ ٟسّط إٌٞٚٛ
(  ) DNAاٌّغئٛي ػٓ رسذ٠ذ خصبئص اٌفشد .
(٘ ٛػجبسح ػٓ ثّ١ٌٛش وج١ش ِشىً ِٓ أسثغ أٔٛاع ِٓ
اٌٛزذاد اٌفشػ١خ ٘) T،C،G،A ٟ
ٚاٌسّط إٌ. RNA ٞٚٛ
٠فغش اٌّسز ٜٛاْ اٌزشو١ج١خ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍسّط
إٌ ٞٚٛرفغش و١ف اْ اٌّؼٍِٛبد اٌد١ٕ١خ اٌّغؤٌٚخ
ػٓ اٌٛساثخ ِ٘ ٟشفشح ف ٟاي ة.خٕ١بد ٚرزعبػف
ِٓ خالي اٌ١خ اٌمٛاي ( اٌش١فشح اٌٛساث١خ ) .
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاٌ١خ رعبػف اٌسّط إٌ. ٞٚٛ
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛرشو١ت  -ػذد – أٛاع اٌىشِٛٚعِٛبد
ف ٟاٌىبئٕبد اٌس١خ اٌّخزٍفخ .
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاْ ػٍّ١خ ٔمً اٌّؼٍِٛبد اٌد١ٕ١خ اٌٝ
االثٕبء ٠سذس ِٓ خالي خال٠ب اٌج٠ٛعخ  ٚإٌظفخ اٌزٟ
رسزِّ ٜٛثً ٚازذ ِٓ وً وشِٛٚع ( َٛرٛز١ذ إٌظفخ
ٚاٌج٠ٛعخ ٠شىالْ فشدا خذ٠ذا ) .
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاٌ١خ رٛاسس االِشاض.
٠زوش اٌّسز ٜٛأٛاع اٌظفشاد – ٚرأث١ش٘ب ػٍ ٝصفبد
اٌىبئٓ اٌس. ٟ
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√
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√
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√
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√

َ ثبٌثب :اٌزطٛس اٌجٌٛٛ١خ:ٟ

.1

.2

.3

ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاْ اٌزطٛس ف ٟاالخٕبط ٠سذس ِغ
ِشٚس اٌضِٓ ٔز١دخ ػذح ػٛاًِ( لذسح األخٕبط ػٍٝ
اٌزىبثش  -اٌزجب ٓ٠اٌٛساثٌٍ ٟغالٌخ ٠غجت اٌظفشاد
اخزالغ اٌدٕ١بد  -شسخ ٚلٍخ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ اٌالصِخ
ٌٍس١بح  -أزمبء اٌج١ئخ اٌغالٌخ االفعً  ٚاٌمذسح ػٍ ٝاْ
رؼ١ش ِٓ ث ٓ١اٌغالٌخ ) .
٠ؤوذ اٌّسز ٜٛاْ اٌزٕٛع اٌىج١ش ٌٍىبئٕبد اٌس١خ ٘ٛ
ٔز١دخ اوثش ِٓ ثالثخ ثٍ ْٛ١عٕخ ٔٚصف ِٓ اٌزطٛس
اٌز ٟصٚدد وً ِىبْ ِٓ أشىبي اٌس١بح .
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاْ االٔزمبء اٌطج١ؼٔٚ ٟزبئدٗ
اٌزطٛس٠خ لذِذ رفغ١شاد ػٍّ١خ ثبٌٕغجخ ٌٍزشبثٗ
اٌدض٠ئ ٟاٌّّ١ض ٚاٌّالزع ث ٓ١األخٕبط اٌّخزٍفخ
ٌألٔظّخ اٌس١خ .

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

٠ؤوذ اٌّسز ٜٛػٍ ٝاْ ِال ٓ١٠االخٕبط ِٓ إٌجبربد
 .4اٌّخزٍفخ ٚاٌسٛ١أبد ٚاٌىبئٕبد اٌصغ١شح اٌز ٟرؼ١ش
ػٍ ٝاالسض اٌِ َٛ١شرجطخ ثغالٌخ ِٓ اٌغبثم. ٓ١
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاْ اعظ رصٕ١ف اٌىبئٕبد اٌس١خ
( فبٌىبئٕبد ِصٕفخ ٌّدّٛػبد ِٓ اٌزغٍغً اٌٙشِٟ
.5
ِٚدّٛػبد فشػ١خ ِؤعغخ ػٍ ٝاٌزشبثٙبد اٌزٟ
رؼىظ اٌؼاللبد اٌزطٛس٠خ ) .
٠زوش اٌّسز ٜٛاْ اٌصٕف ( إٌٛع ) ٘ ٛاٌٛزذح
.6
االعبع١خ ٌٍزصٕ١ف .
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاْ اٌزساد ٚاٌدض٠ئبد ػٍ ٝاالسض
 .7رذٚس ث ٓ١اٌّىٔٛبد اٌس١خ ٚاٌغ١ش ز١خ ٌٍغالف اٌسٞٛ١
( أزمبي اٌطبلخ ) .
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاٌطبلخ رزذفك ِٓ خالي إٌظُ اٌج١ئ١خ فٟ
 .8اردبٖ ٚازذ ِٓ وبئٕبد اٌجٕبء اٌعٛئ ٟاٌ ٝاوالد
اٌؼشت ثُ اٌٍس َٛزز ٝاٌّسٍالد .
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛأٛاع اٌؼاللبد ث ٓ١اٌىبئٕبد اٌس١خ
.9
ٚاٌز ٟرغجت االعزمشاس ٌٍج١ئخ .
٠زوش اٌّسز ٜٛاعجبة رضا٠ذ اٌجشش اٌز٠ ٓ٠ؼ١ش ْٛفٟ
.11
إٌظُ اٌج١ئ١خ .
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاثبس االٔفدبس اٌغىبٔ ٚ ٟاٌزىٌٕٛٛخ١ب
.11
ػٍ ٝإٌظُ اٌج١ئ١خ اٌّخزٍفخ.
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاثبس اٌزٍٛس ػٍ ٝاٌجشش ٚاٌطج١ؼخ -
.12
ٚاالزز١بغبد اٌز٠ ٟدت اٌم١بَ ثٙب ٌزمٍ ِٓ ً١اٌزٍٛس .

َ
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.5

.6
.7

.8
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ساثؼب :اٌّٛاد ٚاٌطبلخ ٚاٌزٕظ ُ١ف ٟأٔظّخ اٌّؼ١شخ( اٌّٛاسد ٚاٌطبلخ )
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛو١ف اْ اٌّٛاد رّ ً١أوثش إٌ ٝزبالد
ِٓ ػذَ اٌزٕظ. ُ١
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛو١ف اْ األٔظّخ اٌس١خ رّ ً١إٌٝ
إدخبي ِغزّش ِٓ اٌطبلخ ٌٍسفبظ ػٍ ٝرٕظّٙ١ب
اٌى١ّ١بئٚ ٟاٌف١ض٠بئ. ٟ
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاثش أمطبع اٌطبلخ ػٍ ٝاألٔظّخ اٌس١خ
(رزفىه) .
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاْ اٌطبلخ اٌعشٚس٠خ ٌٍس١بح ِصذس٘ب
اٌشّظ .
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاعزخذاَ اٌطبلخ ٌزى ٓ٠ٛاٌّشوجبد
االخش (ٜاْ إٌجبربد رغزخذَ اٌطبلخ ٌزشىً سٚاثػ
و١ّ١بئ١خ ل٠ٛخ ث ٓ١خض٠ئبد ػع٠ٛخ رشًّ ػٍٝ
اٌىشث ،ْٛرغزخذَ ٌزدّ١غ خض٠ئبد وج١شح ثبٌٕشبغ
اٌجٌٛٛ١خ ( ٟرشًّ اٌجشٚرٕ١بد ٚاٌسّط إٌٞٚٛ
ٚأٔٛاع اٌغىش ٚاٌذ٘. ) ْٛ
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاعزخذاِبد اٌطبلخ اٌّخضٔخ فٟ
اٌشٚاثػ ث ٓ١اٌزساد (اٌطبلخ اٌى١ّ١بئ١خ) ّ٠ىٓ اْ
رغزخذَ وّصذس ٌٍطبلخ ِٓ اخً ػٍّ١بد اٌس١بح .
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاٌ١خ اٌسصٛي ػٍِ ٝشوت أزبدٞ
اٌفٛعفبد( )ATPف ٟػٍّ١خ رفىه اٌدض٠ئبد .
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاْ ِذ ٞرؼم١ذ ٚرٕظ ُ١اٌىبئٕبد اٌس١خ
٠الءَ اٌسبخخ ٌٍسصٛي ػٍ ٝاٌّٛاد ٚاٌطبلخ ٚرسٍٙ٠ٛب
ٔٚمٍٙب إغاللٙب ٚاٌزخٍص ِٕٙب ٚاٌز ٟرىِ ْٛغزخذِخ
العزمشاس اٌىبئٓ .
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√
√
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√
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√
√

√

√

√

√

√

√

√
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√
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√

√

√

√

√

√

٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاْ ٚفشح ٚرٛصع اٌىبئٕبد ٚرؼذاد٘ب فٟ
 .9إٌظُ ِسذٚدح ثّذ ٜرٛافش اٌّٛاد ٚاٌطبلخ ٚلذسح إٌظُ
اٌج١ئ١خ ػٍ ٝرذ٠ٚش اٌّٛاد .
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاْ اٌؼٕبصش اٌى١ّ١بئ١خ ٠ؼبد ردّ١ؼٙب
ثطشق ِخزٍفخ ،وً ػٍّ١خ إػبدح ردّ١غ ٕ٠زح ػٕٙب
.11
خضٚ ٓ٠رشزذ غبلخ إٌ ٝاٌج١ئخ ػٍ١٘ ٝئخ زشاسح ٠دشٜ
اٌسفبظ ػٍ ٝاٌّٛاد ٚاٌطبلخ ف ٟوً ػٍّ١خ رغ١١ش .

َ

خبِغب :عٍٛن اٌىبئٕبد اٌس١خ

.1

ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛرشو١ت اٌدٙبص اٌؼصج. ٟ
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاْ خال٠ب االػصبة رزٛاصً ِغ ثؼعٙب
ِٓ خالي افشاص خض٠ئبد ػصج١خ ِث١شح ِٚثجطخ
ٌزٛص ً١اٌغ١بي اٌؼصج. ٟ
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاٌ١خ ػًّ اػعبء االزغبط  ٚ ،اٌخال٠ب
اٌّزخصصخ ٚاٌز ٟرّىٓ اٌسٛ١أبد ِٓ ِشالجخ ِب
٠سذس ف ٟاٌؼبٌُ ز. ٌُٙٛ
٠ج ٓ١اٌّسز ٜٛاْ اٌىبئٕبد ٌذٙ٠ب اعزدبثبد عٍٛو١خ
ٌٍزغ١شاد اٌذاخٍ١خ ٚاٌّسفضاد اٌخبسخ١خ  ( .االعزدبثخ
ٌٍّسفضاد اٌخبسخ١خ ّ٠ىٓ اْ ٕ٠زح ِٓ اٌزفبػً ِغ
اخٕبط اٌىبئٓ ٔفغٗ اِ ٚغ آخش. ) ٓ٠
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاْ االّٔبغ اٌٛاعؼخ ٌٍغٍٛن اٌّالزع
ٌذ ِٓ ٜاٌسٛ١اْ لذ رطٛسد ٌزعّٓ ٔدبذ زم١مٟ
اٌسٛ١أبد ػبدح رؼ١ش ف ٟث١ئبد غ١ش ِزٕجأ ثٙب
ٚوزٌه عٍٛو٠ ُٙدت اْ ٠ىِ ْٛشٔب ثّب ف ٗ١اٌىفب٠خ
ٌ١زؼبًِ ِغ اٌزغ١ش ِٚب ٘ ٛغ١ش ِزٕجب ثٗ .
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاٌ١خ اعزدبثخ إٌجبربد ٌٍسٛافض اٌخبسخ١خ
ٛ٠ظر اٌّسز ٜٛاْ اٌغٍٛو١بد اٌجٌٛٛ١خ١خ ٌٙب ِؼبٟٔ
ِزعّٕٗ ٌٍجشش  ،ار أٙب ِشرجطخ ثؼٍُ إٌفظ ٚػٍُ
االخزّبع ٚػٍُ االٔغبْ .
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أداة الدراسة لمعايير مجال االستقصاء العلمي.

.11

َشجع انًذتىي استخذاو انًعذاد انُذوَخ

.13
.14
.15
.16

متوافر بدرجت كبيرة

َذتىي انًذتىي عهً أسئهخ تذج عهً صُبغخ
فرضُبد عهًُخ قبثهخ نهتجرَت.
َذذد انًذتىي االجراءاد انعهًُخ نتذقُق اختجبر
انفرضُبد.
َجٍُ انًذتىي االدواد انًُبسجخ إلجراء
االستقصبء
َىضخ انًذتىي عىايم انساليخ أحُبء اجراء
االستقصبء
َؤكذ انًذتىي عهً استخذاو انتقُُبد انًُبسجخ
إلجراء انتجبرة
َشجع انًذتىي انذصىل عهً يعرفخ عهًُخ يٍ
يصبدر يتعذدح
انتذكى
َىضخ انًذتىي اسبنُت وطرَقخ
ثبنًتغُراد
َشجع انًذتىي استعًبل األدنخ وانًُطق فٍ
انتفسُراد انعهًُخ

.9

.12

متوافر بدرجت متوسط

أ  :انًعبَُر انضرورَخ نعًم استقصبء عهًٍ

َؤكذ انًذتىي عهً تُظُى عرض ثُبَبد األثذبث

.11

غير متوافر

.8

متوافر بدرجت كبيرة

.7

متوافر بدرجت متوسط

.6

غير متوافر

.5

متوافر بدرجت كبيرة

.4

متوافر بدرجت متوسط

.3

غير متوافر

.2

متوافر بدرجت كبيرة

.1

متوافر بدرجت متوسط

و

درجخ انتىافر

درجخ انتىافر

درجخ انتىافر

درجخ انتىافر

غير متوافر

انًعبَُر ويىاصفبتهب انًعُبرَخ

انصف انتبسع

انصف انعبشر

انصف انذبدٌ عشر

انصف انخبٍَ عشر

َشجع انًذتىي استخذاو أدواد انقُبس يخم اِنخ
انذبسجخ
َشجع انًذتىي استخذاو انذبسىة نجًع وتذهُم
وعرض انجُبَبد.
َؤكذ انًذتىي عهً استخذاو انرَبضُبد يخم
انقىاٍَُ انرَبضُخ فٍ األثذبث.
َجٍُ انًذتىي وصىل انجذىث انً يردهخ
انتفسُر.
َشجع انًذتىي انطالة عهً َقبشبد ودىاراد
دىل تفسُراد االثذبث
َشجع انًذتىي اٌ تكىٌ انُقبشبد دىل
انتفسُراد تكىٌ يجُُخ عهً انًُطق واالدنخ
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√

.17
.18
.19
.21
.21
.22

و
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َشجع انًذتىي عهً انتفكُر انُبقذ دىل انُقبش
انًجًُ عهً االدنخ.
َذذد انًذتىي انتفسُراد واالدنخ االكخر يُطقُخ
( اختُبر انجذَم انًُبست )
َؤكذ انًذتىي عهً استخذاو انًعبَُر انعهًُخ
نتذذَذ انتفسُراد.
َذج انًذتىي نكتبثخ انًعهىيبد وتهخُص
انجُبَبد ثهغخ سهًُخ
َشجع انًذتىي عهً تطىَر انًخططبد وانجذاول
وشرح انتذهُم االدصبئٍ ثىضىح.
َشجع انًذتىي عهً انتعهُق وانرد انًُطقٍ
وانًُبست عهً انتعهُقبد االَتقبدَخ نهتفسُراد.
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√

√

√

√
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√
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حبَُب :فهى االستقصبء انعهًٍ
َشًم انًذتىي عهً يجبدئ ويفبهُى تقىد انً
استقصبء عهًٍ
َطرح انًذتىي عهً اسئهخ عٍ وظُفخ وطجُعخ
انُظى واالشُبء.
َجٍُ انًذتىي انتىاصم ثٍُ االستقصبء انعهًٍ
انذذَج وانقذَى.
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√

√

√

َجٍُ انًذتىي االغراض انًختهفخ نالستقصبء

√

√

√

√

َشجع انًذتىي عهً استخذاو انتكُىنىجُب نجًع
انجُبَبد ويعبنجتهب.
َجٍُ انًذتىي اٌ االدواد وانتقُُبد انذذَخخ
تسبهى فٍ تقذو انعهى
َجٍُ انًذتىي اٌ انتفسُراد انًقتردخ قبثهخ
نهتعذَم.
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اداة الدراسة لمعايير مجال علوم الحياة للصف العاشر

يخٕافش بذسجت كبٛشة

يخٕافش بذسجت يخٕعظ

غٛش يخٕافش

.8

يخٕافش بذسجت كبٛشة

.7

يخٕافش بذسجت يخٕعظ

.6

غٛش يخٕافش

.5

يخٕافش بذسجت كبٛشة

.4

يخٕافش بذسجت يخٕعظ

.3

غٛش يخٕافش

.2

يخٕافش بذسجت كبٛشة

.1

يخٕافش بذسجت يخٕعظ

و

دسجت انخٕافش

دسجت انخٕافش

دسجت انخٕافش

دسجت انخٕافش
غٛش يخٕافش

انًؼبٛٚش ٔيٕاصفبحٓب انًؼٛبسٚت

انصف انخبعغ

انصف انؼبشش

انصف انحبد٘ ػشش

انصف انزبَ ٙػشش

أٔالً  :انؼهى كًغؼٗ أَغبَ: ٙ
ٚشٛش انًحخٕٖ انٗ األفشاد ٔانفشق يٍ انببحزٍٛ
انز ٍٚعبًْٕا ٔعٛغخًشٌٔ ف ٙانًغبًْت فٙ
انًشبسٚغ انؼهًٛت .
ٚب ٍٛانًحخٕٖ اٌ انقٛبو ببنؼهى ٔاالبحبد ًٚكٍ أٌ
ٚكٌٕ بغٛطب كبغبطت فشد ٚقٕو بذساعت يٛذاَٛت  ،أٔ
يؼقذا كخؼقٛذ ػًم يئبث انُبط يغ بؼضٓى ػهٗ يغأنت
ػهًٛت أٔ يشكهت حقُٛت .
ٚب ٍٛانًحخٕٖ اٌ يخببؼت انؼهى كًُٓت آٔ كٕٓاٚت
ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ را يشدٔد فكش٘ ػهٗ انًجخًغ .
ٚزكش انًحخٕٖ انصفبث انخٚ ٙخحهٌٕ بٓب نهؼهًبء .
ٚب ٍٛانًحخٕٖ إٌ انؼهًبء ٚخبشٌٔ بصذق ػٍ طشق
اجشاء انبحٕد َٔخبئجٓب نهًجخًغ .
ٚظٓش انًحخٕٖ اَّ حقغ بؼض االخخشاق نخقبنٛذ انؼهى
َٔششِ ،نكٍ انؼهًبء انًغئٕنٌٕ ػٍ يزم ْزِ انخشٔق
ٚحبعبٌٕ يٍ قبم انضيالء .
ٚظٓش انًحخٕٖ اٌ انؼهًبء ٚخأرشٌٔ ببنًؼخقذاث
االجخًبػٛت ٔانزقبفٛت ٔانشخصٛت انًحٛطت بٓى.
ٔٚخأرشٌٔ بطشق اعخكشبف انؼبنى .
ٚظٓش انًحخٕٖ اٌ انؼهى نٛظ يُفصم ػٍ انًجخًغ .

√

√
√
√

√
√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

و ربَٛب  :طبٛؼت انًؼشفت انؼهًٛت :
.1
.2

.3
.4
.5

ٚظٓش انًحخٕٖ ببٌ انؼهًبء ٚجخٓذٌٔ إلٚجبد أفضم
انخفغٛشاث ػٍ انؼبنى انطبٛؼ. ٙ
ٚؼذد انًحخٕٖ خصبئص انًؼشفت ( انخفغٛشاث )
انؼهًٛت ار ٚجب أٌ حكٌٕ ساعخت ببنذنٛم يٍ انخجشٚب
ٔانًالحظت ػٍ انطبٛؼت .
ٚؼذد انًحخٕٖ خصبئص انًؼشفت ( انخفغٛشاث) انؼهًٛت
ار ٚجب أٌ ضغ حٕقؼبث دقٛقت  -حٛزًب كبٌ رنك
يُبعبب  -ػٍ األَظًت انخ ٙححج انذساعت .
ٚب ٍٛانًحخٕٖ اٌ انؼهًبء يُطقٚٔ ٍٛٛحخشيٌٕ قٕاٍَٛ
انذنٛم ٔانخجشبت .
ٚشجغ انًحخٕٖ اٌ ٚكٌٕ انببحز ٍٛيخقبه ٍٛنهُقذ .
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.6

.7

.8

ٕٚضح انًحخٕٖ اٌ انًؼشفت انؼهًٛت حكٌٕ يٍ حٛذ
انًبذأ ػشضت نهخغٛش ػُذيب ٚخٕفش دنٛم جذٚذ .
ٕٚضح انًحخٕٖ اٌ األفكبس انجْٕشٚت نهؼهى يزم حفظ
انطبقت ٔقٕاَ ٍٛانحشكت حؼشضج نخُٕع كبٛش يٍ
اإلرببث ْٔ ٙبؼٛذة االحخًبل نهخغٛش ف ٙانًجبالث
انخ ٙحى فٓٛب اخخببسْب .
ٕٚضح انًحخٕٖ اٌ انؼهى ًٛٚض َفغّ ػٍ طشق
انًؼشفت األخشٖ ٔػٍ ْٛئبث انًؼشفت األخشٖ يٍ
خالل اعخخذاو يؼبٛٚش حجشٚبٛت ٔيُبقشبث يُطقٛت
ٔانشك .
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و ربنزب  :األبؼبد انخبسٚخٛت :
.1
.2
.3
.4

.5
.6

ٕٚضح انًحخٕٖ اٌ ف ٙانخبسٚخ انؼهً ،ٙانزقبفبث
انًخُٕػت قذ عبًْج ف ٙيؼشفت ػهًٛت ٔ اخخشاػبث
حقُٛت .
ٚب ٍٛانًحخٕٖ اٌ انؼهى انحذٚذ بذأ ٚخطٕس بغشػت
ف ٙأٔسٔبب يٍ يئبث انغُٕاث انًبضٛت .
ٚب ٍٛانًحخٕٖ اٌ انحضبساث انغٛش غشبٛت طٕسث
أفكبس ػهًٛت حهج يشبكم بششٚت يٍ خالل انخكُٕنٕجٛب.
ٕٚضح انًحخٕٖ اٌ انؼهى انحذٚذ عبْى بشكم يزْم
ف ٙانخحٕل انصُبػ ٙف ٙانحضبساث انغشبٛت ٔانغٛش
غشبٛت .
ٚظٓش انًحخٕٖ اٌ انخغٛشاث ف ٙانؼهى ححذد ػبدة
كخؼذٚالث صغٛشة ف ٙانًؼشفت انقبئًت نهخشاكى ٔحؤد٘
انٗ اكخشبفبث .
ٚب ٍٛانًحخٕٖ اٌ انؼًم انٕٛي ٙنهؼهى ٔانُٓذعت حٕصم
انٗ صٚبدة انخقذو ف ٙفًُٓب نهؼبنى .
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√
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√
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√

√

√
√

√
√

√

√

√
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ِضٛثفش دذسؽز وذ١شر

ِضٛثفش دذسؽز ِضٛعؾ

غ١ش ِضٛثفش

ِضٛثفش دذسؽز وذ١شر

.7

ِضٛثفش دذسؽز ِضٛعؾ

.6

غ١ش ِضٛثفش

.5

ِضٛثفش دذسؽز وذ١شر

.4

ِضٛثفش دذسؽز ِضٛعؾ

.3

غ١ش ِضٛثفش

.2

ِضٛثفش دذسؽز وذ١شر

.1

ِضٛثفش دذسؽز ِضٛعؾ

َ

دسؽز ثٌضٛثفش

دسؽز ثٌضٛثفش

دسؽز ثٌضٛثفش

دسؽز ثٌضٛثفش
غ١ش ِضٛثفش

ثٌّؼج١٠ش ِٛٚثطفجصٙج ثٌّؼ١جس٠ز

ثٌظف ثٌضجعغ

ثٌظف ثٌؼجشش

ثٌظف ثٌحجد ٞػشش

ثٌظف ثٌغجٔ ٟػشش

أٚال :ثٌظحز ثٌشخظ١ز ٚثٌذ١تز
٠ظٙش ثٌّحض ٜٛثألخطجس ٚثحضّجٌ١ز ثٌحٛثدط ِٛؽٛدر .
ٚدغغ ثٌٕظش ػٓ ثٌذ١تز فجْ ثحضّجٌ١ز ثإلطجدز ٚثٌّشع
ٚثإلػجلز أ ٚثٌّٛس لذ صىِٛ ْٛؽٛدر .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثْ ثٌذشش ٌذِ ُٙ٠ؾّٛػز ِضٕٛػز ِٓ
ث١ٌ٢جس ثٌضّ٠ ٟىٓ أْ صمًٍ ثٌّخجؽش ِٕٙ ،ج ثٌحغ١ز
ٚثٌحشو١ز ٚثٌؼجؽف١ز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثْ حذر أػشثع ثٌّشع صضؼٍك دؼٛثًِ
ػذ٠ذر ِغً ِمجِٚز ؽغُ ثإلٔغجْ ٚعٛسثْ ثٌىجةٓ ثٌّٕضؼ
ٌٍّشع .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثْ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثألِشثع ٠ضُ ِٕؼٙج
ٚثٌغ١طشر ػٍٙ١ج ٚثٌشفجء ِٕٙج .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثْ دؼغ ثألِشثع وجٌغشؽجْ صٕضؼ ِٓ
ثخضالالس ؽغذ٠ز ِؼٕ١ز ٚال ّ٠ىٓ ٌٙج أْ صٕضمً .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛػٛثًِ ثالخض١جس ثٌشخظ ٟثٌّضؼٍك
دجٌٍ١جلز ٚثٌظحز  ، ٟ٘ٚثأل٘ذثف ثٌشخظ١ز ٚثٌؼغٛؽ
ثالؽضّجػ١ز ٚػغٛؽ ثأللشثْ أ ٚثألطذلجء ٚثٌّؼضمذثس
ثٌذ١ٕ٠ز ٚثٌؼشل١ز ٚف ُٙثٌؼٛثلخ ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ،وً ٘زث
٠ؤعش ػٍ ٝلشثسثس صضؼٍك دجٌّّجسعجس ثٌظح١ز .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛآعجس ثعضخذثَ ِٛثد صؼذِ ً٠ضثػ ٚعٍٛن
ثٌفشد دّٛثد ِؼٕ١ز .لذ ٠ى٘ ْٛزث ثٌضؼذِ ً٠ف١ذث أ ٚػجسث
ثػضّجدث ػٍ ٝثٌذٚثفغ ٛٔٚع ثٌّجدر ِٚذر ثالعضخذثَ ٚ
ّٔؾ ثالعضخذثَ ِٚغض ٜٛثٌضؤع١شٚ ،ث٢عجس ثٌمظ١شر ثألؽً
ٚثٌطٍ٠ٛز ثألؽً .

.8

٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثػشثس ثٌّخذسثس ح١ظ ّ٠ىٓ أْ صؤد ٞإٌٝ
فمذ ثالعضمالي ثٌذذّٔ٠ٚ ٟىٓ أْ صض٠ذ ِٓ خطش ثإلطجدز ،
ٚثٌحٛثدط ٚ ،ثٌّٛس .

.9

٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثٌ١ز ثٌٛطٛي ثٌ ٝثٌضٛثصْ ثٌغزثة. ٟ

٠ .11ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛعجع١شثٌضٛثصْ ثٌغزثة ٟػٍ ٝثٌفشد
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثٔٛثع ثٌؼٛثًِ ثٌض ٟصؤعش ػٍ ٝثٌخ١جسثس
ثٌغزثة١ز (.ثٌشخظ١ز ٚثالؽضّجػ١ز ِغً ثٌؼجدثس ٚدخً
.11
ثٌؼجةٍز ٚثٌضشثط ثٌؼشل ٚ ٟحؾُ ثٌؾغُٚ ،ثٌذػج٠جس
ٚػغٛؽ ثأللشثْ )
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√
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.13

.14

.15

٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛدٚس ثألً٘ ثصؾجٖ ثألؽفجي (صم َٛثٌؼجةٍز
دضٛف١ش ثالحض١جؽجس ثٌظح١ز ثألعجع١ز خظٛطج ٌألؽفجي
ثٌظغجس ).
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛأٔٛثع ثٌؼاللجس ثألعش٠ز ٚعجص١ش٘ج ػٍٝ
ثٌفشد( ػاللجس ؽغذ٠ز ٚػمٍ١ز ٚثؽضّجػ١ز صؤعش ػٍٝ
ط١جٔز ٚصحغ ٓ١ثٌظحز).
٠ظٙش ثٌّحض ٜٛدٚثفغ ٚظجةف ثٌؼاللجس ثٌؾٕغ١ز ٚظجةف
دٌٛٛ١ؽ١زٔ ،فغ١ز ٚعمجف١ز ٚػشل١ز ٚد١ٕ٠زٚ ،صؤع١شثس
صىٌٕٛٛؽ١ز  ٟ٘ٚلٛر أعجع١ز ٚفؼجٌز ٌٙٚج آعجس ػٍٝ
ثٌّؾضّغ ٚػٍ ٝطحز ثٌشخض .
٠طشؿ ثٌّحض ٜٛثٌطشق ثٌّضٕٛػز ٌٍضحىُ ف ٟػٍّ١ز
ثٌضىجعش ٚثْ وً ؽش٠مز ٌٙج ٔٛع ِخضٍف ِٓ ثٌفؼجٌ١ز
ٚثٌؼٛثلخ ثٌظح١ز ٚثالؽضّجػ١ز .

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

َ عجٔ١ج :ثٌّٕ ٛثٌغىجٔ. ٟ
.1

.2

٠ظٙش ثٌّحض ٜٛآٌ١ز ص٠جدر أ ٚصٕمض ثٌضؼذثد ثٌغىجِٔٓ ٟ
خالي آعجس ِؾضّؼز ِغ دؼؼٙج ٌٍّٛثٌ١ذ ٚثٌٛف١جس ِٓٚ ،خالي
ثٌٙؾشر ِٓ ٚثٌ ٝثٌذٍذ.
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛعجع١شثس صضث٠ذ ثٌغىجْ ِٓ خالي ثٌّٕ ٛثٌخطٟ
أ ٚثألع( ٟػٍُ ثإلحظجء) ٚأعشٖ ػٍ ٝثعضخذثَ ثٌّٛثسد
ٚثٌضٍٛط ثٌذ١ت.ٟ

√

√

√

√

√

√

√

√

.3

٠زوش ثٌّحض ٜٛثٌؼٛثًِ ِضٕٛػز صؤعش فِ ٟؼذالس
ثٌّٛثٌ١ذ ِٚؼذالس ثٌخظٛدزٚ ،عجص١ش٘ج ػٍ ٝثٌفشد(
وّضٛعؾ ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌغشثء ٚأّ٘١ز ثألؽفجي ف ٟلٜٛ
ثٌؼًّٚ ،صؼٍ ُ١ثٌّشأر ٚفشص ػٍّٙج ِٚ ،ؼذالس ٚف١جس
ثٌّٛثٌ١ذٚ ،صىجٌ١ف صشد١ز ثألؽفجي ٚٚ ،ؽٛد ؽٛدر ٚعجةً
صحذ٠ذ ثٌٕغً ٚ ،ثٌّؼضمذثس ثٌذ١ٕ٠ز ٚثٌّؼج١٠ش ثٌغمجف١ز )

√

.4

٠ذ ٓ١ثٌّحضِ ٜٛف .َٛٙثٌطجلز ثالعض١ؼجد١ز (٘ ٟثٌحذ ثأللظٝ
ٌؼذد ثألفشثد ثٌزّ٠ ٓ٠ىٓ إػجٌض ُٙف ٟد١تز ِؼٕ١ز  .ثٌحذ ٌ١ظ
صٛثفش ثٌّىجٌْٚ ،ىٕٗ ػذد ثٌٕجط دجٌٕغذز ٌٍّٛثسد ٚلذسر
ثٌٕظُ ثألسػ١ز ٌذػُ ثٌذشش ).

√

.5

٠ظٙش ثٌّحض ٜٛث٢عجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ػٍ ٝثٌطجلز
ثالعض١ؼجد١ز ( .صغذخ صغ١شثس وذ١شر عٛثء وجْ إ٠ؾجد١ج أٚ
عٍذ١ج )

√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

َ عجٌغج :ثٌّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز .
.1

.2
.3

.4

َ

٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثٌّظجدس ثٌطذ١ؼز ثٌض٠ ٟغضخذِٙج
ثٌغىجْ ٌٍحفجظ ػٍٚ ٝؽٛدُ٘ ٚصطٛسٖ .ثٌّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز
وجٔش ِٚج صثٌش عضغضخذَ ٌٍحفجظ ػٍ ٝثٌذشش .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثٔٛثع ثٌّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز( ِضؾذدر -غ١ش
ِضؾذدر)
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛدؼغ ثألٔظّز ثٌطذ١ؼ١ز ٌذٙ٠ج ثٌمذسر ػٍٝ
إػجدر ثعضخذثَ ثٌٕفج٠جس ٌ ،ىٓ صٍه ثٌمذسر ِحذٚدر .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثْ ثألٔظّز ثٌطذ١ؼ١ز صغضط١غ ثٌضغ١ش إٌٝ
حذ ٠ضؾجٚص حذٚد ثٌىجةٕجس ثٌح١ز ػٍ ٝثٌضى١ف دظٛسر
ؽذ١ؼ١ز أ ٚثٌذشش ػٍ ٝثٌضى١ف دشىً صىٌٕٛٛؽ. ٟ

سثدؼج :ؽٛدر ثٌذ١تز
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٠ذ ٓ١ثٌّحضٚ ٜٛظ١فز ثألٔظّز ثٌذ١ت١ز ثٌطذ١ؼ١ز (ثٌحفجظ
ػٍ ٝؽٛدر ثٌغالف ثٌؾٚ ، ٞٛصخٍ١ك ثٌضشدز ٚثٌغ١طشر
ػٍ ٝثٌذٚسر ثٌ١ٙذسٌٛٚؽ١ز (ثٌّجة١ز) ٚ ،ثٌضخٍض ِٓ
ثٌٕفج٠جس ٚ ،إػجدر صذ٠ٚش ثٌّٛثد ثٌّغز٠ز ) .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثٌؼٛثَ ثٌض ٟصؤعش ػٍ ٝؽٛدر ثٌذ١تز .
ثٌؼٛثًِ صشًّ ثٌّٕ ٛثٌغىجٔٚ ،ٟثعضخذثَ ثٌّٛثسد ،
ٚصٛص٠غ ثٌغىجْ ٚ ،ثالعضٙالن ثٌّفشؽٚ ،لذسر
ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ػٍ ٝحً ثٌّشجوًٚ ،ثٌفمش ٚ ،دٚس ٚؽٙجس
ثٌٕظش ثاللضظجد٠ز ٚثٌغ١جع١ز ٚثٌذ١ٕ٠ز ٚ ،ثٌطشق
ثٌّخضٍفز ثٌض٠ ٟش ٜدٙج ثٌذشش ثألسع .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثعجس صغ١١ش ثٌذشش دجالٔظّز ثٌذ١ت١ز ٚ
ثٌؼٍّ١جس ثألعجع١ز ػٍ ٝثالٔظّز
٠ظٙش ثٌّحض ٜٛثعش ثٌّؾضّؼجس ثٌذشش٠ز ػٍ ٝوً ِٓ
ثٌذٚسر ثٌف١ض٠جة١ز ٚثٌذٚسر ثٌى١ّ١جة١ز ٌألسع .
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√
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√
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خجِغج :ثألخطجس ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌض ِٓ ٟطٕغ ثإلٔغجْ
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثعش ثٌضغ١١شثس ثٌطذ١ؼ١ز ٌألسع خط١شر
ٌٍذشش .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثعش وال ِٓ ثٌغالف ثٌؾ ٚ ٞٛثٌطجلز
ثٌشّغ١ز ٚثٌطذمز ثٌؼٍ٠ٛز ح١ظ صظٕغ ص١جسثس ثٌحًّ
صغ١شثس ف ٟثٌمششر ثألسػ١ز ثٌظٍذز .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثعذجح عشػز ثٌضؤعش دجٌؼشس ِٓ ػٍّ١جس
ثٌضغ١ش ثٌطذ١ؼ١ز لذ صثدس .

√

√
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٠ظٙشثٌّحض ٜٛثٌّخجؽش ثٌّحضٍّز ِٓ ثٌٕفج٠جس

√

√

√

√

٠ذ ٓ١ثٌّحضٛىجْ ثٌّخجؽش وجٌضالصي ٚثٌغٛسثس ثٌذشوجٔ١ز،
ٚثٌظشٚف ثٌّٕجخ١ز ثٌشذ٠ذر ٘ ٟعش٠ؼز ِٚزٍ٘ز .
٠زوش ثٌّحض ٜٛثٌضغ١شثس دط١تز ٚصذس٠ؾ١ز صؤد ٞأ٠ؼج
ثٌِ ٝشجوً ٌألفشثد ٚثٌّؾضّؼجس .ػٍ ٝعذ ً١ثٌّغجي،
ثٌضغ١ش فِ ٟىجْ لٕجر ص١جس ِجةٚ ٟثٌضآوً ف ٟأعجعجس
ثٌؾغٛس ٚثٌضشعخ ف ٟثٌذح١شثس ٚثٌّشثفب ٚصآوً
ثٌغٛثحً ٚثعضّشثس صآوً ٚإ٘ذثس ثٌضشدز ٚثٌّٕجظش
ثٌطذ١ؼ١ز ّ٠ىٓ أْ صؤعش وٍٙج عٍذج ػٍ ٝثٌّؾضّغ .
٠ظٙش ثٌّحض ٜٛػشٚسر صم ُ١١ثٌّخجؽش ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌضٟ
ِٓ طٕغ ثإلٔغجْ .
٠زوش ثٌّحض ٜٛثٔٛثع ثٌضغ١١شثس ثال٠ؾجد١ز ٚثٌغٍذ١ز ثٌضٟ
ِٓ طٕغ ثٌذشش ِٚذ ٜعجص١ش٘ج ػٍ ٝثٌذشش
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثْ حؾُ ثألحذثط ٚثٌذلز ثٌض٠ ٟغضط١غ
أ ٚال ٠غضط١غ دٙج ثٌؼٍّجء ثٌضٕذؤ دجألحذثط ٘ ٟثػضذجسثس
ِّٙز .
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عجدعج  :ثٌؼٍُ ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج فِٛ ٟثؽٙز ثٌضحذ٠جس ثٌّحٍ١ز ٚثٌٛؽٕ١ز ٚثٌؼجٌّ١ز .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثٌؼاللز د ٓ١ثٌؼٍُ ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ح١ظ ّ٘ج
ِؤعغضجْ ثؽضّجػ١ضجْ ِّٙضجْ.
٠ظٙش ثٌّحض ٜٛػشٚسر ف ُٙثٌّفج٘ٚ ُ١ثٌّذجدا
ثألعجع١ز ٌٍؼٍُ ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٠ؾخ أْ صغذك ثٌّٕجلشز
ثٌٕشطز حٛي ثاللضظجد ٚثٌمٛثٔٚ ٓ١ثٌغ١جع١جس
ٚأخالل١جس ثٌضحذ٠جس ثٌّخضٍفز ثٌّضؼٍمز دجٌؼٍُ
ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج  ،فئْ ف ُٙثٌؼٍُ ٌٛحذٖ ٌٓ ٠خذَ ثٌضحذ٠جس
ثٌّحٍ١ز ٚثٌٛؽٕ١ز ٚثٌؼجٌّ١ز .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛثٌؼٛثًِ ثٌض ٟصؤعش ػٍ ٝثٌضمذَ ف ٟثٌؼٍُ
ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ّ٠،ىٓ أْ ٠ضؤعش دجٌمؼج٠ج ٚثٌضحذ٠جس
ثالؽضّجػ١ز  ،أ٠ٌٛٚجس ثٌضٌّّ ً٠ٛشجوً طح١ز ِحذدر
صى ْٛدّغجدز أِغٍز ػٓ ثٌطشق ثٌض ٟدٙج صؤعش ثٌمؼج٠ج
ثالؽضّجػ١ز ػٍ ٝثٌؼٍُ ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج .
٠ذ ٓ١ثٌّحض ٜٛػشٚسر ثصخجد ثألفشثد ٚثٌّؾضّغ لشثس
دشؤْ ثاللضشثحجس ثٌّضؼٍمز دجألدحجط ثٌؾذ٠ذر ٚإدخجي
صىٌٕٛٛؽ١جس ؽذ٠ذر ف ٟثٌّؾضّغ.
٠ذ ٓ١ثٌّحضِ ٜٛؼج١٠ش صم ُ١١ثٌّخجؽش ٌمشثسثس صٕطٞٛ
ػٍ ٝصم ُ١١ثٌذذثةً ٚثٌّخجؽش ٚثٌضىجٌ١ف ٚثٌّٕجفغ ٚثألخز
دجالػضذجس ِٓ ٠غضف١ذ ٠ ِٓٚؼجٔ٠ ِٓٚ ،ٟذفغ ِٓٚ
٠ىغخ ِٚ ،ج ٘ ٟثٌّخجؽش٠ ِٓٚ ،ضحٍّٙج .
٠غجػذ ثٌّحض ٜٛػٍ ٝف ُٙثٌطالح ِذِ ٜالةّز ٚلّ١ز
ثألعتٍز ثألعجع١ز ِ" :ج ثٌزّ٠ ٞىٓ أْ ٠حذط ؟ ""-؟
ِج ٘ ٟثالحضّجالس" ''ٚو١ف ٠ؼٍُ ثٌؼٍّجء ٚثٌّٕٙذعٓ١
ِجرث ع١حذط؟ "
٠ذ ٓ١ثٌّحضِ ٜٛذ ٜعجع١ش ثٌذشش ػٍ ٝثألؽٕجط ثألخش. ٜ
ػٍ ٝعذ ً١ثٌّغجي ،صؤع١ش ثٌذشش ػٍ ٝثٌىجةٕجس ثٌح١ز
ثألخش٠ ٜحذط ِٓ خالي ثعضخذثَ ثألسثػِّ ٟج ٠مًٍ ِٓ
ثٌّغجحز ثٌّضجحز ٌألٔٛثع ثألخشٚ ٜثٌضٍٛط ثٌز٠ ٞغ١ش
ثٌضشو١خ ثٌى١ّ١جةٌٍٛٙ ٟثء ٚثٌضشدز ٚثٌّجء .
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