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إهــــــــــداء
إلهي ال يطيب الميؿ إال بشكرؾ  ...وال يطيب النهار إالَ بطاعتؾ  ..وال تطيب المحظات إال
بذكرؾ ...وال تطيب اآلخرة إال بعفوؾ  ..وال تطيب الجنة إال برؤيتؾ
اهلل جل جالله
إلى معمم البشرية األول  .....ومنبع العمم

سٍدنا حمود صلى اهلل علٍه وسلن

٭٭ ٭٭
إلى من عممني العطاء بدون انتظار  ..إلى من أحمل أسمو بكل افتخار

والدي العزٌز

إلى بسمة الحياة وسر الوجود  ....إلى من كان دعائيا سر نجاحي

أهــً احلبٍبـة

إلى الدرة المضيئة في سمائي ...إلى الشمعة المتقدة التي تنير حياتي

ابنً حموــد

إلى من عرفت معيا معنى الحياة ..إلى من بوجودىا أكتسب قوة ال حدود ليا أختً الغالٍة
إلى الرياحين الطاىرة

....

إلى شركاء عمــــري حموه وألمو..

إلى كل من أخذ بيدي نحو سبيل العمم فأرشدني وعممني
إلى كــــــــــــافة األىــــــــــــــــل واألصدقـــــــــــــــــاء

أهدي هذا اجلهد املتىاضع


ب

أخواي األعزاء

شكر وتكدير

الحمد هلل الذي عمـ بالقمـ  ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ  ،وأصمي وأسمـ عمػ خيػر مػف تعمػـ
وعمؿ وعمـ  ،سيدنا محمد صم اهلل عميه وسمـ .

فأشكر اهلل كثي اًر عم عونه وتوفيقػه بػأف جعمنػي مػف أ ػؿ البحػث العممػي ،وأعػانني عمػ

إنجاز ذا البحث المتواضع.

وأتقػػدـ بالشػػكر والتقػػدير إل ػ رئاسػػة جامعػػة اغز ػػر بى ػزة ،دوال ػ عمػػادة الد ارسػػات العميػػا

متمثمة بعميد ا وأساتذتها اغفاضؿ.

في اغفاضػػؿ األســتاذ الــدكتور :عطــا حســن
وأتوجػػه بجزيػػؿ الشػػكر واالمتنػػاف إل ػ مش ػر َ
درويش ،والدكتور :أيمن محمود األشـقر ،المػذاف تفضػب باإلشػراؼ عمػ ػذا الرسػالة مشػكوريف
عم ما قدماا لي مف نصح وتوجيه دوارشاد خبؿ مراحؿ ذا الرسالة  ،فقػد كػاف لتػوجيههـ اغثػر
السديد والجهد الكبير في إظهار ذا الرسالة المتواضعة إل حيز الوجود .أرجو لهـ دواـ التوفيؽ
والسداد .

وأكرر شكري وتقديري لكػؿ مػف سػا ـ وسػاعد بصػورة مباشػرة أو ايػر مباشػرة فػي إنجػاح

ذا الجهد وسهوت عف ذكر اسمه .

أسػػأؿ اهلل العمػػي القػػدير أف يجعػػؿ ػػذا العمػػؿ خالص ػاً لوجهػػه الك ػريـ  ،وأف يمػػدنا بعونػػه

وتوفيقه ويجعؿ ما تعممناا عوناً لنا عم أفضؿ اغداء  ،إنه ولي ذلؾ والقادر عميه .


وهللاالموفك ،،،



ت

ملخص الدراشة
ػػدفت الد ارس ػػة الحالي ػػة إلػ ػ معرف ػػة م ػػدر تػ ػوافر مع ػػايير ) (CFBTف ػػي محت ػػور منه ػػاج
الفيزياء لمصفوؼ ( )12-10بقطاع ازة ،وتـ تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :
"مــا نتــائي تقيــيم منيــاج الليزيــاء لممرحمــة الفانويــة لمصــلو

معايير( )CFBTبقطاع غزة ؟"

) (12-10فــي ضــوء

و ينبفق من ىذا السؤال التساؤالت اللرعية اآلتية :
 .1ما معايير( )CFBTالتي يمكف في ضػوئها تقيػيـ منهػاج الفيزيػاء لممرحمػة الثانويػة لمصػفوؼ
( )12-10بقطاع ازة؟

 .2ما مدر توافر معايير( )CFBTبمنهاج الفيزياء في كؿ صؼ مف صػفوؼ المرحمػة الثانويػة
( )12-10بقطاع ازة؟

 .3ما مستور االختبؼ في درجة توافر معػايير ( )CFBTبمنهػاج الفيزيػاء فػي كػؿ صػؼ مػف
صفوؼ المرحمة الثانوية ( )12-10بقطاع ازة ؟

ولإلجابػػة عػػف اغسػػئمة اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنهو الوصػػفي التحميمػػي وتمثمػػت أداة الد ارسػػة

ببطاقة تحميؿ المحتور ،كمػا اسػتخدمت التكػ اررات ،والنسػب المئويػة كمعالجػات إحصػائية ،وتوصػمت

الباحثة لمنتائو التالية :

 .1المستوى التأسيسي:

 نسبة توافر المعايير البريطانية ( )CFBTمستور تأسيسي بمنهاج الفيزياء لمصػفوؼ (12-
 )10بمىت ( )%73.4و ي درجة مقبولة تربوياً.

 نسػػبة تػوافر المعػػايير البريطانيػػة ( )CFBTبمنهػػاج الفيزيػػاء لمصػػؼ العاشػػر اغساسػػي بمىػػت
( )%33.3و ي درجة متدنية.

 نس ػػبة تػ ػوافر المع ػػايير البريطاني ػػة ( )CFBTبمنه ػػاج الفيزي ػػاء لمص ػػؼ الح ػػادي عش ػػر بمى ػػت
( )%41.9و ي درجة متدنية.

 نسبة توافر معػايير ( )CFBTبمنهػاج الفيزيػاء لمصػؼ الثػاني عشػر بمىػت ) )%40.7و ػي
درجة متدنية.


ث

 .2المستوى المتقدم:

 نسػػبة تػوافر المعػػايير البريطانيػػة ( )CFBTمسػػتور متقػػدـ بمنهػػاج الفيزيػػاء لمصػػفوؼ (12-
 )10بمىت ( )%71.5و ي درجة مقبولة تربوياً.

 نسػػبة تػوافر المعػػايير البريطانيػػة ( )CFBTبمنهػػاج الفيزيػػاء لمصػػؼ العاشػػر اغساسػػي بمىػػت
( )%25و ي درجة متدنية.

 نس ػػبة تػ ػوافر المع ػػايير البريطاني ػػة ( )CFBTبمنه ػػاج الفيزي ػػاء لمص ػػؼ الح ػػادي عش ػػر بمى ػػت
( )%39.1و ي درجة متدنية.

 نسػػبة ت ػوافر معػػايير ( )CFBTبمنهػػاج الفيزيػػاء لمصػػؼ الثػػاني عشػػر بمىػػت ) )%32و ػػي
درجة متدنية.

 أظهرت الدراسة عدـ توازف في توزيع المعػايير عمػ الصػفوؼ ( )12-10الفمسػطينية حيػث
كػػاف نػػاؾ تركيػػز عم ػ موضػػوع مع ػيف مػػف موضػػوعات الفيزيػػاء عم ػ حسػػاب المواضػػيع

اغخرر في الصؼ الواحد.

 افتق ػ ػػر منه ػ ػػاج الفيزي ػ ػػاء مب ػ ػػدأ االس ػ ػػتم اررية ف ػ ػػي بع ػ ػػض موض ػ ػػوعات الص ػ ػػفوؼ ()12-10
الفمسطينية.

أوصت الدراسة في ضوء النتائي السابقة ما يمي :

 ضرورة تضميف معايير ( )CFBTالتي تفتقر ا منا و الفيزياء لمصفوؼ (.)12-10
 مراعاة االستم اررية والتوازف والتتابع في محتور منا و الفيزياء الفمسطيني.

 إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية لمكشؼ عف مدر تػوافر معػايير( )CFBTفػي المنػا و
الدراسية اغخرر.
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Abstract
This study aimed to determine the extend (CFBT) british standard in syllable
of physics for (10-12).the issue of this study was identified through the following
main Question:
This current study aimed to determine the available bility of standards of
(CFBT) in the content of

physics curriculum for grade(10-12) in the Palestinian

syllabus and identified the problem of study in the following major question:
What are the results of assessing physics syllabus of secondary stage for
grade (10- 12) according to the standards of (CFBT) in Gaza Strip?
Branching from the main question the following sub-questions:
1- What are the standards of (CFBT) which you can use to assess the physics
curriculum for secondary stage for grade (10 – 12)?
2- To what extend the standards of (CFBT) in physics curriculum in all grades
of secondary stage (10 -12) in Gaza Strip?
3- What is the level of difference in available standards of ( CFBT ) in physics
curriculum for (10- 12) grades in Gaza Strip?
To answer these questions, the researcher applied the descriptive analytical method,
and used repetition, and percentage as statistics treatments, the results of the study
were :
1.

The Elementary level:
-

The percentage of available British standards (elementary level) of (CFBT) in
physics curriculum for (10- 12) grades was (38.3%) and this is pedagogical
unacceptable degree.

-

The percentage of available British standards (elementary level) of (CFBT)
in physics curriculum for the tenth grade was (33.3%).

-

The percentage of available British standards (elementary level) of (CFBT)
in physics curriculum for the eleventh grade was (41.9%).

-

The percentage of available standards (elementary level) of (CFBT) in
physics curriculum for the twelfth grade was (40.7%) and it is alow degree.


ح

2.
-

The Advanced level
The percentage of available British standards(advanced level) of (CFBT) in
physics curriculum for (10-12) grades was (31.9%) and this is pedagogical
unacceptable degree.

-

The percentage of available British standards (advanced level) of (CFBT) in
physics curriculum for the tenth grade was (25%).

-

The percentage of available British standards (advanced level) of (CFBT) in
physics curriculum for the eleventh grade was (39.1%)

-

The percentage of available standards (advanced level) of ( CFBT ) in
physics curriculum for the twelfth grade was (32%) and it is low degree.

-

This study showed imbalance in distribution the standards for (10-12)
Palestinian grades while there is concentration on specific subject of physics
subjects according to other subjects in the same class.

-

The physics curriculum has lack of continuity principle for (10 -12) grades.

According to the results , the researcher recommended the following :
-

It is necessary to include the standards of ( CFBT ) which physics curriculum
has lack of for ( 10 -12 ) grades

-

To considerate

continuity, balance, and substitution in the content of

palestinian physics curriculum .
-

Make similar studies to the instant study to reveal the available standards of
(CFBT) in other curricula.
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ات لر

اللصل األول

اإلطار العام لمدراسة
.1.1مقدمة

إف التربية عممية مستمرة تبػدأ مػع اإلنسػاف منػذ والدتػه وتسػتمر طػواؿ حياتػه لػذلؾ ال بػد

مف اال تماـ بهذا العممية التربوية ،التي تعد الرئػة التػي يتػنفس بهػا المجتمػع ،وتعمػؿ الػدوؿ عمػ

تطوير أفراد ا في المجتمعات مف خبؿ نظمها التعميمية التربوية ،فهي اغداة التي تبنػي الطالػب

القػ ػػادر عم ػ ػ التعامػ ػػؿ مػ ػػع معطيػ ػػات العصػ ػػر ،ونتيج ػ ػةً لػ ػػذلؾ احتمػ ػػت مسػ ػػألة التطػ ػػوير التربػ ػػوي
واإلصبح المدرسي مركز الصدارة في فكر التربوييف وضمف أولوياتهـ.

فالتربية والتعميـ بوابة الطريؽ ووسيمة اغمـ لمواكبة حاضر ا وبناء مستقبمها ،وخاصة أف

اغنظػػار بػػدأت تتجػػه لمجػػاؿ التربيػػة والتعمػػيـ باعتبػػارا يشػػكؿ بعػػداً أساسػػياً فػػي سياسػػة الػػدوؿ ولهػػذا
نجد جؿ ا تمػاـ اغمػـ ينصػرؼ نحػو التربيػة والتعمػيـ ،فمػا مػف أمػة ترنػو إلػ أف تأخػذ دور ػا بػيف

اغمػػـ ،إال وأولػػت العمميػػة التربويػػة التعميميػػة ا تمام ػاً بالى ػاً ،وصػػبت جػػؿ ا تمامهػػا لموصػػوؿ إل ػ
أعم مستويات الجودة في مجاؿ التربية والتعميـ.

وممػػا ال شػػؾ فيػػه أف الزيػػادة الهائمػػة فػػي المعرفػػة اإلنسػػانية لهػػا آثػػار بعيػػدة المػػدر عم ػ

عممية التعميـ والتعمـ ولكف الزيادة في المعرفة ليست كؿ شيء ،بػؿ مػا يهمنػا نوعيػة ػذا المعرفػة
وكيفية اختيار ا وتنظيمها ففي الوقت الذي نحاوؿ فيه إحبؿ المعارؼ الجديدة بدال مف المعارؼ
القديمة تظهر حاجاتنا الممحة إل االختيػار مػف بػيف ػذا المعػارؼ مػا يناسػب مسػتويات التبميػذ

في صؼ معيف أو في مرحمة معينة ،وحاجاتنا الممحة الختيار المعارؼ ال تتوقؼ عند ذا الحػد
بؿ تتعدر ذلؾ إل اختيار المعارؼ اغكثر أ مية واغفضؿ قيمة.

فالمنػػا و تسػػتطيع بمػػورة أفكػػار جديػػدة فػػي عقػػوؿ الطمبػػة بمػػا يمكػػنهـ مػػف االعتمػػاد عم ػ

أنفسػػهـ فػػي التفكيػػر المثػػالي وفػػي بنػػاء وجهػػات النظػػر السػػميمة لمواقػػؼ حيػػاتهـ العمميػػة والعمميػػة
واالنطػػبؽ إل ػ أفػػاؽ المسػػتقبؿ بموا ػػب دوابػػداعات قويػػة تخمػػؽ فػػي عقػػولهـ واسػػتعداداتهـ أنماطػػا
فكرية قادرة عم إيجاد حموؿ لمشكبت المجتمع البيئية والثقافية (المد وف.)2 :2004 ،
وف ػػي ػػذا العص ػػر عص ػػر المعموم ػػات تق ػػاس اغم ػػـ بق ػػدرتها عمػ ػ تط ػػوير ف ػػروع العم ػػوـ
التطبيقيػػة المختمفػػة الفيزيػػاء ،والكيميػػاء ،واغحيػػاء وعمػػوـ اغرض ،واالسػػتفادة مػػف ػػذا التطػػور فػػي

كاف ػػة المج ػػاالت ،ل ػػذلؾ ك ػػاف ل ازم ػػا عمػ ػ اغم ػػـ أف ت ػػدقؽ ف ػػي نظمه ػػا التربوي ػػة وذل ػػؾ م ػػف خ ػػبؿ
منا جها لتحقيؽ الجودة المنشودة ،والقوة المطموبة ،وبالتػالي تخػرج اغفػراد القػادريف عمػ مواكبػة
4

الحاضػػر واستش ػراؼ المسػػتقبؿ ،و ػػذا يتطمػػب إعػػادة النظػػر جػػذرياً فػػي الموضػػوعات العمميػػة التػػي
تقدـ بالكتب المدرسية ومدر جودتها (المولو.)166:2007 ،

فاالستمرار في العممية التربوية دوف تخطيط وتطػوير وتقػويـ يػؤدي إلػي فشػؿ فػي تحقيػؽ

أ ػػدافها ،وكػػوف المنػػا و جػػزء مػػف النظػػاـ التربػػوي ولػػه أ ميتػػه الكبػػرر ،لمػػا يقدمػػه مػػف معمومػػات
ومهػػارات تسػػاعد عم ػ تقػػدـ وازد ػػار المجتمعػػات فػػي شػػت المجػػاالت ،فببػػد مػػف تقػػويـ لجميػػع
مكوناته باستمرار ،وخاصة المنا و ومحتوياتها ،بما يتناسب مع المستجدات والتطػورات العمميػة،

دواف إ ماؿ ذا الدراسات يؤدي إل ترؾ أصحاب القرار دوف سند عممػي أو تصػور واقعػي عنػد
تىيير المنا و.
وقػد حػاوؿ الكثيػر مػف البػاحثيف البحػث عػف خصػائص ومعػايير يمكػف اسػتخدامها كأسػاس

لتقويـ الكتب الدراسية ،كما حاوؿ البعض إجراء دراسات تحميمية لمكتب الدراسية وال سيما في مرحمة
التعميـ اغساسي والثانوي (دياب.)17:2004 ،
وتزداد كفاءة المنهو بقدر ما يتحقؽ مف اتصػاؿ وانسػجاـ وتػرابط بػيف اغ ػداؼ التعميميػة
ف ػػي مس ػػتوياتها المختمف ػػة وبق ػػدر م ػػا يس ػػهـ ذل ػػؾ ف ػػي تحقي ػػؽ اغ ػػداؼ الكب ػػرر لمنظ ػػاـ التعميم ػػي

(مينا.)25:1994 ،

ػاء عم ػ مػػا سػػبؽ يتضػػح ضػػرورة اال تمػػاـ بالمعرفػػة العمميػػة والثػػورة المعرفيػػة الهائمػػة،
وبنػ ً
ومواكبػػة المنػػا و لهػػذا التطػػور السػريع ،ولكػػف مػف خػػبؿ البحػػوث التربويػػة والعمميػػة ،بحيػػث يمكػػف
إدخاؿ ذا الكـ الهائؿ مف المعرفة إل منا جنا ،بما يناسب التربية الحديثة وأ دافها ،ومسػتويات

التبميذ ،وحاجاتهـ والذي يتطمب منا إعادة النظر في منا جنا وتطوير ا.
فمنػا و العمػوـ تعػد مػف المنػا و الخصػبة فػي إثػراء معمومػات المتعممػيف بمػا يفيػد ـ فػي

حياتهـ ،وحؿ ما يعترضهـ مف مشكبت ،كما أنها مجاؿ أساسي لمتنافس بػيف الػدوؿ ،ولبيػاف مػدر
تقدمها أو تخمفها ،ويعد محتور منهو العموـ عنص اًر أساسياً في المنهو الدراسي ،حيػث إف تنظيمػه

يؤثر تأثي اًر كبي اًر في تحديد مسار التعميـ ،إذ يفقػد المػنهو قوتػه وفعاليتػه إذا كػاف المحتػور يفتقػر فػي
تنظيـ خبراته إل التنظيـ المنهجي ،والتسمسؿ المنطقي.

فمممنهاج أ مية بالىه ،كونه يتػرجـ أثػار التقػدـ العممػي ،والتكنولػوجي الهائػؿ الػذي يشػهدا

العصػػر ،إل ػ معػػارؼ ،ومعمومػػات ومهػػارات تسػػاعد فػػي تنميػػة شخصػػية المػػتعمـ ،دواكسػػابه تمػػؾ

المهارات ،والتوجهات المناسبة لهذا العصر.
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وتعػػد عمميػػة التقػػويـ جػػزء ال يتج ػ أز مػػف المنهػػاج الد ارسػػي ،إذ تسػػير جنبػػا إل ػ جنػػب مػػع

عمميات التخطيط والتنفيذ التي يحتويها أي مػنهو د ارسػي ،كمػا أنهػا تسػير عمػ نحػو تراكمػي فػي
بعػػض خط ػوات تخطػػيط المػػنهو وتنفيػػذا ومػػف المبحػػظ أيضػػا أف عمميػػة التقػػويـ تعتبػػر عنص ػ ار

أساسػػيا مػػف المػػنهو الد ارسػػي أي جػػزء منػػه ولػػذا فػػاف كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر المنهػػاج الد ارسػػي
يخضع لعممية التقويـ سػواء أكػاف ذلػؾ فػي أثنػاء تخطػيط المػنهو أـ أثنػاء تنفيػذا ،كمػا أف اغسػس
الفمسفية واالجتماعية والثقافية والسيكولوجية تخضػع ػي اغخػرر إلػ عمميػة التقػويـ كمػا تخضػع

اغ داؼ التربوية المنبثقة منها (عفانة.)356:1996 ،

وبمػػا أف الحػػديث عػػف ضػػرورة التقػػويـ وأ ميتػػه يعػػد مػػف نافمػػة القػػوؿ ،فػػاف تعػػدد مػػداخؿ

التقويـ وتبايف اغسس التي يتـ التقويـ في ضوئها ،يوجب عم الباحث االطبع عم الجديد في

ػاء
ػػذا المجػػاؿ ،والبحػػث عػػف مرجعيػػة مناسػػبة ،تمتػػاز بالموثوقيػػة ،والحداثػػة ،ويجػػري التقػػويـ بنػ ً
عميها ،بحيث تؤتي عممية التقويـ ثمار ا المرجوة (فقيهي.)1:2008 ،
والشؾ أف عممية تقويـ المنهاج عممية شائكة تحتاج إل وقت وجهد طويؿ غنها تتضمف
د ارس ػػة وتق ػػويـ محت ػػور المنه ػػاج والكت ػػب المدرس ػػية إض ػػافة إلػ ػ د ارس ػػة اغ ػػداؼ العام ػػة والبيئ ػػة
المدرسية والنشاط المدرسػي وطػرؽ التقػويـ ووسػائؿ الػتعمـ وأدلػة المعممػيف ،وتجػرر عػادة عمميػات
تقويـ المنا و بعدة وسائؿ وكيفيات منهػا الزيػارات الصػفية والمقػاءات المباشػرة مػع منفػذي العمميػة

التعميمية باإلضافة إل القياـ بأبحػاث تربويػة ادفػة ،كمػا يعتمػد التقػويـ عمػ آراء جهػات متعػددة
مث ػ ػ ػػؿ آراء المعممػػ ػ ػػيف والم ػ ػ ػػوجهيف والطمبػػ ػ ػػة وأولي ػ ػ ػػاء اغم ػ ػ ػػور واإلداري ػ ػ ػػيف الترب ػ ػ ػػوييف والخب ػ ػ ػ ػراء

االختصاصييف (أبو دقة.)259:1996 ،
ػاء عمػ ذلػػؾ تظهػػر أ ميػػة عمميػػة تقػػويـ المنهػػاج والتػػي يمكػػف مػػف خبلهػػا التأكػػد مػػف
وبنػ ً
مدر كفاءة ذا المنا و ومواكبتهػا لخصػائص العصػر العممػي الحػديث ،ومعرفػة نػواحي القصػور
ومعالجتهػػا ،ونػواحي القػػوة وتأكيػػد ا حيػػث تعػػد المنػػا و الوسػػيمة التػػي يحقػػؽ مػػف خبلهػػا المجتمػػع

أ دافه ،ومف نا تظهر الحاجة إل معايير حديثة لها صدقها وجديتها مما يحقؽ أ ػداؼ برنػامو
اإلعػػداد لمعممػػي الفيزيػػاء ويسػػهـ فػػي تخميصػػهـ مػػف مظػػا ر الضػػعؼ بمػػا يجعمهػػـ قػػادريف عمػػي
مواجهة التحديات التي تعترض لىتهـ مف ناحية والنجاح في حياتهـ مف ناحية أخرر.

وتعد حركة المعايير مف أبرز التوجهات الحديثػة ،والمسػتجدات التربويػة فػي مجػاؿ التقػويـ،
فقد انتشرت كثقافة وفمسفة بقوة في اآلونة اغخيرة ،وحظيت بقبوؿ وتفاعػؿ مػف قبػؿ المختصػيف فػي
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مجاؿ التربية والتعميـ عم مستور العالـ ،حت أصبحت سمة العصر الحالي ،الذي يكاد أف يطمؽ
عميه مسم " عقد المعايير " (زيتوف.)115:2004 ،

وترر الباحثة بضرورة التقػويـ باسػتخداـ المعػايير العالميػة وتطػوير المنػا و فػي ضػوئها،

حيث تعد ذا المعايير محكات أساسية لضماف الجودة في العممية التعميمية.

ولعؿ مف أسباب ظهور حركة المعايير ،نشػر تقريػر أ أمػة فػي خطػرأ عػاـ ( )3;:5فػي
الوالي ػػات المتح ػػدة اغمريكي ػػة ،وال ػػذي كش ػػؼ ع ػػف الض ػػعؼ ال ػػذي أص ػػاب القاع ػػدة التعميمي ػػة ف ػػي

المجتمػػع اغمريكػػي فػػي ذلػػؾ الوقػػت ،ممػػا حػػتـ القيػػاـ بتقػػويـ ومراجعػػة العمميػػة التعميميػػة والتوصػػية
باال تماـ بمحتور التعميـ والمستويات والتوقعات غداء الطالب ( محمود.)279:2005 ،
وظهرت فػي العقػود الماضػية مشػاريع تطػوير منػا و العمػوـ فػي الم ارحػؿ الثانويػة خاصػة

ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة اغمريكي ػػة ومنه ػػا مش ػػروع المع ػػايير القومي ػػة لمتربي ػػة العممي ػػة الت ػػي قام ػػت
باصػػدار وثيقػػة معػػايير المحتػػور لكتػػب العمػػوـ والموضػػوعات التػػي يجػػب احتوائهػػا فػػي كػػؿ سػػنة

دراسية مراعية الخصائص النفسية والعقمية لمطبب في كؿ مرحمة.

وتع ػ ػد معػ ػػايير تعمػ ػػيـ العمػ ػػوـ بمثابػ ػػة مواصػ ػػفات ،تحػ ػػدد وتصػ ػػؼ المعػ ػػارؼ ،والمهػ ػػارات،

واالتجا ات التي ينبىي أف يمتمكها دارسو العموـ أو مػف يكػوف قػاد اًر عمػي أدائهػا ،وبالتػالي يمكػف

اعتبار ا أساساً لمحكـ عمي مػا يعرفػه المػتعمـ ،أو مػا يكػوف قػاد اًر عمػي أدائػه ،وعمػ مػدر مبئمػة
محتور منهاج العموـ ،وبرامو أنشطة تعميـ العموـ ،التي تتػيح لمطمبػة الفرصػة لػتعمـ العمػوـ ،وكمػا

تعد أساساً لمحكـ عمي جودة النظاـ (بف سعيد.)6:2011 ،

ولمعرفة مستور جودة المنهاج ال بد مف استخداـ معايير دوليػة أعػد ا نخبػة مػف العممػاء

والمتخصصيف في ذا المجاؿ ،وقد تناولت الدراسات السابقة جػودة المنػا و فػي ضػوء المعػايير

القوميػػة ( ،)NSESومعػػايير الرابطػػة الوطنيػػة لمعممػػي العمػػوـ ) ،(NSTAأمػػا فػػي ػػذا الد ارسػػة
فتناولػت تقػويـ المنػا و فػي ظػؿ المعػايير البريطانيػة الخاصػة بمؤسسػة)(Center for )CFBT

) British Teacherو ػػي مركػػز لممعممػػيف البريطػػانييف ،و ػي عبػػارة عػػف مؤسسػػة خيريػػة ارئػػدة
لتػػوفير الخػػدمات التربويػػة لمصػػالح العػػاـ فػػي بريطانيػػا ،وحػػوؿ العػػالـ ،ومػػف ػػذا الػػدوؿ بريطانيػػا،
اسػػتراليا ،كنػػدا ،واير ػػا مػػف الػػدوؿ ،أمػػا مػػف الػػدوؿ العربيػػة التػػي تبنػػت المعػػايير بشػػكؿ كامػػؿ فػػي

منا جه ػػا ػػي دول ػػة قط ػػر ،واالم ػػارات ،وليبي ػػا تعم ػػؿ عمػ ػ إع ػػادة منا جه ػػا ف ػػي ض ػػوء المع ػػايير
البريطانية ،وتستعيف بخبراء المؤسسة التربوية.
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وترر الباحثة أنه في ضوء حاجات المجتمع الفمسطيني ،وطبيعػة المرحمػة التػي مػر فيهػا

نحو استشراؼ عصر جديد فاف منا و العموـ بوجػه عػاـ ،ومنهػاج الفيزيػاء بوجػه خػاص بحاجػة
إل مراجعة وتقويـ بهدؼ التطػوير والتحسػيف بمػا يبئػـ قػدرات الطمبػة وحاجػاتهـ مثػؿ د ارسػة أبػي

حمػػوب ( )2011ود ارسػػة درويػػش ونصػػيو ( )2012ود ارسػػة بػػف سػػعيد ( )2011ود ارسػػة المصػػري

( )2011ودراسة بدر ( )2015ودراسة الىفري (.)2016

يعتبر منهاج الفيزياء مهماً وضرورياً لكؿ الطمبة ،لما له مػف ٍ
دور مهػـ فػي إعػداد الطمبػة

لممستقبؿ ،وتهيئتهـ لمواجهػة التطػور العممػي والتكنولػوجي الهائػؿ ،بشػكؿ يمكػنهـ مػف التكيػؼ مػع
متطمبات العصر الػ ار ف ،ومواجهػة المشػكبت فػي مجػتمعهـ ،وتحمػؿ المسػئولية ،والحفػاظ عمػ

البيئة.

وق ػػد اخت ػػارت الباحث ػػة منه ػػاج الفيزي ػػاء لمص ػػفوؼ ( )12-10م ػػف المرحم ػػة الثانوي ػػة والت ػػي
حس ػػب عم ػػـ الباحث ػػة ل ػػـ تج ػػر له ػػـ أي د ارس ػػة تقويمي ػػة حتػ ػ اآلف ف ػػي محافظ ػػات اػ ػزة والض ػػفة

الىربية(الفمسطينية) لمتعرؼ عم مدر مبءمتهما ،وقد اكتفت الباحثة بالصفوؼ الثبثة السػابقة

الذكر فقط ،حيث عممت الباحثة خبؿ عممها في سمؾ التعميـ معممة لهذا الصفوؼ الثبثة.

 .2.1مبررات الدراسة :

ناؾ العديد مف االعتبارات التي دعت لمقياـ بهذا الدراسة نذكر منها ما يمي :

 أف الطبعات الحالية لمقررات الفيزياء في مرحمة التعميـ الثانوي الزالت طبعات تجريبية ،لكػف
منهو عاشر تـ فصمه منذ عاـ فقط إل ثبثة كتب منفصمة كؿ عم حدة الفيزيػاء والكيميػاء

واغحياء ،وعم الراـ مف ذلؾ لـ يجر تقويمها أو تعديمها.

 نتػائو الد ارسػات السػػابقة التػي أكػدت عمػ وجػود مشػكبت فػػي منهػاج العمػوـ مثػػؿ د ارسػة أبػػي
حمػ ػػوب ( )2011ود ارسػ ػػة درويػ ػػش ونصػ ػػيو ( )2012ود ارسػ ػػة بػ ػػف سػ ػػعيد ( )2011ود ارسػ ػػة

المصري (. )2011

 إف مقػررات الفيزيػاء فػي التعمػيـ الفمسػطيني العػاـ تعػد تجربػة جديػدة ،لػذا مػف الضػروري تقػويـ
ذا التجربة واالستفادة منها.


ناؾ ضرورة ممحة لمعرفة آراء المعمميف والمشرفيف حوؿ ذا المقررات اغمػر الػذي لػـ يػتـ

معرفته حت اآلف حسب عمـ الباحثة.


ناؾ شكاور كثيرة مف الطمبة وأولياء اغمور والمعمميف مف دراسة منا و الفيزياء في مرحمػة

التعمػ ػػيـ الثػ ػػانوي ،اغمػ ػػر الػ ػػذي يمفػ ػػت االنتبػ ػػاا لضػ ػػرورة د ارسػ ػػة عمميػ ػػة وتشخيص ػ ػية أسػ ػػبابها
وتقويمية.
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 .3.1مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

يتضػح لنػا ممػػا سػبؽ الحاجػػة إلػ إعػػادة النظػر فػي شػػأف تمػؾ المنػػا و ،غ ميػة المحتػػور

الػذي يتطػػرؽ إليػه المنهػػاج فػي ػػذا المرحمػة ،وعمػ حػد عمػػـ الباحثػة لػػـ يػتـ تقيػػيـ منهػاج الفيزيػػاء

لممرحمػػة الثانويػػة لمصػػفوؼ ( )12-10فػػي المنهػػاج الفمسػػطيني ،لػػذلؾ مػػف الواجػػب معرفػػة مسػػتور
منا و الفيزياء لموقوؼ عمػ حجػر اغسػاس الػذي سػنبدأ منػه التطػوير بشػكؿ سػميـ لمواكبػة التقػدـ

العممػػي والتكنولػػوجي ،دواتاحػػة الفرصػػة لمطمبػػة عم ػ امػػتبؾ القػػدرات والمهػػارات التػػي تمكػػنهـ مػػف

ػاء عمػ مػػا سػػبؽ يتضػح لنػػا أ ميػػة إجػراء د ارسػػة تقيػػيـ منهػػاج الفيزيػػاء
ممارسػة الحيػػاة بكفػػاءة ،وبنػ ً
لممرحمة الثانوية لمصفوؼ ( )12-10في ضوء معايير ) )CFBTلممنهاج الفمسطيني.
وتتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي اآلتي:
مـا نتــائي تقيــيم منيــاج الليزيــاء لممرحمـة الفانويــة لمصــلو

( )CFBTبقطاع غزة ؟

( )12-10فــي ضــوء معــايير

وينبفق من ىذا السؤال التساؤالت اللرعية اآلتية :
 .1.3.1م ػػا مع ػػايير( )CFBTالت ػػي يمك ػػف ف ػػي ض ػػوئها تقي ػػيـ منه ػػاج الفيزي ػػاء لممرحم ػػة الثانوي ػػة
لمصفوؼ ( )2-10لممنهاج الفمسطيني؟

 .2.3.1مػػا مػػدر تػوافر معػػايير( )CFBTبمنهػػاج الفيزيػػاء فػػي كػػؿ صػػؼ مػػف صػػفوؼ المرحمػػة

الثانوية ( )12-10لممنهاج الفمسطيني؟

 .3.3.1ما مستور االختبؼ في درجة توافر معايير ( )CFBTبمنهاج الفيزياء في كػؿ صػؼ
مف صفوؼ المرحمة الثانوية ( )2-10بقطاع ازة ؟

.4.1أىدا

الدراسة:

تسع الدراسة الحالية إل تحقيؽ ما يمي:

 1.4.1تحديػػد معػػايير( )CFBTالتػػي يمكػػف فػػي ضػػوئها تقي ػيـ منهػػاج الفيزيػػاء لممرحمػػة الثانويػػة

لمصفوؼ(.)12-10

 2.4.1التعػػرؼ إل ػ مػػدر ت ػوافر معػػايير( )CFBTبمنهػػاج الفيزيػػاء فػػي كػػؿ صػػؼ مػػف صػػفوؼ

المرحمة الثانوية ( )12-10بقطاع ازة؟

 3.4.1التعػػرؼ إل ػ االخػػتبؼ بػػيف محتػػور معػػايير ( )CFBTالخاصػػة بموضػػوعات الفيزيػػاء،
ومحتور منهاج الفيزياء في المستويات الدراسية ( )12-10في المنهاج الفمسطيني.

 4.4.1تقديـ تىذية راجعة لمقائميف عم العممية التعميمية خاصة المسئوليف عف تطوير المنا و.
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 .5.1أىمية الدراسة:

مف الممكف أف تفيد ذا الدراسة :

 .1.5.1القائميف عم تقويـ منا و الفيزياء الفمسػطينية وتحديػد نقػاط القػوة والضػعؼ فػي المنػا و

لعبجها.

 .2.5.1تػػػوفير قائمػ ػػة لممعػ ػػايير العالميػ ػػة التػ ػػي أصػ ػػدرتها الرابطػ ػػة البريطانيػ ػػة الخاص ػػة بمؤسسػ ػػة

) )CFBTلمنا و الفيزياء لممرحمة الثانوية ،ليستفاد منها.

 .3.5.1معمم ػػي م ػػادة الفيزي ػػاء بالمرحم ػػة الثانوي ػػة لمص ػػفوؼ ( )12-10والمشػ ػرفيف الترب ػػوييف ف ػػي
مجاؿ العموـ والفيزياء .
 .4.5.1تعتبػػر ػػذا الد ارسػػة عم ػ حػػد عمػػـ الباحثػػة اغول ػ مػػف نوعهػػا حيػػث تػػدرس مػػدر ت ػوافر
المعايير البريطانية في منا و الفيزياء لمصفوؼ (.(12-10
 .5.5.1طمبة البحث العممي والباحثيف في مجاؿ منهاج الفيزياء لعمؿ د ارسػات أخػرر تفيػد الحقػؿ

التربوي.

 .6.1حدود الدراسة :

اقتصرت الدراسة الحالية عم الحدود اآلتية:

 .1.6.1الحػػد الموضػػوعي  :تحميػػؿ محتػػور منهػػاج الفيزيػػاء لممرحمػػة الثانويػػة لمصػػفوؼ ()12-10

في ضوء معايير( )CFBTالمستور التأسيسي والمتقدـ سنة 2016/2015ـ.
 .2.6.1الحد المكاني  :محافظات ازة .

 .3.6.1الح ػػد الزمػ ػاني :ت ػػـ تحمي ػػؿ أداة الد ارس ػػة ف ػػي الفص ػػؿ الد ارس ػػي الث ػػاني م ػػف الع ػػاـ الد ارس ػػي
.2016 / 2015

 .7.1مصطمحات الدراسة:

اشتممت الدراسة الحالية عم المصطمحات اآلتية:

 .1.7.1منهاج الصفوف (:)12-10
مجموعػػة المعػػارؼ والقػػيـ والمهػػارات المتضػػمنة فػػي مقػػرر الفيزيػػاء ،الػػذي أقرتػػه و ازرة
التربية والتعميـ العالي الفمسطينية لممرحمة الثانوية لمصفوؼ ( )12-10في2016 – 2015ـ .

:

 .2.7.1الفيزياء:
أحد فروع العموـ و ي العمـ الذي يهػتـ بد ارسػة الجسػيمات والموجػات ود ارسػة مظػا ر
الطبيعػػة وتحميمهػػا وتفسػػير ا ديناميكي ػاً وميكانيكي ػاً ،وبحػػث المشػػكبت الطبيعيػػة والوصػػوؿ لحمػػوؿ
تسا ـ في كافة المجاالت الحياتية االقتصادية والصحية واالجتماعية.

 .3.7.1تقييم:
ػ ػػو تقريػ ػػر الصػ ػػبحية  /القيمػ ػػة التربويػ ػػة العمميػ ػػة لممػ ػػنهو بىػ ػػرض تحسػ ػػينه وتطػ ػػويرا
واستم اررا والتوسع في تطبيقه.

وتعرفػه الباحثػػة إجرائيػاً بأنػػه :عمميػة منظمػػة تسػػتخدـ لتحديػػد مػواطف القػػوة والضػػعؼ فػػي

محتور منهاج الفيزياء لممرحمة الثانوية لمصفوؼ (.)12-10

 .4.7.1المعايير:
تعرؼ الباحثة المعيار إجرائياً بأنه :مقياس يحدد المستور النوعي الػذي يجػب أف يكػوف
مػػاثب بوضػػوح فػػي جميػػع المكونػػات والمجػػاالت والمعػػارؼ والمهػػارات والقػػيـ المتضػػمنة فػػي مقػػرر
الفيزياء والذي أقرته و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية في مراحؿ ( ) 12-10

 .5.7.1المعايير البريطانية(:) Center for British Teacher ( )CFBT
مجموعة مف العبػارات التػي يتحػدد فػي ضػوئها مسػتويات المعرفػة واغداء والتػي يجػب

عم الطمبػة تعممػه ومعرفتػه فػي المرحمػة الد ارسػية لمصػفوؼ ( ،)12-10كمػا وردت فػي المعػايير

البريطانية(.(Center for British Teacher))CFBT
.6.7.1المرحلة الثانوية للصفوف (:)12-10
الصؼ العاشر :و نهاية مرحمة التمكيف في السػمـ التعميمػي الفمسػطيني ،و ػو تعمػيـ
أساسػػي دوال ازمػػي ،والصػػفيف الحػػادي عشػػر والثػػاني عشػػر :و مػػا مرحمػػة التعمػػيـ الثػػانوي فػػي السػػمـ
التعميمي الفمسطيني.

;



الفصل الثاني
اإلطـــــــار النظـــــــري

التكويه ومنهاج الفيسياء ومعايري ()CFBT
 حملى

ول  :ادكىيه

 حملى اثاىٌ  :ميهاج افً ياء
 حملى اثااث  :معايري ()CFBT



اللصل الفاني

اإلطـــــــــــــار النظــــــــــــــري

مقــدمـــة:

تعػػرض الباحثػػة فػػي ػػذا الفصػػؿ ثبثػػة محػػاور ذات عبقػػة بالد ارسػػة الحاليػػة ،حيػػث
تناولت في المحور اغوؿ التقويـ بشكؿ عاـ والتقييـ بشػكؿ خػاص ،وتحػدثت الباحثػة فػي المحػور

الثػػاني عػػف منهػػاج الفيزيػػاء ،وأ ميتػػه واغ ػػداؼ الخاصػػة لعمػػـ الفيزيػػاء ،والمعوقػػات التػػي تواجػػه
د ارس ػػة عم ػػـ الفيزيػ ػاء ،وم ػػف ث ػػـ تن ػػاوؿ المح ػػور الثال ػػث المع ػػايير البريطاني ػػة ( )CFBTالخاص ػػة
بمنهاج الفيزياء لمصفوؼ ( . ) 12-10

المحور األول
.1التقويم ((Evaluation

إف لمص ػػطمح التقي ػ ػيـ مفهوم ػ ػاً واح ػػداً يتفػ ػػؽ عميػ ػػه جميػ ػػع المختص ػػيف فػ ػػي مجػ ػػاؿ العمػ ػػوـ

االجتماعية ومف أ ـ الطرؽ النظرية ي التقيػيـ بػالقراءة أو التأمػؿ المباشػر لممػنهو .والثانيػة ػي
طرؽ تحميمية ويتـ بواسطتها لممختص تقييـ المنهو نظريا لعناصػرا اغساسػية واغ ػداؼ والمعرفػة

وأنشػػطة الػػتعمـ والتقيػػيـ لمتحقػػؽ مػػف صػػبحيتها التربويػػة .والثالثػػة ػػي طػػرؽ عمميػػة تجػػري خبلهػػا

تجربة المنهو ،لمتأكد مف صبحيته التطبيقية لمتبميذ والمعمميف والتربية المدرسية بوجه عاـ.

التقيػػيـ :إصػػدار حكػػـ عم ػ قيمػػة اغشػػياء أو اغفكػػار أو الجوانػػب أو االسػػتجابات لتقػػدير

ؾ أو
ودقتها
يتـ ذا الحكػـ فػي ضػوء مسػتور أو محػ ّ
مدر كفاية ذا اغشياء ّ
ّ
وفاعميتها ،عم أف ّ
ػتـ تقيػػيـ التمميػػذ أحمػػد فػػي ضػػوء المسػػتويات المحػ ّػددة مػػف قبػػؿ مثػػؿ :ضػػعيؼ،
معيػػار معػ ّػيف .ويػ ّ
جداً ،ممتاز.
جيد ّ
جيدّ ،
مقبوؿّ ،

وعممية التقويـ والتقييـ مفهوماف يكمبف بعضهما بعضاً حيث إف التقويـ أشمؿ وأعـ مف

التقييـ ،فػالتقييـ ػو أسػاس لمتقػويـ حيػث التقيػيـ ػو القاعػدة واغسػاس والرؤيػة الواضػحة دواصػدار
الحكـ والنتائو ،وبعد ذلؾ نقوـ بالتعديؿ والتحسيف في ضوء النتائو.

مرح ػػؿ تط ػػور الم ػػنهو في ػػتـ التقي ػػيـ ف ػػي مرحم ػػة تخط ػػيط الم ػػنهو
وي ارف ػػؽ التقي ػػيـ مختم ػػؼ ا

ويسم بالتقييـ التمهيدي  ،وفي مرحمة بناء المنهو ويعػرؼ بػالتقييـ التكػويني الػذي يعطػي تىذيػة

راجعة قبؿ التطبيؽ الواسع لممنهو  ،ثـ التقييـ الختامي أو الجمعي ويستخدـ لمحكـ النهػائي عمػ
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المنػػا و المطػػورة  ،ويضػػيؼ الػػبعض نوع ػاً رابع ػاً لتقػػويـ المػػنهو ػػو التقيػػيـ التتبعػػي والػػذي يخػػدـ
مراقبة نوعية المنا و بعد تصميمها .

التقييـ و جمع البيانات الناتجة عف عمؿ ما ومعالجة ػذا النتػائو وتحديػد اف كػاف ػذا

العمؿ فعاؿ أـ اير فعاؿ ،أما التقويـ فهو نتيجة لمتقييـ حيث يتـ مف خبله التركيز عم النتػائو
اإليجابيػػة وتسػػميط الضػػوء عم ػ النتػػائو السػػمبية ووضػػع الحمػػوؿ المناسػػبة لمتقميػػؿ منهػػا أو إلىائهػػا

بالكامؿ لمحصوؿ عم النتيجة اغفضؿ .
ولذا ستقوـ الباحثة بالحديث عف التقويـ بشكؿ عاـ.
تشػكؿ عمميػػة التقػػويـ إحػػدر العمميػػات الحيويػة والضػػرورية فػػي مجػػاالت الحيػػاة المختمفػػة،

نظ ػ اًر لمػػا ينػػتو عػػف تمػػؾ العمميػػة مػػف مراجعػػة لمحسػػابات وتعػػديؿ لممسػػارات لموصػػوؿ إل ػ أفضػػؿ
الق اررات ،وعممية التقويـ عممية قديمة قدـ اإلنساف نفسػه ،و ػي مسػايرة لجميػع اغنشػطة اإلنسػانية

المختمف ػػة  ،فمق ػػد اس ػػتخدـ اإلنس ػػاف التق ػػويـ من ػػذ الق ػػدـ ف ػػي إص ػػدار اغحك ػػاـ عمػ ػ قيم ػػة اغش ػػياء

والمواق ػػؼ المختمف ػػة م ػػف أج ػػؿ تحس ػػيف نم ػػط حيات ػػه ،ويحت ػػؿ التق ػػويـ الترب ػػوي مكان ػػة ب ػػارزة ج ػػديرة
بالدراسة والبحث والتحميؿ فمف خبؿ التقويـ التربوي يتـ تحديد الصعوبات والمعوقات التي تحوؿ

دوف تحقيػػؽ التقػػدـ نحػػو أ ػػداؼ العمميػػة التربويػػة بهػػدؼ تحسػػيف وتطػػوير تمػػؾ العمميػػة ،فهػػو يمثػػؿ

قاعدة اغساس غي خطوة تطويرية أو تحسينية لواقع العممية التربوية.

والعمميػػة التربويػػة المدرسػػية بحاجػػة إل ػ تقػػويـ مسػػتمر يتنػػاوؿ أ ػػدافها ومنا جهػػا وطػػرؽ

التدريس فيها دوادارتها وجميع أوجه النشاط المختمفة فيها لتحديد درجػة فعاليتهػا ورفعهػا إلػ أعمػ
المستويات في ضوء اإلمكانات المتوفرة.

ومفهػػوـ التقػػويـ يمكػػف أف يطبػػؽ فػػي مختمػػؼ المواقػػؼ التربويػػة سػواء كػػاف تقػػويـ أفػراد أو

تقويـ مشروعات وبرامو ،فمثب يمكف استرشػادا بهػذا المفهػوـ تُعػرؼ مػدر فاعميػة أنشػطة تعميميػة
معينة وفقا لمحكات محددة  ،ومعرفػة مػا إذا كػاف تػأثير نشػاط أو برنػامو معػيف أفضػؿ مػف تػأثير

نشػػاط أو برنػػامو آخػػر ،وكػػذلؾ تعػػرؼ المتىي ػرات التػػي تػػأثرت مػػف ج ػراء تنفيػػذ نشػػاط أو برنػػامو
معػػيف عم ػ جماعػػة ذات خصػػائص معينػػة ،ومػػا إذا كػػاف اسػػتخداـ أو تنفيػػذ برنػػامو معػػيف ي ػوازر

كمفة إعدادا (عبـ.)38:2002 ،

والتق ػػويـ عممي ػػة مطاط ػػة ج ػػدا تمت ػػد لتىطػ ػ ع ػػدة أحك ػػاـ مختمف ػػة والقاس ػػـ المش ػػترؾ ب ػػيف
استخدامات الناس لكممة التقويـ و أنهػا الحكػـ عمػ اغ ميػة أو االسػتحقاؽ فعنػدما نقػوـ بفحػص

ظػػا رة مػػا مػػثب (شػػخص ،شػػيء  ،فكػرة) ،مػػف خػػبؿ اسػتخداـ أداة صػريحة واضػػحة أو مضػػمرة،
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فػػاف اغدوات تتبػػايف مػػف موقػػؼ إلػػي آخػػر حسػػب اغ ػػداؼ أو اغا ػراض ضػػمف معػػايير معينػػة

كالبحػػث عػػف الفاعميػػة وقيػػاـ اغداة بعمػػؿ مػػا صػػممت لتقويمػػه ،أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالظػػا رة الم ػراد
تقويمهػػا ،فهػػي متنوعػػة ومتعػػددة ومختمفػػة وخاصػػة البػرامو المسػػتخدمة فػػي تطػػوير البشػػر وتطػػوير
وتحسيف تمؾ البرامو وفاعميتهػا والتأكػد مػف تحقيقهػا غ ػدافها المرسػومة لهػا ،وتشػمؿ ػذا البػرامو

التربية (الدوسري.)186:2004 ،

عمميػػة تقػػويـ الب ػرامو الد ارسػػية ليسػػت بالموضػػوع الجديػػد فػػي ميػػداف البحػػث ،حيػػث ترجػػع

جذور اال تماـ به إلي أكثر مف مائتي سنة ،وقد زاد بشكؿ ممحوظ في النصؼ الثػاني مػف القػرف
العش ػريف بسػػبب تحػػوؿ النظ ػرة إلػػي التقػػويـ مػػف قضػػية داخميػػة وخاصػػة بكػػؿ جامعػػة إلػػي قضػػية

خارجيػػة وعامػػة ،وبسػػبب ازديػػاد المطالبػػة بأفضػػؿ أداء لمجامعػػات بعػػد قيػػاـ الحكومػػات بتمويمهػػا
وبذلؾ أصبح تقويـ البرامو الجامعية وعممياتها ونتائجها تستأثر با تماـ واسع مف المسئوليف عف
التعميـ الجامعي في مختمؼ الدوؿ ،المتقدمة منهـ والناميػة ،وتقػويـ البػرامو الد ارسػية أحػد اغقسػاـ

الرئيسة الخمسة لمتقويـ التربوي فضب عف تقويـ التعمـ ،وتقػويـ التعمػيـ ،وتقػويـ المقػررات ،وتقػويـ
المؤسسة ونظـ التربية الشاممة (عبـ.)38:2002 ،
 .1.1دواعي تقويم المناىي الدراسية
نػاؾ الكثيػر مػف اغسػباب التػي تػدعو إلػ القيػاـ بعمميػة التقػويـ التربػوي بشػكؿ عػاـ

والمنا و الدراسية بشكؿ خاص وأ ـ تمؾ اغسباب ما يمي:

 -1المنػػاداة مػػف وقػػت آلخػػر بضػػرورة اإلصػػبحات التربويػػة مػػف أجػػؿ مواكبػػة المسػػتحدثات
حيث إف تطور العمـ والمعرفة وظهور نظريات  :المجتمعات وآراء ومبادئ جديدة تػدفعنا

إل ػ أف نقػػيـ المنػػا و التربويػػة لمتأكػػد مػػف أنهػػا تتضػػمف آخػػر مػػا توصػػمت إليػػه الد ارسػػات

العممية والتجريبية في مجاالت العموـ المختمفة (الشافعي.) 368 :1996 ،

 -2التطورات السياسية وما يتبعها مػف تىيػرات فػي العمػوـ ومػا ينشػأ عنهػا مػف أوضػاع وواقػع
جديديف (دروزة.)71:1999 ،
وترر الباحثة أف مف دواعي تقييـ منهاج الفيزياء الكشؼ عف مواطف القوة والضػعؼ فػي
محتػػػور ػػػذا المػ ػػادة لتواكػ ػػب متطمبػ ػػات العصػ ػػر والقضػ ػػايا العالميػػػة مػ ػػف خ ػػبؿ توظي ػػؼ بع ػ ػض
االتجا ات العالمية الحديثة لتناسب العصر الذي نعيش فيه و و عصر المعمومات والتكنولوجيا،
والعم ػػؿ عمػ ػ تعزي ػػز نق ػػاط الق ػػوة وع ػػبج نق ػػاط الض ػػعؼ ومػ ػواطف القص ػػور وم ػػا يقدم ػػه التق ػػويـ
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لممتخصصػػيف والخبػراء فػػي ػػذا المجػػاؿ مػػف أجػػؿ تطػػوير دواثػراء محتػػور المنػػا و عامػػة والمنػػا و
الفمسطينية بو ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية خاصة.
 .2.1منطمقات تقييم المنياج· :
ناؾ مف يحدد ثبث منطمقات لتقييـ المنهاج و ي:
 .1التعامؿ مع المنهاج عم أنه نظاـ :
حيػػث سػػيتيح التعامػػؿ لتحقيػػؽ مبػػدأ الشػػمولية والتػوازف بػػيف عناصػػر المنهػػاج اغربعػػة ومػػا
بيف المدخبت والمخرجات والعمميات ،مع التذكير باستمرار عم أف أي تأثير في أحد العناصػر
ينتقؿ إلي بقية العناصر اغخرر سمباً أو إيجاباً.

 .2النظػرة إلػػي نظػػاـ المنهػػاج عمػ أنػػه مػػف عناصػػر نظػػاـ التربيػػة ،و ػػو يتػػأثر باغنظمػػة التربويػػة

الفرعية اغخرر ويؤثر فيها.

 .3النظػ ػرة المس ػػتقبمية ح ػػيف القي ػػاـ بعممي ػػة التق ػػويـ لى ػػرض التنفي ػػذ أو التط ػػوير (مرع ػػي والحيم ػػة،
.)325:2004
ومن المبادئ التي تقوم عمييا النظرة المستقبمية في تقيـيم المنيـاج مـا يمـي( :مرعػي،
والحيمة)326:2004 ،
 استيعاب التكنولوجيا والتمكف منها.
 ممارسة الحياة التعاونية في المدرسة.

 تعمـ المهارات اغساسية لممحافظة عم البقاء.
 تطوير مهارة االختيار المهني.
 اكتساب مهارة التعميـ الذاتي.

 امتبؾ مهارات التفكير واإلبداع في حؿ المشكبت واتخاذ الق اررات.
 امتبؾ مهارة التواصؿ الفعاؿ.

 تنمية المواطنة المحمية والمواطنة العالمية أو اإلنسانية.
 التحمي بالتربية اغخبقية لب تماـ باإلنساف.
وترر الباحثة أف عمميػة تقيػيـ المنهػاج التربػوي تهػدؼ إلػي قيػاس فاعميػة محتػور المنهػاج

غف الىايػػة النهائيػػة ػػي نجػػاح المنهػػاج بكاممػػه فػػي تحقيػػؽ اغ ػػداؼ المرجػػوة ،ومػػف المبحػػظ أف
معظ ػػـ عممي ػػات التقيػ ػيـ ترك ػػز عمػ ػ أح ػػد مكون ػػات المنه ػػاج مث ػػؿ التركي ػػز عمػ ػ المػ ػواد التعميمي ػػة
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المتضػػمنة فػػي المنهػػاج وتركػػز بعػػض عمميػػات التقي ػيـ عم ػ قضػػايا نوعيػػة محػػددة مثػػؿ اغشػػكاؿ
والرس ػػومات وبع ػػض عممي ػػات التقيػ ػيـ ترك ػػز عمػ ػ م ػػدر فاعميػ ػة اإلدارة الص ػػفية أو فاعمي ػػة ط ػػرؽ

التدريس أو إحدر استراتيجيات التعمـ.
ومػػف المبح ػػظ أنػ ػه مػػف المعت ػػاد أف يك ػػوف التقػػويـ جزئي ػػا ف ػػي الم ارحػػؿ اغولػ ػ ويس ػػتخدـ

التقػػويـ البنػػائي فػػي ذلػػؾ حيػػث يػػتـ تقػػويـ عناصػػر المنهػػاج ومكوناتػػه بصػػورة منفصػػمة ولكػػف بعػػد
الوصوؿ إلي مرحمة التنفيذ فاف التقويـ الكمي أو الشامؿ و ما نسع إلي تحقيقه.
 .3.1أىمية تقويم محتوى المنياج ( :)Evaluation Significance
 .1.3.1التوجيه واإلرشاد.
 .2.3.1نقؿ أو رفع التمميذ مف مرحمة دراسية إل أخرر.

 .3.3.1معرفة مستور التبميذ ومقدار معرفتهـ لممادة قبػؿ التػدريس ،حيػث يفيػد ذلػؾ فػي عمميػة
تصميـ وبناء اغ داؼ التعميمية والنشاطات التربوية بوجه عاـ.

 .4.3.1معرفة مدر تأثير المواد والطرؽ التدريسية المستعممة في عممية التعميـ ،حيث إف مهمة
التقييـ نا تتمثؿ في تجهيز المعمـ بتىذية راجعة بخصوص مبءمة ػذا المػواد والطػرؽ لمسػتور

التبميذ ،وقدراتهـ وراباتهـ الفردية ،ثـ تعديؿ ما يمزـ عم أساسها.

 .5.3.1إعطاء صورة واضحة عما تحققه المدرسة مف واجبػات وأعبػاء ،ونقػؿ ػذا الصػورة بثقػة
نفسية كاممة مف قبؿ المعمـ إل جمهرة الناس المهنييف والمسؤوليف الرسمييف.

 4.1مجاالت التقويم :
يحدد (العبادي )10:2006 ،مجاالت التقويـ في المجاالت التالية
 .1.4.1المحتور الدراسي .
 .2.4.1اغ داؼ التربوية والتعميمية .
 .3.4.1الطرؽ واغساليب واغنشطة والوسائؿ .
ولمتقويـ وسائؿ متنوعػة حيػث تعتبػر االختبػارات وسػيمة مػف وسػائؿ التقيػيـ وعندئػذ يمكننػا
في ضوء ذلؾ تحسيف العممية التعميمية وصوال إل اغمثؿ واغفضؿ.
وتػػرر الباحثػػة أف مجػػاالت التقػػويـ تسػػاعد فػػي إحػػداث العمميػػة التقويميػػة ووضػػع أسػػاليب

متنوعػػة وتعتبػػر االختبػػارات إحػػدر ػػذا الوسػػائؿ ويكػػوف بالمقارنػػة مػػع اغ ػػداؼ العامػػة لمتقػػويـ إف
كاف تقويـ منهاج أو تقويـ طبب.
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 .5.1يمخص العبادى ) )10:2006خصـائص التقـويم Evaluation Characteristics
في اآلتي:

 .1.5.1الشمول ) :)Inclusivenessبمعني أف عممية التقويـ واسعة تشػمؿ جميػع عناصػر
ومكونات الشيء المراد تقويمه ،فهي تشمؿ في المجاؿ التربوي الطالب والمدرس والمنهاج وطرؽ

التػ ػػدريس وتتنػ ػػاوؿ كػ ػػذلؾ مختمػ ػػؼ المجػ ػػاالت( فمسػ ػػفة التربيػ ػػة ،وأ ػ ػػدافها ،والمؤسس ػ ػات التعميميػ ػػة
والبرامو التدريبية).

 .2.5.1االســتمرارية ( :(Continuityبمعنػػي أف عمميػػة التقػػويـ ايػػر موقوتػػة بػػزمف محػػدد تػػتـ
ػداء م ػػف مرحم ػػة
خبل ػػه وينته ػػي اغم ػػر ب ػػؿ ػػي عممي ػػة ت ارف ػػؽ جمي ػػع م ارح ػػؿ العممي ػػة التربوي ػػة ابت ػ ً
التخطيط وانتهاء بمرحمة ما بعد التنفيذ ويتـ ذلػؾ فػي ضػوء التىذيػة الراجعػة التػي تػوفر معمومػات
امػػة حػػوؿ الش ػيء الم ػراد تقويمػػه ،ويمكػػف التعبيػػر عػػف ػػذا الخاصػػية مػػف خػػبؿ التمييػػز بػػيف

الم ارحػػؿ التاليػػة فػػي التقػػويـ و ػػي (التق ػويـ التمهيػػدي ،التقػػويـ التكػػويني ،التقػػويـ الختػػامي ،التقػػويـ

التتبعي).

 .3.5.1التعاون ) :)Collaborationبمعني أف التقويـ عمػؿ يتطمػب تضػافر جهػود جميػع مػف

له عبقة بالشيء المراد تقويمه لضماف التوصؿ إل نتائو حقيقية صادقة.

 .4.5.1المقدرة اللنيـة ) :)Technical Abilityبمعنػي أف التقػويـ عمميػة تتطمػب مقػدرة فنيػة
خاصػػة لمقيػػاـ بػػه وتسػػتمزـ تػػوفر الخب ػرة فػػي ػػذا المجػػاؿ وتحمػػي القػػائميف بهػػا بالكفػػاءة والن از ػػة
والموضوعية  .كما أف استخداـ أدوات التقويـ المناسبة لطبيعة النشاط المراد تقويمه شػرط لنجػاح

التقويـ .

 .5.5.1الديمقراطيــة ) :)Democracyإذ إنػػه مػػف الصػػعب الوصػػوؿ إل ػ نتػػائو صػػادقة فػػي
التقػػويـ إذا لػػـ تػػتـ عمميػػة التقػػويـ فػػي ظػػروؼ تتسػػـ بالحريػػة والص ػراحة والصػػدؽ لكػػي تعػػزر كػػؿ
نتيجة إل أسبابها الحقيقية.

وتػػرر الباحثػػة أنػػه مػػف الضػػرورة أف تكػػوف عمميػػة التقػػويـ فعالػػة ومثمػرة ،ويجػػب أف تكػػوف

مسػتمرة وشػاممة تتصػػؼ بالتعػاوف واف يتػوافر فػػي مػف يقػوـ بهػػا المقػدرة الفنيػة وأف يكػػوف مػف أ ػػؿ
الخبرة ويعمؿ عم توفير الجو المناسب لهذا العممية ليحقؽ الفائدة المرجوة .

 .6.1وظائ

التقويم :Evaluation Functions

حدد (عبد الهادي وآخروف )92,91:2002 ،وظائؼ التقويـ في النواحي التالية :
 .1.6.1و حافز عم الدراسة والعمؿ .

38

 .2.6.1و وسيمة لمتشخيص والعبج والوقاية .

 .3.6.1يسػ ػػاعد عم ػ ػ وضػ ػػوح اغ ػ ػػداؼ  ،فيػ ػػزداد وعػ ػػي المعممػ ػػيف والتبميػ ػػذ بهػ ػػا  ،ويحػ ػػاولوف
تحقيقها.

 .4.6.1يساعد المعمـ عم تعرؼ تبميذا وتوجههـ .

 .5.6.1لمتقويـ دور كبير في تطوير المنا و  ،وتحػديثها  ،نظػ ار لتسػارع خطػوات التقػدـ العممػي
والتقني والتربوي.

ومهني ػا .
 .6.6.1لمتقػػويـ وظػػائؼ إداريػػة امػػة  ،فهػػو ضػػروري لقبػػوؿ التبميػػذ وتػػوجههـ د ارسػػياً
ً
كمػػا يفيػػد فػػي مجػػاؿ توزيػػع اإلمكانػػات التعميميػػة  ،مػػف مدرسػػيف وأدوات وميزانيػػة وايػػر ذلػػؾ مػػف

المؤثرات في التعميـ .

 .7.6.1يساعد التقويـ عم توعية الجما ير بأ مية التربية والمشاركة في حؿ مشكبتها .
 .8.6.1لمتقويـ دور في االرتفاع بمهنة التعميـ.
وتػػرر الباحثػػة أنػػه ال بػػد مػػف تطبيػػؽ وظػػائؼ التقػػويـ بشػػكؿ عممػػي عنػػد جميػػع المش ػرفيف
والموجهيف لبرتقػاء بالعمميػة التعميميػة التعمميػة  ،ولنصػبح فػي مصػاؼ الػدوؿ المتقدمػة  ،ولػنعمـ

أف الدوؿ المتقدمػة صػناعياً لػـ تصػؿ لهػذا الدرجػة بػدوف التقيػيـ المسػتمر لمعمميػة التعميميػة  ،كمػا
وتؤكػػد الباحثػة عمػ وظػائؼ التقػػويـ باعتبػػارا موجهػاً لعمميػػة الػػتعمـ  ،وموجهػاً ال تمػػاـ الدارسػػيف
باغ داؼ المنشودة وتوجيه عممية التدريس مف خبؿ االختبارات  ،وطرؽ التدريس التي يتوجب

تطويعهػ ػػا  ،أيضػ ػػا باعتبػ ػػارا وسػػػيمة فعالػ ػػة فػ ػػي تقػػػديـ التىذيػ ػػة الراجعػ ػػة م ػػف خػ ػػبؿ المبحظػ ػػات
واإلرشادات التي توجه عممية التعمـ .
فػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ تػػرر الباحثػػة أف تقيػيـ المػػتعمـ مػػف جانػػب واحػػد يقػػيس فقػػط نوعػاً مػػف

الػػذكاء وتعػػدد االختبػػارات والمقػػاييس واسػػتم اررية المبحظػػات التػػي مػػف خبلهػػا يػػتـ تحديػػد القػػوة
والضعؼ ومعرفة الصعوبات التي تواجه المقوـ وتساعدا عمي اكتشػاؼ اغخطػاء والػتخمص منهػا

مف خبؿ معالجتها لذا يتوجب التعاوف والمشاركة بيف المقوميف حت يتسن تقيػيـ جميػع جوانػب
الموق ػػؼ التعميم ػػي ،كم ػػا وت ػػرر أف ال يقتص ػػر التق ػػويـ عمػ ػ المج ػػاالت المعرفي ػػة وال ػػنفس حركي ػػة
والوجدانية فقط بؿ تشمؿ المجاالت االجتماعية.
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المحور الفاني

تقييم منياج الليزياء
 .2المنياج)Curriculum( :
تعنػي كممػػة منهػاج فػػي المىػة الطريػػؽ الواضػح وقػػد ورد ذكر ػا فػػي القػرآف الكػريـ فػي قولػػه
ومنهاجػػاأ( ،سػػورة المائػػدة ،)48:كمػػا ورد ذكر ػػا فػػي قػػوؿ البػػف
تعػػال  :ألكػػؿ جعمنػػا مػػنكـ شػػرعة
ً
عباس رضي اهلل عنه (لـ يمت رسوؿ اهلل صم اهلل عميه وسمـ حت ترككـ عم طريؽ نا جة)،
وورد في معجـ اكسفورد كممة منهاج بأنها مساؽ دراسي ،وتقابػؿ كممػة المنهػاج فػي المىػة العربيػة

كممػػة ( ،)Curriculumو ػػي كممػػة مشػػتقة مػػف جػػذر التينػػي معنا ػػا :مضػػمار السػػباؽ .و نػػاؾ
أحيانػػا بمعن ػ المنهػػاج و ػػي كممػػة المقػػرر ( )Syllabusويفهػػـ منهػػا أكميػػة
كممػػة أخػػرر تسػػتخدـ
ً
المعرفػػة المطموبػػةأ ،أي مقػػدار المعرفػػة التػػي يطمػػب مػػف الطػػبب تعممهػػا فػػي كػػؿ موضػػوع خػػبؿ
السنة الدراسية( .جامعة القدس المفتوحة.)7:2007 ،

أمػػا مػػف حيػػث االصػػطبح ،فقػػد اختمػػؼ المرّبػػوف فػػي تع ػريفهـ لممنهػػاج ،بػػاختبؼ النظ ػرة
وتبعػا لمػا تػ نـ مػف اكتشػافات فػي مجػاؿ عمػـ نفػس التعمػيـ وتكنولوجيػا التعمػيـ،
إل العممية التربوية ً
و ناؾ تعريفات عديدة لممفهوـ الحديث لممنهاج نذكر منها ما يمي:

وعرؼ عفانة (عفانػة (33:1995 ،المػنهو بمفهومػه الحػديث بصػورة تعبػر عػف مكوناتػه

اإلجرائية كما يمي :أ و مجموعة مف الخبرات المتنوعة التي يتـ بناؤ ا وصيااتها بطريقة تيسر

عم المتعمميف المرور بها مف أجؿ تعديؿ سموكهـ في اتجػاا أ ػداؼ سػبؽ تحديػد ا طبقًػا لفمسػفة
تربويػػة معينػػة ومرتك ػزة عم ػ نظريػػات تعمػػـ ونمػػو سػػميمة ومراعيػػة الظػػروؼ المحميػػة واالمكانػػات
الذاتية لموصوؿ إل نتاجات تعممية مراوبةأ.

و و أجميع الخبرات أو اغنشطة أو الممارسات المخططة والهادفػة التػي توفر ػا المدرسػة

لمسػػاعدة المتعممػػيف عم ػ تحقيػػؽ النتػػائو التعميميػػة المنشػػودة بأفضػػؿ مػػا تسػػتطيع قػػدراتهـ داخػػؿ

الصؼ الدراسيأ (شا يف.)21:2007 ،

و ػػو أمجمػػوع الخب ػرات المربيػػة التػػي تهيئهػػا المدرسػػة لمتبميػػذ داخمهػػا أو خارجهػػا ،بقصػػد

مسػػاعدتهـ عم ػ النمػػو الشػػامؿ ،بحيػػث يػػؤدي إل ػ تعػػديؿ السػػموؾ والعمػػؿ عم ػ تحقيػػؽ اغ ػػداؼ
التربويةأ (الوكيؿ ومحمود.)21:2005 ،

3:

ػػذا وقػػد ظهػػرت فػػي تػػاري التربيػػة ،تنظيمػػات منهجيػػة ،منهػػا التنظيمػػات المنهجيػػة التػػي

تشدد عم المػواد الد ارسػية ،والتنظيمػات المنهجيػة التػي تشػدد عمػ الطفػؿ ،والتنظيمػات المنهجيػة
التي تشدد عم المجتمع فقد ظهػر المػنهو القػائـ عمػ المػواد الد ارسػية المنفصػمة ،ومػنهو المػواد

المترابطة حيػث يػدرس التبميػذ فػي آف واحػد موضػوعات متشػابهة مختػارة مػف مػادتيف أو أكثػر،
ومػػنهو المجػػاالت الواسػػعة الػػذر يختػػار تنظيمػػه المنهجػػي مػػف عػػدد مػػف المػواد المختمفػػة أو المػواد

التي تربطها بعض العبقات ،ويدمو كمه في مجاؿ واسع واحد ،أما المنهو المحػوري ،فهػو الػذر
يأخذ بعيف االعتبار في بعض حاالته مادة أو مجموعة مف المواد التي تشكؿ المحور الذي تنظـ

حوله جميع الخبرات التعميمية لمػواد د ارسػية أخػرر ،و نػاؾ أيضػاً مػنهو النشػاط الػذي يخطػط فيػه
المعمػـ مػع تبميػذا خبػرات تربويػػة تناسػب ا تمامػات وميػوؿ التبميػػذ وم ارحػؿ نمػو ـ ،ويقػوـ عمػ

حػػؿ المشػػكبت .وقػػد ظهػػرت منػػا و أخػػرر تهػػتـ أساس ػاً بالطفػػؿ ،و ػػي المنػػا و المتمرك ػزة حػػوؿ

الطفػؿ والتػػي تركػػز عمػ الفػػرد المػراد تربيتػه ،فتوجػػه المعػػارؼ والمهػارات والمواقػػؼ لتمبيػػة حاجػػات
اغطفاؿ وا تماماتهـ (أبو ندر.)42:2013 ،

وانطالقاً من ذلك فإن المنياج يشمل عناصر أربعة ىي:

 اغ داؼ التي ينبىي عم كؿ مف المعمـ والمتعمـ بمواها.
 المحتور الذي مف خبله يمكف بموغ تمؾ اغ داؼ.

 الوسائؿ والطرائؽ واغنشطة التي بواسطتها ينفذ المحتور لتحقيؽ اغ داؼ المرصودة.
 التقويـ الذي يوضح إل أي حد استطاع الطمبة بموغ النتاجات التعميمية المراوبة.

ومػػف المنػػا و التػػي ظهػػرت حػػديثاً أيض ػاً المنػػا و التػػي تؤكػػد عم ػ المجتمػػع ،س ػواء عم ػ

وظائفػػه االجتماعيػػة أو عم ػ خصػػائص المجتمػػع المحمػػي .فػػأطمؽ عم ػ اغول ػ المنػػا و القائمػػة
عم ػ الوظػػائؼ االجتماعيػػة ،وعم ػ الثانيػػة ،المنػػا و المتمرك ػزة فػػي المجتمػػع المحمػػي ،وقػػد أشػػار

كثير مف التربوييف اليوـ إل أف ذا لـ يعد مقبوال وبخاصػة ألظهػور نظريػة حديثػة تعتبػر المػنهو
ػويا متك ػػامبً ،و ػػذا أوؿ اتج ػػاا ح ػػديث ف ػػي بن ػػاء المن ػػا و وتطوير ػػاأ فأص ػػبح اال تم ػػاـ
كػ ػبً عض ػ ً
ػر
بػػالمنهو عمػ ػ اعتبػػارا ش ػػامبً لجميػػع الخبػ ػرات التعميميػػة التعمّمي ػػة المخططػػة الت ػػي تحػػدث تىيي ػ ًا

اوبا في سموؾ المتعمـ إل أقص ما تسمح به قدراته دوامكاناته (نشواف.)15:2014 ،
مر ً
وانطبقاً مف ذا يؤكد (أبو ندر)43:2013 ،عم المبادئ التالية:

 .1إف المنهو ليس مجرد مقررات دراسية أو خطة دراسية ،دوانما و أوسع وأشمؿ مػف ذلػؾ،
فهػػو يشػػمؿ جميػػع النشػػاطات أو الخبػرات التػػي تخططهػػا المدرسػػة ليمارسػػها التبميػػذ مػػف
أجؿ مساعدتهـ عم بموغ نتاجات تعممية مراوبة.

;3

 .2إف المعارؼ واالتجا ات والمواقػؼ فػي حػد ذاتهػا ال تعنػي شػيئاً ،إنمػا تظهػر أ ميتهػا فػي
الػتعمـ والتعمػػيـ عنػدما تتػػرجـ إلػ خبػرات ونشػػاطات يمارسػػها التبميػذ بأنفسػػهـ ويتفػػاعموف

معها.

 .3ال يقػػوـ التعمػػيـ الجيػػد عم ػ اإللقػػاء أو التمقػػيف المباشػػر ،إنمػػا يقػػوـ عم ػ مسػػاعدة المػػتعمـ
عم التعمّـ ،أي توفير الظروؼ والشروط المبئمػة لمػتعمـ ،و ػذا يمقػي ضػو ًءا جديػداً عمػ
الدور الحقيقي لممعمـ.

 .4يشػػدد ػػذا االتجػػاا عم ػ ضػػرورة مسػػاعدة التبميػػذ عم ػ بمػػوغ النتاجػػات التعميميػػة إل ػ
أفضؿ ما تسػتطيع قػدراتهـ ،و ػذا يعنػي لػيس م ارعػاة الفػروؽ الفرديػة فحسػب ،دوانمػا يعنػي

أيضاً االرتفاع إل ااية التبميذ دوال مستور توقعاتهـ.
وتضي

الباحفة إلى ما سبق:

 .1أف المنهو يجب أف يراعي ميوؿ الطمبة واتجا اتهـ وحاجاتهـ ومشكبتهـ وقدراتهـ.
 .2أف تك ػػوف المعموم ػػات الت ػػي يدرس ػػها المتعمم ػػوف وظيفي ػػة يس ػػتطيعوف االس ػػتفادة منه ػػا ف ػػي
مواقفهـ الحياتية المختمفة.

 .3أف المنهو ينبىي أف يكوف متكيفًػا مػع حاضػر الطمبػة ومسػتقبمهـ ،وأف يكػوف مرًنػا بحيػث
يتيح لممعمميف القائميف عم تنفيذا أف يوفقوا بيف أفضؿ أساليب التعمـ.
وفي عصر التقدـ التكنولوجي واالنفجار المعرفي ،ال يمكف لممنهو أف يقػوـ بػدورا إال إذا
تضػػمف محت ػواا مهػػارات التفكيػػر المختمفػػة بشػػكؿ عػػاـ ومهػػارات التفكيػػر الناقػػد واإلبػػداعي وفػػوؽ

المعرفي بشكؿ خاص.

فالمنهػػاج المدرسػػي ػػو مجموعػػة الخب ػرات التربويػػة التػػي تهيؤ ػػا المدرسػػة لمتبميػػذ س ػواء

داخمها أو خارجها ،وذلؾ بىرض مسػاعدتهـ عمػ النمػو الشػامؿ نمػواً يػؤدي إلػ تعػديؿ سػموكهـ،
ويكمؿ تفاعمهـ بنجاح مع بيئتهـ ومجػتمعهـ وابتكػاراتهـ حمػوالً لمػا يػواجههـ مػف مشػكبت (الوكيػؿ
والمفتي.)4:1996 ،

ويعرؼ اب ار يـ ) )11:1976المنهاج بأنه جميع أنواع النشاط التي يقوـ بها التبميذ ،أو
جميع الخبرات التي يمروف بهػا تحػت إشػراؼ المدرسػة وتوجيههػا سػواء كػاف ذلػؾ فػي داخػؿ أبنيػة

المدرسة أـ خارجها.
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 .2.2مناىي العموم:

لقد تـ تناوؿ مفهوـ المنهو بوجه عػاـ ،وال بػد فػي ضػوء ذلػؾ مػف مناقشػة منػا و العمػوـ.

عرفنػػاا ػو جميػػع الخبػرات
فمػنهو العمػػوـ يتفػؽ فػػي مفهومػػه مػع المفهػػوـ العػاـ لممنػػا و ،فهػػو كمػا ّ
المخططة التي تنظـ داخؿ المدرسة وخارجها إلحداث تىييرات مراوبة في سموؾ المتعمـ ،ويعني
ذا أف الخبػرات التعميميػة ػي الم ّكػوف اغساسػي فػي المػنهو بوجػه عػاـ وفػي مػنهو العمػوـ بشػكؿ

خ ػػاص .والخبػ ػرات التعميمي ػػة ف ػػي من ػػا و العم ػػوـ ثبث ػػة جوان ػػب رئيس ػػية و ػػي :المج ػػاؿ المعرف ػػي،

والمجاؿ االنفعالي ،والمجاؿ النفس حركي.

ففي المجاؿ المعرفي يكتسب المتعمـ الحقائؽ والمفا يـ والتعميمات والقوانيف والنظريػات،

المتىيػرات البيئيػة مػف حولػه .والمعرفػة
ويوظؼ ذا المعرفة في مواجهة المشكبت ،والت ّكيػؼ مػع
ّ
رمية البناء .فمف الحقائؽ تتكوف المفا يـ،
العممية التي تتضمف العناصر سالفة الذكر مترابطة و ّ
ومػػف المفػػا يـ تتكػػوف التعميمػػات والق ػوانيف والنظريػػات ،أمػػا المجػػاؿ االنفعػػالي فيتضػػمف كػػب مػػف

االتجا ػػات والميػػوؿ والقػػيـ و ػػي بالىػػة اغ ميػػة فػػي تعمّػػـ العمػػوـ ،إذ إف االتجا ػػات ػػي موقػػؼ
المتعمـ مف القضػايا العمميػة ومػف توظيػؼ العمػـ فػي حيػاة االنسػاف .والميػوؿ ػي الرابػة فػي تعمػـ

العمػػوـ ،و ػػذا الرابػػة تشػػكؿ جػػزءاً امػاً مػػف دافعيػػة المػػتعمـ نحػػو تعمػػـ العمػػوـ واإلقبػػاؿ عميهػػا ،فػػي
حػػيف تشػػكؿ القػػيـ االعت ػزاز بانجػػازات العمػػـ وأث ػرا عم ػ الحضػػارة االنسػػانية ،وكػػذلؾ احت ػراـ دور

العممػػاء وخاصػػة المسػػمميف فػػي االنجػػازات العمميػػة عبػػر العصػػور .والمجػػاؿ الػػنفس حركػػي يتنػػاوؿ

المه ػػارات العممي ػػة البزم ػػة لمم ػػتعمـ ف ػػي تنفي ػػذ اغنش ػػطة العممي ػػة ف ػػي دروس العم ػػوـ والق ػػدرة عمػ ػ
استخداـ اغدوات واغجهزة العممية في سبيؿ تحقيؽ أ داؼ التعمـ.

التعممية في منا و العموـ لهػا صػبىة خاصػة ومتميػزة عػف اير ػا مػف
فالخبرات التعميمية
ّ
الخبػرات فػػي المػواد الد ارسػػية اغخػػرر غف مػػادة العمػػوـ تختمػػؼ فػػي طبيعتهػػا عػػف المػواد الد ارسػػية
اغخرر باعتبار أف العمـ مادة وطريقة ،ففي دراسة العموـ نحتاج إل الطرؽ العممية في الوصوؿ

إلػ المعرفػة العمميػة ،و ػػذا الطػرؽ العمميػة تقػػوـ عمػ إجػراء التجػارب مػػف أجػؿ اكتشػاؼ الحقػػائؽ
العممية وبمورة المفا يـ العممية باستخداـ االكتشاؼ واالستقصاء ،والبحث فػي اغحػداث والظػوا ر

الطبيعيػػة والت ػػي م ػػف ش ػػأنها أف تثي ػػر العدي ػػد م ػػف المش ػػكبت الت ػػي تتطم ػػب حػ ػبً م ػػف وجه ػػة نظ ػػر

المتعمـ ،ولف يقػوـ المػتعمـ بحػؿ ػذا المشػكبت إال بتحديػد ا وفػرض الفػروض وجمػع المعمومػات
البزمة ومف ثـ الوصوؿ إل التعميمات العممية.

وحيػث إف منػا و العمػوـ تتنػػاوؿ المعرفػة العمميػة وتوظيفهػا فػػي حيػاة المػتعمـ ،ولمػا كانػػت
متىيرة مف جهة ومتزايدة مف جهة أخرر فاف منا و العموـ يجب أف تواكػب
ذا المعرفة العممية ّ
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كؿ جديد في ذا المجاؿ ،ولذلؾ فقد شهدت منا و العموـ العديد مػف التطػورات والتجديػدات .فقػد

بػػدأت منػػا و العمػػوـ كمقػػررات د ارسػػية تعن ػ بحفػػظ الحقػػائؽ العمميػػة واسػػتظهار ا عنػػدما يطمػػب
المعمـ ذلؾ مف التبميذ.
ولكػػف التىيػرات التقنيػػة المتبحقػػة والسػػرعة المذ مػػة فػػي تطبيػػؽ المعرفػػة العمميػػة فػػي حيػػاة

اإلنسػػاف جعمتػػا مػػف ايػػر المقبػػوؿ االسػػتمرار فػػي منػػا و العمػػوـ التقميديػػة .وبػػدأت النظػرة إلػ

ػػذا

تتىيػ ػػر غف أ ػ ػػداؼ تعمّػ ػػـ العمػ ػػوـ باتػ ػػت تركػ ػػز عم ػ ػ جوانػ ػػب النمػ ػػو الثبثػ ػػة ،المعرفيػ ػػة،
المنػ ػػا و ّ
واالنفعاليػػة ،والػػنفس حركيػػة مػػف جهػػة واال تمػػاـ بالمهػػارات الفكريػػة التػػي تسػػمح لممػػتعمـ بالوصػػوؿ
إل المعرفة بنفسه غف تعمّـ العموـ لـ يعد ااية في حد ذاته ولكنه وسيمة لنمػو المػتعمـ فػي قدرتػه
عم ػ مواجهػػة المشػػكبت والتكيػػؼ مػػع بيئتػػه ،واسػػتخداـ طػػرؽ التفكيػػر العممػػي فػػي ذلػػؾ ،أي أف

المطموب ليس تعمـ العموـ مف أجؿ الحقائؽ العممية ولكف تربية عممية تحدث نمواً شػامبً لممػتعمـ
في كافة الجوانب ،وترجمة ذا النمو عم شكؿ أنماط سموكية مستمرة.

ولعؿ أ ـ التحوالت التػي حػدثت فػي منػا و العمػوـ تمػؾ التػي جػرت فػي الواليػات المتحػدة
اغمريكيػػة بعػػد نجػػاح االتحػػاد السػػوفيتي فػػي إطػػبؽ الصػػاروخ العػابر لمقػػارات (سػػبوتنؾ) ممػػا دفػػع

الواليات المتحدة إلػ إعػادة النظػر فػي منػا و العمػوـ باعتبػار أف المنػا و التقميديػة لػـ تنػتو جػيبً
مف العمماء القادريف عم مواكبة التقدـ العممي في االتحاد السوفيتي ٍ
وقتئذ ،ولذلؾ اتخذت منا و
العموـ اغمريكية سمة عامة و ي التركيز عم المهارات الفكرية والعممية لػدر المػتعمـ ،واتضػحت
ذا السمة في مشروعات العموـ المشهورة (نشواف)39-35 :1994 ،

 .3.2التجربة اللمسطينية في تقييم المناىي:
تمكن ػ ػػت و ازرة التربي ػ ػػة والتعم ػ ػػيـ ف ػ ػػي فمس ػ ػػطيف م ػ ػػف إع ػ ػػداد منه ػ ػػاج ي ارع ػ ػػي الخصوص ػ ػػية

الفمسطينية ،وذلؾ منذ أف وافؽ المجمس التشريعي الفمسطيني عم خطة المنهاج الفمسطيني التي
أعدتها و ازرة التربية والتعميـ العالي (1998ـ) ،والتي تقضي باعداد منػا و فمسػطينية متخصصػة

ػاء بالص ػػؼ الث ػػاني عش ػػر،
ػداء م ػػف الص ػػؼ اغوؿ اغساس ػػي وانته ػ ً
لجمي ػػع المق ػػررات الد ارس ػػية ابت ػ ً
مستفيدة مف خبرات دوؿ عربيػة وأجنبيػة عديػدة فػي ػذا المجػاؿ ،وتػـ تطبيػؽ المرحمػة اغولػ مػف
ػدءا مػ ػػف العػ ػػاـ الد ارسػ ػػي 2001/2000ـ ،ومػ ػػع بدايػ ػػة العػ ػػاـ الد ارسػ ػػي
خطػ ػػة الػ ػػو ازرة لممنهػ ػػاج بػ ػ ً
2007/2006ـ تـ تطبيؽ المرحمة اغخيرة مف خطتها لممنهاج الفمسطيني في إعداد جميع الكتب
المدرسية لمتعميـ العاـ لمصفوؼ مف ( ( )12 -1الخزندار.)429 :2006 ،
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ونظر لذلؾ فاف المنا و تحتػاج إلػ تقػويـ مػف جوانػب متعػددة لموقػوؼ عمػ نقػاط القػوة
ًا
والضػػعؼ فيهػػا ،ومػػدر مبءمتهػػا لممعػػايير العالميػػة ،والتػػي حػػددت مبمحهػػا فػػي العػػرض السػػابؽ
غبػػرز المشػػاريع وحركػػات إصػػبح التعمػػيـ ،حيػػث ال يوجػػد مبػػرر ل ػرفض ػػذا الحركػػات أو عػػدـ
التج ػػاوب م ػػع متطمباته ػػا وال س ػػيما ف ػػي ظ ػػؿ العولم ػػة والتق ػػدـ التكنول ػػوجي واالنفج ػػار المعرف ػػي ،

والحاجػػة إلػ الكشػػؼ عػػف جػػودة منػػا و العمػػوـ ومػػدر مبءمتهػػا لمعػػايير عالميػػة أقرتهػػا منظمػػات
و يئات تعميمية مشهود لها بالتقدـ والرقي(الىامدي.)39 :2012 ،
 .4.2أىدا

تعميم العموم الحديفة:

إف الهػػدؼ الرئيسػػي لػػتعمـ العمػػوـ ػػو تزويػػد الطمبػػة بػػالخبرات ليصػػبحوا مثقفػػيف عمميػػا،
مكتسبيف مهارات البحث ،وقادريف عم توظيفها خبؿ دراستهـ.
وقػػد أشػػار (الهويػػدي )100:2005 ،و (بػػف السػػعيد )17:2011 ،والعديػػد مػػف الد ارسػػات

اغخرر إل اغ داؼ العامة الحديثة في تدريس العموـ و ي كالتالي :

 .1.4.2مسػاعدة المتعممػيف عمػ كسػػب معمومػات مناسػبة بصػورة وظيفيػة ،وتطػوير قػدرتهـ عمػ
اكتشاؼ الحقائؽ العممية ،وتكويف المفا يـ والمبادئ العممية بأنفسهـ.

 .2.4.2مساعدة المتعمميف عم كسب االتجا ات العمميػة المناسػبة ،ومػف أبػرز االتجا ػات التػي
يهػػدؼ تػػدريس العمػػوـ ال ػ تكوينهػػا عنػػد المتعممػػيف ،ػػو حػػب االسػػتطبع والموضػػوعية ،والعقميػػة

الناقػػدة والتػػروي ف ػي إصػػدار اغحكػػاـ واغمانػػة العمميػػة ،والتواضػػع والتعػػاوف ،وتقػػدير قيمػػة العمػػؿ،
وتكويف العادات السميمة.
 .3.4.2مساعدة المتعمـ عم اكتساب مهارات عقمية سميمة ،وطرؽ العمـ المناسبة ،مف المهارات
العقمي ػػة التػ ػي يه ػػدؼ ت ػػدريس العم ػػوـ إلػ ػ تحقيقه ػػا ،ػػي مه ػػارات البح ػػث العمم ػػي ،مث ػػؿ :تحدي ػػد
المشكمة ،وجمع البيانات المتعمقة بالمشكمة ،وفرض الفروض ،واختيار الفرض السميـ القػائـ عمػ
البيانات واغدلة التجريبية ،ومهارات القياس والتصنيؼ .

 .4.4.2مساعدة المتعمـ عم اكتساب اال تمامات والميوؿ العممية ،مثؿ :ا تمػاـ المػتعمـ بػالعموـ
وأنشطتها ،حيػث يظهػر ذلػؾ مػف خػبؿ مشػاركة المػتعمـ بأنشػطة المدرسػة المختمفػة مثػؿ :النشػاط

العممي ،والنشاط الصحي ،والنشاط الزراعي ،وباقي المجاالت اغخرر ،ومف خبؿ قراءة قصص

مػف حيػػاة العممػاء وقصػػص االخت ارعػات العمميػػة ،ومػف خػػبؿ المشػا دة لبػرامو التمفزيػوف العمميػػة،
وزيارة المتاحؼ والمعارض العممية ،أو مف خبؿ العمؿ المخبري ونشاطاته العممية المخبرية .
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 .5.4.2مسػػاعدة المػػتعمـ عم ػ اكتسػػاب المهػػارات العمميػػة ،ومػػف تمػػؾ المهػػارات :مهػػارة اسػػتخداـ
اغجهزة واغدوات العممية ،دواجراء بعض التجارب ،واسػتخداـ الم ارجػع والمصػادر العمميػة ،والعمػؿ

في مجموعات.

تقدـ العمـ واإلنسانية،
 .6.4.2مساعدة المتعمـ عم تذوؽ العمـ وتقدير جهود العمماء ودور ـ في ّ
وذلؾ مف خبؿ إتاحة الفرصة أماـ المتعمـ لمتعرؼ عمػ الػدور الػذي يقػوـ بػه العممػاء فػي كشػؼ
الحقػػائؽ العمميػػة وتطبيقاتهػ ػا فػػي حياتنػػا ،وجه ػػد ـ المسػػتمر ف ػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ مزي ػػد مػػف س ػػعادة
اإلنساف ورفا يته .

يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف مقاصػػد التربيػػة العمميػػة الحديثػػة تركػػز عمػ مػػا يجػػب عمػ الطالػػب

فهمه واكتسابه ،فهي تركز عم اكتساب المعرفة العممية  ،وتعمػـ عمميػات العمػـ وتطبيقاتػه ،و ػذا

المقاصد تشتؽ عادة مف فهـ طبيعة العمـ ،وفهـ طبيعة المتعمـ ،وفهـ طبيعة المجتمع.

 .5.2تقويم المناىي المدرسية:
تع ػػد عممي ػػة التق ػػويـ إح ػػدر العممي ػػات البزم ػػة لض ػػماف اس ػػتمرار نج ػػاح العممي ػػة التعميمي ػػة
وتحسػ ػػيف ممارسػ ػػاتها ،وأدوار المشػ ػػاركيف فيهػ ػػا مػ ػػف خػ ػػبؿ متابعػ ػػة سػ ػػير عممياتهػ ػػا ،ومراجعتهػ ػػا
باستمرار ،و ذا كمه قائـ ،غجؿ التطوير الدائـ ،بما يحقؽ الموزانة الدقيقػة مػا بػيف تػراكـ المعرفػة،
ومستويات احتياجات المجتمع ،وأفرادا ،ويتـ تطبيؽ التقويـ بشكؿ خاص عم المػنهو المدرسػ ،

و و تقويـ تعددت تعريفاته في اغدب التربوي.

لق ػػد ع ػػرؼ المق ػػاني والجم ػػؿ ( )84:2003تق ػػويـ المن ػػا و عمػ ػ وج ػػه الخص ػػوص بأن ػػه:
أعممية جمع المعمومات ،والبيانات واغدلة ،والشوا د التي تشير بعد حصر ا ،وتحميمها ،وتفسير ا
ال نواحي القػوة والضػعؼ فػي المػنهو القػائـ ،و ػذا اغمػر يشػترؾ فيػه المعمػـ والمػتعمـ واإلداريػوف

والموجهوف وأولياء اغمور وكؿ مف له عبقة بالمنهاج المدرسيأ.
وأشار الوكيؿ ( )97:2005إل أف التقويـ في المنهاج و :أالعممية التي يقوـ بهػا الفػرد

أو الجماعػػة لمعرفػػة مػػدر النجػػاح أو الفشػػؿ فػػي تحقيػػؽ اغ ػػداؼ التػػي يتضػػمنها المػػنهو ،وكػػذلؾ
نقاط القوة والضعؼ به حت يمكف تحقيؽ ذا اغ داؼ بطريقة أفضؿأ.
وترر الباحثة إجماع التعريفات السابقة عم تأكيد اتصاؼ التقػويـ بكونهػا عمميػة منظمػة
ادفة إل جمع معمومات وبيانات حوؿ الشئ المراد تقويمػه لإلفػادة منهػا فػي إصػدار حكػـ معػيف

في قضية محددة بما يسهـ في صنع قرار تربوي.
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ويشير الخطيب(عميمات )42:2006 ،إلى أن أىمية التقويم تتمفل فيما يمي:
 .1.5.2أسػاس التقػدـ والتطػوير مػف منظػور أف الهػدؼ مػف التقػويـ لػيس إصػدار اغحكػاـ فحسػب
دوانما التحسيف والتطوير.
 .2.5.2السببية :فهدؼ التقويـ تحديد العامؿ المسؤوؿ عف حدوث نتيجة ما.

 .3.5.2اير المتوقعة :يجب أف يهدؼ التقويـ لمبرنامو التربوي إل معرفة النتائو اير المتوقعة

التي ترتبت عم ذلؾ البرنامو التربوي.

 .4.5.2اعتماد تقويـ الكتب المدرسية لبستخداـ ،و نػاؾ معػايير كثيػرة أثػارت انتبػاا العػامميف فػي
ػػذا الجانػػب ومػػف أ مهػػا  :الخصػػائص العامػػة لمكتػػاب مػػف حيػػث :المقدمػػة والمحتػػور ،واغ ػػداؼ

واغنشطة وأساليب التقويـ والشكؿ العاـ واإلخراج الفن .

 .6.2العالقة بين التحميل والتقويم:
ذكر طعيمة ( )96:2004أف التقويـ :و العممية التي تعن باتخاذ القرار حوؿ عدد مف

البػػدائؿ المتاحػػة ،مػػف خػػبؿ رصػػد السػػمبيات واإليجابيػػات لمموضػػوع الم ػراد تقويمػػه ،والبحػػث عػػف

اغسباب التي أدت لمضعؼ أو القصور دوايجاد العبج المناسب.

أما التحميؿ :فهو عممية استنباط يقػوـ فيهػا الفػرد بتجزئػة الكػؿ إلػ أجػزاء ،وتحويػؿ العػاـ

إل خصوصيات بما يسهؿ فهـ طبيعة المحتور المراد تحميمه ،وبذلؾ فاف القائـ بالتحميػؿ يسػتند
إل معيار أو لعػدة معػايير محػددة ،ويقتصػر دورا عمػ الوصػؼ دوف إصػدار حكػـ يؤ ػؿ التخػاذ

قرار حوؿ المحتور الذي تـ تحميمه.

أف لكػػؿ منهمػػا
ويشػػترؾ محمػػؿ المحتػػور مػػع المقػػوـ فػػي أنهمػػا يقومػػاف بجمػػع البيانػػات إال َ
دفاً مختمفًا ،فالمحمؿ يقتصر دفه عم الوصؼ الموضوعي وال يمتد إل إصدار قرار.
ويع ػػد تحمي ػػؿ المحت ػػور عنصػ ػ اًر مهمػ ػاً ف ػػي عممي ػػة الت ػػدريس ،حي ػػث يعتم ػػد عمي ػػه تحدي ػػد

اغ ػػداؼ ،وبنػػاء االختبػػارات ،واختبػػار فق ػرات التقػػويـ المناسػػبة ،وبنػػاء الخطػػط والمنػػا و الد ارسػػية
المناسبة.
عددا من تعريلات تحميل المحتوى؛ منيا:
وقد أورد طعيمة (ً )75 -69 :2004
 تعريػػؼ بيرسػػموف ( )Berelsonلتحميػػؿ المحتػػور بأنػػه أحػػد أسػػاليب البحػػث العممػػي التػػيته ػػدؼ إلػ ػ الوص ػػؼ الموض ػػوعي والم ػػنظـ والكم ػػي لممض ػػموف الظ ػػا ر لم ػػادة م ػػف مػ ػواد

االتصاؿ.
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 عرفه ولستي  Holstiبأنه :أسموب بحثي يرمي إلػ الخػروج باسػتدالالت ،عػف طريػؽتشخيص صفات محددة لمرسائؿ تشخيصاً موضوعياً منظماً.

 -وتعرفه دائرة المعارؼ الدولية لمعموـ االجتماعية بأنه :أحد المنا و المستخدمة في دراسة

مضموف وسائؿ االتصاؿ المكتوبة أو المسموعة ،بوضع خطة منظمة تبدأ باختيار عينة

كما وكيفًا.
مف المادة محؿ التحميؿ وتصنيفها وتحميمها ً

 .7.2أىدا

تحميل محتوى المنياج :

أصدرت منظمة اليونسكو دلػيبً لتطػوير الكتػب المدرسػية ،ومػف بػيف مػا تناولػه الػدليؿ

أس ػػموب تحمي ػػؿ ػػذا الكت ػػب واغ ػػداؼ الت ػػي يس ػػتهدفها مث ػػؿ ػػذا التحمي ػػؿ ،وم ػػف ب ػػيف أكث ػػر ػػذا
اغ داؼ أ مية:
 .1.7.2استكشاؼ أوجه القوة والضعؼ في الكتب المدرسػية والمػواد التعميميػة التػي تسػتعمؿ اآلف
وتقػػديـ أسػػاس لمراجعتهػػا وتعػػديمها عنػػد الحاجػػة كمػػا يجػػب عمػ الد ارسػػات التػػي تجػػري عمػ

الكتب أف تدؿ عم أر الموضوعات أكثر قيمة.

ػػذا

 .2.7.2تزويػػد العممػػاء والمفك ػريف بفػػرص العمػػؿ التعػػاوني مػػع المعممػػيف ومػػديري المػػدارس وقػػادة
العمؿ الحكومي والعاـ لتحسيف الكتب المدرسية والمواد التعميمية.

 .3.7.2تق ػػديـ المس ػػاعدة لمم ػػؤلفيف والمح ػػرريف والناشػ ػريف ف ػػي إع ػػداد كت ػػب مدرس ػػية جدي ػػدة وذل ػػؾ
بتزويد ـ بمبادئ توجيهية واإلشارة ال ما يجب تجنبه وما يجب تضمينه.

 .4.7.2تقػ ػػديـ م ػ ػواد مسػ ػػاعدة فػ ػػي عمميػ ػػة مراجعػ ػػة ب ػ ػرامو الد ارسػ ػػة ككػ ػػؿ وفػ ػػي إعػ ػػداد المعممػ ػػيف
واإلدارييف وفي اختيار الكتب المدرسية والمواد التعميمية.

ويرر الىامدي ( )57:2012أنه قد تكوف ناؾ أ داؼ أكثػر دقػة وتحدي ًػدا لعمميػة تحميػؿ
محتور الكتب الدراسية منها:
 -تحديد مدر كفاية الكتاب المدرسي بشأف معالجته موضوعات اغقمية.

 -تحديد العبقة بيف نوع صيااة المحتور ودرجة وضوح المادة وشرحها.

 إجراء مقارنة بيف ا تمامات المتعمميف وميولهـ ونوع محتور الكتاب المدرسي. تحديد المهارات العقمية أو أنواع التفكير التي ينميها ذا المحتور. -تحديد المستويات المعرفية التي يركز عميها المحتور.

 تحديػػد بعػػض القػػيـ االجتماعيػػة التػػي ينميهػػا المحتػػور لػػدر الطػػبب أو المعتقػػدات الدينيػػةالتي يركز عم تنميتها فيهـ.
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 -تحديد الدور الذي قد يمعبه المحتور في عممية التنشئة االجتماعية لمطبب.

والهدؼ الرئيس مف تحميؿ الكتب المدرسية والمواد التعميمية إجماالً كما ترر الباحثػة ػو

تحسػػيف نوعهػػا مػػف خػػبؿ تػػوفير المبحظػػة الدقيقػػة ،والموضػػوعية التػػي يمكػػف الوثػػوؽ بهػػا لمػػدر

تك ػرار صػػفات معينػػة لممحتػػور ،كمػػا يػػوفر تحميػػؿ المحتػػور بػػديبً لبنطباعػػات الذاتيػػة ،والحسػػاب
اير الدقيؽ لمدر تكرار الظوا ر.

وتػػرر الباحثػػة أف حصػػر أ ػػداؼ تحميػػؿ محتػػور الكتػػب الد ارسػػية أمػػر يقػػع عم ػ عػػاتؽ
الباحث ػػة نفس ػػها ،فه ػػي المعنِي ػػة بتحدي ػػد اغ ػػداؼ الت ػػي تس ػػع إلػ ػ تحقيقه ػػا ،م ػػف خ ػػبؿ تحمي ػػؿ
المحتور ،وبما يتناسب مع طبيعة دراستها.
 .8.2تعري

عمم الليزياء :
يحظ ػ عمػػـ الفيزيػػاء با تمػػاـ كبيػػر فػػي معظػػـ دوؿ العػػالـ ،خصوص ػاً أف معظػػـ

االختراعات اإللكترونية والحواسيب تعتمد عم

ذا العمـ ،ونظػ اًر غف معظػـ الػدوؿ تسػع إلنتػاج

التكنولوجيا بدالً مف استيراد ا ،واتجهت اغنظػار نحػو عمػـ الفيزيػاء باعتبػارا مػف أ ػـ العمػوـ التػي
تشكؿ عصب التكنولوجيا الحديثة ،وعميه تطورت النظػرة إلػ

ػذا العمػـ مػف كونػه مجػرد فػرع مػف

ف ػػروع العم ػػوـ الطبيعي ػػة إلػ ػ أن ػػه أص ػػؿ الف ػػروع اغخ ػػرر ،ويمك ػػف تعريف ػػه عمػ ػ أن ػػه عم ػػـ د ارس ػػة

الجسػػيمات والموجػػات ود ارسػػة مظػػا ر الطبيعػػة وتحميػػؿ ظوا ر ػػا وتفسػػير ا ،وف ػ ضػػوء ذلػػؾ ت ػـ
إع ػػادة د ارس ػػة ػػذا العم ػػـ ف ػػي ض ػػوء التركي ػػب المجه ػػري لمم ػػادة ،وأمك ػػف فه ػػـ كثي ػػر م ػػف الظػ ػوا ر

الفيزيائية.
و ػ ػػذا النظ ػ ػرة تركػ ػػز اغض ػ ػواء عم ػ ػ دور الرياضػ ػػيات فػ ػػي فهػ ػػـ البنيػ ػػة الفيزيائيػ ػػة لممػ ػػادة
واسػػتيعابها ،إذ إنػػه لفهػػـ طبيعػػة الجسػػيمات والموجػػات ال بػػد مػػف فهػػـ ميكانيكيػػة وديناميكيػػة ك ػؿ

منهمػػا ،كمػػا أف ػػذا النظ ػرة ت ػرفض الفمسػػفة التقميديػػة لهػػذا العمػػـ الػػذي قسػػمت الفيزيػػاء إل ػ ح ػ اررة
وصػػوت وضػػوء ومىناطيسػػية وخػواص مػػادة ،إذ يعػػاب عمػ

ػػذا التقسػػيـ أنػػه يجعػػؿ عمميػػة الػربط

والتكامػؿ بػيف المفػػا يـ الفيزيائيػة صػعبة ،كمػػا تػرفض النظػرة الحديثػة لعمػـ الفيزيػػاء فمسػفة التكامػػؿ

بيف الفيزياء والكيمياء غف ذلؾ يكوف عم حساب التكامؿ بيف الرياضيات والفيزياء.

( سبمة.)82 :1999 ،
فعمػػـ الفيزيػػاء ػػو عمػػـ انػػي بالمعػػارؼ الدقيقػػة عػػف الكػػوف واغشػػياء فهػػي ال تزودنػػا بفهػػـ

أسػػاس لقػوانيف الطبيعػػة فحسػػب ،بػػؿ تعتبػػر أسػػاس معظػػـ التكنولوجيػػا المتقدمػػة التػػي يسػػرت حيػػاة
البشػػر فػػي العصػػر الحػػديث ،و ػ تسػػم أيض ػاً عمػػـ خمػػؽ الثػػروة ،ويقػػاؿ إنػػه إذا أرادت أمػػة أف
تص ػػبح اني ػػة ف ػػب ب ػػد له ػػا م ػػف اكتس ػػاب درج ػػة عالي ػػة م ػػف الخبػ ػرة ف ػػي الفيزي ػػاء البحت ػػة والفيزي ػػاء
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التطبيقية ،وأقرب مثاؿ عم ذلؾ و منح جائزة نوبؿ لمفيزياء عػاـ  3;9:لعممػاء اكتشػفوا ظػا رة

الموصػ ػػمة الفائقػ ػػة عنػ ػػد درجػ ػػات ح ػ ػ اررة عاليػ ػػة نسػ ػػبيا وذلػ ػػؾ لتطبيقاتهػ ػػا المتعػ ػػددة المحتممػ ػػة فػ ػػي
التكنولوجيا والصناعة (.)Jennisons, 1998: 50( )super conductivity
كمػػا أف ػػذا النظ ػرة ت ػرفض الفمسػػفة التقميديػػة لهػػذا العمػػـ الػػذي قسػػمت الفيزيػػاء إل ػ ح ػ اررة

وصػػوت وضػػوء ومىناطيسػػية وخػواص مػػادة ،إذ يعػػاب عمػ

ػػذا التقسػػيـ أنػػه يجعػػؿ عمميػػة الػربط

والتكامػؿ بػيف المفػػا يـ الفيزيائيػة صػعبة ،كمػػا تػرفض النظػرة الحديثػة لعمػـ الفيزيػػاء فمسػفة التكامػػؿ

بيف محتور عاـ مف المعارؼ و المعمومات المترابطػة التػي تهػتـ بد ارسػة المػادة وشػكمها وصػفاتها
دواخضاعها لمتجريب والمبحظة ( أبو مهادي.)42 :2011 ،

 .9.2أىمية الليزياء ودورىا في الحياة:
إف عمػػـ الفيزيػػاء يمعػػب الػػدور الرئيسػػي فػػي نهضػػة اغمػػـ ،ويمثػػؿ قطبػػا أساسػػيا وبػػار اًز فػػي

الثورة العممية الحديثة المؤثرة في طبيعػة المعرفػة الواسػعة ،ولهػذا أصػبحت د ارسػته ضػرورة ممحػة،

ونظ اًر لحاجته لمدقة والتجريب والمشػا دة والمبحظػة والمهػاارت العمميػة فببػد مػف تػوفير المعامػؿ
والمختب ػرات بأدواتػػه المتكاممػػة وطػػرؽ تدريسػػها المناسػػبة ،والمنػػا و الخاصػػة بمفردات ػه ومفا يمػػه

ووسػػائؿ تعميمي ػة ،بحيػػث تسػػمح لجميػػع الدارسػػيف الحصػػوؿ عم ػ نتػػائو أفضػػؿ ،و تنميػػة ميػػولهـ
وخبراتهـ واكتساب المعمومات.
مف أبرز سمات العصر الحاضر و التقدـ العممػي والتكنولػوجي واالنفجػار المعرفػي فػي

مختمؼ مجاالت الحياة وقد اتسـ عصػر العمػـ والتكنولوجيػا بسػيطرة اغسػموب العممػي عمػ تفكيػر
االنساف وعممه (الشريفي.)2:2004 ،
وتعػػد التربيػػة العامػػؿ اغساسػػي فػػي التطػػور العممػػي والتقنػػي الػػذي يعيشػػه العػػالـ فػػي ػػذا
العصر فهي تسع ال تنشئة فرد منتو مسمح بالمعرفة والمهارات والقدرات الفردية التي تػدفع بػه

إل ػ المشػػاركة الفعالػػة لخدمػػة المجتمػػع الػػذي يعػػيش فيػػه وبػػذلؾ تعػػد المحػػرؾ اغساسػػي لكػػؿ تقػػدـ
وتطور يشهدا العالـ (العبايجي.)111:2002 ،

وطبيعة المنهو الحػديث تهػتـ بنمػو المعمػـ نمػواً شػامب مػف جميػع نػواحي شخصػيته ،كمػا

تػػدرؾ تمػػؾ الطبيعػػة الصػػمة الوثيقػػة ب ػيف المدرسػػة والمجتمػػع ،كمػػا أف ػػذا الطبيعػػة تسػػمح بتعػػديؿ
المادة العممية كما دعت الجامعة إل ذلؾ لتتمشػ مػع ظػروؼ المدرسػة دوامكانػات البيئػة المحميػة
وحاجاتها ،أما عمـ الفيزياء فيدخؿ في مجاالت متعددة مف أصػىر اغشػياء إلػ أكبر ػا فهػو العمػـ

الػػذي يطػػرؽ كػػؿ بػػاب مثػػؿ الطػػب والرياضػيات والبيئػػة  ....إلػ  ،وتسػػع الفيزيػاء إلػ مزيػد مػػف
4:

س ػيطرة اإلنسػػاف عم ػ نفسػػه وعم ػ البيئػػة ،حي ػث توجػػد العدي ػد مػػف الػػدالالت التػػي تش ػير إل ػ أف
حياتنا اليومية تتأثر تأث ار مباش ار وبصورة مت ازيدة بتدخؿ عمػـ الفيزيػاء فػي كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت

الحياة (طيناوي.)45 :1995 ،
و فػػي المػػؤتمر اغوؿ لػػوزراء التربي ػة والتعم ػيـ والمعػػارؼ العػػرب الػػذي انعقػػد فػػي ط ػرابمس

بميبي ػا ،وبعػػد تػػدارس تقػػارير قطري ػة عػػف منػػا و الفيزي ػاء فػػي بعػػض البمػػداف العربي ػة مػػف ضػػمنها
فمسطيف أوص المؤتمر بضرورة تقويـ منػا و الفيزيػاء مػف بدايػة القػرف الحػادي والعشػريف حتػ
يمكف تطوير ا في ضوء المستحدثات العممية لهذا العصر( اغشقر وعطواف.)12:2007 ،

وعم ػ الصػػعيد المحمػػي فػػي فمسػػطيف قامػػت و ازرة التربي ػة والتعم ػيـ بالتعػػاوف مػػع منظمػػة

اليونيسػػكو بتأسػيس مركػػز تطػػوير المنػػا و الػػذي بػػدأ بعمميػة تقيػػيـ لجميػع المنػػا و المعمػػوؿ بهػػا،
ومف ضمنها الفيزياء ( أبو لىد وآخروف.)55 :1996 ،

الشؾ أف ارتباط عمـ الفيزياء وتداخمه مع مجاالت الحياة المختمفة مثؿ الطب والصناعة

والطاقة النووية والحرب وازو الفضاء واالتصاالت والمعمومات يحتـ ضرورة ا تماـ المؤسسات
التربويػػة التعميميػػة عم ػ إمػػداد الطمبػػة بمػػا يحتػػاجوف إليػػه مػػف معمومػػات فيزيائيػػة تمكػػنهـ مػػف حػػؿ

المشػػكبت التػػي تػواجههـ فػػي حيػػاتهـ اليوميػػة وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحسػػيف نوعيػػة الحيػػاة فػػي مجتمعنػػا
وجعؿ التعميـ وظيفياً في حياة اغفراد (العمراني وآخروف.)56 :2013 ،

ويشهد العالـ ثورة معموماتية البد أف تستند عم قاعدة عممية قويػة أساسػها العقػؿ تهػدؼ

إلػػي تطػػوير التعمػػيـ الػػذي يػػؤدي إلػػي تنميػػة عقػػوؿ قػػادرة عمػ التفكيػػر ،و بالتػػالي اسػػتخداـ قػػدارتها
العقمية التي تؤ مها عم مسايرة ومواكبة التىيرات السريعة في المجتمع والعالـ.
ولكػي نرتقػي إلػػي مسػتور متقػدـ فػػي جوانػب المجتمػػع المختمفػة البػد أف نهػػتـ بد ارسػة عمػػـ

الفيزياء نظ اًر لنموا المتصاعد وتداخمه مع كثير مف العمػوـ الطبيعيػة اغخػرر ،كالطػب ،الصػيدلة،
الزراعة ،الفضاء ،الهندسة.

ويؤكػػد نػػايجرد ( )Nygard,2008L: 16أف عمميػػة تطػػوير منهػػاج الفيزيػػاء يجػػب أف
ترتكز عم عمميات تعمـ الطمبة ،بحيث تتمحور حوؿ اغنشطة التعميمية التي يجػب أف يقػوـ بهػا

الطمبة مع ضرورة االبتعاد عف الحشو والنمط التقميدي.

;4

 .10.2األىدا

الخاصة لعمم الليزياء:

يحدد أبو ميادي ( )44 :2011األىدا

الخاصة لعمم الليزياء في التالي :

 .3استيعاب المفا يـ الفيزيائية الخاصة المتعمقة بوصؼ الحركة ومسبباتها والقور اغساسية
في الطبيعة وقوانيف البقاء والطاقة وصور ا وعبقة الفيزياء باإلنساف.

 .4التزود بالقيـ واالتجا ات العممية واكتساب اال تمامات والميوؿ الفيزيائية .
المهارت العقمية واليدويػة التػي تمكػف مػف التخطػيط والتجريػب واسػتخداـ اغجهػزة
ا
 .5اكتساب
واغدوات العممية.

 .6فهـ طبيعة الموضوعات الفيزيائية ذات الصمة بالحركة والقور الطبيعية والطاقة.

 .7فهػػـ طبيعػػة الموضػػوعات الفيزيائيػػة ذات الصػػمة بالحركػػة والقػػور الطبيعيػػة والطاقػػة وبػػيف
التكنولوجيا وأثر كؿ منها عم اآلخر.

 .8فهـ أثر عمـ الفيزياء في تطوير المجتمع وحؿ مشكبته.

 .9التزود بالقيـ واالتجا ات العممية واكتساب اال تمامات والميوؿ الفيزيائية.
و ذا يعني أف البحث العممي في الفيزياء ما زاؿ مفتوحاً أماـ جميع الشػعوب التػي تتطمػع

لتحسيف أوضاعها االقتصادية خصوصاً في الدوؿ النامية التي تحتاج إل المزيد مف ذا العمـ.
وف ػ

ػػذا الصػػدد يػػرر عبػػد السػػبـ ( )91:1987أف المهػػارات التكنولوجيػػة ورأس المػػاؿ

ما المطمباف الضرورياف لكي يػتمكف أي مجتمػع فقيػر مػف اجتيػاز خطػر الفقػر و ػذا يحتػاج إلػ

دعـ البحث العممي خاصة في مجاؿ الفيزياء التطبيقية.
 .11.2المعوقات التي تواجو دراسة عمم الليزياء:

يمخص أبو ميادي ( )44:2011المعوقات التي تواجو عمم الليزياء في التالي:
 .3قصور النواحي العممية التطبيقية التي تبسط الجانب النظري.

 .4نقص في المختبرات واغدوات والوسائؿ التعميمية والمواد وقمة الخبرة العممية.
 .5عدـ الربط بيف المفا يـ الفيزيائية والبيئة المحمية لمطمبة.

 .6المحت ػػور الد ارس ػػي وط ارئ ػػؽ الت ػػدريس ترك ػػز عمػ ػ أ ػػداؼ عقمي ػػة جام ػػدة ،وتتخمػ ػ ع ػػف
المجاالت االنفعالية كاالتجاا ،والميوؿ ،والرابة ،والتقبؿ ،والتشجيع نحو دراسة الفيزياء.

 .7محتور كتب الفيزياء معدة بطريقة اير مبسطة تميؿ لمصعوبة والجفاؼ.
 .8عممية التقويـ واالمتحانات قائمة عم تداعيات الحفظ والتذكر.
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 .9نقػػص اال تمػػاـ مػػف قبػػؿ الجهػػات العميػػا والمسػػئولة عػػف الفيزيػػاء وعػػدـ إعطػػاء الح ػوافز
وتقدير العمـ والعمماء في ذا المجاؿ.

و ػػذا القػػوؿ يشػػير أنػػه ال بػػد مػػف تػوافر المنػػا و المناسػػبة فػػي الفيزيػػاء لكػػي يتحقػػؽ لمدولػػة

التقدـ العممي والتكنولوجي الذي تنشدا ،لذلؾ فقد مرت منا و الفيزيػاء فػي كثيػر مػف بمػداف العػالـ

بتطورات عدة سعياً لتحقيؽ مستور مقبوؿ لتدريس ذا العمـ اغساسي لممواطف والدولة ،لكف بقي
ػػذا العمػػـ بعيػػداً عػػف قضػػايا المجتمػػع وينحصػػر فػػي عػػدد محػػدود مػػف المختصػػيف وطػػبب العمػػـ

ال ػػذيف يق ػػؿ ع ػػدد ـ ع ػػف زمبئه ػػـ ف ػػي التخصص ػػات العممي ػػة اغخ ػػرر ،ل ػػذلؾ وجه ػػت العدي ػػد م ػػف
االنتقادات لمنا و الفيزياء في الواليات المتحدة اغمريكية وبريطانيا لفشمها في اجتذاب أكبر عدد

ممكف مف الطبب لتوفير العػدد الكػافي مػف العممػاء فػي ػذا المجػاؿ (الزعػانيف وشػبات:2002 ،
.)42

ومــن أىــم االنتقــادات لمنــاىي الليزيــاء مــا يمــي  ( :المركــز القــومي لمبحــوث التربويــة

والتنمية)35:1997 ،

 -3عدـ مسايرة محتور الكتب العممية لمتطورات الحديثة في الفيزياء.

 -4االعتماد عم الحفظ اآللي لممعمومات مما أدر إل لفظية التعمـ.

 -5تعمـ المعمومات في صورة مجزأة مما أدر إل عدـ م ارعػاة معػايير التتػابع والتكامػؿ فػي
اختيار المعرفة العممية وتنظيمها.

 -6عدـ كفاية الدراسة العممية.

 -7التخمؼ النسبي لممادة العممية مف حيث اال تماـ بتحصيؿ المعمومات.
 -8عدـ إدراؾ المتعمـ لمترابط بيف المعمومات الفيزيائية والتكامؿ بينها.

 -9عدـ إدراؾ أف الفيزياء نشاط إنساني مستمر وأف لمتفكير العممػي والتجريػب الػدقيؽ أ ميػة
كبرر في تقديـ ذا العمـ.
فػػي ضػػوء ػػذا االنتقػػادات واير ػػا نشػػطت حركػػات تطػػوير منػػا و الفيزيػػاء فػػي كثيػػر مػػف
دوؿ العالـ فظهرت منا و جديدة في الفيزياء مثؿ منهو أفكػار واستقصػاءات ) (ISSالػذي أعػد

لمطمبػػة المتس ػربيف مػػف الد ارسػػة وكتػػب بمىػػة عاميػػة ،وبن ػ عم ػ اال تمامػػات المباش ػرة لمطػػبب،
وكذلؾ مشروع منهاج منظومة تدريس العموـ المفردة )(ISS

الذي يتكػوف مػف عػدد كبيػر مػف

الم ػواد التعميمي ػػة المص ػػىرة يمك ػػف تجميعهػػا ل ػػتبئـ حاج ػػات طمب ػػة الصػػفوؼ الثانوي ػػة م ػػف الص ػػؼ
التاسع وحت الثاني عشر ،واير ا مف المنا و المختمفة.
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وقد كانت جميع ذا التىيرات تأخذ في االعتبار فمسفات جديػدة لتقػديـ العمػوـ الفيزيائيػة

لمطمب ػػة ف ػػي ض ػػوء مجموع ػػة م ػػف التوجه ػػات الت ػػي يمك ػػف إجماله ػػا كم ػػا يمػ ػي( :الزع ػػانيف وش ػػبات،
)43:2002

 -3االنتقػػاؿ مػػف تػػدريس العمػػوـ غجػػؿ تكػػويف العقػػؿ المستقصػػي ،إل ػ تػػدريس العمػػوـ غجػػؿ
المواطنة الصالحة التي تقوـ عم فهـ طبيعة العمـ وتضميناته االجتماعية.

 -4االنتقػػاؿ مػػف تػػدريس العمػػوـ غجػػؿ اكتسػػاب ثقافػػة عمميػػة متخصصػػة ،إلػ تػػدريس العمػػوـ
لمثقافة العامة.

 -5االنتقػػاؿ مػػف تقػػديـ الفيزيػػاء مفصػػولة عػػف التكنولوجيػػا إل ػ تقػػديمها مػػف خػػبؿ عبقتهػػا
بالتكنولوجيا.

 -6االنتقاؿ مف تدريس الفيزيػاء كبنػ مفا يمػه إلػ تقػديمها مػف خػبؿ المشػكبت واغحػداث
والقضايا االجتماعية والفردية ،وتقديمها في سياؽ ثقافي اجتماعي.

 -7االنتقػػاؿ مػػف تقػػديـ الفيزيػػاء فػػي نسػػؽ ثابػػت وجامػػد إلػ تقػػديمها فػػي شػػكؿ مجمعػػات مرنػػة
يمكف تنظيمها وفؽ حاجات الطمبة.

 -8االنتق ػػاؿ م ػػف الم ػػنهو الموح ػػد لجمي ػػع الط ػػبب إلػ ػ التعم ػػيـ المف ػػرد والتركي ػػز عمػ ػ المػ ػواد
االختيارية.

ويبحظ عم

ذا التوجيهات أنها تركز عم سػيكيولوجية العمػـ والثقافػة العامػة والتعامػؿ

مباش ػرة مػػع قضػػايا محميػػة تهػػـ الطػػبب فػػي حيػػاتهـ اليوميػػة ،بهػػدؼ تقريػػب الفيزيػػاء إل ػ قمػػوب
المتعمميف وجعمهـ يشعروف بأ مية ذا العمـ في التقدـ التكنولوجي واالقتصادي لمدولة.
وقػػد تػػأثرت بعػػض الػػببد العربيػػة بالحركػػات الجديػػدة العالميػػة فػػي تطػػوير منػػا و الفيزيػػاء

وقامت بادخاؿ العديػد مػف التعػديبت والتىيػرات عمػ منا جهػا لجعمهػا أكثػر قبػوال لػدر المتعممػيف
والمعمميف.
ويػػرر عبػػد الحكػػيـ بػػدراف ( : )66:1991أف نػػاؾ توجيهػػات جديػػدة فػػي تػػدريس العمػػوـ

والفيزياء ظهرت في الدوؿ النامية ال بد مػف االعتمػاد عميهػا عنػد تطػوير منػا و العمػوـ والفيزيػاء،

ومف ذا التوجيهات ما يمي :

 -3العمـ لمجميع بهدؼ التوفيؽ بيف الثقافة التقميدية والتنمية العممية والتكنولوجية.
 -4االلت ػزاـ القػػومي بتطػػوير تػػدريس العمػػوـ وتنميػػة الػػوعي القػػومي بأ ميػػة وجػػود نظػػاـ جيػػد
لتدريس الرياضيات والعموـ والتكنولوجيا.
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 -5ت ػػدريس العم ػػوـ والبيئ ػػة المحمي ػػة به ػػدؼ تنمي ػػة اإلنس ػػاف نفس ػػه وتعمم ػػه بص ػػورة تمكن ػػه م ػػف
التكيؼ مع المتىيرات الجديدة محمياً وعالمياً.

 -6إدخػػاؿ التكنولوجيػػا الحديثػػة فػػي المنػػا و بىػػرض تطػػوير العمػػوـ وتقريػػب الواقػػع النظػػري
لممفا يـ العممية إل واقع عممي يسهؿ عم الطالب تحسيف الناتو التعميمي.

 -7التركيػػز عمػ إبػراز العبقػػة بػػيف العمػػـ والتكنولوجيػػا والمجتمػػع غنهػػا تشػػكؿ مػػدخبً مبئمػاً
لتدريس العموـ مف خبؿ عبقتها بالتكنولوجيا وقضايا المجتمع.

 -8التقويـ المستمر لممنا و بىرض المراجعة المستمرة والتعديؿ والتىيير بما يتبءـ مػع روح
العصر.

 -9تقػػويـ المنػػا و مػػف حيػػث تحقيقهػػا لمعػػايير الحيػػاة العص ػرية والبيئػػة والعمػػوـ والتكنولوجيػػا
والمجتمع .
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المحور الفالث
المعايير البريطانية ()CFBT

إف تقدـ و رقي أي دولة يقاس بمدر امػتبؾ أفراد ػا إلػ معػارؼ ومهػارات عالميػة ،ولػو
نظرنا إل الدوؿ الصناعية لوجدنا ا تصنع منتوجاتها وصناعاتها في ضوء معايير عالمية ،وفي

ذا المحور تستعرض الباحثة مفهوـ وتعريؼ المعايير ،وتاري نشأتها ،وأ ميتها ،وتذكر الباحثػة

المعايير البريطانية الخاصة بمؤسسة ) (CFBTالواجب توافر ا في موضوعات العموـ والفيزياء،
وتذكر الباحثة أيضاً بعض المعايير العالمية لمعموـ.
تعتبر المعايير ي المحكات التي تحدد ما يجب أف يتعممه ويفهمه الطالب ويػتمكف مػف
إنجازا في كؿ صؼ د ارسي  ،ومما ال شؾ فيه أف االسػتناد عمػ معػايير دوليػة تسػتخدمها الػدوؿ

وتكنولوجيػا ويحقػؽ طببهػا مسػتويات تحصػيؿ أكاديميػة عاليػة يسػاعد الػدوؿ التػي
عمميا
ً
المتقدمة ً
تسع لتحسػيف التعمػيـ عمػ تمكػيف طمبػتهـ مػف االلتحػاؽ بأفضػؿ الجامعػات العالميػة ،والحصػوؿ
عم فرص متميزة والمنافسة في كؿ المجاالت العممية والتكنولوجية.
تستند المعايير عم المسممة التي تؤكد أف العمـ عمميػة نشػطة ،وأف تعمػيـ العمػوـ ػو مػا
يجػػب أف يفعمػػه المػػتعمـ ولػػيس مػػا يقدمػػه المعمػػـ إليػػه ،فالممارسػػة ضػػرورية فػػي تعمػػـ العمػػوـ دوال ػ

جانػػب الممارسػػة ينبىػػي أف تتػػيح الخب ػرات الفرصػػة لممتعممػػيف لمتفكيػػر دواعمػػاؿ العقػػؿ ( الطنػػاوي،
.)60 :2005

 .3مليوم المعيار:
المعيار لىة :ما يقاس به ايرا ،و و النموذج المحقؽ لما ينبىي أف يكوف عميه الشيء

(ابف منظور.)255:2003 ،

أمػػا اصػػطبحاً :فيعػػرؼ المعيػػار بأنػػه :عبػػارة وصػػفية أو كميػػة تصػػؼ خاصػػية مطموبػػة

ف ػ ػػي المن ػ ػػتو ،وقػػ ػػد تتض ػ ػػمف مواص ػ ػػفات المنػػ ػػتو أو الخدم ػ ػػة ع ػ ػػدة مع ػ ػػايير يػ ػ ػراد االلتػ ػ ػزاـ بهػػ ػػا
(كماؿ.)3:2004 ،

وتعرؼ المعايير بأنهػا مقػاييس لػءداء ،و ػي تمثػؿ المفهػوـ اغخيػر لعمميػات التقػويـ أو

تمثؿ القيـ اغساسية لإلدارة بالحقائؽ بدالً مف اإلدارة باإلحسػاس والشػعور ،وتعتبػر معػايير اغداء

مرحػػؿ التقػػويـ ،فػػالتقويـ مػػع مقػػاييس ايػػر واقعيػػة وايػػر دقيقػػة تػػؤدي إلػ ظهػػور نتػػائو ايػػر
أ ػػـ ا
حقيقية ).(Fieled, 1995:31
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وقد عرؼ عبيد ( )30:2004المعايير بأنها ما ينبىي أف يعرفػه المػتعمـ ومػا يمكػف أف

يق ػػوـ بأدائ ػػه م ػػف مه ػػارات عقمي ػػة وعممي ػػة وم ػػا يكتس ػػب م ػػف ق ػػيـ وس ػػموؾ ،والعب ػػارات الت ػػي تحم ػػؿ
المعايير تصاغ بحيث تصؼ مهارة أو قدرةً أو دفاً عاماً أو توصية.
وعرفػػت المعػػايير أيض ػاً بأنهػػا عبػػارات تشػػير إل ػ الحػػد اغدن ػ مػػف الكفايػػات المطموبػػة

تحقيقهػػا لىػػرض معػػيف ،وتحػػدد مخرجػػات التعمػػيـ والػػتعمـ المراوبػػة لمعمػػؿ المدرسػػي ،متمثمػػة فيمػػا
ينبىػػي أف يقػػوـ بػػه المػػتعمـ مػػف أداء ،ومػػا يصػػؿ إليػػه مػػف معػػارؼ ومهػػارات وقػػيـ واتجا ػػات فػػي

نهاية المرحمة الدراسية (محمود.)146:2008 ،

والمعايير ي عبارة تصؼ ما يجب أف يصػؿ إليػه المػتعمـ مػف معػارؼ ومهػارات وقػيـ

تربوية نتيجة لدراسته محتور كؿ مجاؿ (مينا.)84:2006 ،

وتعػػرؼ كممػػة معيػػار اصػػطبحا بأنهػػا أمحكػػات أو ض ػوابط أو أسػػس أو مقػػاييس لمحكػػـ
عم الكيفية أو النوعية أو الجودة في التربية العمميةأ (عبد السبـ.)91:1998 ،
كمػػا عرفهػػا زيتػػوف( )115:2004بأنهػػا أتحديػػد المسػػتور المبئػػـ والمراػػوب فػػي إتقػػاف
المحتور والمهارات واغداء وفرص التعمـ ومعايير إعداد المعمـأ.
وعرفه ػػا شػػػتات ) )134:2009بأنه ػػا أعبػػػارات عامػػػة تص ػػؼ المع ػػارؼ اغساسػػػية ،

وتشػػمؿ كػػؿ مػػا يجػػب أف يعرفػػه الطالػػب ،واغفكػػار اغكثػػر أ ميػػة والقواعػػد والمبػػادئ النابعػػة مػػف
النظ ػػاـ ،والمه ػػارات الرئيس ػػية الت ػػي يج ػػب أف يمتمكه ػػا الطال ػػب ،ويك ػػوف ق ػػادر عمػ ػ فعمه ػػا أثن ػػاء
الدراسةأ.

تعتب ػػر مع ػػايير محتوي ػػات العم ػػوـ مجموع ػػة متكامم ػػة م ػػف المخرج ػػات الت ػػي يج ػػب أف

يحققهػػا المتعممػػوف ،وتكػػوف أكثػػر فاعميػػة حينمػػا ت ػرتبط بالمعػػايير اغخػػرر ،و ػػي معػػايير التػػدريس
والنمو المهني ،والتقييـ ومعايير البرامو والنظاـ ،ومما ال شؾ فيه أف معػايير المفػا يـ والعمميػات

بدءا مف الروضة حتػ نهايػة المرحمػة
الموحدة تستمر مع المتعمميف في جميع الصفوؼ الدراسية ً
الثانوية ،أما المعايير اغخرر فتختمؼ باختبؼ المرحمة الدراسية فتوجد معايير لكػؿ مرحمػة عمػ
حدة(.الطناوي)62 :2005 ،
فالمعػػايير البريطانيػػة ( )CFBTمعػػايير تسػػتخدمها بريطانيػػا وكثيػػر مػػف الػػدوؿ المتقدمػػة،

لكػػي يحقػػؽ طببهػػا التقػػدـ واإلنجػػاز  ،وتسػػاعد ـ عمػ تحصػػيؿ مسػػتور أكػػاديمي يسػػاعد ـ عمػ

االلتحػاؽ بتخصصػػات وجامعػػات جيػػدة ،و ػػي معػػايير وضػعت مػػف مرحمػػة الروضػػة حتػ الصػػؼ

الثاني عشر .
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وقد فرق الخطيب( )25-24 :2011بين معايير المحتوى ومعايير األداء ،كما يمي:
 -3معايير األداء :ما يجب أف يعرفه الطالب ويطبقه مف أجؿ تحقيؽ تحصيؿ أعم .
 -4معايير المحتوى :توصيؼ مفصػؿ لممعمومػات والمهػارات التػي يجػب أف يكتسػبها ويعمػؿ
بها في مادة تخصصية معينة.
ويعرفها بػدر ( )15 :2015بأنهػا مجموعػة مػف البنػود أو الشػروط أو المحكػات التػي يػتـ

وضػػعها مػػف قبػػؿ الخب ػراء والمختصػػيف عم ػ مسػػتور عػػالمي تحػػدد مػػا يجػػب أف تتضػػمنه محتػػور
م ػػادة تعميمي ػػة معين ػػة ،وتك ػػوف تم ػػؾ البن ػػود قابم ػػة لمتحق ػػؽ والقي ػػاس مم ػػا ي ػػؤدي إلػ ػ ج ػػودة المن ػػتو

(الطالب).

مف خبؿ التعريفات السابقة تعرفها الباحثة بأنها :مجموعة مف المحكات التي تحػدد مػا

ينبىػػي أف يعرفػػه ويفهمػػه الطالػػب ومػػا يكػػوف قػػاد اًر عم ػ القيػػاـ بػػه مػػف خػػبؿ منهػػاج الفيزيػػاء فػػي

الصػػفوؼ ( ،)12-10وتػػـ االتفػػاؽ عميهػػا لمكونػػات منػػا و العمػػوـ وأصػػدرتها الرابطػػة البريطانيػػة
لمعممي العموـ( )CFBTوالمجمس الوطني لمبحوث (. )NRC
 .1.3نشأة المعايير:
يػػرر الػػدكتور سػػعد العػػامري إف فكػرة المعػػايير بػػدأت بػػالظهور فعميػاً فػػي أمريكػػا فػػي عهػػد

ال ػرئيس اغمريكػػي أرونالػػد ريجػػفأ ( )Ronald Reganعػػاـ ( ،)1981وقػػد حػػدث ذلػػؾ نتيجػػة
إطػػبؽ االتحػػاد السػػوفيتي أوؿ قمػػر اصػػطناعي لػػه ( )Sputnikإل ػ الفضػػاء الخػػارجي ،حينمػػا
شعرت الواليات المتحدة اغمريكية بأف خطر يتهدد ا ،لذلؾ شكمت الحكومة اغمريكية لجنػة عميػا
ضمف مجموعة مف الخبػراء والعممػاء والمفكػريف تحػت إدارة الػرئيس اغمريكػي نفسػه لد ارسػة الواقػع
التعميمي في الببد ،خاصة بعد ما تبيف لها إف نظاـ التعميـ في كػؿ مػف اليابػاف وكوريػا الجنوبيػة

يتفوؽ عم نظامها التعميمػي ،وخرجػت المجنػة فػي  26أبريػؿ 1983ـ بتقريػر مط ّػوؿ أعػدا الكثيػر
مف المراقبيف الدولييف –آنذاؾ– بأنه صرخة مدوية وضربة قاسية عم النظاـ التعميمي اغمريكي

أظهػػر مػػدر الخطػػر الػػذي يتهػػدد الػػببد ج ػراء تػػدني مسػػتور نظامهػػا التعميمػػي اغمريكػػي مقارنػػة

بنظرياتهػا مػف الػػدوؿ الصػناعية ،لػػذلؾ سػمي التقريػػر بػػأأمة فػػي خطػرأ ( )National at risk
.)(www.madarisna.info

وفي  :أبريؿ عاـ 1991ـ أصدرت و ازرة التربية في الواليات المتحدة وثيقػة أطمػؽ عميهػا

أأمريكيا عاـ ( )2000أاستراتيجية التربيةأ ،وتحولت ذا االستراتيجية إل خطػة شػاممة فػي عهػد

الػرئيس أبيػػؿ كمينتػػوفأ عػػاـ ( )1994تحػػت عنػواف أأ ػػداؼ عػػاـ ( ،)2000قػػانوف تعمػػيـ أمريكػػاأ،
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ونص في ذلؾ القانوف عم اغ داؼ القومية لمتعميـ ،وعم ضػرورة وضػع معػايير فػي مسػتويات

عمي ػػا لجمي ػػع التبمي ػػذ والط ػػبب ،وعمػ ػ ض ػػرورة أف تتىي ػػر من ػػا و التعم ػػيـ وأنظم ػػة التق ػػويـ ف ػػي
الواليػات ،وأف تتوحػد مضػػامينها وأدواتهػػا مػػع المعػػايير القوميػة
لتجسػد جميعهػػا خطػاً فكريػاً وعمميػاً
ّ
موحداً (.)dr-saud-a.com
وضعت عدة أ داؼ في تمؾ الفترة أ مها أنه في عاـ ( )2000ينبىي أف يكوف الطػبب
اغمريكيوف في المستور اغوؿ عالمياً.
ويػػرر محمػػود (  )279 :2005نتيجػػة لهػػذا اال تمػػاـ الكبيػػر م ػف قبػػؿ الواليػػات المتحػػدة
بػػالتعميـ ظهػػر عػػدة وثػػائؽ لممسػػتويات المعياريػػة لممػواد الد ارسػػية المختمفػػة عمػ المسػػتور القػػومي،

والتي مف بينها ما يأتي:

 معايير منهو وتقويـ الرياضيات المدرسية عاـ (.)1989 -المعايير القومية لتعميـ العموـ عاـ (.)1996

 المعايير القومية لتعميـ عمـ النفس لممدرسة الثانوية عاـ (.)1999 المعايير القومية لتعميـ التكنولوجيا عاـ (.)1997واي ػ ػػر ذل ػ ػػؾ م ػ ػػف المػ ػ ػواد الد ارس ػ ػػية مث ػ ػػؿ المى ػ ػػة االنجميزي ػ ػػة والعم ػ ػػوـ االجتماعي ػ ػػة وعم ػ ػػـ

الحاسوب ...ال .
.2.3أىدا

المعايير الخاصة بالعموم:

إف مجمؿ أ داؼ معايير العموـ و أنه عم التمميذ أف:
 .3ينمي ويواصؿ ا تمامه في العموـ وفي تطبيقاتها.
 .4يفهـ اغساليب العممية والطريقة التي تطورت بها العموـ.
 .5يقدر المساعي البشرية التي أدت إل فهمنا الحالي لمعموـ.
 .6يتقف استعماؿ سمسمة مف اغساليب والتقنيات العممية واستعماؿ اآلالت واغجهزة العممية.
 .7يستعمؿ بكفاءة البرامو الكومبيوترية في متابعة العمـ دوايصاله .
 .8يطبػػؽ مهػػارات البحػػث العممػػي فػػي الحػػاالت المألوفػػة وايػػر المألوفػػة ويوصػػؿ نتػػائو بحثػػه
بالطرائؽ المبئمة.
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 .9يتمتػ ػػع بمعرفػ ػػة سػ ػػميمة ومنهجيػ ػػة لمحقػ ػػائؽ والمفػػػا يـ والمبػ ػػادئ العمميػػػة المهمػ ػػة ،ويممػ ػػؾ
المهػػارات البزم ػػة لتطبيقه ػػا فػػي الح ػػاالت الجدي ػػدة والمتىيػػرة فػػي سمس ػػمة م ػػف المض ػػاميف
الشخصية والمحمية والصناعية والبيئية.
 .:يتعػػرؼ عم ػ أ ميػػة تطبيػػؽ المعرفػػة العمميػػة فػػي العػػالـ الحػػديث ويعػػي تأثيراتهػػا البيئيػػة
واغخبقية واغدبية واالجتماعية.

; .يدرؾ إمكانية العمـ في تفسير الظوا ر الطبيعية ومحدودياته.
 .32يدرؾ ويوصؿ بوضوح سمسمة مف المفا يـ اغساسية التي تدعـ أفرع العمـ الحديث.
 .33يختػ ػػار ويػ ػػنظـ ويوصػ ػػؿ المواضػ ػػيع العمميػ ػػة بوضػ ػػوح ومنطػ ػػؽ مسػ ػػتعمبً المصػ ػػطمحات

واغعػ ػراؼ العمميػ ػػة المبئم ػػة ( .يئػػػة التعمػػػيـ لدولػ ػة قطػ ػػر ،مع ػػايير المن ػػا و التعميميػػػة-

العموـ)12: ،
إن المعايير تيد

إلى تقديم تلاصيل كافية ليعر المعمم بوضوح :

 مػػا يجػػب عم ػ الطػػبب تعمم ػػه ف ػػي ك ػػؿ م ػػف المػ ػواد اغربع ػػة بنهاي ػػة ك ػػؿ ص ػػؼ د ارس ػػي وم ػػاتت ػػضمنه المػػادة ومػػا تتجنبػػه مث ػػؿ التفكي ػػر المنهج ػػي وط ػػرؽ ط ػػرح اغس ػػئمة وض ػػرورة التركي ػػز

عمػ المهػارات العميػا فكريػا واستخداـ التفكير في حؿ المشكبت.
ولقد أشارت ىيئة التعميم كما ورد في نصيو ( )49:2009إلي أفرع معايير العموم:
 البحث العممي. عموـ الحياة. -المواد.

 اغرض والفضاء (ابتداء مف الصؼ الرابع). العمميات الطبيعية (الفيزيائية). .3.3أىمية المعايير التربوية:
يؤكد ) (Deckerعم أ مية المعايير مف خبؿ ما يمي:
 -3مدخؿ عم توكيد الجودة المؤسساتية وجميع عناصر المؤسسة.
 -4تعطي فرصة لتحديد ثوابت ومستويات اغداء باإلضافة إل تصميـ أدوات التقويـ.

 -5تصػػؼ مػػا يجػػب أف يتعممػػه التمميػػذ وكيػػؼ يتعممػػه وتحػػدد اغنشػػطة التػػي يجػػب أف يؤديهػػا
وتوفر أساليب تقويمه.
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 -6تصؼ العبقات بيف عناصر المنظومة وتوضح التداخبت والعبقات البيئية.
 -7تصؼ الحد اغعم مف اغداء لمفرد.

 -8تصؼ محددات المناخ العاـ لمنظاـ التربوي.

 -9تعطي فرصة لتجميع البيانات حوؿ المنتو النهائي.
 .4.3تقييم معايير العموم:
توجد ثبثة أ داؼ لمتقييـ في العموـ:
 .3المعرفة والفهـ.

 .4تطبيؽ المعرفة والفهـ ،وتحميؿ وتقييـ المعمومات.
 .5مهارات البحث العممي وطرائقه.
تتىي ػػر أوزاف أ ػػداؼ التقي ػػيـ بتىي ػػر الص ػػؼ .فكمم ػػا اتس ػػع المحت ػػور قي ػػد ال ػػدرس وعم ػػؽ،

يػػنعكس ذلػػؾ فػػي الػػوزف المعط ػ لنػػاحيتي التقيػػيـ المتعمػػؽ بػػالمحتور .وكممػػا نمػػت كفػػاءة التمميػػذ
وتطبػؽ اغ ػداؼ بالتسػاوي بػيف
وخبرته العممية زاد التشديد عم المعرفة والفهـ والتحميؿ والتقيػيـ،
ّ
جميػع الفػروع وفػي جميػع الصػفوؼ ،بػالراـ مػف أف تقيػيـ فػرع البحػث العممػي يقػع بشػكؿ رئيسػػي،
ولكػػف لػػيس بشػػكؿ حصػػري ،تحػػت الهػػدؼ الثالػػث .وبمػػا أف فػػرع البحػػث العممػػي لػػيس مبنػػي عمػ

أي مػف المواضػيع فػاف تقيػيـ مهػارات دواجػراءات البحػث العممػي يمكػف
مقدار اـ مف المعرفػة فػي ٍ
التعامػػؿ معػػه مػػف خػػبؿ المحتػػور المحػػدد غي مػػف أفػػرع المحتػػور اغربعػػة أو مػػف خػػبؿ محتػػور
آخر اير محدد ،عم أف يكوف مناسػباً لفػرع البحػث العممػي الجػاري تقييمػه ( .يئػة التعمػيـ لدولػة
قطر ،معايير المنا و التعميمية -العموـ.)15:2004 ،
 .5.3معايير الليزياء لمصلو

(:)12-10

تعتبر معػايير الفيزيػاء المدرسػية حجػر الزاويػة فػي تطػوير تعمػيـ العمػوـ وتعممهػا ،وتقػدمها

مرحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة ،إضػػافة إل ػ مػػا تعرفػػه مػػف قواعػػد لمػػنهو عمػػوـ مناسػػب ،يقػػدـ
عبػػر ال ا

اغفكار الفيزيائية واإلجراءات في وقت واحد.

تقع معايير المستور التأسيسي في ذا الفرع ضمف ستة مواضيع واسعة النطاؽ:
 تع ػػالو مقدم ػػة قص ػػيرة ع ػػف القياس ػػات وح ػػدات أساس ػػية ومش ػػتقة كم ػػا تش ػػمؿ كيفي ػػة قي ػػاسالمعايير والتعبير عنها وكيفية معالجة عدـ الشؾ.

 الميكانيكا والكيناماتيكا و موضوع رئيسي يظهر في كافة المعايير .ففي الصؼ العاشرحت الصؼ الثاني عشر ،تعالو الميكانيكا والكيناماتيكا الفيزياء اغساسية لمقوة والحركة،
;5

أما الحركة الدورانية والجاذبية اغرضية فهما جزء مف المعايير المتقدمة .وتشمؿ الداالّت

الجبريػػة التػػي تبػػرز فػػي ػػذا الموضػػوع معالجػػة القػػور اغساسػػية والجػػذور ،عممػاً بػأف فهػػـ

التمميذ لحساب التفاضؿ والتكامؿ سيساعد كثي اًر في الدراسات المتقدمة.

ػاء عمػ معػايير الصػفوؼ السػابقة .ويهػتـ
 أما المادة والطاقة فانه موضػوع آخػر يتوسػع بن ًذا الموضوع بخصائص المادة ،كنظرية الحركة الجزيئية وتجمّياتها وسموؾ المػادة تحػت
ظػػروؼ اإلجهػػاد .يتوجػػه ػػذا الموضػػوع أيض ػاً إل ػ الفيزيػػاء الحركيػػة ،ودرجػػات الحركػػة،
الحركيػػة .ويقػػع تحػػت ػػذا
وفػػي المعػػايير المتقدمػػة ،يتوجػػه إل ػ إجهػػاد الم ػواد والػػديناميكا
ّ
الموضوع العمؿ أيضاً الشىؿ والقدرة.

 -الموجػػات والتذبػػذب والضػػوء والبص ػريات والصػػوت جمعػػت كمهػػا فػػي موضػػوع واحػػد يهػػتـ

بنق ػػؿ الطاق ػػة عمػ ػ ش ػػكؿ موج ػػات وتجميات ػػه ف ػػي الص ػػوت واإلش ػػعاع الكهرومىناطيسػ ػي،

وتػػدرس أيض ػاً بعػػض البص ػريات العمميػػة اغساسػػية .ويعػػالو التذبػػذب والحركػػة التوافقيػػة،

البسػػيطة فػػي المعػػايير المتقدمػػة حيػػث يكػػوف مػػف المفيػػد حيػػازة بعػػض المعرفػػة فػػي حسػػاب
التفاضؿ والتكامؿ.

 المبػػادئ الرئيسػػة لمكهربػػاء والمىنػػاطيس تػػدرس ابتػػداء مػػف الصػػؼ اغوؿ ويشػػمؿ الصػػؼالعاشػػر حت ػ الصػػؼ الثػػاني عشػػر د ارسػػة الحػػث المىناطيسػػي الكهربػػائي وتوليػػد التيػػار

الكهربائي المتناوب ونقمه واستخدامه.

 تشػمؿ ػػذا المعػػايير اسػػتخداـ مقاومػػات الحالػػة الصػػمبة واير ػػا مػػف المقاومػػات الكهربائيػػةبمثابة مجزئات لمجهد الكهربائي المستخدمة في دوائر التحكـ ودوائر المنطؽ.

 نظرية ال َك ّـ والذرة والفيزياء النووية كمها تندرج تحت موضوع يظهر غوؿ مرة في الصػؼالحػادي عشػػر .ويىطػػي الفيزيػاء النوويػػة اغساسػػية والنشػاط اإلشػػعاعي وفهمنػػا واسػػتعمالنا
لإللكتػػروف ،وفػػي المعػػايير المتقدمػػة ،يشػػمؿ التعبيػػر بمىػػة ميكانيكػػا الكػػـ لمطاقػػة والشػػحف

الكهربائي.

 الفيزيػػاء الفمكيػػة وعمػػـ الكونيػػات ػػو موضػػوع يظهػػر فػػي المعػػايير المتقدمػػة فقػػط ويعػػالومعرفتنػ ػػا لمنظػ ػػاـ الشمسػ ػػي والكػ ػػوف البعيػ ػػد .ويتضػ ػػمف والدة النجػ ػػوـ وتطور ػ ػػا ومصػ ػػير ا
والعمميات النووية في النجوـ .ويهتـ بفهمنا الحالي لنظرية االنفجار المحظي لبدء الكوف

وتحوله.

( يئة التعميـ لدولة قطر ،معايير المنا و التعميمية -العموـ)26-25:2004 ،
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 .6.3معايير العموم الليزيائية :
تح ػػدد الموض ػػوعات الت ػػي يج ػػب أف تتض ػػمنها عممي ػػات تعم ػػـ وتعم ػػيـ العم ػػوـ الفيزيائيػػػة،

وتوزيعه ػػا حسػػػب الم ارح ػػؿ الد ارسػػػية ،كمػ ػػا ترك ػػز عم ػ ػ الحق ػػائؽ والمف ػػا يـ والمب ػػادئ والنظريػ ػػات
والنمػػاذج التػػي ينبىػػي معرفتهػػا لجميػػع المتعممػػيف وفهمهػػا واسػػتخدامها بشػػكؿ عػػاـ بعممػػي الفيزيػػاء
والكيمياء  ،و ي كما يمي :

المرحمة األساسية الدنيا (: (k-4

أ.

 خصائص اغشياء والمواد. -وضع اغجساـ وحركتها.

 الضوء والح اررة والكهرباء والمىناطيسية.المرحمة األساسية العميا (: )8-5

ب.

 خصائص المادة وتىيرات ذا الخصائص . الحركة والقوة .ج.

 -انتقاؿ الحركة .

المرحمة الفانوية):)12-9

 -بنية الذرة .

 تركيب المادة وخصائصها . التفاعبت الكيميائية . -الحركة والقوة .

 حفظ الطاقة وزيادة االضطراب .-

تفاعبت الطاقة والمادة .

 .7.3المعايير البريطانية ):(CFBT
إف مركز المعممػيف البريطػانييف لمتعمػيـ ) (CFBTعبػارة عػف مؤسسػة تربويػة خػارج و ازرة

التربية والعموـ البريطانية رائدة لتوفير الخدمات التربوية لمصالح العاـ في المممكػة المتحػدة وحػوؿ
العالـ ،ولقد تأسس مركز المعمميف البريطػانييف فػي عػاـ ( ،)1981ومنػذ أف تأسػس المركػز عمػؿ

فػػي أكثػػر مػػف أربعػػيف دولػػة فػػي الع ػػالـ وكػػاف سػػابقاً يعتن ػي مركػػز المعممػػيف البريطػػانييف لش ػػئوف
المعمم ػػيف البريط ػػانييف قب ػػؿ أف ي ػػتـ التعاق ػػد معه ػػا م ػػف قب ػػؿ الهيئ ػػة البريطاني ػػة لممع ػػايير التعميمي ػػة

) (OFSTEDلمقي ػػاـ بمه ػػاـ التفت ػػيش لمم ػ ػدارس ف ػػي ش ػػماؿ بريطاني ػػا ،واسػػػتممت ) (CFBTأوؿ
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عمميػػات التفتػػيش مػػف ) (OFSTEDعػػاـ ( ،)1993أمػػا المقػػر الرئيسػػي لممركػػز ) (CFBTفػػي
مدينػػة أكسػػفورد البريطانيػػة ولهػػا مكاتػػب عػػدة حػػوؿ العػػالـ ،ومكاتبهػػا فػػي الػػوطف العربػػي فػػي أبػػو

ظبػػي ،دبػػي ،عمػػاف ،ومكتبهػػا اإلقميمػػي فػػي أبػػو ظبػػي ،و ػػي تعمػػؿ اآلف فػػي منػػاطؽ مختمفػػة مػػف

العػػالـ فػػي شػػماؿ أفريقيػػا وآسػػيا مثػػؿ اندونيسػػيا واإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة وقطػػر والػػيمف وسػػمطنة
عماف وماليزيا وسمطنة بروناي وكينيا ونيروبي وليبيا واير ا ،ولديها أكثػر مػف ( )3300موظػؼ
حػػوؿ العػػالـ الػػذي تتمثػػؿ مهماتهػػا فػػي تحسػػيف التعمػػيـ لتحسػػيف حيػػاة المتعممػػيف ،ويحقػػؽ المركػػز

عائداً سنوياً يزيد عف ( )100مميوف جنيه استرليني.

و ي تعمؿ مع مجموعػة مػف المنظمػات بمػا فػي ذلػؾ و ازرة التعمػيـ والمهػارات البريطانيػة،

وزرة التنميػػة الدوليػػة البريطانيػػة ) ،(DFIDمجمػػس أبػػو ظبػػي لمتعمػػيـ ) ،(ADECدبػػي لممعرفػػة
ا
والتنمية البشرية في دبي ،و ازرة ماليزيا لمتربية والتعميـ ،البنؾ الدولي ،اليونسكو ،المجمػس اغعمػ

لمتعميـ بدولة قطر ،االتحاد اغوروبي ،و ازرة التعميـ في سمطنة بروناي واير ا.
 .8.3مؤسسة (CFBT)Education Trust
تعد مؤسسة  (CFBT) Education Trustمف بيف المؤسسات الخيرية الخمسيف التي
ت ػػوفر خ ػػدمات تعميمي ػػة لمنف ػػع الع ػػاـ ف ػػي المممك ػػة المتح ػػدة وعمػ ػ الص ػػعيد الع ػػالمي .وق ػػد تأسس ػػت
) (CFBTمنذ أكثر مف  40عاما ،وتتجاوز عائداتها السنوية حالياً  100مميوف جنيه استرليني،
وتضػػـ المؤسسػػة  2,300موظفػػا حػػوؿ العػػالـ يعممػػوف فػػي مجػػاالت تػػوفير الػػدعـ إلعػػادة يكمػػة

النظـ التعميمية والتدريس وتقديـ المشورة والقياـ باغبحاث والتدريب.
ومنػػذ تأسيس ػها عمم ػت فػػي أكثػػر مػػف  40دولػػة حػػوؿ العػػالـ ،واشػػتمؿ عممه ػا عم ػ تقػػديـ
خ ػ ػػدمات الت ػ ػػدريب لممعمم ػ ػػيف والقي ػ ػػادات المدرس ػ ػػية ،وتص ػ ػػميـ المن ػ ػػا و التعميمي ػ ػػة ،وتط ػ ػػوير أداء

المػػدارس .ويػػوفر االبيػػة وارد ػا خػػدماتهـ بشػػكؿ مباشػػر إل ػ الطمبػػة فػػي الحضػػانات والمػػدارس
واغكاديميػػات ،ومػػف خػػبؿ مشػػروعات يقػػدمها لمطمبػػة المسػػتبعديف ،وفػػي المؤسسػػات اإلصػػبحية

مركز تقديـ النصح واإلرشاد لمشباب.
لتأ يؿ اغحداث ،وفي ا
وقػػد عمم ػت بنجػػاح فػػي تطبيػػؽ ب ػرامو إلعػػادة يكمػػة منظومػػات التعمػػيـ الحكػػومي عبػػر
العػػالـ .وتضػػـ قائمػػة زبػػائهـ مػػف الجهػػات الحكوميػػة فػػي المممكػػة المتحػػدة و ازرة التعمػػيـ ،ومكتػػب
 Ofstedلمعػػايير التعمػػيـ ومهػػارات وخػػدمات الطمبػػة ،وجهػػات رسػػمية محميػػة ،أمػػا عم ػ الصػػعيد

العالمي ،فهي تعمؿ مع و ازرات التربية والتعميـ والهيئات المسؤولة عػف التعمػيـ فػي أبػوظبي ودبػي
وسنىافورة والكثير مف الدوؿ اغخرر.
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وتعم ػػؿ عمػ ػ إع ػػادة اس ػػتثمار الفػ ػوائض الناتج ػػة ع ػػف عممياتهػ ػا ف ػػي اغبح ػػاث التعميمي ػػة

والتطػ ػػوير ،ويهػ ػػدؼ برنامجه ػ ػا البحثػ ػػي for

 Education Evidenceلتحسػ ػػيف الممارسػ ػػات

التعميميػ ػػة عم ػ ػ أرض الواقػ ػػع ،وتوسػ ػػيع فػ ػػرص الحصػ ػػوؿ عم ػ ػ اغبحػ ػػاث فػ ػػي المممكػ ػػة المتحػ ػػدة
وخارجها( يئة المعرفة والتنمية البشرية.)10:2012 ،

الرسالة والقيم لمركز المعممين البريطانيين ):(CFBT
 -3الميمة :المركز موجود لمنهوض بالتعميـ لممصمحة العامة.

 -4الرؤيـــة :لت ػػوفير حم ػػوؿ لمتعم ػػيـ المعمق ػػة ،المس ػػتدامة الت ػػي تح ػػوؿ ف ػػي الم ػػدارس والبيئ ػػات
بالنسبة لممبييف مف اغطفاؿ والشباب في جميع أنحاء العالـ.

 -5التميز :في مخرجات التعميـ وحمولها.

 -6النزاىة :في الطريقة التي تبني الثقة وتحقؽ الىرض لعممنا كمنظمة خيرية لمتعميـ.
 -7المساءلة :مف خبؿ تقييـ دقيؽ وشفاؼ غدائنا.

 -8التعــــاون :فػ ػػي العمػ ػػؿ عبػ ػػر فريػ ػػؽ وبالش ػ ػراكة مػ ػػع عمبؤنػ ػػا لبنػ ػػاء القػ ػػدرات واالسػ ػػتدامة
).(www.cfbt.com
عمػ حػد عمػـ الباحثػة أف ػذا الد ارسػة اغولػ فػي الػوطف العربػي التػي تسػتخدـ المعػايير

البريطاني ػة الخاصػػة لمؤسسػػة ) (CFBT) (Center for British Teacherلتقيػػيـ متهػػاج
الفيزياء لممرحمة الثانوية لمصفوؼ ( ،(12-10و ذا يبرز أ مية وقيمة ذا الدراسة.
 .9.3عالقة المعايير البريطانية ( )CFBTبتدريس الليزياء:
أك ػػد كثي ػػر م ػػف خبػ ػراء التربي ػػة العممي ػػة وت ػػدريس الفيزي ػػاء عمػ ػ أف يك ػػوف اله ػػدؼ الػ ػرئيس
لتدريس الفيزياء و تعمـ التبميذ كيؼ يفكروف كما يفكر طمبة العالـ ،وقػد أخػذت كثيػر مػف دوؿ

ػر غ ميتػػه وفاعميتػػه اغمػػر الػػذي يشػػير إل ػ أف تػػدريس العمػػوـ يجػػب أال
العػػالـ بهػػذا الهػػدؼ نظػ ًا
يقتصر عم تدريس المحتور العممي لمطػبب ،بػؿ يجػب أف يتضػمف باإلضػافة إلػ ذلػؾ معػايير
محػػددة كالمعػػايير البريطانيػػة ( )CFBTوالمعػػايير العالميػػةُ ،ليحػ ّػوؿ المنهػػاج إل ػ معن ػ وسػػموؾ
يسػػتطيع المػػتعمـ أف يػػتحكـ فيػػه مػػف خػػبؿ المعػػايير البريطانيػػة ( )CFBTوالمعػػايير العالميػػة فػػي
الحياة العممية اليومية.
ويجب عم معمـ الفيزياء أف يشجع الطبب عم القياـ باغشكاؿ المختمفة مف اغنشػطة

التػػي تشػػجع التبميػػذ عم ػ ممارس ػػة الحيػػاة اليوميػػة العمميػػة م ػػف تخطػػيط ومراقبػػة ذاتيػػة وتق ػػويـ.
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ويحتػػاج المعممػػوف إلػ التعػػرؼ بالمعػػايير البريطانيػػة ( )CFBTوالمعػػايير العالميػػة ليصػػبح لػػديهـ

ؾ لها ،ويأخذوا زماـ المبادرة في تنمية ذا المنهاج لدر طببهـ.
وعي بها دواد ار ٌ
ٌ

أوالً :معايير الليزياء البريطانية ) (CFBTمستوى تأسيسي:

لقد وضع مركز المعمميف البريطػانييف ) (CFBTمعػايير محتػور لعػدة مػواد د ارسػية مثػؿ

الرياضيات ،العموـ ،المىػة االنجميزيػة ،واير ػا ،ولقػد تبنػت يئػة التعمػيـ بدولػة قطػر ػذا المعػايير

في بناء منا جها.

األوزان النسبية ألىدا

التقييم لمص

العاشر

ناؾ ثبثة أ داؼ عمومية لمتقييـ بالنسبة لمنهو العموـ(علم األحياء ،الكيمياء والفيسياء) و ي:
• المعرفة والفهـ ،واغوزاف النسبية لها(.)%25 -20

• تطبيؽ المعرفة والفهـ تحميؿ وتقييـ المعمومات ،واغوزاف النسبية لها(.)%35 -25
• مهارات دواجراءات البحث العممي ،واغوزاف النسبية لها(.)%55 -45
أوالً :معايير الليزياء البريطانية ) (CFBTلمص

العاشر:

( يئة التعميـ لدولة قطر ،معايير المنا و التعميمية -العموـ)214 -209:2004 ،

 .3يقػػيس ويعػػالو الكميػػات الفيزيائيػػة ويتعامػػؿ مػػع ػوامش الخطػػأ والشػػؾ الكامنػػة فػػي نتػػائو
االختبارات العممية.

 .4يفهـ الميكانيكا والكيناماتيكا (عمـ الحركة).
 .5يفهـ طبيعة المادة.

 .6يفهـ خصائص الموجات ويعرؼ أف الصوت و شكؿ مف أشكاؿ الموجات.
 .7يفهـ المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية والكهرومىناطيسية.

األوزان النسبية ألىدا

التقييم لمص

الحادي عشر

ناؾ ثبثة أ داؼ عمومية لمتقييـ بالنسبة لمنهو العموـ(علم األحياء ،الكيمياء والفيسياء) و ي:
• المعرفة والفهـ ،واغوزاف النسبية لها (.)%55 -45

• تطبيؽ المعرفة والفهـ تحميؿ وتقييـ المعمومات ،واغوزاف النسبية لها(.)%35 -25
• مهارات دواجراءات البحث العممي ،واغوزاف النسبية لها (.)%25 -20
فانياً :معايير الليزياء البريطانية ) (CFBTلمص
 .3يفهـ العبقات بيف القور والحركة.
 .4فا ماً الفيزياء الحرارية.
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الحادي عشر:

 .5متعرفاً عم الضوء والبصريات

 .6يفهـ المبادئ اغساسية لمتيارات الكهربائية (الكهرباء المتحركة):
 .7يستخدـ أدوات إلكترونية في دوائر تحكـ عممية:

األوزان النسبية ألىدا

التقييم لمص

الفاني عشر

ناؾ ثبثة أ داؼ عمومية لمتقييـ بالنسبة لمنهو العموـ(علم األحياء ،الكيمياء والفيسياء) و ي:
•

المعرفة والفهـ ،واغوزاف النسبية لها (.)%55 -45

•

تطبيؽ المعرفة والفهـ تحميؿ وتقييـ المعمومات ،واغوزاف النسبية لها(.)%35 -25

•

مهارات دواجراءات البحث العممي ،واغوزاف النسبية لها (.)%25 -20

فانياً :معايير الليزياء البريطانية ) (CFBTلمص
 .3يفهـ العبقة بيف الشىؿ والطاقة والقدرة:

الفاني عشر:

 .4يفهـ خصائص الموجات:
 .5الحث الكهرومىناطيسي:

 .6يفهـ المبادئ اغساسية لمفيزياء الذرية والنووية الحديثة:

فانياً :معايير الليزياء البريطانية ) (CFBTمستوى متقدم:

األوزان النسبية ألىدا

التقييم لمص

العاشر:

ناؾ ثبثة أ داؼ عمومية لمتقييـ بالنسبة لمنهو العموـ(علم األحياء ،الكيمياء والفيسياء) و ي:
• المعرفة والفهـ ،واغوزاف النسبية لها(.)%25 -20

• تطبيؽ المعرفة والفهـ تحميؿ وتقييـ المعمومات ،واغوزاف النسبية لها(.)%35 -25
• مهارات دواجراءات البحث العممي ،واغوزاف النسبية لها(.)%55 -45

أوالً :معايير الليزياء البريطانية ) (CFBTلمص

العاشر:

 .3يقػػيس ويعػػالو الكميػػات الفيزيائيػػة ويتعامػػؿ مػػع ػوامش الخطػػأ والشػػؾ الكامنػػة فػػي نتػػائو
االختبارات العممية.

 .4يفهـ الميكانيكا والكيناماتيكا (عمـ الحركة).
 .5يفهـ طبيعة المادة.

 .6يفهـ خصائص الموجات ويعرؼ أف الصوت و شكؿ مف أشكاؿ الموجات.
 .7يتعرؼ عم الضوء والبصريات

 .8يفهـ المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية والكهرومىناطيسية.
 .9يفهـ المبادئ اغساسية لمتيارات الكهربائية (الكهرباء المتحركة):
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( يئة التعميـ لدولة قطر ،معايير المنا و التعميمية -العموـ)236 -231 :2004 ،

األوزان النسبية ألىدا

التقييم لمص

الحادي عشر

ناؾ ثبثة أ داؼ عمومية لمتقييـ بالنسبة لمنهو العموـ(علم األحياء ،الكيمياء والفيسياء) و ي:
• المعرفة والفهـ ،واغوزاف النسبية لها (.)%55 -45

• تطبيؽ المعرفة والفهـ تحميؿ وتقييـ المعمومات ،واغوزاف النسبية لها(.)%35 -25
• مهارات دواجراءات البحث العممي ،واغوزاف النسبية لها (.)%25 -20

فانياً :معايير الليزياء البريطانية ) (CFBTلمص
 .3يفهـ العبقات بيف القور والحركة.

الحادي عشر:

 .4يفهـ العبقة بيف الشىؿ والطاقة والقدرة:
 .5يفهـ الفيزياء الحرارية.

 .6يفهـ خصائص الموجات:

 .7يستخدـ أدوات إلكترونية في دوائر تحكـ عممية:
 .8الحث الكهرومىناطيسي:

 .9يفهـ المبادئ اغساسية لمفيزياء الذرية والنووية الحديثة:
األوزان النسبية ألىدا

التقييم لمص

الفاني عشر

ناؾ ثبثة أ داؼ عمومية لمتقييـ بالنسبة لمنهو العموـ(علم األحياء ،الكيمياء والفيسياء) و ي:
• المعرفة والفهـ ،واغوزاف النسبية لها (.)%55 -45

• تطبيؽ المعرفة والفهـ تحميؿ وتقييـ المعمومات ،واغوزاف النسبية لها(.)%35 -25
• مهارات دواجراءات البحث العممي ،واغوزاف النسبية لها (.)%25 -20
فالفاً :معايير الليزياء البريطانية ) (CFBTلمص

الفاني عشر:

 .3يفهـ الجاذبية والحركة الدائرية
 .4يفهـ طبيعة المادة

 .5يفهـ أسس عمـ الديناميكا الح اررية
 .6يفهـ خصائص الموجات والحركة اال ت اززية
 .7يفهـ أسس شحنات الكهرباء الساكنة وقوتها

 .8يدرؾ المفا يـ اغساسية لفيزياء الكـ والفيزياء النووية
 .9يفهـ أسس عمـ الفيزياء الفمكية وعمـ الكونيات.
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الفصل الثالث
الدراشـات الصابكة
دنةت دخ ًة وتكًةًه وتطةىي مليةا ج
 حملى ول:د لةا
ات لةةًر يف ضةةىء ملعةةايري انيطاىًةةر ) (CFBTو اعاملًةةر
خ ى.
دنةت دخ ًة وتكًةًه وتطةىي ميةا ج
 حملى ول:د لةا
اع ىو و افً ياء يف ضىء ملعايري انيطاىًر ) (CFBTو اعاملًر
خ ى.



اللصل الفالث
الدراسات السابقة
المقدمة:

إف حجر الزاوية لتطوير أي منا و دراسية و وضع معايير يتـ مف خبلها تطوير

المنا و ،أي تطوير المنهو في ضوء معايير عممية معدة مسبقاً ،وذكرنا في الفصؿ السابؽ
كيؼ ا تمت الواليات اغمريكية المتحدة بالمعايير مف أجؿ تطوير منا جها بؿ تطوير البمد
بأكممها ،وعند تبنيها لممعايير أصحبت في مقدمة الدوؿ في المنا و الدراسية وخاصة في منهاج

الفيزياء عاـ (.)2000

وفي الوطف العربي عامة وفي فمسطيف خاصة ا تـ الباحثوف وواضعي المنهاج في

دراسة المعايير وقياس وتحميؿ وتقويـ وتطوير المنا و الدراسية في ضوء معايير محددة ،وفي

ذا الفصؿ تعرض الباحثة الدراسات السابقة المتعمقة بهذا الدراسة في محوريف ،المحور اغوؿ:

دراسات ا تمت بتحميؿ وتقييـ وتطوير المنا و الد ارسية في ضوء المعايير البريطانية )(CFBT
والعالمية اغخرر ،والمحور الثاني :دراسات ا تمت بتحميؿ وتقويـ وتطوير موضوعات ومنا و

العموـ والفيزياء في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTوالعالمية اغخرر وتعرضها الباحثة مف

الحديث لمقديـ.

المحور األول

 .1.3دراسات متعمقة بتحميل وتقييم وتطوير المناىي الدراسية في ضوء المعايير
البريطانية ) (CFBTوالعالمية األخرى
.1

دراسة الغلري (:)2016
دفت ذا الدراسة إل

تحديد مستور جودة موضوعات الكيمياء في كتب الكيمياء

الفمسطينية في مرحمة التعميـ في ضوء المعايير البريطانية ( ،)CFBTوقد اعتمدت الباحثة في
ذا الدراسة المنهو الوصفي التحميمي ،حيث قامت الباحثة بتحميؿ موضوعات الكيمياء في كتب

الكيمياء لمصفوؼ ( ،)12-9واستخدمت الباحثة في ذا الدراسة التك اررات والنسب المئوية
كمعالجات إحصائية ،حيث بمغ مستور جودة موضوعات الكيمياء في كتب العموـ لمصفوؼ

( )12-10في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTنسبة جيدة بمىت ( )%77.62وتوصمت
الدراسة إل

أف موضوعات الكيمياء افتقرت مبدأ التوازف في الصؼ الواحد في كتب الكيمياء
6:

لمصفوؼ ( ،)12-9ولـ يظهر مبدأ االستم اررية في بعض موضوعات الكيمياء لمصفوؼ

( )12-9الفمسطينية.

وأوصػػت الباحثػػة بضػػرورة تضػػميف المعػػايير البريطانيػػة ( )CFBTالتػػي تفتقر ػػا كتػػب

العم ػػوـ لمص ػػفوؼ ( ،)12-9وأك ػػدت عمػ ػ التركي ػػز عمػ ػ مب ػػدأ االس ػػتم اررية والتػ ػوازف عن ػػد تط ػػوير
موضوعات الكيمياء لمصفوؼ (.)12-9

.2

دراسة بدر (:)2015
تحديد مستور جودة موضوعات الهندسة والقياس في كتب

دفت ذا الدراسة إل

الرياضيات الفمسطينية في مرحمة التعميـ اغساسية في ضوء المعايير البريطانية ) ،(CFBTوقد
اعتمد الباحث في ذا الدراسة المنهو الوصفي التحميمي ،حيث قاـ الباحث بتحميؿ موضوعات
الهندسة والقياس في كتب الرياضيات لصفوؼ المرحمة اغساسية مف ( ،)10-1واستخدـ الباحث

في ذا الدراسة التك اررات والنسب المئوية كمعالجات إحصائية ،وتوصمت الدراسة إل أف جميع

موضوعات الهندسة في كتب رياضيات المرحمة اغساسية لـ تصؿ إل مستور الجودة ،كما أنها
لـ تصؿ إل

الحد المقبوؿ تربوياً –تـ تحديدا مف خبؿ ورشة عمؿ -إال في الصؼ اغوؿ

اغساسي ،وكانت مستويات الجودة لموضوعات الهندسة والقياس في كتب رياضيات المرحمة

اغساسية لمصؼ اغوؿ حت

الصؼ العاشر كالتالي عم

الترتيب :الصؼ اغوؿ (،)%66

الصؼ الثاني ( ،)%46.4الصؼ الثالث ( ،)%43.6الصؼ الرابع ( ،)%46.4الصؼ

الخامس ( ،)%19.7الصؼ السادس ( ،)%25.2الصؼ السابع ( ،)%47.5الصؼ الثامف
( ،)%15.1الصؼ التاسع ( ،)%10الصؼ العاشر ( ،)%16وفي ضوء ما تبيف مف نتائو
الدراسة أوصي الباحث باالعتماد عم

اغسس العممية والمعايير العالمية عند تطوير وبناء

موضوعات الهندسة والقياس في كتب الرياضيات ،واإلفادة مف قائمة المعايير) (CFBTالتي

ذكرت في ذا الدراسة في تطوير محتور موضوعات الهندسة والقياس.
.3

دراسة صالحة (:)2015
دفت ذا الدراسة إل تقصي مستور جودة موضوعات عمـ اغحياء المتضمنة بكتب

العموـ لمرحمة التعميـ اغساسي في ضوء المعايير العالمية ،حيث استخدمت الباحثة المنهو
لوصفي التحميمي لتحقيؽ دؼ الدراسة ،وقامت الباحثة باعداد أداة تحميؿ المحتور حيث تكونت

مف المعايير المشتركة لمجموعة معايير عالمية (والية كاليفورنيا – والية نيويورؾ – دولة كندا –
دولة قطر – معايير التمس) ،وتمثمت عينة الدراسة في موضوعات عمـ اغحياء المتضمنة في
كتب العموـ مف الصؼ ( ،)10-1حيث استخدمت الباحثة الرتب والنسب المئوية ،وأسفرت
;6

النتائو إل

تدني مستور الجودة في درجة توافر المعايير العالمية في موضوعات عمـ الفمؾ

لممرحمة ( )10-1عف مستور الجودة المطموب ( ،)%70حيث توفرت المعايير بنسبة مقبولة
تساوي ( ،)%60.35وأوصت الدراسة بضرورة تبني المعايير العالمية لعمـ اغحياء في كتب
العموـ لمرحمة التعميـ اغساسي عند القياـ بعممية التطوير ،مع مراعاة التوازف وشموؿ المؤشرات

وضرورة مناسبة فقرات المحتور.
.4

دراسة األشقر (:)2014
دفت الدراسة إل

التعرؼ عم

مدر تضميف كتاب محتور منهاج العموـ الحياتية

لممرحمة الثانوية غبعاد التنور البيولوجي ومدر اكتساب الطمبة لها ،وقد استخدـ الباحث المنهو

الوصفي التحميمي ،وتمثمت عينة الدراسة بكتب العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية التي تـ تحميمها،

ومجموعة مكونة مف ( )283مف طمبة الصؼ الحادي عشر بمحافظة الوسط

في فمسطيف

طبؽ عميهـ اختبار لقياس مدر اكتسابهـ لمتنور البيولوجي .وتمثمت أدوات الدراسة بأداتيف ( أداة

تحميؿ المحتور المتمثمة بأبعاد التنور البيولوجي لمنهاج العموـ لممرحمة الثانوية ،واختبار يقيس

مدر اكتساب الطمبة غبعاد التنور البيولوجي ) حيث قاـ بالتأكد مف صدقهـ وثباتهـ بالطرؽ

المناسبة ،وقد استخدـ الباحث برنامو  SPSSفي المعالجات اإلحصائية لحساب التك اررات
والمتوسطات والنسب المئوية ،كما استخدـ كما استخدـ اختبار  T-testلعينتيف مستقمتيف و ما

الذكور واإلناث ،وأسفرت النتائو إل تدني مستور التنور البيولوجي في المرحمة الثانوية ال سيما
بعد القضايا البيوأخبقية ،وأف

طمبة الصؼ الحادي عشر لـ يصؿ إل

الحد المطموب

( ،(%75وأنه توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستور الداللة ( (0.05≤αفي اكتساب
طمبة الصؼ الحادي عشر غبعاد التنور البيولوجي يعزر لعامؿ الجنس (لصالح اإلناث )،

وأوصت الدراسة بتضميف محتور منا و العموـ لممرحمة الثانوية غبعاد التنور البيولوجي،

واال تماـ بربط منهاج العموـ الحياتية بحياة الطالب دوابراز دور العمـ في خدمة المجتمع،
وضرورة ا تماـ برامو إعداد وتأ يؿ المعمميف بتدريبهـ عم إكساب الطمبة أبعاد التنور
البيولوجي وتنميته لديهـ.
.5

دراسة شقلة (:)2013
دفت الدراسة إل معرفة مهارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتور كتب العموـ

لممرحمة اغساسية العميا بىزة ومدر اكتساب طمبة الصؼ العاشر لها ،حيث استخدـ الباحث
المنهو الوصفي التحميمي ،وتمثمت عينة الدراسة بمحتور كتب العموـ لممرحمة (،)10-8

ومجموعة مف الطمبة مكونة مف ( )880طالب وطالبة تـ اختيار ـ بالطريقة العشوائية مف
72

مدارس الحكومة التابعة لمحافظات ازة ،وتمثمت أداة الدراسة بأداة تحميؿ المحتور المتمثمة

بقائمة مهارات االقتصاد المعرفي ،حيث اشتممت عم ) (60مؤش اًر توزعت عم ( )11معيا اًر،

وتـ بناء اختبار لمهارات االقتصاد المعرفي لطمبة الصؼ العاشر اغساسي حيث تـ التأكد مف
صدؽ وثبات االختبار باستخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف ،وتـ استخداـ التك اررات والنسب

المئوية ومعامبت االرتباط كمعالجات احصائية ،وأسفرت النتائو عف تفاوت نسب معايير
مهارات االقتصاد المعرفي حيث بمىت نسبة معيار تعمـ كيؼ تتعمـ في محتور كتب العموـ

موضع الدراسة ( )%24.17ونسبة إدارة المعمومات كانت ( )%10.06والتفكير اإلبداعي نسبة
( )%4.89وصنع القرار عم

نسبة ( ،)%13.46وحؿ المشكبت عم

والعمؿ الجماعي ( )%5.02واالتصاؿ عم

( )%1.20والتأثير الشخصي عم
التفكير الناقد عم

نسبة ()%19.30

نسبة ( )%2وتكنولوجيا المعمومات عم

نسبة ( )%2.43والقيادة عم

نسبة

نسبة ( )%1.40ومعيار

نسبة ( ،)%16.03و بمىت النسبة العامة لمدر اكتساب الطمبة لمهارات

االقتصاد المعرفي (  )%55.83و ي نسبة منخفضة ،وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستور الداللة ( )0.05 ≤ αفي اكتساب الطمبة لمهارات االقتصاد المعرفي يعزر لمتىير
الجنس ( لصالح اإلناث) ،وفي ضوء النتائو أوصت الدراسة بضرورة تضميف مهارات االقتصاد

المعرفي في محتور كتب العموـ لممرحمة اغساسية العميا.
.6

دراسة( بن سعيد:)2011،
دفت الدراسة إل معرفة مدر توافر المعايير العالمية لمحتور العموـ لمصفوؼ ()8-5

بمشروع المعايير القومية لمتربية العممية( ( )NSESلمجاالت (العموـ الحياتية ،العموـ الفيزيائية،
عموـ اغرض والفضاء) في محتور العموـ لمصفوؼ( )8-5في المنهاج الفمسطيني.
واستخدمت الباحثة المنهو الوصفي التحميمي  ،حيث قامت الباحثة بترجمة المعايير

الخاصة بمحتور العموـ لمصفوؼ( )8-5ومف ثـ بناء أداة تحميؿ وفؽ المعايير السابقة
واستخدمت الباحثة التك اررات والنسب المئوية كأساليب إحصائية لإلجابة عم تساؤالت البحث.
وتوص ػػمت الد ارس ػػة إلػ ػ أف نس ػػبة تػ ػوافر المع ػػايير الرئيس ػػية الخاص ػػة ب ػػالمحتور لمع ػػايير
التربيػ ػػة العمميػ ػػة ( )NSESفػ ػػي محتػػػور كتػ ػػب عمػ ػػوـ المرحمػ ػػة اغساسػ ػػية العميػ ػػا كانػ ػػت متوسػ ػػطة

( ، )%71.1كمػ ػػا بينػ ػػت الد ارسػ ػػة االختبفػ ػػات بػ ػػيف معػ ػػايير ( )NSESومحتػ ػػور منهػ ػػاج العمػ ػػوـ
لمص ػػفوؼ( ،)8-5وأوص ػػت الد ارس ػػة بتق ػػويـ وتط ػػوير من ػػا و العم ػػوـ ف ػػي ض ػػوء المع ػػايير القومي ػػة
اغمريكية .
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.7

دراسة شاىين (:)2011
ػػدفت الد ارسػػة إلػ تحديػػد مسػػتور جػػودة موضػػوعات عمػػوـ اغرض المتضػػمنة فػػي كتػػب

العمػػوـ لممرحمػػة اغساسػػية العميػػا فػػي فمسػػطيف لمصػػفوؼ ( )5-10فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػة،
تمثمت أداة الد ارسػة بقائمػة معػايير عمػوـ اغرض فػي ضػوء المعػايير العالميػة التػي أقر ػا المجمػس

القومي اغمريكي لمبحوث والمعايير القطرية ،استخدمت الدراسة المنهو الوصفي التحميمػي ،حيػث
تـ التأكد مف صدؽ وثبػات عمميػة التحميػؿ باغسػاليب المناسػبة ،وتػـ اسػتخداـ بعػض المعالجػات

اإلحصػػائية مثػػؿ التك ػ اررات والنسػػب المئويػػة ،توصػػمت النتػػائو إل ػ وجػػود قصػػور فػػي موضػػوعات

عمػػوـ اغرض بمحتػػور كتػػب العمػػوـ لممرحمػػة اغساسػػية العميػػا وعػػدـ االسػػتم اررية والتكامميػػة لػػبعض
المعايير ،وتركيز محتور كتب العموـ عم بعض المعايير في بعض المراحؿ وتدني وجود ا في

مراحؿ أخرر ،مثؿ معيار تركيب اغرض الذي تـ التركيز عميه في الصػؼ الخػامس دوا مالػه فػي
الصفوؼ اغخرر ،وأوصت الد ارسة بضرورة تضميف معايير ( )NSESومعايير قطر في منا و
العمػػوـ لممرحمػػة ( )5-10وضػػرورة االسػػتم اررية فػػي التطػػوير ،كمػػا اقتػػرح الباحػػث إج ػراء د ارسػػات
مماثمة في موضوعات أخرر أو مراحؿ تعميمية أخرر.

.8

دراسة البيالي (:)2011
دفت الدراسة إل

تقويـ كتب العموـ لمصفوؼ العميا مف المرحمة االبتدائية في ضوء

القيـ اإلسبمية البزمة لطبب المرحمة في المممكة العربية السعودية ،والتعرؼ عم

القيـ

اإلسبمية الواجب توافر ا في تمؾ المرحمة ،حيث استخدـ الباحث المنهو الوصفي التحميمي،

وتمثمت عينة الدراسة بكتب العموـ لممرحمة االبتدائية العميا في المممكة العربية السعودية ،وقاـ

الباحث ببناء قائمة بالقيـ اإلسبمية المناسبة لتمؾ المرحمة بمىت ) )73قيمة مقسمة عم أربعة
مجاالت( ،العقائد العبادات المعامبت اغخبؽ) ،وتمت عممية التحميؿ حسب تمؾ القائمة مف

ثـ استخداـ معالجات إحصائية مناسبة مثؿ التك اررات والنسب المئوية ،وتوصمت النتائو إل

ضعؼ تضمف كتب العموـ لمصفوؼ المختارة لمقيـ اإلسبمية البزمة ،حيث بمىت نسبتها في

كتب العموـ لمصؼ الرابع الجزء اغوؿ والثاني عم

التوالي) (%20.78) ،)%17.97وبمىت

نسبتها في كتب العموـ لمصؼ الخامس الجزء اغوؿ والثاني عم

التوالي(،)%40.44

( ،)%20.78وقاـ الباحث بتصميـ نموذج مقترح لتضميف القيـ اإلسبمية في محتور كتب
العموـ لمصفوؼ العميا مف المرحمة االبتدائية ،أوصت الدراسة بضرورة تضميف القيـ اإلسبمية

وبناء عم
في كتب العموـ لممرحمة اغساسية العميا بصورة مقصودة ومخطط لها مسبقاً
ً
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قوائـ

مدروسة ومعتمدة ،وضرورة إجراء دراسة تقويمية لكتب العموـ لمصؼ السادس في ضوء
اغ داؼ اإلسبمية.

.9

دراسة كارتل و آخرون :)Kartal & others( 2011
دفت الدراسة إل

تقويـ التطور التاريخي لمنهجي العموـ لمصؼ الرابع والخامس

اغساسي المقررة في تركيا وفقاً لممكونات اغساسية لممنهو التي وردت في المنهاج منذ تأسيس
جمهورية تركيا حت وقتها الحاضر ،واستخدمت الدراسة المنهو الوصفي التحميمي ،حيث تـ بناء
أداة التحميؿ التي تشمؿ مكونات المنهو التالية ( :اغ داؼ ،المحتور ،عممية التعميـ والتعمـ،

والتقويـ) ،وتمثمت عينة الدراسة

في منا و العموـ المقررة عم

طمبة مدارس تركيا لعاـ

()1969-1948-1926ـ ومنا و العموـ لمفترة ()2000-1992ـ ومنهو العموـ لعاـ
()2005ـ ،وتـ استخداـ التك اررات والنسب المئوية كمعالجات اإلحصائية ،وأظهرت النتائو عف
وجود تطور ممحوظ قد مورس عم منا و العموـ ،مع ذلؾ فقد لوحظ بعض المشكبت الخاصة
بعممية التطوير ،فعم سبيؿ المثاؿ كاف يبحظ أف عبقة الطالب بالطبيعة قد تـ تأكيد ا بكثرة

في المنا و قبؿ عاـ ( ،)1969بينما فقد ذا اال تماـ تأثيرا بعد العاـ ( ،)1992فقد كاف
التعميـ يتـ عف طريؽ المعامؿ والىرؼ الصفية ،وما استنتجه الباحث مف نتائجه أف التطور

اغكثر أ مية قد ظهر في عمميات التعميـ والتعمـ والتقويـ ،بينما المحتور واغ داؼ لـ يكف لها

حظاً واف اًر مف تمؾ التطور أو الكفاءة ،وأوصت الدراسة بأ مية اال تماـ بالطالب وتفاعمه مع
البيئة لتحقيؽ التعمـ الفعاؿ وذلؾ عف طريؽ الرحبت واير ا التي تهيئ لمطالب فرصة أكبر

الستيعاب المعمومات بدالً مف المختبرات والىرؼ الصفية.
.11

دراسة الجيوري والخروصي (:)2010
دفت الدراسة إل

تشخيص واقع محتور كتاب العموـ لمصؼ الثامف اغساسي في

سمطنة عماف في ضوء متطمبات مشروع ( ،)TIMSSحيث تـ اعتماد المنهو الوصفي

التحميمي ،وتمثمت أدلة الدراسة بأداة تحميؿ المحتور في ضوء متطمبات مشروع (،)TIMSS

وتكونت عينة الدراسة مف جميع الموضوعات الواردة في كتاب العموـ لمصؼ الثامف اغساسي

المطبؽ في سمطنة عماف ،وتـ حساب التك اررات والنسب المئوية ،وأشارت نتائو الدراسة إل

وجود قصور في كتاب العموـ لمصؼ الثامف المطبؽ عم طمبة مدارس سمطنة عماف مف حيث
مدر تضمنها لمتطمبات مشروع ( ،)TIMSSحيث بمىت نسبة المتطمبات لمجاؿ الكيمياء

( ،)%12.7وفي مجاؿ الفيزياء ( ،)%41.3ومجاؿ العموـ الحياتية ( ،)%37.8وموضوعات

عمـ اغرض والفضاء قد حصمت عم النسبة الدنيا ( ،)%8.1وأوص الباحث بضرورة تضميف
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كتاب العموـ لمصؼ الثامف بالمعايير مشروع ( )TIMSSخاصة في مجاؿ الكيمياء وعموـ

اغرض والفضاء.
.11

دراسة محجز (:)2009
دفت الدراسة إل

تحديد أ ـ الموضوعات البيئية الواجب تضمينها في كتب عموـ

الصحة والبيئة لممرحمة اغساسية العميا ( السابع – الثامف – التاسع – العاشر ) ،والكشؼ عف
مدر تضمف ذا الموضوعات في منا و العموـ والصحة والبيئة في فمسطيف ،وتـ قياس مدر

اكتساب الطبب لها.
استخدـ الباحث المنهو الوصفي التحميمي ،حيث قاـ ببناء أداتيف ،أداة تحميؿ محتور
تحتوي معايير التربية البيئية ،واغداة اغخرر عبارة عف اختبار معرفي لقياس مدر اكتساب

اغطفاؿ لممعايير ،حيث وزع االختبار عم

ارب ازة.

وتوصمت الدراسة إل

( )340طالباً مف طبب الصؼ العاشر بمنطقة

أف منا و عموـ الصحة والبيئة لممرحمة اغساسية العميا تشتمؿ

معظـ معايير التربية البيئية ،وأف ناؾ تدنياً في التحصيؿ المعرفي لمطبب بشكؿ عاـ في
جميع محاور االختبار.

أوصت الدراسة بضرورة تطوير منا و عموـ الصحة والبيئة لممرحمة اغساسية العميا

لتتضمف جميع المفا يـ العممية التي لـ تتناولها ذا المرحمة ،وضرورة التركيز عم

محور

الدورات البيوجيو كيميائية ،حيث لـ تتناوؿ منا و عموـ الصحة والبيئة ذا المحور ،راـ أنه

يتناوؿ العديد مف الموضوعات المهمة.
.12

دراسة انصيو (:)2009

دفت ذا الدراسة إل تحديد مستور جودة محتور كتب العموـ في المرحمة اغساسية

الدنيا في الصفوؼ اغوؿ والثاني والثالث والرابع في ضوء المعايير العالمية البريطانية الخاصة

بالمؤسسة ( ،)CFBTوقد استخدمت الباحثة المنهو الوصفي ،واستخدمت الباحثة استبانة
معتمدة عم المعايير العالمية البريطانية ،وتـ عرضها عم مجموعة مف المحكميف والمختصيف

لمتأكد مف صدقها.

وقد توصمت الباحفة لمنتائي التالية:
 -3في كتابي العموـ لمصؼ اغوؿ توفر ( )29معيار مف أصؿ ( )32معيار.
 -4في كتابي العموـ لمصؼ الثاني توفر ( )25معيار مف أصؿ ( )42معيار.
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 -5في كتابي العموـ لمصؼ الثالث توفر ( )22معيار مف أصؿ ( )45معيار.
 -6في كتابي العموـ لمصؼ الرابع توفر ( )16معيار مف أصؿ ( )49معيار.
وفي ضوء النتائو السابقة أوصت الباحثة بما يمي:

 -3العمؿ عم إثراء منهاج العموـ بالمعايير العالمية لمعموـ المختمة مف خبؿ وضع معيار
لهذا المعايير العالمية بناء عم الوزف النسبي لكؿ مف المعايير العالمية لمعموـ.

 -4زيادة تنوع المحتور الدراسي وتنوع الوحدات التي تشمؿ المعايير العالمية لمعموـ
والمعايير التربوية اغخرر في المنهو الدراسي.

 -5تعميؽ وتعزيز أفكار المعايير العالمية لمعموـ مف خبؿ تنوع وسائؿ ونشاطات منهو
العموـ في جميع مراحؿ التعميـ حت تتبءـ مع واقع المجتمع الفمسطيني.

.13

دراسة رودك وسينسبوري ):(Ruddock & Sainsbury, 2008
دفت ذا الدراسة إل مقارنة منا و الرياضيات والعموـ الدراسية في التعميـ االبتدائي

في انجمت ار مع المنا و الدراسية لدوؿ أخرر عالية اغداء مثؿ (الصيف ،ونغ كونو ،التفيا،

سنىافورة ،واير ا) ،ونتيجة لتحميؿ منا و الرياضيات في انجمت ار و ذا الدوؿ.
توصمت الدراسة إل ما يمي:

 -3محتور منهاج الرياضيات في انجمت ار مماثؿ لمحتور منا و الرياضيات في الببد
موضوع المقارنة.

 -4تدريس اغعداد ،والهندسة والتعامؿ مع البيانات مشترؾ بيف المنا و الدراسية المقارنة.
.14

دراسة لينارد : )Leonard( 2001

دفت ذا الدراسة لمعرفة أثر برنامو أالبيولوجي سياؽ المجتمعأ ()BACC

( ) Biology A Communtiy Contextوالقائـ عم

المعايير القومية لمتربية العممية

( )NSESلتعميـ طبب المرحمة الثانوية مفا يـ ومهارات االستقصاء بالواليات المتحدة
اغمريكية ،حيث اتبع الباحث المنهو التجريبي ،وقاـ بتطبيؽ برنامو ( )BACCعم

عينة

تجريبية مف الطمبة ،وأخرر تـ تدريسها بالطريقة التقميدية لممنا و ،واستخدـ الباحث اختبار
تحصيؿ المفا يـ البيولوجية ،واختبار لمهارات عمميات العمـ وذلؾ لقياس أداء الطبب ،ومعرفة

اثر البرنامو عم الطبب في إكسابهـ مفا يـ ومهارات االستقصاء .
وأوضحت النتائو أف الطبب الذيف تـ تدريسهـ عف طريؽ برنامو ( )BACCالذي
حددت مفا يمه البيولوجية فيه طبقا لممعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESكانوا اغفضؿ في
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التحصيؿ مف تحصيؿ الطبب الذيف درسوا المنا و التقميدية ،كما أكد المعمموف الذيف طبقوا
برنامو ( )BACCالقائـ عم المعايير القومية لمتربية العممية أف البرنامو مراوب فيه ومنطقي
وعممي في التطبيؽ .كما أكدت الدراسة عم أف إعداد المنهو البيولوجي القائـ عم المعايير
أكثر إنتاجا في تدريس مفا يـ البيولوجي الرئيسية ،ومهارات عمميات العمـ أكثر مما كانت في

المنا و التقميدية.

التعقيب عمى دراسات المحور األول:
تعددت الدراسات التربوية في المناطؽ العربية والىربية ،فمنها الدراسات الوصفية
التحميمية التي تسع إل تقويـ المنا و التربوية في ضوء معايير محددة تختمؼ مف دراسة إل

أخرر ،ولكف جميعها تصب في تقويـ المنظومة التعميمية مف ثـ تطوير ا لموصوؿ إل المستور
المطموب مف الكفاءة والجودة ،وذلؾ لتوفير البيئة التعميمية المناسبة بشكؿ كامؿ ومتكامؿ والتي
تهيئ لمطمبة الجو المناسب لمتعميـ مع مراعاة الفروؽ الفردية بينهـ وتحقيؽ المساواة بيف جميع

الطمبة في شت

بقاع اغرض ،ووصوالً غفراد متنوريف عممياً قادريف عم

التواصؿ العممي

واالجتماعي بشكؿ مناسب.

تعرض الباحثة في التعقيب عم دراسات المحور اغوؿ موج اًز لجميع الدراسات التي تـ

عرضها في ذا المحور ،حيث تبيف أوجه االختبؼ واالتفاؽ بيف الدراسات السابقة لهذا

المحور.

 -3تناوؿ ذا المحور دراسات عربية ،ومف ذا الدراسات دراسات محمية فمسطينية ،و
دراسات أجنبية.

مف خبؿ النظر إل دراسات ذا المحور ،نجد أف ذا الدراسات تنوعت في أ دافها،

فهدؼ بعضها إل

المقارنة مثؿ دراسة ) ،(Erbas, 2012ودراسة رودؾ وسنسبوري

) ،(Ruddock & Sainsbury, 2008مف الدراسات اغجنبية ،ومف ذا الدراسات كاف الهدؼ

منها تقويـ منهاج مثؿ دراسة دراسة كارتؿ وآخروف ( )2011،Kartal & othersودراسة

الجهوري والخروصي (،)2010وبعض الدراسات حممت باستخداـ معايير عالمية محكمة كدراسة
ٍ
كؿ مف (الىفري (2016،ودراسة (بدر (2015،حيث استخدموا معايير )(CFBT
ودراسة(جهوري والخروصي )2010 ،حيث استخدـ معايير ( ،)TIMSSودراسة (بف

سعيد )2011،حيث استخدمت معايير (.)NSES
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 -4اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداـ محتور المنهاج كعينة
لمدراسة مثؿ دراسة (نصيو )2009،ودراسة (بف سعيد )2011،واير ا...

 -5تنوعت المعايير التي استخدمت في ذا الدراسات ،فمنها مف اعتمد عم معايير خاصة
ومف ذا الدراسات أيضاً كاف الهدؼ منها البحث عف مستور الجودة في المنهاج مثؿ

دراسة الىفري ( ،)2016ودراسة بدر ) ،)2015واير ا مف الدراسات الفمسطينية.

 -6اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة باستخداـ المنهو الوصفي التحميمي
مف أجؿ تحقيؽ أ داؼ دراستها ،و ذا يتفؽ مع الدراسة الحالية.

 -7تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسات ذا المحور ،وذلؾ بخصوص المعالجات اإلحصائية
المتمثمة في التك اررات والنسب المئوية واير ا لمعرفة مدر توافر المعايير المقترحة في

المنهاج.

 -8اطت دراسات ذا المحور منا و العموـ والرياضيات في مراحؿ التعميـ اغساسي
والثانوي أي مف صؼ ( ،)12-1و ذا يتفؽ مع الدراسة الحالية ،نظ اًر لعدـ توافر

دراسات متعمقة بقياس وتحميؿ وتقويـ وتطوير موضوعات الفيزياء في ضوء المعايير

البريطانية ) – (CFBTعم حد عمـ الباحثة– تطرقت الباحثة إل مواد دراسية أخرر
قامت بقياس وتحميؿ وتطوير وتقويـ وتطوير منا جها في ضوء المعايير البريطانية

) (CFBTوالعالمية.

توصمت دراسة (بف سعيد )2011 ،إل

نسبة توافر(معايير ( )NSESلمحتور كتب

العموـ المقابمة لممرحمة) (8-5كانت متوسطة ( ،)%70.1وكما أف ناؾ تركيز عم

الكيمياء وعموـ الحياة في تمؾ المرحمة أكثر مف المجاالت اغخرر.
وتوصمت دراسة (الجهوري والخروصي )2010 ،إل
لمصؼ الثامف المطبؽ عم

مجاؿ

وجود قصور في كتاب العموـ

طمبة مدارس سمطنة عماف مف حيث مدر تضمنها لمتطمبات

مشروع ( ،)TIMSSحيث بمىت نسبة المتطمبات لمجاؿ الكيمياء (.)%12.7
بالنسبة ألغراض وأىدا

الدراسات السابقة:

وتوصمت دراسة (الجهوري والخروصي )2010 ،إل

لمصؼ الثامف المطبؽ عم

وجود قصور في كتاب العموـ

طمبة مدارس سمطنة عماف مف حيث مدر تضمنها لمتطمبات

مشروع ( ،)TIMSSحيث بمىت نسبة المتطمبات لمجاؿ الكيمياء (.)%12.7
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استلادت الباحفة من دراسات المحور األول ما يمي:
تعرفت الباحثة عم العديد مف الدراسات التي ا تمت بمجاؿ العموـ والرياضيات ،حيث

استفادت منها في بناء اإلطار النظري ،واستفادت في اختيار اغساليب اإلحصائية ،كما أف
بعضها أوص بدراسة وتحميؿ محتور كتب الفيزياء لممرحمة الثانوية كدراسة (الىفري،)2016 ،
وعم

حد عمـ الباحثة لـ يتـ إجراء مثؿ ذا الدراسة ،فكانت استجابة لبعض التوصيات مف

الدراسات السابقة.

7:

المحور الفاني

 .2.3دراسات متعمقة بتحميل وتقييم وتطوير مناىي العموم والليزياء في ضوء
المعايير البريطانية ) (CFBTوالعالمية األخرى:
.1

دراسة دىمان (:)2014
دفت الدراسة إل تحميؿ محتور كتب العموـ لمصفوؼ ( )8-5اغساسي بفمسطيف في

ضوء متطمبات اختبار ( ،)TIMSSحيث استخدمت د ماف المنهو الوصفي التحميمي وتمثمت
عينة الدراسة بمحتور كتب العموـ لممرحمة ( ،)8-5وقامت باعداد أداة تحميؿ المحتور المتمثمة

بقائمة لمتطمبات ) (TIMISلمصفوؼ ( ،)8-5والتأكد مف الثبات لقائمة التحميؿ بالطرؽ

المناسبة ،كما في المعالجات اإلحصائية التك اررات والنسب المئوية ،وقد أسفرت النتائو بأف نسبة
احتواء متطمبات ( )TIMSSفي كتب العموـ لممرحمة ( )8-5كانت ) (%27.4و ي نسبة
ضعيفة ،حيث كانت النسب متباينة بيف مجاالت العموـ المختمفة فقد بمىت نسبة عمـ الكيمياء

( ،)%14.7وعمـ اغحياء ( ،)%44.1وعمـ الفيزياء ( )%26وعمـ اغرض (،)%15.3
وأوضحت أف ناؾ قصور في معيار االستم اررية والتتابع لبعض المتطمبات الرئيسية لمتطمبات

( ،)TIMSS-2011وأوصت الد ارسة إل ضرورة تطوير محتور كتب العموـ في فمسطيف في
ضوء متطمبات ) (TIMSS-2011والتركيز عم عمميتي االستدالؿ والتطبيؽ في منا و العموـ
دواجراء مراجعة لمقررات العموـ المطورة بالمرحمة اغساسية.

.2

دراسة جودة (:)2014
دفت الدراسة إل

تقييـ منهو مقترح في العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية في ضوء

بعض المعايير العالمية في فمسطيف ،استخدـ الباحث المنهو الوصفي والمنهو التجريبي ،حيث
قاـ الباحث باعداد أداة تحميؿ المحتور القائمة عم المعايير العالمية المشتركة بيف مجموعة مف

الدوؿ والواليات اغمريكية المبنية عم أسس عممية دقيقة وبأيدي خبراء ومتخصصيف ،تمثمت

عينة الدراسة بكتب العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية المتمثمة بالصفيف الحادي عشر والثاني

عشر ،في المنهو التجريبي بمجموعة مكونة مف ) )36طالبة في الصؼ الحادي عشر مف

مدرسة شادية أبو ازالة ،حيث تـ تطبيؽ وحدة الوراثة المقترحة لقياس قدرة الطالبات عم فهـ

الطبيعة مف حولهـ والقدرة عم حؿ المشكبت ،وتـ حساب التك اررات والنسب المئوية كمعالجات

احصائية في المنهو الوصفي البنائي ،واختبار  T-testلعينتيف مرتبطتيف في التطبيقيف القبمي
والبعدي ،وأسفرت النتائو عم وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستور الداللة ()0.01≤α

;7

بيف متوسطات درجات التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لمفا يـ الوراثة وفهـ طبيعة العمـ و
القدرة عم حؿ المشكبت لصالح االختبار البعدي ،وأوصت الدراسة بنشر ثقافة المعايير بيف

القطاعات المختمفة في خطة التعميـ في فمسطيف ،دواعادة النظر في تخطيط المنا و الفمسطينية
في ضوء المعايير العالمية الخاصة في العموـ الحياتية ،عقد دورات تدريبية لمعممي العموـ
الحياتية قائمة عم

المعايير العالمية مما يفعؿ استخداـ المعايير ،عقد ورش عمؿ لممشرفيف

لشرح معايير محتور العموـ الحياتية وكيفية توصيمها لممعمميف ،إعادة بناء كتاب الطالب في

ضوء المعايير العالمية.
.3

دراسة نور (:)2013
دفت الدراسة إل

معرفة مدر توافر المعايير العالمية لمحتور منهاج العموـ لمصؼ

الخامس اغساسي بفمسطيف في ضوء المعايير القومية لمتربية العممية ( ،)NSESوتقويـ

المحتور مف وجهة نظر معممي العموـ لمصؼ الخامس اغساسي ،مف أجؿ ذلؾ استخدـ الباحث
المنهو الوصفي التحميمي ،وتمثمت عينة الدراسة بمحتور منهاج العموـ لمصؼ الخامس

اغساسي ،وعينة تكونت مف ( )105معمماً ومعممة ،حيث استخدمت الباحثة أداة تحميؿ المحتور

المتضمنة لمعايير العموـ لممرحمة ( ،)8-5وتـ إعداد استبانة لمعايير المحتور تـ التأكد مف
صدقها وثباتها لتقويـ محتور العموـ مف وجهة نظر عينة الدراسة ،وتـ حساب التك اررات والنسب

المئوية والمتوسطات الحسابية كمعالجات إحصائية ،وأسفرت النتائو عم

أف نسبة معايير

( )NSESلممرحمة ( )8-5في محتور كتب العموـ ) ،(%41.2وبمغ متوسط استجابة المعمميف
في مجاؿ الرسومات التوضيحية واغشكاؿ والصور عم

أعم

تقدير يميه تنظيـ المحتور

وطريقة عرض وأخي ار مجاؿ المحتور العممي لمكتاب ،وأنه ليست ناؾ فروؽ ذات داللة

إحصائية عند مستور ( )0.05≤αيعزر لمتىير الجنس والمديرية وسنوات الخبرة ،بينما وجدت
فروؽ تعزر لمتىير التخصص والمؤ ؿ العممي ،وأوصت الدراسة باثراء منا و العموـ وفقاً

لمعايير ) ،(NSESالقياـ بدراسات أخرر لممعرفة مدر تحقؽ معايير ( )NSESفي منا و
العموـ إشراؾ متخصصيف بالتربية اإلسبمية إلثراء منا و العموـ باغحاديث واآليات القرآنية،
كما يجب اال تماـ بتحقيؽ الترابط بيف أجزاء المحتور ووحداته بشكؿ أكبر

.4

دراسة أبو حموب (:)2012
دفت ذا الدراسة إل

تقويـ منهاج اغحياء لمصفوؼ ( )12-9بفمسطيف في ضوء

المعايير الدولية لمتربية العممية ،ومعرفة مدر توافر المعايير القومية اغمريكية لتربية العممية
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الخاصة بالمحتور لمجاالت) عموـ الحياة  -االستقصاء العممي  -تاري وطبيعة العمـ )، (NSES
وقامت الباحثة باستخداـ المنهو الوصفي )أسموب تحميؿ المحتور).
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائي من بينيا ما يمي:
التوصؿ إل قائمة المعايير الرئيسة والفرعية لممعايير القومية لمتربية العممية ()NSES

الخاصة بالمحتور لممرحمة ( )12-9لمجاالت (عموـ الحياة – تاري وطبيعة العمـ  -االستقصاء

العممي -العمـ مف منظور شخصي واجتماعي ) و ي متوفرة بنسبة (. )%74.3

نسبة توافر المعايير الخاصة بالمحتور لممعايير القومية لمتربية العممية (  ) NSESفي

محتور كتب المنهاج حيث ركز عم

مجاؿ عموـ الحياة ،مثؿ ( اغساس الجزيئي لموراثة -

الخمية – الطاقة والموارد)
أظهرت الدراسة عدـ وجود بعض المعايير الرئيسة لممعايير القومية لمتربية العممية مف

صؼ دراسي إل

آخر ،مثؿ معيار ( اغساس الجزيئي لموراثة – الخمية  -سموؾ الكائنات

الحية ) ،حيث وجدت المعايير في صفوؼ دراسية محددة فقط ،وأف ناؾ معايير نسبة توافر ا
متدنية ،مثؿ معايير العمـ مف منظور شخصي واجتماعي حيث بمىت نسبة توافر ا نسبة

(.)%40.9
أوصت الدراسة في ضوء النتائو التي توصمت إليها :بضرورة االستفادة مف المعايير

القومية لمتربية العممية في جميع مجاالتها في تطوير المنهاج الفمسطيني.
.5

دراسة درويش وانصيو (:)2012
دفت الدراسة إل

تقصي تحقؽ معايير جودة المحتور البريطانية ) (CFBTفي

محتور كتب العموـ في المرحمة اغساسية الدنيا بفمسطيف ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ المنهو

الوصفي التحميمي ،حيث قاـ الباحثاف باعداد وتحكيـ أداة تحميؿ المحتور اعتماداً عم

قائمة

المعايير البريطانية ) (CFBTالتي اعتمدتها بعض الدوؿ العربية ،وصممت منا جها في
ضوئها ،وتـ تحميؿ محتور كتب العموـ المستهدفة لمصفوؼ مف اغوؿ حت الرابع مف المرحمة

الدنيا.
وبعد التحميؿ اإلحصائي وحساب النسب المئوية ،تـ اإلجابة عم أسئمة الدراسة لتحديد

مدر توافر ذا المعايير في المرحمة ككؿ ،وفي كؿ سنة بصورة مفصمة ،حيث أظهرت النتائو
أف نسبة توافر معايير ) (CFBTالخاصة في محتور كتب عموـ المرحمة اغساسية الدنيا كانت
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مرتفعة نسبياً ،حيث بمىت ( )%87الخاصة في محتور كتب عموـ لمصفوؼ ( )4-1عم
اغبعاد الخمسة الرئيسة لممحتور بصورة متوازية نوعاً ما.

تم حساب النسب المئوية لمستوى التوافر في كل كتاب دراسي ،وىي كالتالي:
 -3تحقؽ في كتاب العموـ لمصؼ اغوؿ ( )32معيار مف أصؿ ( )32معيا اًر مف المعايير
المطموبة ،أي بنسبة ( ،)%100و ذا يعني أف الكتاب يتسـ بالجودة في ضوء معايير
).(CFBT

 -4تحقؽ في كتاب العموـ لمصؼ الثاني ( )34معيار مف أصؿ ( )42معيا اًر ،أي بنسبة
( ،)%81و ذا يعني أف الكتاب يتسـ بالجودة في ضوء معايير ).(CFBT

 -5تحقؽ في كتاب العموـ لمصؼ الثالث ( )39معيار مف أصؿ ( )45معيا اًر ،أي بنسبة
( ،)%86.8و ذا يعني أف الكتاب يتسـ بالجودة في ضوء معايير ).(CFBT

 -6تحقؽ في كتاب العموـ لمصؼ الرابع ( )37معيار مف أصؿ ( )49معيا اًر ،أي بنسبة
( ،)%75و ذا نسبة توافر مرضية السيما أف كثير مف المعايير الىائبة قد وردت مباشرة
في كتاب العموـ البحؽ (الصؼ الخامس).

.6

دراسة موسى ))2012
دفت الدراسة إل

تقويـ محتور كتب العموـ الفمسطينية واإلسػرائيمية لمػصؼ الرابع

اغساسي في ضوء معايير ( ،)TIMSSواستخدـ الباحث المنهو الوصفي ،وقدـ الباحث قائمة

بمعايير ( )TIMSS- 2011لمحتور منهاج العموـ ،حيث اشتممت عم ( )99معيا ار توزعػت
عمي ستة مجاالت و ي(عموـ الحياة ،العمػوـ الفيزيائيػة ،عمػوـ اغرض ،المعرفػة ،التطبيػؽ
واالستدالؿ) كما تـ بناء استبانة معايير ( )TIMSS- 2011لنفس المحتور باإلضافة إل قائمة

تحميؿ المحتور ،وتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية فتكونت مف( )211معمماً ومعممة مف

معممػي مبحث العموـ في المدارس الحكومية تـ كما اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية
فتكونت مف ( )30معمما ومعممة مف معممي مبحػث العموـ في المدارس التابعة لمدينة الناصرة

في الداخؿ المحتؿ ،كما تـ اختيار محتور كتاب العموـ الفمسطيني واإلسرائيمي لمصؼ الرابع
المذاف خضعا لعممية التحميؿ.

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائي من بينيا ما يمي:
أف نسب مجاالت المعايير لعموـ الحياة والعموـ الفيزيائية وعموـ االرض في محتور
منهاج العموـ الفمسطيني والعموـ اإلسرائيمي وكذلؾ نسب العمميات المعرفية ومجاالت أبعاد
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المعرفة نسب ضعيفة واير مرضية ،وكذلؾ تقويـ المنهاج مف قبؿ المعمميف بنسب ضعيفة

واير مرضية أيضاً.
.7

دراسة أردوغان وكاسجمو (:)Erdogan & Koseoglo, 2012
دفت الدراسة إل تحميؿ منا و الكيمياء والفيزياء واغحياء لمصؼ التاسع اغساسي في

ضوء معايير الثقافة العممية العالمية ،ولمعرفة ما إذا كانت لديها القدرة عم

محو اغمية

العممية لدر المواطنيف ،استخدـ الباحثاف المنهو الوصفي التحميمي ،وتمثمت عينة الدراسة
بمنا و الكيمياء والفيزياء واغحياء المقررة عم

طمبة الصؼ التاسع لمعاـ الدراسي

 2009/2008في تركيا ،تمثمت أداة الدراسة بأداة تحميؿ المحتور المكونة مف قائمة لمعايير
الثقافة العممية في عدة مجاالت تشمؿ (المعرفة العممية ،طبيعة العمـ ،العمـ كطريقة لمتفكير،
العبقة بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع) ،حيث تـ تحميؿ المحتور مف ثـ التأكد مف ثبات

التحميؿ بطريقة الثبات عبر اغفراد ،حيث كانت نسبة االتساؽ بيف المحمميف عالية ،وتـ حساب
التك اررات والنسب المئوية كمعالجات إحصائية ،وأظهرت النتائو أف ناؾ تركيز عم المعرفة

العممية في مجاؿ الكيمياء ،وطبيعة العمـ في منهاج الفيزياء واغحياء ،والعبقة بيف العمـ

والتكنولوجيا والمجتمع في المجاالت الثبثة ،بالنسبة لمجاؿ العمـ كطريقة لمتفكير لـ يكف له
نسبة كافية مف اال تماـ في المنا و الثبثة ،كما ظهرت بشكؿ جيد العبقة بيف العمـ

والتكنولوجيا والمجتمع ،وأوصت الدراسة بأ مية التركيز عم مجاؿ طبيعة العمـ بشكؿ أكبر في
المنا و الثبثة ،حت يصؿ المتعمميف إل القدر الكافي مف الثقافة العممية والتنور العممي.
.8

دراسة الغامدي (:)2012
دفت الدراسة إل

تقويـ محتور كتب العموـ المطورة بالصفوؼ الدنيا مف المرحمة

االبتدائية في ضوء معايير مختارة أعد ا الباحث لمعرفة مدر توافر قائمة المعايير بمحتور
كتب العموـ لممرحمة اغساسية الدنيا ،استخدـ الباحث المنهو الوصفي التحميمي لعينة الدراسة

المتضمنة في كتب العموـ لمصفوؼ الثبثة اغول  ،تـ إعداد أداة تحميؿ المحتور لتقويـ محتور
كتب العموـ لمصفوؼ الدنيا مف المرحمة االبتدائية في ضوء المعايير المختارة في المممكة العربية

السعودية ،وتـ التحقؽ مف صدؽ اغداة وثباتها بالطرؽ اإلحصائية المناسبة ،وقد استخدـ

الباحث التك اررات والنسب المئوية كأساليب إحصائية ،وتوصؿ الباحث إل

عدة نتائو و ي

تركيز محتور كتب العموـ موضع الدراسة عم مجاؿ العمـ كطريقة استقصاء بنسبة %67.4
في الكتب الثبثة اغول  ،وتدني نسبة مجاؿ العمـ والتكنولوجيا والعمـ مف منظور شخصي

واجتماعي ومجاؿ عموـ اغرض والفضاء حيث بمىت نسبتهـ عم التوالي (،)%4.2) ،)%5.2
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( )%3.5ويعتبر مجاؿ تاري العمـ وطبيعته اغقؿ توافر حيث بمىت نسبته ) ،(%0.3أوصت

الدراسة باعادة النظر في محتور ذا الكتب بما يكفؿ ورود ذا المعايير ،دواعداد الدورات
التدريبية لمعمميف ذا المرحمة إلكسابهـ أساليب إدارة المناقشة والحوار دواجراء التجارب
واغنشطة واالستراتيجيات المبنية عم االستقصاء وتوفير الظروؼ المناسبة الستخدامها ،تبصير
معممي العموـ بنتائو اغبحاث والدراسات التي تناولت تعميـ العموـ لبستفادة منها غنهـ ـ

منفذي عممية التطوير التربوي.
.9

دراسة المقيد ( :)2013
دفت الدراسة إل تحديد مستور جودة موضوعات عمـ الفمؾ المتضمنة في كتب العموـ

لممرحمة اغساسية ( )10-1في ضوء المعايير العالمية ،حيث اتبعت الباحثة المنهو الوصفي

التحميمي ،حيث تـ تحميؿ موضوعات عمـ الفمؾ لتمؾ المرحمة مف خبؿ أداة تحميؿ تـ بناؤ ا

باالعتماد عم معايير كؿ مف (والية كاليفورنيا – والية نيويورؾ – دولة كندا – دولة قطر –
معايير التمس) ،وتمثمت عينة الدراسة في موضوعات عمـ الفمؾ المتضمنة في كتب العموـ مف

الصؼ ( ،)10-1وتـ استخداـ التك اررات والنسب المئوية ،وأسفرت النتائو إل

تدني مستور

الجودة في درجة توافر المعايير العالمية في موضوعات عمـ الفمؾ لممرحمة ( )10-1عف
مستور الجودة المطموب ( ،)%70حيث توفرت المعايير بنسبة مقبولة تساوي (،)%61.92

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في كتب العموـ لممرحمة اغساسية وتطوير ا ،لتشمؿ

المعايير العالمية لعمـ الفمؾ وتضميف بعض الموضوعات التي اابت تماماً في بعض الصفوؼ.
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دراسة اللييدي (:)2012
دفت الدراسة تقويـ محتور مقررات العموـ لممرحمة االبتدائية في المممكة العربية

السعودية في ضوء متطمبات دراسة التوجهات الدولية لمرياضيات والعموـ (،)TIMSS-2011

حيث قاـ الباحث باستخداـ المنهو الوصفي التحميمي ،وقاـ ببناء قائمة غداة تحميؿ المحتور في
ضوء تمؾ المعايير موضع الدراسة وتأكد مف صدقها وثباتها بالطرؽ اإلحصائية المناسبة،

تمثمت عينة الدراسة بكتب العموـ لممرحمة االبتدائية ،وتـ استخداـ بعض اغساليب اإلحصائية

مثؿ معادلة ولستي لحساب الثبات والتكرارت والنسب المئوية والمتوسط الحسابي ،وتوصمت
النتائو إل أنه حصمت متطمبات مجاؿ الموضوعات عم نسبة متوسطة ،بينما مجاؿ العمميات

المعرفية حصمت عم نسبة مقبولة ،ومجاؿ المعرفة واالستقصاء العممي بنسبة كبيرة ،ولـ تتحقؽ

متطمبات صحة اإلنساف ومتطمبات إيجاد الحموؿ ومتطمبات تحميؿ وتفسير البيانات لتمؾ
المرحمة ،أوصت الدراسة باجراء مراجعة لمحتور كتب العموـ وتقويمها بصفة دورية مف ثـ
86

تطوير ا لمتوافؽ مع االتجا ات العالمية ،وضرورة تضميف متطمبات الموضوعات والعمميات

المعرفية لمعايير ) (TIMSSبما يتناسب مع تمؾ المرحمة.
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دراسة أبو ميادي ):(2011
دفت الدراسة إل

تحديد مهارات التفكير الناقد الواجب توافر ا في منهاج الفيزياء

لممرحمة الثانوية ،ومعرفة مدر توافر ذا المهارات في محتور منهاج الفيزياء ومدر اكتساب

الطمبة لها ،استخدـ الطالب المنهو الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة مف كتب الفيزياء
لممرحمة الثانوية لمعاـ الدراسي ( ،)2009/2008و( )400طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ

الحادي عشر بمحافظة ازة ،حيث تـ إعداد أداة تحميؿ المحتور المكونة مف قائمة مهارات

التفكير الناقد لتحميؿ محتور منهاج الفيزياء لممرحمة الثانوية و ي مهارات (االستنتاج ،ومعرفة
االفتراضات ،تقويـ المناقشات ،والتفسير ،االستنباط) وقد تـ عرضها عم

مجموعة مف

المحكميف لمتأكد مف صدقها ،كما تـ إعداد اختبا اًر لقياس مدر اكتساب الطمبة لمهارات التفكير

الناقد الموجودة في المحتور ،واستخداـ معامؿ االرتباط الداخمي لقياس صدؽ االتساؽ الداخمي،

وتـ استخداـ التك اررات والنسب المئوية واختبار (ت) كمعالجات إحصائية ،وتوصمت النتائو إل

أف مهارة االستنتاج حصمت عم نسبة ( )%32.7ومهارة معرفة االفتراضات وصمت إل نسبة

( )%20.8ومهارة تقويـ المناقشات حصمت عم نسبة ( )%11.5وحصمت مهارة التفسير عم
نسبة ( )%19.7بينما حصمت مهارة االستنباط عم

نسبة ( ،)%15.3أما بالنسبة الختبار

التفكير الناقد أف نسبة أداء أفراد العينة لبختبار تقع في المستور المتوسط والضعيؼ ،وأنه
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط أداء الطالبة في مستور مهارات التفكير الناقد في

محتػور منهاج الفػيزياء يعزر لعػامؿ الجنس (لصالح اإلناث) ،وفي ضوء النتائو السابقة أوصت
الدراسة باعادة النظر في منا و الفيزياء في فمسطيف لتعزيز تنمية مهارات التفكير الناقد ،وعقد
دورات تدريبية لمعممي الفيزياء تساعد ـ عم

تعزيز تنمية التفكير الناقد لدر الطمبة ،تعزيز

تنمية التعميـ التعاوني لدر الطمبة لما لها أثر في تنمية التفكير الناقد لدر الطمبة.
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دراسة بيمي كان و بوز(:)Belg Can &Boz,2011
دفت الدراسة إل

تقويـ مدر فهـ طمبة الصؼ الحادي عشر لممفا يـ المختمفة في

الكيمياء العامة في تركيا ،وذلؾ لتقييـ الطمبة الذيف يتمقوف منا و الكيمياء المنقحة والمبنية عم

أسس البنائية ،قد تمثمت عينة الدراسة مف  34طالب و 54طالبة مف طمبة الصؼ الحادي

عشر مف مدرستيف في مدينة اسبارتا في تركيا ،حيث استخدـ الباحثاف المنهو الوصفي
التحميمي ،ولتحقيؽ دؼ الدراسة قاما بتحديد المفا يـ الكيميائية الخاصة بالصؼ الحادي
87

عشر ثـ قاما باعداد اختبار لقياس مدر فهـ الطمبة لتمؾ المفا يـ ومدر تأثير ٍ
كؿ مف الجنس
والفصؿ الدراسي السابؽ عم

مدر فهـ الطمبة لممفا يـ ،اعتمدت الدراسة عم

برنامو

SPSSلتحميؿ النتائو باستخداـ طريقة تحميؿ التبايف الثنائي  two-way ANOVAفي تحميؿ

االختبار ،وحساب التك اررات والنسب المئوية ،أظهرت النتائو أف النسبة المئوية إلجابات الطمبة

عم االختبار تتراوح ما بيف ( )%75-%4.5و ذا يعني أف ناؾ ضعفاً في فهـ الطمبة لبعض

المفا يـ الكيميائية مثؿ (الصيغ الكيميائية – المعادالت – خواص الجزيئات – المحاليؿ –

خواص الذرات )..حيث بمغ عدد الناجحيف في االختبار سبعة مف الطمبة فقط ،والباقي كاف
تحت نسبة ) ،(%50كما أنه ليس ناؾ تأثير ٍ
لكؿ مف الجنس والفصؿ الدراسي السابؽ عم
مدر فهـ الطمبة لممفا يـ الكيميائية ،أوصت الدراسة بضرورة اغخذ بعيف االعتبار المفا يـ
البديمة لمطمبة أثناء تصميـ واقتراح البرامو التعميمية عند تطوير منا و الكيمياء ،كما ينبىي

تدريب معممي الكيمياء عم استراتيجيات تدريس البنائية وتطبيقاتها.
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دراسة الزىراني (:)2010
دفت الدراسة إل تقويـ محتور مقررات العموـ لممرحمة المتوسطة في ضوء متطمبات

دراسة التوجهات الدولية لمرياضيات والعموـ لمجاؿ محتور العموـ ( اغحياء الفيزياء  -الكيمياء

– عمـ اغرض – عمـ البيئة ) ،والمجاؿ المعرفي و االستقصاء العممي الواجب توافر ما في
محتور مقررات المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية التي تمثؿ بعينة الدراسة ،وتـ

اعتماد المنهو الوصفي التحميمي ،وتمثمت أداة الدراسة بأداة تحميؿ المحتور المتمثمة بمعايير

( )TIMSSلتمؾ المرحمة ،وتـ حساب التك اررات والنسب المئوية كمعالجات إحصائية ،وتوصمت
الدراسة إل

وجود قصور في محتور مقررات العموـ في المرحمة المتوسطة عند مقارنتها

بمتطمبات دراسة ( )TIMSSالرئيسية والفرعية ،ومهارات االستقصاء العممي ،وأوصت الدراسة
بضرورة تضميف مقررات عموـ تمؾ المرحمة بمتطمبات ( )TIMSSفي مجاؿ المحتور والمجاؿ

المعرفي ومهارات االستقصاء العممي ،ومراعاة معياري االستم اررية والتتابع في محتور مقررات
العموـ في المرحمة المتوسطة مف صؼ دراسي إل صؼ آخر.
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دراسة الشعيمي (:)2008

دفت ذا الدراسة تحميؿ محتور كتب العموـ المقررة عم

الصفوؼ مف الخامس

وحت العاشر مف التعميـ اغساسي في سمطنة ُعماف ،في ضوء معايير المحتور لمتربية العممية
في الواليات المتحدة اغمريكية بىرض معرفة مدر احتوائها أو تضمنها تمؾ المعايير .واستخدـ
المنهو الوصفي التحميمي وتـ االستعانة بقائمة المعايير اغمريكية لمتربية العممية لمحتور كتب
88

العموـ لمصفوؼ ( )10-5حيث استخدـ سبعة مف ذا المعايير ي :الدمو بيف المفا يـ
والعمميات ،والعمـ كاستقصاء ،والعموـ الفيزيائية ،والعموـ البيولوجية ،وعمـ اغرض والفضاء،

والعمـ مف المنظور الفردي واالجتماعي ،وتاري العمـ وطبيعته.
وكانت نتائو الدراسة كالتالي:

النسبة المئوية لمدر تضمف المعايير اغمريكية لمتربية العممية في كتب العموـ لمصفوؼ

مف الخامس وحت العاشر اغساسي بمىت ( ،)%31.11لمعيار الدمو بيف المفا يـ والعمميات
مف بيف باقي المعايير فحؿ بذلؾ في المرتبة اغول  ،وجاء معيار تاري العمـ وطبيعته في

المرتبة الثانية بفارؽ كبير عف المعيار السابؽ بنسبة ( ،)%20.39ويميه في المرتبة الثالثة

معيار العموـ الفيزيائية بنسبة ( ،)%15.02ثـ تبا معيار العموـ كاستقصاء بنسبة ()%13.49
في المرتبة الرابعة ،وجاء معيار العمـ مف المنظور الفردي واالجتماعي في المرتبة الخامسة

بنسبة ( ،)%8.60وحؿ معيار العموـ البيولوجية في المرتبة السادسة بنسبة ( ،)%7.96أما

معيار عمـ اغرض والفضاء فجاء في المرتبة السابعة واغخيرة بنسبة ( ،)%3.45وأوصت

الدراسة بضرورة مراعاة االتجا ات العالمية المعاصرة لمتربية العممية في عممية بناء وتطوير

منا و العموـ ،ومف بينها المعايير اغمريكية لمتربية العممية ،التي بدور ا تسهـ في رفع مستور
الثقافة العممية لدر الطبب ،كما أوص كذلؾ بمحاولة تضميف منا و العموـ لمتعميـ اغساسي

لمجاؿ اغرض والفضاء والسكاف والمصادر والبيئة ومجاؿ تاري اغرض بنسب أكبر عما و

موجود فعمياً وفي جميع الصفوؼ.
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دراسة المولو (: )2007
دفت الدراسة لتحديد مستور جودة موضوعات الفيزياء المتضمنة بكتب العموـ لممرحمة

اغساسية الدنيا وتضـ الصفوؼ اغوؿ والثاني والثالث والرابع في ضوء المعايير العالمية لمنا و

العموـ ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ ترجمة المعايير الخاصة بمحتور موضوعات الفيزياء National
 ،Science Education Standardوقامت الباحثة ببناء أداة تحميؿ محتور موضوعات
الفيزياء بكتب العموـ وأظهرت نتائو التحميؿ أف المعايير توفرت بكتاب العموـ لمصؼ اغوؿ

بنسبة ( ،)%33وبكتاب الصؼ الثاني بنسبة ( )%87وبكتاب الثالث بنسبة ( )%46وفي
الصؼ الرابع توفرت بنسبة ( )%100كما أظهرت النتائو أف كتب العموـ تضمنت موضوعات
إضافية زادت مف الكـ في المنا و ولـ تتناوؿ الموضوعات بالترتيب بصورة متدرجة كما أ ممت

مفهوـ المادة كمفهوـ فيزيائي أساسي ولـ يتـ تناوله بالصورة المناسبة ،وأوصت الدراسة باال تماـ
بتطوير منا و العموـ في المراحؿ اغساسية في ضوء المعايير العالمية لرفع كفاءة المنا و
89

لمواكبة التطور العممي والتكنولوجي واال تماـ بالكيؼ والعمؽ المعموماتي وحذؼ الموضوعات

اإلضافية.
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دراسة خطابة والشعيمي ()2007
دفت ذا الدراسة إل الكشؼ عف مدر مراعاة كتاب العموـ لمصؼ الخامس اغساسي

في اغردف لممعايير اغمريكية لكتب العموـ ولتحقيؽ أ داؼ الدراسة أعد نموذج لتحميؿ المحتور
إل

مجاالت المعايير القومية اغمريكية لكتب العموـ بعد ترجمته وعرضه عم

عدد مف

عد نموذجاً لتحميؿ الموضوعات
المحكميف مف ذور الخبرة واالختصاص لمحتور العموـ ،كما َ
العممية التي حددتها المعايير اغمريكية لمحتور العموـ ،وقد تـ حساب نسبة التوافؽ لمتحميؿ
وكايا لحساب التوافؽ ،وأظهرت النتائو أف المحتور يحتور عم

نسبة عالية بالموضوعات

المتضمنة ونسبة متدنية في تاري العمـ والتكنولوجيا والعمـ مف منظور شخصي واجتماعي
ومجاؿ وتاري العمـ وطبيعته ومجاؿ دمو مفا يـ العمـ وعممياته.

وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد مف التحميؿ عم كتب وصفوؼ أخرر.
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دراسة الشايع والعقيل (:)2006
دفت ذا الدراسة إل

معرفة مدر تحقؽ معايير المحتور مف رياض اغطفاؿ إل

الصؼ الرابع ( )k-4في مشروع المعايير القومية لمتربية العممية اغمريكية  ،NSESفي محتور
كتب العموـ بالمممكة العربية السعودية ،وذلؾ حسب المحاور اغساسية التالية :العمـ كطريقة

استقصاء ،العموـ الفيزيائية ،عموـ الحياة ،عموـ اغرض والفضاء ،العمـ والتقنية ،تاري وطبيعة
العمـ ،العمـ بأبعادا االجتماعية والفردية.
استخدـ الباحث المنهو الوصفي التحميمي  ،وكانت عينة الدراسة محتويات كتب العموـ

مف مرحمة الرياض حت الصؼ الرابع مف التعميـ اغساسي ،وتكونت أدوات الدراسة مف بطاقة
تحميؿ محتور تضمنت المعايير( )k-4في مشروع المعايير القومية لمتربية العممية اغمريكية

 ،NSESوتكونت اغداة مف عشريف معيار أساسي تتضمف سبعيف معيار فرعي ،لرؤية مدر
تحققها في محتور كتب العموـ وفؽ مقياس لدرجة التحقؽ مف ثبث درجات (متحقؽ بالكامؿ،

متحقؽ جزئيا ،اير متحقؽ).
وكانت النتائو كالتالي:

اتضح أف السبعيف معيار التي خضعت لمدراسة تحقؽ منها بشكؿ كامؿ()%26وتحقؽ

()%38.6بشكؿ جزئي ولـ يتحقؽ) )35.4في كتب العموـ ،لذا أوصت الدراسة بضرورة العناية

8:

برفع نسبة التحقؽ في ضوء معايير المحتور لمتربية العممية في الواليات المتحدة اغمريكية

بىرض معرفة مدر احتوائها أو تضمنها تمؾ المعايير.
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دراسة الشايع وشينان ()2006
دفت ذا الدراسة إل

الخامس االبتدائي إل

معرفة مدر مطابقة محتور كتب العموـ في الصفوؼ مف

الثاني متوسط في المممكة العربية السعودية لمعايير المحتور()8-5

بمشروع المعايير القومية لمتربية العممية اغمريكية ) (NSESلمحور العموـ الفيزيائية ومحور
عموـ الحياة ومحور عموـ اغرض والفضاء ،وكذلؾ التعرؼ عم الموضوعات التي تحتويها كتب
العموـ في تمؾ الصفوؼ في المممكة وال تتضمنها معايير المحتور ( )8-5بمشروع المعايير

القومية لمتربية العممية .وقد تتطمب تحقيؽ أ داؼ ذا البحث اإلطبع عم

المحتور ( )8-5في المحاور المستهدفة ثـ ترجمتها ،وتصميـ أداة البحث عم

قائمة معايير

يئة بطاقة

تحميؿ محتور تضـ قائمة بتمؾ المعايير ،وقياس صدقها وثباتها ومف ثـ تطبيقها عم

عينة

الدراسة.
وتوصؿ البحث إل عدد مف النتائو:


تحقؽ معايير المحتور ( )8-5بمشروع المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESفي

المحاور المستهدفة بشكؿ عاـ في كتب العموـ لمصفوؼ الدراسية المقابمة لهذا المرحمة

في المممكة العربية السعودية تحققاً كمياً بنسبة

( ،)%37.3ولـ تتحقؽ ( )%27.5مف ذا المعايير.


) ،)%35.5وتحققاً جزئياً بنسبة

تحقؽ معايير المحتور لمحور العموـ الفيزيائية تحققاً كمياً بنسبة ( ،)%66.7وبنسبة

)(40.9%في محور عموـ الحياة ،وبنسبة ) )%17.6في محور عموـ اغرض

والفضاء.


الموضوعات التي تحتويها كتب العموـ ولـ تتضمنها معايير المحتور ( )8-5في

مشروع ) (NSESلمحور العموـ الفيزيائية ي :تركيب المادة -حركة الجزيئات -أنواع
الموجات – التوازف -النفط في حياتنا ،ولمحور عموـ الحياة ي :تصنيؼ المخموقات

الحية -تركيب النباتات ووظائفها المتعددة -مـ يتكوف اذاؤنا ،بينما جميع موضوعات
محور عموـ اغرض والفضاء متضمنة في تمؾ المعايير بشكؿ كمي أو جزئي.

وأوصت الدراسة بضرورة تطبيؽ منهاج البيولوجي القائـ عم المعايير القومية اغمريكية
لمتربية العممية (. )NSES

;8
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دراسة ىاوري: )Haury( 2000
جاءت ذا الدراسة لتحميؿ كتب العموـ الحياتية ،لتحديد مدر تحقيقها غ داؼ تدريس

العموـ حسب المعايير الوطنية بالواليات المتحدة اغمريكية ( ،)NSESحيث تـ استخداـ تحميؿ
محتور المضموف والتي ركزت عم المواءمة بيف المعايير ومحتور كتب الجيولوجيا التي بمغ

عدد ا( )10كتب ،وكذلؾ أدلة المعمـ ،حيث تركز التحميؿ عم المجاالت التالية و ي ( ياكؿ
ووظائؼ الخمية ،مواد الطاقة والتحوالت ،اغساس الجزئي لموراثة) ،فقد بينت نتائو الدراسة أف
ذا الكتب قد أ ممت معظـ المفا يـ الهامة ،إذ ركزت عم

المعمومات السطحية بدال مف

المعمومات الهامة ،وأنه قد تـ عرض اغمثمة والتوضيحات لمطمبة بطريقة مجردة أكثر منها
مساعدة قميمة جدًا مف الكتب عند القياـ باجراء اغنشطة

حسية ،وأف الطمبة يحصموف عم
العممية.

التعقيب عمى دراسات المحور الفاني:
أشارت معظـ الدراسات السابقة إل تقويـ كتب العموـ لمراحؿ تعميمية مختمفة وفي ضوء

معايير عالمية متنوعة ،وذلؾ لموقوؼ عم
لتكوف مرجعاً دراسياً قائماً عم

نقاط القوة والضعؼ التي تحتويها منا و العموـ،

أساليب البحث العممي الصحيحة ليعتمد عميه القائميف عم

تطوير المنا و التعميمية مف أجؿ إنشاء أفراد متنوريف عمميا قادريف عم التعايش مع الظروؼ

البيئية المحيطة بهـ ،فيما يمي مقارنة لمدراسات السابقة بينهـ وبيف الدراسة الحالية ،وتوضيح ما

استفادته الباحثة مف ذا الدراسات.
بالنسبة ألغراض وأىدا

الدراسات السابقة:

تنوعت أاراض الدراسة مف حيث تحميؿ منا و العموـ في ضوء المعايير العالمية منها
مف اتخذت قائمة مف المعايير المشتركة بيف مجموعة مف الدوؿ والواليات العربية واغجنبية

وحممت المنهاج حسب تمؾ القائمة مثؿ دراسة (جودة )2014 ،و(المقيد ،)2013 ،بينما دراسة

(موس  )2012،و(الفهيدي )2012 ،اتخذا معايير ( )TIMSSبينما دراسة (نور )2013،و(أبو
حالوب )2012 ،اتخذا معايير(.)NSES
بالنسبة لمنيي الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة باستخداـ المنهو الوصفي التحميمي
ولكف اختمفت مع بعضها الذي أضاؼ المنهو التجريبي والمنهو البنائي كدراسة (جودة،

.)2014
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بالنسبة ألدوات الدراسة:
استخدمت معظـ الدراسات السابقة أداة تحميؿ المحتور المكونة مف قائمة المعايير التي

يتـ تحميؿ المحتور وفقاً لها ولكف بعضها أضاؼ االختبار كما في دراسة (جودة )2014 ،ومنها
مف استخدـ االستبانة باإلضافة لبختبار كدراسة (نور )2013 ،و(موس .)2012 ،

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي استخدمت أداة تحميؿ المحتور

المتمثمة بقائمة المعايير العالمية لمجموعة مف الدوؿ كدراسة (المقيد.)2013 ،
بالنسبة لمعينة المختارة :

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداـ محتور المنهاج كعينة

لمدراسة مثؿ دراسة (المقيد )2013 ،و(د ماف ،)2014 ،واتفقت أيضاً مع (أبو حالوب)2012،
في اختيار كتب المرحمة ( )12-9ولكف اختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي

استخدمت الطمبة كعينة لمدراسة باإلضافة إل

استخداـ المحتور مثؿ دراسة (جودة)2014 ،

ومنها مف استخدـ المعمميف كعينة لمدراسة مثؿ دراسة (نور )2013 ،و(موس .)2012 ،

بالنسبة لممعالجات اإلحصائية :
واتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة باستخداـ التك اررات والنسب المئوية

لمعالجة البيانات إحصائياً ،ولكف اختمفت مع بعضها كدراسة (جودة )2014 ،حيث استخدـ
اختبار  T-testلعينتيف مستقمتيف.
بالنسبة ألىم النتائي :
توصمت دراسة (جودة )2014 ،عم

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستور

الداللة ( )0.01≤αبيف متوسطات درجات التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لمفا يـ الوراثة وفهـ
طبيعة العمـ والقدرة عم حؿ المشكبت لصالح االختبار البعدي.
وتوصمت دراسة (المقيد )2013 ،إل نسبة احتواء المعايير العالمية في منا و العموـ

لموضوعات الفمؾ كانت بنسبة مقبولة تساوي( )%61.92و ي أقؿ مف مستور الجودة (.)%70

بينما توصمت دراسة (نور )2013 ،أف نسبة معايير ( )NSESلممرحمة ( )8-5في

محتور كتب العموـ ) ،(%41.2وتوصمت دراسة (موس  )2012 ،إل أف المعايير توفرت في
المنهو الفمسطيني بنسبة ( )%37.68وتوفرت في المنهو اإلسرائيمي بنسبة ( ،)%42وتوصمت

دراسة (أبو حالوب )2012 ،إل أف نسبة المعايير الخاصة بالمحتور توافرت في محتور منهاج
اغحياء بنسبة (.)%74.3
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وتوصمت دراسة (الفهيدي )2012 ،حصمت متطمبات مجاؿ الموضوعات عم

نسبة

متوسطة ،بينما مجاؿ العمميات المعرفية حصمت عم نسبة مقبولة ،ومجاؿ المعرفة واالستقصاء
العممي بنسبة كبيرة ،ولـ تتحقؽ متطمبات صحة اإلنساف ومتطمبات إيجاد الحموؿ ومتطمبات

تحميؿ وتفسير البيانات لتمؾ المرحمة.

أوجو االستلادة من دراسات المحور الفاني:
استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة بناء اإلطار النظري خاصة مراحؿ تطوير
معايير العموـ ،وأيضاً في اختيار منهو الدراسة وتحديد اغساليب اإلحصائية المستخدمة ،وكيفية
صيااة أداة تحميؿ المحتور وتنسيقها و كيفية إجراء عممية التحميؿ ،وكيفية تفسير النتائو.

 .3.3تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
يتضح جمياً مف خبؿ الدراسات السابقة ا تماـ الباحثيف بالمعايير التربوية ،دوايمانهـ

بأ ميتها في تحقيؽ الجودة في منا و العموـ ،وقد اشتممت الدراسات السابقة في محوريها عم

دراسات محمية فمسطينية ودراسات عربية (اغردف ،مصر ،السعودية ،وسمطنة عماف) ،ودراسات

أجنبية لدوؿ مثؿ (أمريكا ،الصيف ،تركيا ،وانجمترا) ،كما تبيف مف خبؿ عرض ذا الدراسات

تنوع المعايير التي تـ مف خبلها فحص منا و العموـ إال أنه عم حد عمـ الباحثة لـ تجد أي

دراسة عربية اعتمدت في دراستها عم

المعايير البريطانية الخاصة بمؤسسة ) (CFBTفي

تحميؿ وتقويـ وتطوير منا و الفيزياء ،وتميزت الدراسة الحالية بأنها أوؿ دراسة عربية –عم حد

عمـ الباحثة -التي اعتمدت في دراستها عم المعايير البريطانية ) (CFBTفي الفيزياء ،كما

تبيف مف خبؿ العرض لهذا الدراسات استخداـ الباحثوف أدوات مختمفة في دراساتهـ مثؿ:
استبانة ،وبطاقة مبحظة ،وأداة تحميؿ محتور ،بما يتبءـ مع طبيعة الدراسة والهدؼ منها ،كما
تبيف أف معظـ ذا الدراسات استخدمت المنهو الوصفي التحميمي ،و و نفس المنهو المستخدـ
في ذا الدراسة ،كما أف معظـ الدراسات السابقة استخدمت المعالجات اإلحصائية جداوؿ

التك اررات والنسب المئوية ،و ذا يتفؽ مع المعالجات المستخدمة في الدراسة الحالية.
.1.3.3أوجو التشابو بين الدراسات الحالية والدراسات السابقة :

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تحميؿ محتور مجاؿ مف مجاالت
العموـ و و منهاج الفيزياء كدراسة (المولو )2007 ،واختيار المعايير البريطانية ()CfBT

كدراسة (الىفري )2016 ،ودراسة (بدر ، )2015 ،كما اتفقت مع دراسة (أبو حالوب)2012 ،

94

في اختيار إحدر مجاالت محتور العموـ لممرحمة التعميمية ( )12-9حيث تـ اعتماد تقويـ

منهاج اغحياء لمصفوؼ ( )12-9كعينة لمدراسة.

اتفقت ذا الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في اختيار المنهو الوصفي التحميمي،

حيث تـ بناء أداة تحميؿ المحتور المتمثمة بالمعايير العالمية المشتركة بيف مجموعة مف الدوؿ

العربية واغجنبية مف ثـ تحميؿ المحتور حسب تمؾ المعايير.

كما اتفقت في اختيار اغساليب اإلحصائية مع العديد مف الدراسات السابقة والتي قامت

باستخداـ التك اررات والمتوسطات الحسابية لتحميؿ وتفسير النتائو كدراسة (د ماف)2014،
ودراسة (بف سعيد.)2011،
 .2.3.3أوجو االختال

بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في اختيار موضوعات الفيزياء لممرحمة

الثانوية ( )12-10وتقويمها حسب معايير الفيزياء البريطانية ( )CFBTالمعتمدة لدولة قطر
حػػيث اعػتمدت بعػض الد ارسػات عػم

قائمة معايػيػر واحػدة كػدراسة (بف سعيد،)2011 ،

وبعضها دمو بيف معايير لدولتيف كدراسة (شا يف ،)2011 ،ودراسة (الىفري)2016 ،
وبعضها اعتمد مجموعة مف الدوؿ المشتركة لمعايير موضوعات العموـ الحياتية كدراسة

(صالحة )2015 ،ولموضوعات عمـ الفمؾ كدراسة (المقيد )2013 ،ودراسة (جودة)2014 ،
لموضوعات العموـ الحياتية.

 .3.3.3استلادت الباحفة من الدراسات السابقة:
 صيااة أسئمة الدراسة.

 تحديد إجراءات الدراسة وخطوتها.
 بناء اإلطار النظري لمدراسة.

 اختيار منهو الدراسة المناسب.

 اختيار اغساليب اإلحصائية المناسبة
 تفسير نتائو الدراسة.

 التعرؼ عم بعض المراجع التي ساعدت الباحثة في تجميع معمومات خاصة بالدراسة.
 التعرؼ عم معايير الفيزياء البريطانية الخاصة بمؤسسة ( )CFBTوالمعايير العالمية.
 التعرؼ عم

خطوات التحميؿ وآلية التحميؿ وخطوات الدراسة المستخدمة في ذا

الدراسات واالستفادة منها في الدراسة الحالية.
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 التعرؼ عم المعالجات اإلحصائية المستخدمة في ذا الدراسات واالستفادة منها في
الدراسة الحالية.

 المسا مة في تفسير النتائو التي توصمت إليها الباحثة تفسي اًر عممياً وموضوعياً.
 تبيف مف الدراسات السابقة أف الدراسة الحالية ي اغول

عربياً – عم

حد عمـ

الباحثة -التي اعتمدت عم المعايير البريطانية ( )CFBTلتقويـ منهاج الفيزياء.

 .4.3.3ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابق:
 ا تمت الباحثة بتحميؿ وتقويـ منهاج الفيزياء لمصفوؼ ( )12-10في ضوء المعايير
البريطانية (.)CFBT

 اعتمدت أيضا عم

المعايير البريطانية ( )CfBTبمستوييها التأسيسي والمتقدـ أيضاً

غي مف مؤشراتها ،حيث قامت الباحثة بتنسيؽ قائمتي تحميؿ المحتور لكؿ
دوف استثناء ٍ

مستور عم حدة ،مف ثـ تحديد نسبة التوافر لمصفوؼ ( )12-10بشكؿ كمي ،ولكؿ
صؼ بشكؿ منفرد.

 تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة باعتماد ا عند تحميؿ موضوعات الفيزياء
لمصفوؼ موضع الدراسة في ضوئها ،مف ثـ تقويـ محتور منهاج الفيزياء في ضوء تمؾ
القوائـ ،وتحديد أيها أقرب لممنهاج الفمسطيني ،بينما اعتمدت الدراسات السابقة عم

قائمة تحميؿ واحدة عند القياـ بعممية التحميؿ.
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اللصل الرابع

الطريقة واإلجراءات

تعرض الباحثة في ذا الفصؿ توضيحا مفصبً لإلجراءات التي قامت بها لتنفيذ

الدراسة والتي تشمؿ منهو الدراسة ومجتمع الدراسة وعينة الدراسة وأدوات الدراسة المستخدمة

لجمع البيانات ،وصدؽ أداة الدراسة وثباتها ،واغساليب اإلحصائية المناسبة لمدراسة ،وفيما يمي

عرضاً توضيحياً لها :

 .1.4منيي الدراسة :

استخدمت الباحثة المنهو الوصفي التحميمي وذلؾ لتحميؿ محتور منهاج الفيزياء

لمصفوؼ العاشر والحادي عشر والثاني عشر في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTلتقييـ

منهاج الفيزياء ،و و المنهو اغنسب لتحقيؽ ذا الدراسة.

إف أسموب تحميؿ المحتور يستخدـ في تحميؿ المقررات الدراسية بهدؼ إصدار حكـ

بشأف توافؽ ذا المقررات الدراسية مع المعايير العممية لممنا و الدراسية(طعيمة.)84: 2004 ،

 .2.4مجتمع الدراسة :

تمثؿ مجتمع الدراسة مف محتور كتب الفيزياء الفمسطينية لمصفوؼ مف العاشر

اغساسي حت الثاني عشر والتي تـ تدريسها العاـ الدراسي (.)2016 – 2015

 .3.4عينة الدراسة :

تمثمت عينة الدراسة بجميع موضوعات الفيزياء المتضمنة بكتب الصفوؼ العاشر

اغساسي والحادي عشر والثاني عشر لممرحمة الثانوية بفمسطيف.

 .4.4أداة الدراسة :

استخدمت الباحثة في ذا الدراسة أداة تحميؿ المحتور في ضوء معايير (،)CFBT

وذلؾ لمبءمتها لتحقيؽ أ داؼ الدراسة ،واختارت الباحثة المعايير البريطانية موضوع الدراسة
حيث اعتمدتها قطر عند بناء منا جها الدراسية فهي تتميز بجودة بنائها عم

ومختصيف بالعموـ الطبيعية وبالمنا و وطرؽ التدريس.

أيدي خبراء

لتحديد مدر توافر المعايير الفرعية لكؿ محتور منهاج الفيزياء لكؿ صؼ مف

الصفوؼ( ،)12-10فقد حددت دراسة كؿ مف ( بف السعيد ( ، ) 2011 ،والز راني) 2010 ،
معيار التحميؿ كما يمي :

 -بدرجة كبيرة ()%100 - %75

 بدرجة متوسطة مف ( )% 50إل أقؿ مف ))%7598

 -بدرجة متدنية مف ) )% 25إل أقؿ مف ()%50

.5.4خطوات عممية البحث في ضوء المعايير البريطانية (:)CFBT

 .1.5.4قراءة المعايير البريطانية لمجاؿ عمـ الفيزياء الخاصة بالصفوؼ( )12-10لممستوييف
التأسيسي والمتقدـ قراءة دقيقة وبتمعف عدة مرات ،حيث تـ الحصوؿ عميها مترجمة مف موقع

المجمس اغعم لمتعميـ في قطر المتوافر عم شبكة االنترنت.

 .2.5.4الحصوؿ عم
(.(2016/2015

كتب الفيزياء لمصفوؼ ( )12-10الخاصة بالمنهاج الفمسطيني لعاـ

 .3.5.5القياـ بعممية تحميؿ المنهاج لمصفوؼ ( )12-10كؿ عم
البريطانية ( )CFBTلممستوييف التأسيسي والمتقدـ.

حدة في ضوء المعايير

 .4.5.4رصد نتائو التحميؿ ،حيث تـ تحديد توافر المؤشر وعدـ توافرا مف خبؿ جدوؿ

المعايير والمؤشرات ،بوضع عبمة (√) تحت خانة متوفر إذا تـ ذكر المؤشر ،وعبمة (√)
تحت خانة اير متوفر إذا لـ يتـ ذكرا .

 .5.5.4قياـ إحدر المعممات بعممية التحميؿ مف خبؿ مراجعة عدد تكرار المعايير الواردة فيها
لتحقيؽ الثبات.

 .6.5.4القياـ بالتأكد مف ثبات عممية التحميؿ بطريقتيف ،الثبات عبر اغفراد والثبات عبر
الزمف.

 .7.5.4حساب عدد المعايير المتوفرة ونسبة توفر ا مف خبؿ حساب عدد التك اررات لممؤشرات
الفرعية.

 .8.5.4حساب نسبة التوافر لكؿ معيار مف المعايير لكؿ صؼ عم حدة .
قائمة المعايير:

اتبعت الباحثة عدة خطوات لمحصوؿ عم الصورة النهائية لقائمة المعايير المستخدمة

لتحقيؽ أ داؼ الدراسة و ي كما يمي:

أوالً :الصورة األولية لقائمة المعايير:
تـ الحصوؿ عم

قطر والمتوفرة عم

قائمة المعايير البريطانية ( )CFBTمف كتاب معايير العموـ لدولة

موقع المجمس اغعم

بتاري 2015/12/25

لمتعميـ في قطر ،والمتوفرة عم

الموقع اإللكتروني

http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso
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قائمة المعايير :
لقد حصمت الباحثة عم قائمة المعايير البريطانية ( )CFBTوكانت مترجمة عم موقع

المجمس اغعم لمتعميـ في قطر ،فمـ يتـ ترجمتها مف قبؿ الباحثة ،ولكف قامت الباحثة بتنسيؽ

قائمة تحميؿ المحتور لمصفوؼ ( )12-10عمماً باف المعايير موزعة لكؿ صؼ عم حدة.
وتعرض الباحثة أداة التحميؿ في صورتها النهائية كما في الممحؽ (.)3( ،)2

فانياً :قائمة المعايير البريطانية ( ( )CFBTمستوى تأسيسي):

يئة بطاقة تحميؿ المحتور حيث تضـ القائمة

تـ بناء أداة تحميؿ المحتور اغول عم

معايير المحتور لمصفوؼ ( ) 12-10خاصة بالمعايير البريطانية ( مستور تأسيسي) مقسمة

لكؿ صؼ عم حدة.


الصؼ العاشر اغساسي يتكوف مف  5معايير رئيسية تضـ مجموعة مؤشرات الفرعية

عدد ا  36مؤشر.


الصؼ الحادي عشر يتكوف مف  5معايير رئيسية تضـ مجموعة مؤشرات الفرعية

عدد ا 31مؤشر.



الصؼ الثاني عشر يتكوف مف  4معايير رئيسية تضـ مجموعة مؤشرات الفرعية عدد ا

 27مؤشر.

جدول ))1.4

( )12-10لممعايير البريطانية ( )CFBTمستوى

عدد المعايير الرئيسية والمؤشرات اللرعية لمصلو

تأسيسي

المعايير الرئيسية

المؤشرات اللرعية

الص
العاشر اغساسي

5

36

الحادي عشر

5

31

الثاني عشر

4

27

وتـ بناء أداة تحميؿ المحتور الثانية عم

يئة بطاقة تحميؿ المحتور حيث تضـ القائمة

معايير المحتور لمصفوؼ ( ) 12-10خاصة بالمعايير البريطانية ( مستور متقدـ) مقسمة لكؿ
صؼ عم حدة.


الصؼ العاشر اغساسي يتكوف مف  7معايير رئيسية تضـ مجموعة مؤشرات فرعية

عدد ا  48مؤشر.

9:



الصؼ الحادي عشر يتكوف مف  7معايير رئيسية تضـ مجموعة مؤشرات فرعية



الصؼ الثاني عشر يتكوف مف  7معايير رئيسية تضـ مجموعة مؤشرات فرعية عدد ا

عدد ا  46مؤشر.
 50مؤشر.

جدول ()2.4

عدد المعايير الرئيسية والمؤشرات اللرعية لمصلو
الص

أ-

ىد

( )12-10لممعايير البريطانية ( )CFBTمستوى متقدم

المعايير الرئيسية

المؤشرات اللرعية

العاشر اغساسي

7

48

الحادي عشر

7

46

الثاني عشر

7

50

التحميل:

تهدؼ عممية التحميؿ إل تحديد مدر توافر المعايير البريطانية ( )CFBTوفؽ القوائـ
المعدة مسبقاً لمحتور موضوعات الفيزياء لمصفوؼ ) ،)12-10ورصد تك اررات كؿ قيمة في كؿ

معيار.

ب -عينة التحميل:
اختارت الباحثة كتب الفيزياء المقررة عم

طمبة الصفوؼ ( )12-10في المنهاج

الفمسطيني لعاـ (.(2016/2015
ت -فئات التحميل:

تمثؿ فئات التحميؿ في الدراسة الحالية قوائـ المعايير والمؤشرات الفرعية لممعايير

البريطانية التي تـ الحصوؿ عميها مف موقع يئة التعميـ في قطر ،والتي سيتـ تحميؿ محتور
موضوعات الفيزياء (موضع الدراسة) في ضوئها.
ث -وحدة التحميل :

توجد خمسة أنواع لوحدات التحميؿ و ي( :الكممة ،الموضوع أو الفكرة ،الشخصية،
الفقرة ،المفردة ،ومقياس المساحة أو الزمف) (طعيمة.)25:2004 ،

وقد تـ اختيار الفقرة كوحدة لمتحميؿ ،حيث تشير الباحثة إل أنه عبارة عف مجموعة مف

اغلفاظ والكممات التي تشير إل فكرة معينة ،أو بعض الرموز أو القوانيف أو اغشكاؿ أو الصور
أو اغنشطة التي تتعمؽ بفكرة معينة.
;9

ج -ضوابط عممية التحميل:
لكي تتـ عممية التحميؿ بشكؿ موضوعي ،البد مف وجود ضوابط تحكـ عممية التحميؿ،

وتتمثؿ الضوابط فيما يمي:

 تـ تحميؿ موضوعات منهاج الفيزياء لمصفوؼ ( )12-10في ضوء المعايير البريطانية(.)CFBT

 -اشتمؿ التحميؿ عم

التعريفات واغنشطة والقوانيف واغشكاؿ والرسومات والمسائؿ

الموجودة في المحتور.

 اشتممت عممية التحميؿ أسئمة الفصؿ وأسئمة الوحدة. -استخداـ بطاقة التحميؿ لرصد النتائو وتكرار كؿ وحدة وفئة تحميؿ.

ح -الصدق الظاىري لألداة:

قامت الباحثة بعرض أداة التحميؿ عم مجموعة مف المحكميف المختصيف بعمـ الفيزياء

والعموـ ،والمنا و وطرؽ التدريس ،وذلؾ إلبداء آرائهـ حوؿ أداة التحميؿ ومدر شمولية أداة
التحميؿ وعينته ووحدة التحميؿ وضوابط عممية التحميؿ لمتأكد مف صدؽ اغداة  ،حيث يقصد

بالصدؽ كما عرفه اغاا واغستاذ ) )104:2004مدر تحقيؽ اغداة لمىرض الذي أعدت مف
أجمه ،فتقيس ما أعدت لقياسه فقط ،وقد تـ إجراء التعديبت البسيطة حسب اقتراحات المحكميف

بخصوص الصيااة فقط  ،نظ اًر غنها معايير عالمية محكمة .انظر ممحؽ ( )1بأسماء قائمة

المحكميف.

خ -فبات أداة التحميل:
يقصد بثبات أداة التحميؿ أالحصوؿ عم

نفس النتائو عند تكرار عممية القياس

باستخداـ نفس اغداة في نفس الظروؼأ (اغاا ،)120:1997 ،حيث قامت الباحثة بالتأكد مف

ثبات عممية التحميؿ بطريقتيف:

أوالً :الفبات عبر األفراد:

قامت الباحثة بتحميؿ محتور كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني عشر في ضوء المعايير

البريطانية ( )CFBTلممستور التأسيسي ،وقامت مدرسة الفيزياء ( بة أبو عمرة) بتحميؿ نفس
المحتور في ضوء نفس المعايير ،ثـ قامت الباحثة باستخداـ معالة ولستي ) )Holistiلحساب

معامؿ الثبات عبر اغفراد.

معامل الفبات = عدد نقاط االتفاؽ(/عدد نقاط االتفاؽ  +عدد نقاط االختبؼ ) * 100

:2

والجدوؿ اآلتي يبيف نقاط االتفاؽ ونقاط االختبؼ بيف المحمميف ومعامؿ الثبات ،بعد

تحميؿ محتور كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني عشر في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT
لممستور التأسيسي.
جدول ()3.4

نتائي التحميل عبر األفراد لممستوى التأسيسي
المجال

تحميل الباحفة

تحميل المعممة

نقاط االتلاق

فيزياء فاني عشر

27

25

25

معامل الفبات

نقاط االختال

0.93

2

ويبيف الجدوؿ السابؽ معامؿ الثبات ( ،)0.93حيث تعتبر نسبة عالية تشير إل ثبات أداة
التحميؿ.

كما قامت الباحثة بحساب ثبات التحميؿ في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

لممستور المتقدـ ،حيث قامت الباحثة بتحميؿ محتور كتاب الفيزياء لمصؼ الحادي عشر في
ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTلممستور المتقدـ ،وقامت مدرسة الفيزياء ( بة أبو عمرة)
بتحميؿ نفس المحتور في ضوء نفس المعايير ،ثـ قامت الباحثة باستخداـ معالة ولستي

) )Holistiلحساب معامؿ الثبات عبر اغفراد.
جدول ()4.4

نتائي التحميل عبر األفراد لممستوى المتقدم
المجال

تحميل الباحفة

تحميل المعممة

نقاط االتلاق

فيزياء حادي عشر

46

42

42

نقاط االختال
4

معامل الفبات
0.91

ويبيف الجدوؿ السابؽ معامؿ الثبات ( ،)0.91حيث تعتبر نسبة مرتفعة تشير إل ثبات
أداة التحميؿ.

فانياً :الفبات عبر الزمن:

استخدمت الباحثة طريقة أخرر لحساب ثبات عممية التحميؿ و

الثبات عبر الزمف

حيث قامت الباحثة بتحميؿ محتور الفيزياء لمصؼ العاشر اغساسي الجزء الثاني في شهر
فبراير عاـ (2016ـ) في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTلممستور التأسيسي ،ثـ قامت

باعادة تحميؿ المحتور نفسه في شهر مارس عاـ (2016ـ) في ضوء المعايير البريطانية

( )CFBTلممستور التأسيسي ،ثـ قامت بحساب نسبة االتفاؽ بيف التحميميف باستخداـ معادلة
ولستي ) )Holistiالسابقة وتـ تمخيص نتائو التحميميف في الجدوؿ التالي:

:3

جدول ()5.4
نتائي التحميل عبر الزمن لممستوى التاسيسي
المجال

التحميل األول

التحميل الفاني

نقاط االتلاق

نقاط االختال

معامل الفبات

فيزياء عاشـر

36

39

36

3

0.92

فيزياء حادي عشر

31

33

31

2

0.94

فيزياء فاني عشر

27

30

27

3

0.90

المجموع

94

102

94

8

0.92

التحميؿ.

ويبيف الجدوؿ السابؽ معامؿ الثبات ( ،)0.92و ي نسبة مرتفعة تشير إل ثبات أداة
وقامت الباحثة بتحميؿ محتور الفيزياء لمصؼ الثاني عشر الجزء الثاني في شهر فبراير

عاـ (2016ـ) في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTلممستور المتقدـ ،ثـ قامت باعادة تحميؿ

المحتور نفسه في شهر مارس عاـ (2016ـ) في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTلممستور
المتقدـ ،ثـ قامت بحساب نسبة االتفاؽ بيف التحميميف باستخداـ معادلة ولستي ))Holisti
السابقة وتـ تمخيص نتائو التحميميف في الجدوؿ التالي:

جدول ()6.4

نتائي التحميل عبر الزمن لممستوى المتقدم
المجال

التحميل األول

التحميل الفاني

نقاط االتلاق

نقاط االختال

معامل الفبات

فيزياء عاشـر

48

51

48

3

0.94

فيزياء حادي عشر

46

50

46

4

0.92

فيزياء فاني عشر

49

52

49

3

0.94

المجموع

143

153

143

10

0.93

التحميؿ.

ويبيف الجدوؿ السابؽ معامؿ الثبات ( ،)0.93و ي نسبة مرتفعة تشير إل ثبات أداة

 .6.5خطوات الدراسة :

 .1.6.5االطبع عم

اغدب التربوي والدراسات السابقة العربية واغجنبية في مجاؿ تقويـ

العموـ بشكؿ عاـ ومجاؿ الفيزياء بشكؿ خاص.

 .2.6.5الحصوؿ عم المعاييرالبريطانية ( )CFBTلممستوييف التأسيسي والمتقدـ المترجمة
مف الموقع الرسمي لهيئة التعميـ في قطر المتوافر عم شبكة االنترنت.

:4

 .3.6.5إعداد أدوات الدراسة (بطاقات تحميؿ المحتور) وفقاً لقائمة المعايير البريطانية
( )CFBTالخاصة بالصفوؼ( )12-10لممستوييف التأسيسي والمتقدـ.

 .4.6.5القياـ بعممية تحميؿ موضوعات الفيزياء لممنهاج الفمسطيني الصفوؼ ( )12-10مف
خبؿ بطاقات التحميؿ المعدة.

 .5.6.5رصد نتائو التحميؿ.

 .6.6.5القياـ بحساب معامؿ الثبات مف خبؿ معادلة وليستي (عبر اغفراد وعبر الزمف).
 .7.6.5معالجة نتائو التحميؿ إحصائياً باستخداـ التك اررات والنسب المئوية.
 .8.6.5عرض النتائو ومناقشتها وتفسير ا.

 .9.6.5تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء النتائو التي تـ التوصؿ إليها.

.7.5المعالجات اإلحصائية:
•
•
•

استخدمت الباحثة مجموعة مف اغساليب اإلحصائية و ي:

التك اررات :تمثؿ عدد المؤشرات التي تـ احتوائها في محتور موضوعات الفيزياء
لمصفوؼ (.)12-10

النسب المئوية :تمثؿ مدر توافر المؤشرات الفرعية لممعايير موضع الدراسة في محتور

المنهاج الفمسطيني لمصفوؼ (.)12-10

معادلة ولستي ) :)Holistiتـ استخدامها لحساب معامؿ الثبات عبر اغفراد ،ومعامؿ

الثبات عبر الزمف.

:5



الفصل اخلامض
نتائج الدراشة ومناقشتها
 ىدائةةةج ألئ ةةةر ات لةةةةةر
 م خةةةةةةةةص ىدائج ات لر ومياقشدها
 تىصًةةةةةةا
 مك حةةةةةةا



ات لةةةةةةةر ومياقشدها
ات لةةةةةةةر

اللصل الخامس

نتائي الدراسة ومناقشتيا
يتضمف ذا الفصؿ عرض النتائو التي تـ التوصؿ إليها وتحميمها ومناقشتها وتفسير ا

في ضوء تحميؿ محتور موضوعات الفيزياء لمصفوؼ ( )12-10في فمسطيف في ضوء
المعايير البريطانية (.)CFBT
نتائي السؤال األول ومناقشتو وينص عمى :

 .1ما معايير( )CFBTالتي يمكن في ضوئيا تقييم منياج الليزياء لممرحمة الفانوية

لمصلو

( )12-10بقطاع غزة؟

قائمة المعايير البريطانية

لإلجابة عف السؤاؿ اغوؿ قامت الباحثة بالحصوؿ عم

( )CFBTلمصفوؼ( )12-10مف المجمس اغعم لمتعميـ( .)2004معايير العموم لدولة قطر
والمتوفرة عم الموقع االلكتروني
http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso

حيث قامت الباحثة بتنسيؽ المعايير لممستوييف التأسيسي والمتقدـ ومراجعتها وتحكيمها

انظر الممحؽ ( )1وعمؿ بطاقة تحميؿ المحتور لكؿ صؼ منفرد عف الصفوؼ اغخرر لكؿ
مستور حسب تمؾ المعايير ،فقد احتوت بطاقة التحميؿ اغول

الرئيسية والمؤشرات الفرعية لممستور التأسيسي:

عم

مجموعة مف المعايير



الصؼ العاشر اغساسي يتكوف مف  5معايير رئيسية تضـ مجموعة مف المؤشرات



الصؼ الحادي عشر يتكوف مف  5معايير رئيسية تضـ مجموعة مف المؤشرات الفرعية

الفرعية عدد ا  36مؤشر.
عدد ا 31مؤشر.



الصؼ الثاني عشر يتكوف مف  4معايير رئيسية تضـ مجموعة مف المؤشرات الفرعية
عدد ا  27مؤشر.

ومف ثـ تجهيز البطاقة لعممية التحميؿ.

واحتوت بطاقة التحميؿ الثانية عم مجموعة مف المعايير الرئيسية والمؤشرات الفرعية

لممستور المتقدـ كما و موضح في جدوؿ).)2.4


الصؼ العاشر اغساسي يتكوف مف  7معايير رئيسية تضـ مجموعة مف المؤشرات

الفرعية عدد ا  48مؤشر.
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الصؼ الحادي عشر يتكوف مف  7معايير رئيسية تضـ مجموعة مف المؤشرات الفرعية



الصؼ الثاني عشر يتكوف مف  7معايير رئيسية تضـ مجموعة مف المؤشرات الفرعية

عدد ا  46مؤشر.
عدد ا  50مؤشر.

ومف ثـ تجهيز البطاقة لعممية التحميؿ.
إجابة السؤال الفاني ومناقشتو وينص عمى:

من صلو

ما مدى توافر معايير( )CFBTبمنياج الليزياء في كل ص

( )12-10بقطاع غزة ؟

المرحمة الفانوية

لإلجابة عف السؤاؿ الثاني قامت الباحثة بتحميؿ محتور كتب الفيزياء لمصفوؼ (12-

 )10لممنهاج الفمسطيني في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTلممستوييف التأسيسي والمتقدـ.
اوالً :المستوى التأسيسي:

تناولت الباحثة في ذا المحور نتائو الدراسة التي توصمت لها بعد تحميؿ محتور

منهاج الفيزياء الفمسطيني لمصفوؼ ( )12-10في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTلممستور
التأسيسي ثـ قامت الباحثة بحساب التك اررات والنسب المئوية ،وأسفرت النتائو عما يأتي:
جدول ()1.5

نتائي تحميل محتوى منياج الليزياء لمص

العاشر في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى تأسيسي)

ـ

المعيار

1

يقيس ويعالو الكميات الفيزيائية ويتعامؿ مع وامش

عدد

عدد

النسبة المئوية

ترتيب المؤشر

المؤشرات

المؤشرات

لممؤشر مع كل

4

3

%8.3

2

2

يفهـ الميكانيكا والكيناماتيكا ( عمـ الحركة )

6

2

%5.6

3

3

يفهـ طبيعة المادة

9

7

%19.4

1

4

يفهـ خصائص الموجات ويعرؼ أف الصوت و شكؿ

8

0

0

0

9

0

0

0

36

12

%33.3

اللرعية

الخطأ والشؾ في نتائو االختبارات العممية

مف أشكاؿ الموجات
5

يفهـ المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية
والكهرومىناطيسية
المجموع
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المتوفرة

المؤشرات

األعمى تكرار

يتضح مف الجدوؿ ( )1.5أف معيار طبيعة المادة حصؿ عم أعم نسبة (،)%19.4

ويميه معيار الكميات الفيزيائية في نتائو االختبارات العممية فكانت نسبته ( ، )%8.3ويميه
معيار الميكانيكا والكيناماتيكا (عمـ الحركة) حصؿ عم أدن نسبه ( ،)%5.6بينما لـ يرد أي
مؤشر لمعيار خصائص الموجات وأشكالها وكذلؾ معيار فهـ المبادئ اغساسية لمكهرباء

الساكنة ،حيث توافر  12مؤشر مف أصؿ  36مؤشر لمنهاج الصؼ العاشر اغساسي.
تعزر تمؾ النتائو إل

أف العديد مف الموضوعات السابقة التي لـ ترد في الصؼ

العاشر قد ورد ذكر ا في صفوؼ عميا كما في معيار خصائص الموجات ومعيار المبادئ
اغساسية لمكهرباء الساكنة الذي ورد ذكرا في منهاج الحادي عشر والثاني عشر في فمسطيف،

حيث بمىت النسبة الكمية لممعايير البريطانية في منهاج الفيزياء لمصؼ العاشر ( (%33.3و ي

نسبة متدنية.

كما أف ناؾ العديد مف موضوعات الفيزياء التي وردت في الصؼ العاشر الفمسطيني

لـ ترد في مؤشرات المعايير البريطانية لمصؼ العاشر والمتمثمة في:
-

يوضح المقصود بمفا يـ الحركة اال ت اززية ،الحركة التوافقية البسيطة ،الحركة الدائرية

-

يمثؿ بيانياً الحركة اال ت اززية.

المنتظمة ،السعة ،الزمف الدوري ،التردد.
-

يقيس تسارع الجاذبية اغرضية باستخداـ البندوؿ البسيط.

-

يحؿ مسائؿ عددية عم الحركة اال ت اززية ،والحركة الدائرية المنتظمة.

-

يبيف العبقة بيف الحركة الدائرية المنتظمة والحركة التوافقية البسيطة.

-

يوضح مفهوـ الشىؿ الفيزيائي.

-

يحسب الشىؿ الذي تبذله القوة الثابتة في مقدار ا واتجا ه.

-

قياس الح اررة النوعية لمادة صمبة بتجربة.

-

حؿ مسائؿ عددية عم االتزاف الحراري.

-

قياس الح اررة الكامنة لإلنصهار.

-

تمثيؿ العبقة بيانياً بيف سرعة الجسـ والزمف.

حؿ مسائؿ رياضية عم السرعة والتسارع.

وفيما يمي عرض لنتائو تحميؿ التك اررات والنسب المئوية لمحتور منهاج الفيزيػاء لمصػؼ

العاش ػػر ف ػػي ض ػػوء المع ػػايير البريطاني ػػة (( )CFBTمس ػػتور تأسيس ػػي) وك ػػذلؾ النس ػػب المئوي ػػة
لتك اررات الصفوؼ ((12-10
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جدول ()2.5

التك اررات والنسب المئوية لمحتوى منياج الليزياء لمص

العاشر في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى تأسيسي)

عدد المؤشرات اللرعية المتوفرة في محتوى منياج الليزياء
لمص

عدد

العاشر في فمسطين في ضوء المعايير البريطانية
()CFBT

المؤشرات
المعيار

م

اللرعية

لممعايير

التك اررات

البريطانية

في الص

()CFBT

1

2

يقيس ويعالو الكميات الفيزيائية ويتعامؿ
مع

وامش الخطأ والشؾ في نتائو

االختبارات العممية

يفهـ الميكانيكا والكيناماتيكا

(عمـ الحركة )

 3يفهـ طبيعة المادة
4
5

يفهـ خصائص الموجات ويعرؼ أف
الصوت و شكؿ مف أشكاؿ الموجات

يفهـ المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة
والمىناطيسية والكهرومىناطيسية

النسبة الكمية لممعايير

العاشر

التك اررات
في

الصلو
((12-10

النسبة

النسبة

المئوية

المئوية

لتك اررات

لتك اررات

الص

الصلو

العاشر

((12-10

4

3

3

%75

%75

6

2

6

%33.3

%100

9

7

8

%77.8

%88.9

8

0

2

0

%25

9

0

9

0

%100

36

12

28

%33.3

%77.8

يتبيف مف الجدوؿ ( )2.5أف النسبة الكمية لمحتور منهاج الفيزياء لمصؼ العاشر في
فمسطيف في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTبمىت ( )%33.3و

نسبة منخفضة ،بينما

بمىت نسبة المعايير البريطانية ( )CFBTفي الصفوؼ ( (12-10بفمسطيف ( )%77.8و ي

نسبة مرتفعة.

و ناؾ بعض مؤشرات المعايير البريطانية لمصؼ العاشر وردت في صفوؼ عميا

وتتمثؿ في:
-

معيار الميكانيكا والديناميكا (عمـ الحركة) حيث ورد أربع مؤشرات مف أصؿ ست مؤشرات

-

مؤشر التعرؼ إل القوة التي تؤثر عم جسـ ما قد تسبب تشوا الجسـ أو تىير في سرعته

في محتور منهاج الصؼ الحادي عشر ولـ ترد في منهاج الصؼ العاشر الفمسطيني.
المتجهة ظهر في الصؼ الحادي عشر.

::

جسـ ما ومحصبتها ،وتحميؿ القور إل

-

مؤشر تحديد القور المؤثرة عم

-

مؤشر معرفة نوعية قور االحتكاؾ والتمييز بيف االحتكاؾ السكوني واالحتكاؾ الحركي

-

مؤشر تحديد العوامؿ المؤثرة عم االحتكاؾ ويستخدـ مفهوـ معامؿ االحتكاؾ السكوني،

وضع االتزاف ظهر في الصؼ الحادي عشر.

مركباتها في

ظهر في الصؼ الحادي عشر.

ومفهوـ االحتكاؾ الحركي ظهر في الصؼ الحادي عشر.
-

مؤشر التمييز بيف الموجات المستعرضة والموجات الطولية ورد في الصؼ الحادي عشر.

-

مؤشر استخداـ الحركة الجزيئية لضىط الموائع (حركة الجزيئات العشوائية) وردت في

-

مؤشرات معيار المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية والكهرومىناطيسية حيث

الصؼ الحادي عشر.

ورد أربع مؤشرات في الصؼ الحادي عشر وخمس مؤشرات في الصؼ الثاني عشر.
-

معيار خصائص الموجات حيث ناؾ ست مؤشرات مف أصؿ ثماني مؤشرات لـ ترد في

أي صؼ مف الصفوؼ ).)12-10

وفيما يمي عرض نتائو تحميؿ محتور منهاج الفيزياء لمصؼ الحادي عشر في ضوء

المعايير البريطانية (( )CFBTمستور تأسيسي)
نتائي تحميل محتوى منياج الليزياء لمص
م

جدول ()3.5

الحادي عشر في ضوء المعايير البريطانية (( )CFBTمستوى

المؤشر

تأسيسي)
عدد

عدد

النسبة المئوية

ترتيب

المؤشرات

المؤشرات

لممؤشر مع كل

المؤشر

اللرعية

المتوفرة

المؤشرات

األعمى تكرار

1

يفهـ العبقات بيف القور والحركة.

8

6

%19.4

1

2

يفهـ الفيزياء الح اررية.

7

3

%9.6

2

3

يتعرؼ عم الضوء والبصريات.

8

2

%6.5

 3مكرر

4

يفهـ المبادئ االساسية لمتيارات الكهربائية

4

0

0

-

5

يستخدـ أدوات إلكترونية في دوائر تحكـ عممية.

4

2

%6.5

 3مكرر

31

13

%41.9

(الكهرباء المتحركة)

المجموع

نبحظ مف الجدوؿ ) )3.5أف أعم

نسبة لممعايير في الصؼ الحادي عشر كانت

لمعيار العبقات بيف القور والحركة حيث بمىت ) ،)%19.4ويميه معيار الفيزياء الح اررية

;:

فكانت نسبته ( ،)%9.6ويميه معيار الضوء والبصريات فكانت له أدن نسبة ( ،)%6.5وكذلؾ
معيار استخداـ اغدوات االلكترونية كانت نسبته أيضاً ( ،)%6.5بينما لـ يرد أي مؤشر لمعيار

الكهرباء المتحركة  ،حيث توافر  13مؤشرات مف أصؿ  31مؤشر لمنهاج الصؼ الحادي

عشر اغساسي ،وكانت النسبة الكمية لممعايير البريطانية في منهاج الفيزياء لمصؼ الحادي

عشر ( (%41.9و ي نسبة متدنية.

بالنسبة لنتػائو تحميػؿ التكػ اررات والنسػب المئويػة لمحتػور منهػاج الفيزيػاء لمصػؼ الحػادي

عش ػ ػر فػ ػػي ضػػػوء المعػ ػػايير البريطانيػ ػػة ( )CFBTوكػػػذلؾ التك ػ ػ اررات والنس ػػب المئويػ ػػة الصػ ػػفوؼ

(( (12-10مستور تأسيسي) فقد تـ تنظيمه في الجدوؿ التالي:
جدول ()4.5

التك اررات والنسب المئوية لمنياج الليزياء لمص

الحادي عشر في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى تأسيسي)

عدد المؤشرات اللرعية المتوفرة في محتوى منياج الليزياء
لمص

عدد

البريطانية ()CFBT

المؤشرات
م

المعيار

الحادي عشر في فمسطين في ضوء المعايير
النسبة

اللرعية

لممعايير

التك اررات

التك اررات

المئوية

الحادي

الصلو

الص

في الص

البريطانية
()CFBT

في

لتك اررات

النسبة
المئوية

لتك اررات
الصلو

عشر

((12-10

الحادي

1

يفهـ العبقات بيف القور والحركة

8

6

8

%75

%100

2

يفهـ الفيزياء الح اررية

7

3

5

%42.8

%71.3

3

يتعرؼ عم الضوء والبصريات

8

2

2

%25

%25

4

0

4

0

%100

4

2

2

%50

%50

31

13

21

%41.9

%67.7

4
5

يفهـ المبادئ االساسية لمتيارات
الكهربائية (الكهرباء المتحركة)

يستخدـ أدوات إلكترونية في دوائر

تحكـ عممية

المجموع

عشر

((12-10

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة توافر محتور منهاج الفيزياء لمصؼ الحادي عشر

في فمسطيف في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTمستور تأسيسي بمىت ( (%41.9و ي
نسبة متدنية ،بينما كانت نسبة التوافر لمصفوؼ ( (12-10في فمسطيف بمىت ( )%67.7و ي

نسبة متوسطة ،وتعزر تممؾ النتائو إل

أف العديد مف الموضوعات السابقة التي لـ ترد في
;2

الصؼ الحادي عشر قد ورد ذكر ا في صؼ أعم كما في معيار لمكهرباء المتحركة الذي ورد

ذكرا بشكؿ مفصؿ في منهاج الثاني عشر في فمسطيف ،وكذلؾ ورد معيار الضوء والبصريات

في مرحمة إعدادية سابقة ( الصؼ الثامف).

و ناؾ بعض مؤشرات لمعايير في الصؼ الحادي عشر لـ تظهر في أي صؼ مف

الصفوؼ مثؿ مؤشرات معيار الفيزياء الح اررية و :


معرفة أف الح اررة تنتقؿ بالحمؿ وبالتوصيؿ واإلشعاع وشرح االنتقاؿ بداللة حركة



معرفة أسباب تيارات الحمؿ في الهواء وفي الماء وتأثير ا عم المناخ واغحواؿ الجوية.

الجزيئات.


معرفة أف الح اررة يمكف أف تشع عبر الفراغ وأف ح اررة الشمس تصؿ إل اغرض بهذا



كذلؾ فقد وردت جميع مؤشرات معيار الكهرباء المتحركة في الصؼ الثاني عشر ولـ



ورد معيار استخداـ أدوات إلكترونية في دوائر تحكـ عممية في الصؼ الحادي عشر

الطريقة.

ترد في الصؼ الحادي عشر.

ولـ ترد في الصؼ العاشر أو الثاني عشر

كما أف ناؾ العديد مف موضوعات الفيزياء التي وردت في الصؼ الحادي عشر

الفمسطيني لـ ترد في مؤشرات المعايير البريطانية لمصؼ الحادي عشر والمتمثمة في:
-

تمثيؿ الكميات المتجهة بالرسـ.

-

التعرؼ عم مفهوـ جمع المتجهات.

-

تحميؿ الكمية المتجهة إل مركبتيها في المستور الديكارتي.

-

جمع الكميات المتجهة عف طريؽ جمع مركباتها.

-

التعرؼ عم مفهوـ ضرب المتجهات.

-

حؿ أمثمة عددية باستخداـ جبر المتجهات.

-

التعرؼ عم مفهوـ كؿ مف الشىؿ والطاقة والقدرة.

-

حساب شىؿ قوة ثابتة رياضياً.

-

حساب الشىؿ المختزف في نابض.

-

استنتاج العبقة بيف الشىؿ المبذوؿ عم جسـ والتىير في طاقة حركته.

-

استنتاج العبقة بيف الشىؿ المبذوؿ عم جسـ والتىير في طاقة وضعه.
التعرؼ عم نظرية الشىؿ والطاقة.

;3

-

حساب طاقة الوضع المرونية المختزنة في الزنبرؾ.

-

التعرؼ عم قانوف حفظ الطاقة الميكانيكية.

-

حؿ مسائؿ عددية عم قانوف حفظ الطاقة .

-

اشتقاؽ قانوف معدؿ القدرة.

-

التمييز بيف معدؿ القدرة والقدرة المحظية.

-

التعرؼ عم الحركة التوافقية البسيطة ،وتميز ا عف اير ا مف أنماط الحركة اغخرر.

-

التعرؼ عم مفهوـ السرعة الزاوية.

-

التعبير عف الحركةالتوافقية البسيطة بصورتها الرياضية.

-

حؿ مسائؿ بسيطة عم الحركة التوافقية البسيطة.

-

تعريؼ اغمواج الكهرومىناطيسية.

-

التحقؽ مف التداخؿ لءمواج الضوئية.

-

المقصود بالحركة البراونية .

-

فروض نظرية الحركة الجزيئية.

-

تعريؼ الىاز المثالي.

-

استنتاج العبقة بيف ضىط الىاز المثالي وحجمه.

-

ذكر قانوف الىاز المثالي واستخدامه في حؿ مسائؿ عددية.

-

استنتاج العبقة بيف ضىط الىاز المثالي ودرجة ح اررته.

-

استنتاج العبقة بيف درجة حرارة الىاز المثالي وحجمه.

-

تفسير بعض الظوا ر الطبيعية باالعتماد عم نظرية الحركة الجزيئية لمىازات.

-

تعريؼ الشحنة الكهربائية ،وأنواعها.

-

مفهوـ القوة الكهربائية.

-

التوصؿ إل قانوف كولوـ.

-

تطبيؽ قانوف كولوـ في حؿ مسائؿ عددية.

وفيما يمي عرض نتائو تحميؿ محتور منهاج الفيزياء لمصؼ الثاني عشر في ضوء

المعايير البريطانية (( )CFBTمستور تأسيسي)
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نتائي تحميل محتوى منياج الليزياء لمص

جدول ()5.5

الفاني عشر في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى تأسيسي)

م
المؤشر

عدد

عدد

المؤشرات

المؤشرات

اللرعية

المتوفرة

النسبة

ترتيب

المئوية

المؤشر

لممؤشر مع

األعمى

كل المؤشرات

تكرار

1

يفهـ العبقة بيف الشىؿ والطاقة والقدرة

5

0

0

-

2

يفهـ خصائص الموجات

6

0

0

-

3

الحث الكهرومىناطيسي

7

5

%18.5

2

4

يفهـ المبادئ االساسية لمفيزياء الذرية

9

6

%22.2

1

27

11

%40.7

والنووية الحديثة

المجموع

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أعم

نسبة لممعايير في الصؼ الثاني عشر كانت

لمعيار المبادئ اغساسية لمفيزياء الذرية والنووية الحديثة حيث بمىت ) )%22.2حيث كاف
اغعم تك ار اًر ويميه معيار الحث الكهرومىناطيسي ونسبته ( (%18.5وكاف اغقؿ تك ار ًار ،بينما
لـ يرد أي مؤشر لمعيار العبقة بيف الشىؿ والطاقة والقدرة ،وكذلؾ معيار خصائص الموجات

لـ يرد له أي مؤشر في منهاج الفيزياء لمصؼ الثاني عشر الفمسطيني ،حيث توافر  11مؤشر

مف أصؿ  27مؤشر لمعايير الصؼ الثاني عشر.

وفيما يمي عرض التك اررات والنسب المئوية محتور منهاج الفيزياء لمصؼ الثاني عشر

في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTوكذلؾ التك اررات والنسب المئوية الصفوؼ ((12-10
(مستور تأسيسي)
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جدول()6.5

التك اررات والنسب المئوية لمنياج الليزياء لمص

الفاني عشر في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى تأسيسي)

عدد المؤشرات اللرعية المتوفرة في محتوى منياج الليزياء
لمص

عدد

الفاني عشر في فمسطين في ضوء المعايير
البريطانية ()CFBT

المؤشرات
المعيار

م

اللرعية

لممعايير

البريطانية

التك اررات

التك اررات

النسبة

النسبة

في

في

المئوية

المئوية

الفاني

((12-

الص

()CFBT

عشر

يفه ػ ػػـ العبق ػ ػػة ب ػ ػػيف الش ػ ػػىؿ والطاق ػ ػػة

1

الصلو
10

لتك اررات
الص

الفاني

عشر

لتك اررات
الصلو

((12-10

5

0

4

0

%80

2

يفهـ خصائص الموجات

6

0

4

0

%66.7

3

الحث الكهرومىناطيسي

7

5

6

%71.4

%85.7

9

6

8

%66.7

%88.9

27

11

22

%40.7

%81.4

والقدرة

يفهـ المبادئ االساسػية لمفيزيػاء الذريػة

4

والنووية الحديثة

المجموع

في ضوء النتائو السابقة يتبيف لنا أف نسبة توافر محتور منهاج الفيزياء لمصؼ الثاني

عشر في فمسطيف في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTبمىت ( (%40.7و ي نسبة متدنية،
بينما كانت نسبة التوافر لمصفوؼ ( (12-10في فمسطيف بمىت ( )%81.4و ي نسبة مرتفعة،

ويفسر ذلؾ بأنه ورد أربع مؤشرات مف أصؿ خمس مؤشرات لمعيار العبقة بيف الشىؿ والطاقة

والقدرة في منهاج الصؼ الحادي عشر ولـ تظهر في منهاج الصؼ الثاني عشر و ذا
المؤشرات ي:


يعرؼ الشىؿ ويستخدـ مفهوـ الشىؿ كحاصؿ ضرب القوة واإلزاحة باتجاا القوة.



يصؼ الطاقة الحركية وطاقة الوضع التثاقمية ،وتحويؿ أنواع الطاقة بيف بعضها



يستنبط ويطبؽ العبقات  Ek = ½ mv 2والصيىة . Ep = mgh



يعرؼ ماذا يحدث لمموجات عند انعكاسها وانكسار ا.



يشرح انكسار أشعة الضوء وموجات الماء بداللة الموجات.

البعض.

كذلؾ ورد أربع مؤشرات لمعيار فهـ خصائص الموجات في الصؼ الحادي عشر و ي:



يستعمؿ محزز حيود لبياف الحيود وتوليد الطيؼ المرئي.
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يشرح اإلشعاع الكهرومىناطيسي بداللة المجاالت الكهربائية والمىناطيسية المتذبذبة.

كما أف ناؾ العديد مف موضوعات الفيزياء التي وردت في الصؼ الثاني عشر

الفمسطيني لـ ترد في مؤشرات المعايير البريطانية لمصؼ الثاني عشر والمتمثمة في:
-

توضيح المقصود بكمية التحرؾ ،والدفع.

-

استنتاج نظرية الدفع – كمية التحرؾ.

-

التوصؿ إل عبقة لحساب مركز الكتمة لمجموعة أجساـ نقطية في نظاـ.

-

حساب كمية التحرؾ لجسـ منفرد ولمجموعة أجساـ متحركة في نظاـ.

-

اشتقاؽ قانوف حفظ كمية التحرؾ.

-

استنتاج قانوف حفظ كمية التحرؾ عممياً.

حؿ مسائؿ متنوعة باستخداـ قانوف حفظ كمية التحرؾ عممياً.
التعرؼ عم مفهوـ التصادمات في بعد واحد ،وفي بعديف .

-

التعرؼ عم أنواع التصادمات.

-

حؿ مسائؿ عددية عم التصادمات.

-

توض ػ ػػيح المقص ػ ػػود بك ػ ػػؿ م ػ ػػف المف ػ ػػا يـ :ش ػ ػػدة التي ػ ػػار الكهرب ػ ػػائي ،والمقاومي ػ ػػة ،وثاب ػ ػػت

-

استنتاج صيىة جديدة لقانوف أوـ.

الموصمية ،وفرط الموصمية ،والمقاومة اغومية .
-

حساب الطاقة الح اررية الناشئة عف مرور تيار كهربائي في مقاومة .

-

حساب المقاومة المكافئة لمجموعة مف المقاومات الموصولة في دارة كهربائية.

-

حػػؿ مسػػائؿ متنوعػػة عم ػ قػػانوف أوـ ،وقػػانوف جػػوؿ ،وتوصػػيؿ المقاومػػات عم ػ الت ػوالي

-

تعريؼ القوة الدافعة الكهربائية لمصدر قدرة.

والتوازي.
-

اشتقاؽ معادلة الدارة الكهربائية.

-

أف يذكر الطالب نص قانوف كيرشوؼ.

-

اسػػتنتاج العبقػػة التػػي يمكػػف فيهػػا حسػػاب مقػػدار مقاومػػة مجهولػػة بدقػػة باسػػتخداـ قنط ػرة

-

حؿ مسائؿ عددية عم الدارات الكهربائية وفرؽ الجهد.

ويتستوف.
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قامت الباحثة بحساب التك اررات والنسب المئوية الكمية لمنهاج الفيزياء لمصفوؼ ((12-

 10ككؿ في ضوء المعايير البريطانية (( )CFBTمستور تأسيسي) وتوصمت إل

النتائو

وذلؾ مف خبؿ الجدوؿ التالي:
جدول ()7.5

( (12-10في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

التك اررات والنسب المئوية لمنياج الليزياء لمصلو

(مستوى تأسيسي)

عدد المؤشرات اللرعية المتوفرة في محتوى
عدد المؤشرات

اللرعية لمنياج
الليزياء

المعيار

م

لمصلو

( (12-10في
ضوء المعايير
البريطانية
()CFBT

1

يقيس ويعالو الكميات الفيزيائية ويتعامؿ مع وامش

منياج الليزياء اللمسطيني لمصلو ((12-
 10في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT
عدد

التك اررات
في

الصلو

((12-
10

النسبة

المئوية

النسبة

بالنسبة

المئوية

لعدد

بالنسبة لعدد

مؤشرات

مؤشرات

المعيار

المعايير ككل

الرئيس

4

3

%75

%3.2

2

يفهـ الميكانيكا والكيناماتيكا (عمـ الحركة )

6

6

%100

%6.4

3

يفهـ طبيعة المادة

9

8

%88.9

%8.5

8

2

%25

%2.1

9

9

%100

%9.6

4
5

الخطأ والشؾ في نتائو االختبارات العممية

يفهـ خصائص الموجات ويعرؼ أف الصوت و شكؿ
مف أشكاؿ الموجات
يفهـ المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية
والكهرومىناطيسية

6

يفهـ العبقات بيف القور والحركة

8

8

%100

%8.5

7

يفهـ الفيزياء الح اررية

7

5

%71.4

%5.3

8

يتعرؼ عم الضوء والبصريات

8

2

%25

%2.1

4

4

%100

%4.3

10

يستخدـ أدوات إلكترونية في دوائر تحكـ عممية

4

2

%50

%2.1

11

يفهـ العبقة بيف الشىؿ والطاقة والقدرة

5

4

%80

%4.3

12

يفهـ خصائص الموجات

6

4

%66.7

%4.3

13

الحث الكهرومىناطيسي

7

6

%85.7

%6.4

9

8

%88.9

%8.5

94

71

%75.5

%75.5

9

14

يفهـ المبادئ االساسية لمتيارات الكهربائية (الكهرباء
المتحركة)

يفهـ المبادئ االساسية لمفيزياء الذرية والنووية
الحديثة

المجموع
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في ضوء نتائو الجدوؿ ) (7.5الحظت الباحثة أف نسبة وجود المعايير البريطانية

لمصفوؼ ( )12-10ككؿ كانت ( ،)%75.5و ي نسبة أعم مف نسبة وجود المعايير في كؿ

صؼ عم حدة ،ويعزر ذلؾ إل أف العديد مف المؤشرات الفرعية الموجودة في بعض الصفوؼ

البريطانية اير موجودة في محتور الصؼ الفمسطيني ،بينما متضمنة في محتور صفوؼ أعم

منه أو أدن منه ،كما حدث في معيار العبقة بيف الشىؿ والطاقة والقدرة حيث ورد ذلؾ المعيار

في محتور منهاج الصؼ الثاني عشر البريطاني ،بينما وردت معظـ مؤشرات ذلؾ المعيار في
محتور منهاج الصؼ الحادي عشر الفمسطيني.

وفيما يمي عرض لنتائو كؿ معيار مف المعايير البريطانية (مستور تأسيسي) في منهاج

الفيزياء ومدر توافرا في الصفوؼ ( )12-10في المنهاج الفمسطيني:
-

-

بالنسبة لممعيار اغوؿ (يقيس ويعالو الكميات الفيزيائية ) فقد حصؿ عم نسبة (،)%75
ورد ثبث مؤشرات مف أصؿ أربع مؤشرات لذلؾ المعيار في الصؼ العاشر

الفمسطيني ،حيث تعتبر الكميات الفيزيائية اغساس في حؿ المسائؿ الفيزيائية.

بالنسبة لممعيار الثاني (فهـ الميكانيكا والكيناماتيكا) و و (عمـ الحركة ) فقد ورد في

الصفوؼ ( )12-10بنسبة ( ،)%100حيث ورد مؤشراف لذلؾ المعيار في الصؼ

العاشر الفمسطيني ،وورد أربع مؤشرات بشئ مف التفصيؿ في الصؼ الحادي عشر

الفمسطيني ،و ذا ما تنادي به اغسس الحديثة في بناء المنهاج وتطويرا ،حيث يجب
-

مراعاة مبدأ االستم اررية والتتابع عند بناء المنا و الفمسطينية ككؿ.

اعتمد المعيار الثالث موضوع (فهـ طبيعة المادة) ورد في الصفوؼ بنسبة ) )%88.9في

الصفوؼ ( )12-10حيث ورد سبع مؤشرات لهذا المعيار في الصؼ العاشر ،ومؤشر
واحد ورد في الصؼ الحادي عشر ،ولـ يرد لهذا المعيار أي مؤشر الستم اررا في

-

الصؼ الثاني عشر.

بالنسبة لممعيار الرابع (فهـ خصائص الموجات) ورد بنسبة ( (%25في الصفوؼ (12-

 )10حيث ورد مؤشراف في الصؼ الحادي عشر ،ولـ يرد أي مؤشر لهذا المعيار في
الصؼ العاشر أو الثاني عشر الفمسطيني ،ولكف وردت بعض مؤشرات ذا المعيار في

الصؼ الحادي عشر (عموـ إنسانية) في مادة الثقافة العممية ،حيث ال يوجد تسمسؿ

-

وتتابع في موضوعات الفيزياء لمصفوؼ (.)12-10

ظهر المعيار المتعمؽ بالمبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية والكهرومىناطيسية

في الصؼ العاشر البريطاني بينما ظهرت مؤشرات ذا المعيار في الصؼ الحادي عشر

والصؼ الثاني عشر الفمسطيني بنسبة (.)%100
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-

حصؿ معيار العبقات بيف القور والحركة عم نسبة ( )%100في الصفوؼ ()12-10
حيث ورد خمس مؤشرات في الصؼ الحادي عشر ،وورد ثبث مؤشرات في الصؼ

الثاني عشر الفمسطيني و ذا ما يفسر تتابع المعيار بشكؿ متسمسؿ في الصفيف الحادي

-

-

عشر والثاني عشر ،وال يوجد له أي مؤشر في الصؼ العاشر.

بالنسبة لمعيار فهـ الفيزياء الح اررية حصؿ عم

نسبة ( )%71.4حيث ورد مف ذا

المعيار ثبث مؤشرات في الصؼ الحادي عشر ،وورد مؤشراف في الصؼ العاشر،

و ناؾ مؤشراف لهذا المعيار في مادة الكيمياء لمصؼ العاشر.

معيار الضوء والبصريات بمغ في الصفوؼ ( )12-10نسبة ( )%25ويفسر ذلؾ بأنه
ورد مؤشراف لهذا المعيار في الصؼ الحادي عشر ،ولـ يرد أي مؤشرات في الصؼ

العاشر أو الصؼ الثاني عشر ،كذلؾ ورد بعض مؤشرات معيار الضوء والبصريات في

-

مرحمة سابقة ( الصؼ الثامف).

حصؿ معيار المبادئ االساسية لمتيارات الكهربائية (الكهرباء المتحركة) في الصفوؼ (12-

 )10عم

نسبة ( )%100حيث ورد جميع مؤشرات ذا المعيار في الصؼ الثاني

عشر ،ولكف ذا الموضوع لـ يرد في الصفوؼ العاشر والحادي عشر الفمسطيني وذلؾ

-

-

يدؿ عم عدـ اعتماد أسس صحيحة عند بناء منهاج الفيزياء لمصفوؼ (.)12-10

بالنسبة لمعيار أدوات إلكترونية في دوائر تحكـ عممية حصؿ عم

نسبة ) )%50في

الصفوؼ ( )12-10وذلؾ غف بعض مؤشرات ذا المعيار وردت في منهاج التكنولوجيا
وبعض مؤشراته ورد في منهاج الصؼ الحادي عشر الفمسطيني.

حصؿ معيار العبقة بيف الشىؿ والطاقة والقدرة في الصفوؼ ( )12-10عم

نسبة

( )%80ويفسر ذلؾ بأنه ورد أربع مؤشرات مف أصؿ خمس مؤشرات لمعيار العبقة
بيف الشىؿ والطاقة والقدرة في منهاج الصؼ الحادي عشر ولـ تظهر في منهاج الصؼ

الثاني عشر أو الصؼ العاشر ،ومف نا يمكف القوؿ أف المعايير تفتقر في المنهاج

الفمسطيني لمتتابع والتوازف في الصفوؼ (.)12-10

-

بالنسبة لمعيار خصائص الموجات حصؿ عم نسبة ( )%66.6في الصفوؼ ()12-10

-

ظهر معيار الحث الكهرومىناطيسي في الصفوؼ ( )12-10نسبة ( )%85.7حيث ورد

-

حيث أنه ورد أربع مؤشرات مف أصؿ ست مؤشرات لهذا المعيار

خمس مؤشرات لهذا المعيار في منهاج الصؼ الثاني عشر ،ومؤشر واحد ورد في
منهاج الصؼ الحادي عشر ،ولـ يرد أي مؤشر لهذا المعيار في الصؼ العاشر.

حصؿ معيار المبادئ االساسية لمفيزياء الذرية والنووية الحديثة في الصفوؼ ()12-10
عم

نسبة ( )%88.9ويفسر ذلؾ بأنه ورد ثمانية مؤشرات مف أصؿ تسعة لهذا
;:

المعيار في منهاج الفيزياء الصؼ الثاني عشر ،و ناؾ مؤشر ورد في منهاج الكيمياء
لمصؼ الثاني عشر ،ويعتبر ذا المعيار مف الموضوعات الفيزيائية المهمة ،ولكنه لـ

يرد في أي مف الصفوؼ العاشر والحادي عشر.

ترر الباحثة أف الدراسة الحالية تتفؽ مع عدة دراسات سابقة كدراسة (المقيد)2013 ،

التي توصمت إل

نسبة احتواء المعايير العالمية في منا و العموـ لموضوعات الفمؾ كانت

بنسبة مقبولة تساوي ( )%61.92و ي أقؿ مف مستور الجودة( ،)%70بينما توصمت دراسة

(نور )2013 ،أف نسبة معايير ( )NSESلممرحمة ( )8-5في محتور كتب العموـ (.(%41.2

فانياً :المستوى المتقدم:
تناولت الباحثة في ذا المحور نتائو الدراسة التي توصمت لها بعد تحميؿ محتور

منهاج الفيزياء الفمسطيني لمصفوؼ ( )12-10في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

لممستور المتقدـ ثـ قامت الباحثة بحساب التك اررات والنسب المئوية ،وأسفرت النتائو عما
يأتي:

جدول ()8.5

العاشر في ضوء المعايير البريطانية (( )CFBTمستوى متقدم)

نتائي تحميل محتوى منياج الليزياء لمص

عدد

ـ

المعيار

1

يقيس ويعالو الكميات الفيزيائية ويتعامؿ مع

عدد

النسبة المئوية

ترتيب

المؤشرات

المؤشرات

لممؤشر مع كل

المؤشر

اللرعية

المتوفرة

المؤشرات

األعمى تكرار

4

3

%6.2

2

وامش الخطأ والشؾ في نتائو االختبارات

2

يفهـ الميكانيكا والكيناماتيكا ( عمـ الحركة )

6

2

%4.2

3

3

يفهـ طبيعة المادة

9

7

%14.6

1

4

يفهـ خصائص الموجات ويعرؼ أف الصوت و

8

0

0

0

5

يتعرؼ عم الضوء والبصريات

8

0

0

0

9

0

0

0

4

0

0

0

48

12

%25

العممية

شكؿ مف أشكاؿ الموجات
المبادئ

اغساسية

6

يفهـ

7

يفهـ مبادئ الكهرباء المتحركة

لمكهرباء

والمىناطيسية والكهرومىناطيسية

الساكنة

المجموع

يتضح مف الجدوؿ ) )8.5أف معيار طبيعة المادة حصؿ عم

أعم

نسبة (،)%14.6

ويميه معيار الكميات الفيزيائية في نتائو االختبارات العممية فكانت نسبته ( ،)%6.2ويميه معيار

;;

الميكانيكا والكيناماتيكا (عمـ الحركة) فكانت نسبته ( ،)%4.2بينما لـ يرد أي مؤشر لكؿ مف

المعايير التالية:

 معيار خصائص الموجات وأشكالها.
 التعرؼ عم الضوء والبصريات.

 معيار فهـ المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية والكهرومىناطيسية .
 معيار فهـ مبادئ الكهرباء المتحركة.

تعزر تمؾ النتائو إل أف العديد مف الموضوعات السابقة التي لـ ترد في الصؼ العاشر

قد ورد ذكر ا في صفوؼ عميا كما في معيار المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية
والكهرومىناطيسية وكذلؾ معيار مبادئ الكهرباء المتحركة الذي ورد ذكر ما بشكؿ مفصؿ في

منهاج الثاني عشر الفمسطيني ،كذلؾ معيار الضوء والبصريات حيث ورد ذكرا بشكؿ مفصؿ
في منهاج الحادي عشر ،حيث بمىت النسبة الكمية لممعايير البريطانية (مستور متقدـ) في

منهاج الفيزياء لمصؼ العاشر ( (%25و ي نسبة متدنية ،فقد توفر  12مف أصؿ  48مؤشر.

كما أف ناؾ العديد مف موضوعات الفيزياء التي وردت في الصؼ العاشر الفمسطيني

لـ ترد في مؤشرات المعايير البريطانية لمصؼ العاشر والتي تـ ذكر ا في سابقاً في المستور
التأسيسي حيث أف المستور التأسيسي يتشابه في المعايير مع المستور المتقدـ ،إال أف المستور

المتقدـ مضاؼ إليه معياري الضوء والبصريات حيث تـ ذكر بعض مؤشراته في الصؼ الحادي

عشر (عموـ إنسانية) في مادة الثقافة العممية ،وكذلؾ معيار مبادئ الكهرباء المتحركة حيث ذكر
في الصؼ الثاني عشر عممي.

وفيما يمي عرض لنتائو تحميؿ المعايير البريطانية ( )CFBTالرئيسية وكذلؾ النسب

المئوية لتك اررات الصفوؼ(( (12-10مستور متقدـ) لمنهاج الفيزياء لمصؼ العاشر اغساسي،
وحساب التك اررات والنسب المئوية:
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جدول ()9.5

العاشر في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

التك اررات والنسب المئوية لمحتوى منياج الليزياء لمص

(مستوى متقدم)

عدد
المؤشرات
المعيار

م

اللرعية

لممعايير

البريطانية
()CFBT

يقيس ويعالو الكميات الفيزيائية ويتعامؿ

وامش الخطأ والشؾ في نتائو

 1مع

عدد المؤشرات اللرعية المتوفرة في محتوى منياج الليزياء لمص
العاشر في فمسطين في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT
التك اررات
في الص

العاشر

التك اررات
في

الصلو

((12-
10

النسبة

النسبة

المئوية

المئوية

لتك اررات

لتك اررات

العاشر

((12-10

الص

الصلو

4

3

3

%75

%75

6

2

6

%33.3

%100

9

7

8

%77.8

%88.9

8

0

2

0

%25

8

0

2

0

%25

9

0

9

0

%100

 7يفهـ مبادئ الكهرباء المتحركة

4

0

4

0

%100

النسبة الكمية لممعايير

48

12

34

%25

%70.8

االختبارات العممية

2

يفهـ الميكانيكا والكيناماتيكا(عمـ

الحركة)

 3يفهـ طبيعة المادة
4

يفهـ خصائص الموجات ويعرؼ أف
الصوت و شكؿ مف أشكاؿ الموجات

 5يتعرؼ عم الضوء والبصريات
6

يفهـ المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة
والمىناطيسية والكهرومىناطيسية

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف النسبة الكمية لمحتور منهاج الفيزياء لمصؼ العاشر في

فمسطيف في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTبمىت ( )%25و ي نسبة متدنية ،بينما بمىت
نسبة المعايير في الصفوؼ ( (12-10بفمسطيف ( )%70.8وتعزر تممؾ النتائو إل أف ناؾ

بعض مؤشرات المعايير البريطانية لمصؼ العاشر وردت في صفوؼ عميا وتتمثؿ في:
-

معيار المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية والكهرومىناطيسية ورد في

-

معيار مبادئ الكهرباء المتحركة ورد في الصؼ الثاني عشر الفمسطيني وبمىت نسبته

الصؼ الثاني عشر الفمسطيني وبمىت نسبته (.(%100

(.(%100
-

معيار الميكانيكا والكيناماتيكا (عمـ الحركة) فقد ورد منه أربع معايير في الصؼ الحادي
عشر وكانت نسبته في الصفوؼ (.(%100( (12-10
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وفيما يمي نتائو محتور منهاج الفيزياء لمصؼ الحادي عشر في ضوء المعايير

البريطانية (( )CFBTمستور متقدـ)

نتائي تحميل محتوى منياج الليزياء لمص

م

جدول ()10.5

الحادي عشر في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى متقدم)
عدد

المؤشر

عدد

النسبة المئوية

المؤشرات

المؤشرات

لممؤشر مع كل

اللرعية

المتوفرة

المؤشرات

ترتيب المؤشر
األعمى تكرار

1

يفهـ العبقات بيف القور والحركة.

8

6

%13

1

2

يفهـ العبقة بيف الشىؿ والطاقة والقدرة.

5

4

%8.7

2

3

يفهـ الفيزياء الح اررية.

7

3

%6.5

 3مكرر

4

يفهـ خصائص الموجات

6

3

%6.5

 3مكرر

5

يستخدـ أدوات إلكترونية في دوائر تحكـ عممية.

4

2

%4.3

5

6

الحث الكهرومىناطيسي

7

0

0

-

7

يفهـ المبادئ اغساسية لمفيزياء الذرية والنووية الحديثة

9

0

0

-

المجموع

46

18

%39.1

نبحظ مف الجدوؿ ) )10.5أف أعم نسبة لممعايير في الصؼ الحادي عشر كانت
لمعيار العبقات بيف القور والحركة حيث بمىت ) ،)%13ويميه معيار العبقة بيف الشىؿ
والطاقة والقدرة فكانت نسبته ( ،)%8.7أما معيار خصائص الموجات بمىت نسبته (

(%6.5وكذلؾ معيار الفيزياء الح اررية بمىت نسبته ( ،)%6.5ومعيار استخداـ اغدوات
االلكترونية حصؿ عم

أدن

نسبة ) )%4.3وكذلؾ بينما لـ يرد أي مؤشر لمعيار الحث

الكهرومىناطيسي ومعيار المبادئ اغساسية لمفيزياء الذرية والنووية الحديثة ،فقد توافر 18
مؤشر مف أصؿ  46مؤشر في الصؼ الحادي عشر الفمسطيني.

قامت الباحثة بحساب التك اررات والنسب المئوية لمحتػور منهػاج الفيزيػاء لمصػؼ الحػادي

عشػر فػي ضػوء المعػايير البريطانيػة ( )CFBTوكػذلؾ النسػب المئويػة لتكػ اررات الصػػفوؼ (12-

( )10مستور متقدـ) وأسفرت النتائو عما يمي:
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جدول ()11.5

التك اررات والنسب المئوية لمحتوى منياج الليزياء لمص

الحادي عشر في ضوء المعايير البريطانية

(( )CFBTمستوى متقدم)

عدد المؤشرات اللرعية المتوفرة في محتوى منياج الليزياء لمص

عدد

الحادي عشر في فمسطين في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

المؤشرات
م

المعيار

1

يفهـ العبقات بيف القور والحركة

اللرعية

لممعايير

البريطانية
()CFBT

التك اررات في
الص

الحادي
عشر

التك اررات
في

الصلو

((12-
10

النسبة

المئوية
لتك اررات
الص

الحادي
عشر

النسبة
المئوية

لتك اررات

الصلو

((12-10

8

6

8

%75

%100

5

4

4

%80

%80

3

يفهـ الفيزياء الح اررية.

7

3

5

%42.9

%71.4

4

يفهـ خصائص الموجات

6

3

4

%50

%66.6

4

2

2

%50

%50

7

0

6

0

%85.7

9

0

8

0

%88.9

46

18

37

%39.1

%80.4

2

5
6
7

يفهـ العبقة بيف الشىؿ والطاقة
والقدرة.

يستخدـ أدوات إلكترونية في دوائر

تحكـ عممية.

الحث الكهرومىناطيسي
يفهـ المبادئ اغساسية لمفيزياء
الذرية والنووية الحديثة

المجموع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة توافر محتور منهاج الفيزياء لمصؼ الحادي عشر

في فمسطيف في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTبمىت ( (%39.1و ي نسبة متدنية ،بينما
كانت نسبة التوافر لمصفوؼ ( (12-10في فمسطيف بمىت ( )%80.4و ي نسبة مرتفعة ،تعزر

تممؾ النتائو إل أف العديد مف الموضوعات السابقة التي لـ ترد في الصؼ الحادي عشر قد
ورد ذكر ا في صؼ أعم

كما في معيار الحث الكهرومىناطيسي وكذلؾ معيار المبادئ

اغساسية لمفيزياء الذرية والنووية الحديثة الذي ورد ذكرا بشكؿ مفصؿ في منهاج الثاني عشر

في فمسطيف ،أما معيار أدوات إلكترونية في دوائر تحكـ عممية فمـ يرد في أي مف لمصفوؼ
(.(12-10
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حصؿ معيار العبقات بيف القور والحركة عم

أعم

نسبة ) )%100في الصفوؼ

( ،(12-10يميه معيار المبادئ اغساسية لمفيزياء الذرية والنووية الحديثة حيث بمىت نسبته
) )%88.9في الصفوؼ (.(12-10

كما أف ناؾ العديد مف موضوعات الفيزياء التي وردت في الصؼ الحادي عشر

الفمسطيني لـ ترد في مؤشرات المعايير البريطانية لمصؼ الحادي عشر والمتمثمة في:
-

تمثيؿ الكميات المتجهة بالرسـ.

-

التعرؼ عم مفهوـ جمع المتجهات.

-

تحميؿ الكمية المتجهة إل مركبتيها في المستور الديكارتي.

-

جمع الكميات المتجهة عف طريؽ جمع مركباتها.

-

التعرؼ عم مفهوـ ضرب المتجهات.

-

حؿ أمثمة عددية باستخداـ جبر المتجهات.

-

حساب شىؿ قوة ثابتة رياضياً.

حساب الشىؿ المختزف في نابض.

استنتاج العبقة بيف الشىؿ المبذوؿ عم جسـ والتىير في طاقة حركته.

استنتاج العبقة بيف الشىؿ المبذوؿ عم جسـ والتىير في طاقة وضعه.
التعرؼ عم نظرية الشىؿ والطاقة.

-

حساب طاقة الوضع المرونية المختزنة في الزنبرؾ.

-

التعرؼ عم قانوف حفظ الطاقة الميكانيكية.

-

حؿ مسائؿ عددية عم قانوف حفظ الطاقة .

-

اشتقاؽ قانوف معدؿ القدرة.

-

التمييز بيف معدؿ القدرة والقدرة المحظية.

-

التعرؼ عم الحركة التوافقية البسيطة ،وتميز ا عف اير ا مف أنماط الحركة اغخرر.

-

التعرؼ عم مفهوـ السرعة الزاوية.

-

التعبير عف الحركةالتوافقية البسيطة بصورتها الرياضية.

-

حؿ مسائؿ بسيطة عم الحركة التوافقية البسيطة.

-

تعريؼ اغمواج الكهرومىناطيسية.

-

التحقؽ مف التداخؿ لءمواج الضوئية.

-

المقصود بالحركة البراونية .
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-

فروض نظرية الحركة الجزيئية.

-

تعريؼ الىاز المثالي.

-

استنتاج العبقة بيف ضىط الىاز المثالي وحجمه.

-

ذكر قانوف الىاز المثالي واستخدامه في حؿ مسائؿ عددية.

-

استنتاج العبقة بيف ضىط الىاز المثالي ودرجة ح اررته.

-

استنتاج العبقة بيف درجة حرارة الىاز المثالي وحجمه.

-

تفسير بعض الظوا ر الطبيعية باالعتماد عم نظرية الحركة الجزيئية لمىازات.

-

تعريؼ الشحنة الكهربائية ،وأنواعها.

-

مفهوـ القوة الكهربائية.

-

التوصؿ إل قانوف كولوـ.

-

تطبيؽ قانوف كولوـ في حؿ مسائؿ عددية.

-

توضيح المقصود بكؿ مف المجاؿ الكهربائي ،التدفؽ الكهربائي ،سطح ااوس.

-

تحديد مميزات خطوط المجاؿ الكهربائي.

-

التعرؼ عم المجاؿ الكهربائي المنتظـ.

-

ذكر نص قانوف جاوس.

-

استنتاج العبقة بيف التدفؽ الكهربائي وشدة المجاؿ الكهربائي.

-

التعرؼ عم جهد المجاؿ الكهربائي.

-

التعرؼ عم فرؽ الجهد الكهربائي بيف نقطتيف.

-

تطبيؽ قوانيف الجهد في حؿ مسائؿ مختمفة.

-

تعريؼ السعة الكهربائية ،الفاراد ،المواسع الكهربائي.

-

العوامؿ التي يعتمد عميها سعة الموصؿ.

-

حؿ مسائؿ حسابية بسيطة عم السعة

-

التمييز بيف توصيؿ المواسعات عم التوالي وتوصيمها عم التوازي.

وفيما يمي نتائو تحميؿ محتور منهاج الفيزياء لمصؼ الثاني عشر في ضوء المعايير

البريطانية (( )CFBTمستور متقدـ):
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جدول ()12.5

نتائي تحميل محتوى منياج الليزياء لمص
م

الفاني عشر في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى متقدم)
عدد

المؤشر

عدد

النسبة المئوية

المؤشرات

المؤشرات

لممؤشر مع كل

اللرعية

المتوفرة

المؤشرات

ترتيب المؤشر
األعمى تكرار

1

يفهـ الجاذبية والحركة الدائرية

6

2

%4

 3مكرر

2

يفهـ طبيعة المادة

7

0

0

7

3

يفهـ أسس عمـ الديناميكا الح اررية

9

2

%4

 3مكرر

4

يفهـ خصائص الموجات والحركة اال ت اززية

6

3

%6

2

5

يفهـ أسس شحنات الكهرباء الساكنة وقوتها

7

1

%2

 5مكرر

6

يدرؾ المفا يـ اغساسية لفيزياء الكـ والفيزياء النووية

7

7

%14

1

7

يفهـ أسس عمـ الفيزياء الفمكية وعمـ الكونيات

8

1

%2

 5مكرر

50

16

%32

المجموع

نسبة لممعايير في الصؼ الثاني عشر كانت

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أعم

لمعيار المبادئ اغساسية لمفيزياء الذرية والنووية الحديثة حيث بمىت ) )%14حيث كاف اغعم

تك ار اًر ويميه معيار خصائص الموجات والحركة اال ت اززية ونسبته ( (%6ثـ كاف معيار الجاذبية
والحركة الدائرية ونسبته ( (%4ومعيار أسس عمـ الديناميكا الح اررية ونسبته ( (%4وكاف

معيار أسس شحنات الكهرباء الساكنة وقوتها نسبته ( (%2ومعيار أسس عمـ الفيزياء الفمكية
وعمـ الكونيات اغقؿ تك ار اًر ونسبته ( (%2بينما لـ يرد أي مؤشر لمعيار طبيعة المادة ،حيث

توافر  16مؤشر مف أصؿ  50مؤشر لمصؼ الثاني عشر.

ومف خبؿ الجدوؿ التالي سيتـ عرض نتائو التك اررات والنسب المئوية محتور منهاج

الفيزياء لمصؼ الثاني عشر في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTوكذلؾ النسب المئوية

والتك اررات لمصفوؼ (( (12-10مستور متقدـ)
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جدول()13 .5

الفاني عشر في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

التك اررات والنسب المئوية محتوى منياج الليزياء لمص

(مستوى متقدم)

عدد
المؤشرات
م

اللرعية

المعيار

عدد المؤشرات اللرعية المتوفرة في محتوى منياج الليزياء لمص

الفاني عشر في فمسطين في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT
المئوية

المئوية

لتك اررات

لتك اررات

10

الفاني عشر

((12-10

1

يفهـ الجاذبية والحركة الدائرية

6

2

4

%33.3

%66.6

2

يفهـ طبيعة المادة

7

0

2

%28.7

0

3

يفهـ أسس عمـ الديناميكا الح اررية

9

2

7

%22.2

%77.7

4

يفهـ خصائص الموجات والحركة

6

3

4

%50

%66.6

5

يفهـ

الكهرباء

7

1

7

%14

%100

6

يدرؾ المفا يـ اغساسية لفيزياء

7

7

7

%100

%100

7

يفهـ أسس عمـ الفيزياء الفمكية

8

1

1

%12.5

%12.5

50

16

32

%32

%64

لممعايير

البريطانية
()CFBT

اال ت اززية

أسس

الساكنة وقوتها

شحنات

الكـ والفيزياء النووية
وعمـ الكونيات
المجموع

التك اررات في

التك اررات

الص

الفاني عشر

في

النسبة

النسبة

الصلو

((12-

الص

الصلو

في ضوء النتائو السابقة يتبيف لنا أف نسبة توافر محتور منهاج الفيزياء لمصؼ الثاني

عشر في فمسطيف في ضوء المعايير البريطانية ( )CFBTبمىت ( (%32و ي نسبة متدنية،

بينما كانت نسبة التوافر لمصفوؼ ( (12-10في فمسطيف بمىت ( )%64و ي نسبة متوسطة،
تعزر تممؾ النتائو إل أف العديد مف الموضوعات السابقة التي لـ ترد في الصؼ الثاني عشر

قد ورد ذكر ا في صؼ أدن كما في معيار أسس عمـ الديناميكا الح اررية حيث ورد ذكر بعض

مؤشراته في منهاج الصؼ الحادي عشر في فمسطيف ،ووردت بعض مؤشراته في منهاج

الصؼ العاشر في فمسطيف ،وكذلؾ معيار الجاذبية والحركة الدائرية فقد ورد منه مؤشر في الصؼ
العاشر ،ومؤشر آخر ورد في الصؼ الحادي عشر ،ومؤشراف في الصؼ الثاني عشر

الفمسطيني ،بينما معيار خصائص الموجات والحركة اال ت اززية فقد ورد منه ثبثة مؤشرات في
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الصؼ الثاني عشر الفمسطيني ،ومؤشر واحد فقط ورد في الصؼ الحادي عشر ،أما معيار

طبيعة المادة فمـ يرد في أي مف الصفوؼ (.(12-10

حصؿ معيار يفهـ أسس شحنات الكهرباء الساكنة وقوتها وكذلؾ معيار المفا يـ

اغساسية لفيزياء الكـ والفيزياء النووية عم أعم نسبة ) )%100في الصفوؼ (،(12-10

يميه معيارأضصعلمالديناميكاالحرارية حيث بمىت نسبته ) )%77.7في الصفوؼ ((12-
 ،10بينما حصؿ معيار الجاذبية والحركة الدائرية ومعيار خصائص الموجات والحركة
اال ت اززية عم نفس النسبة ) )%66.6في الصفوؼ

(.(12-10

كما أف ناؾ العديد مف موضوعات الفيزياء التي وردت في الصؼ الثاني عشر

الفمسطيني لـ ترد في مؤشرات المعايير البريطانية لمصؼ الثاني عشر والمتمثمة في:
-

توضيح المقصود بكمية التحرؾ ،والدفع.

-

استنتاج نظرية الدفع ػ ػ ػ كمية التحرؾ.

-

اشتقاؽ قانوف حفظ كمية التحرؾ.

-

استنتاج قانوف حفظ كمية التحرؾ.

-

حؿ مسائؿ متنوعة باستخداـ قانوف حفظ كمية التحرؾ.

-

تعريؼ مفهوـ التصادـ في بعد واحد.

-

التعرؼ عم أنواع التصادمات.

-

تعريؼ مفهوـ التصادـ في بعديف.

-

حؿ مسائؿ عددية عم التصادمات.

-

استنتاج صيىة جديدة لقانوف أوـ.

-

توضيح المقصود بالمقاومية ،شدة التيار الكهربائي ،ثابت الموصمية ،والمقاومة اغومية.

-

حساب الطاقة الح اررية الناشئة عف مرور تيار كهربائي في مقاومة .

-

حساب المقاومة المكافئة لمجموعة مف المقاومات الموصولة في دارة كهربائية.

-

حؿ مسائؿ متنوعة عم

قانوف أوـ ،وقانوف جوؿ ،وتوصيؿ المقاومات عم

-

تعريؼ القوة الدافعة الكهربائية لمصدر قدرة.

-

اشتقاؽ معادلة الدارة الكهربائية.

والتوازي.

-

أف يذكر الطالب نص قانوف كيرشوؼ.
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التوالي

-

استنتاج العبقة التي يمكف فيها حساب مقدار مقاومة مجهولة بدقة باستخداـ قنطرة

-

حؿ مسائؿ عددية عم الدارات الكهربائية وفرؽ الجهد.

ويتستوف.
-

توضيح المقصود بكؿ مف :المجاؿ المىناطيسي ،وخطوط المجاؿ المىناطيسي.

-

أف يذكر الطالب نص قانوف أمبير

-

توضيح المقصود بالمفا يـ  :القوة المىناطيسية ،تسب ،اغمبير.

-

وصؼ حركة جسيـ مشحوف في مجاؿ مىناطيسي منتظـ.

-

تفسير اختبؼ الخواص المىناطيسية لممواد المختمفة.

-

التعرؼ عم قوة لورنتز وحركة الشحنات في المجاليف الكهربائي والمىناطيسي.
استنتاج مبدأ عمؿ المحرؾ الكهربائي ،مطياؼ الكتمة ،الجمفانوميتر.

في ضوء ما سبؽ ترر الباحثة عدـ توافر مبدأ االستم اررية والتوازف في منهاج الفيزياء

الفمسطيني لمصفوؼ ( )12-10في العديد مف الموضوعات التي ورد ذكر ا سابقاً.

قامت الباحثة بحساب التك اررات والنسب المئوية الكمية لمنهاج الفيزياء لمصػفوؼ ((12-

 10ف ػػي ض ػػوء المع ػػايير البريطاني ػػة (( )CFBTمس ػػتور متق ػػدـ) وتوص ػػمت الباحث ػػة إلػ ػ النت ػػائو

التالية :

جدول ()14.5

التك اررات والنسب المئوية لمنياج الليزياء لمصلو

( (12-10في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى متقدم)

عدد المؤشرات اللرعية المتوفرة في محتوى منياج
عدد المؤشرات

المعيار

م

اللرعية لمنياج

المعايير البريطانية ()CFBT

الليزياء

النسبة المئوية

النسبة

عدد

بالنسبة لعدد

المئوية

التك اررات

مؤشرات

بالنسبة

الصلو

الرئيس

مؤشرات

لمصلو
( (12-10في
ضوء المعايير
البريطانية
()CFBT

1

الليزياء اللمسطيني لمصلو

( (12-10في ضوء

يقيس ويعالو الكميات الفيزيائية ويتعامؿ مع وامش

في

المعيار

((12-10

لعدد

المعايير
ككل

4

3

%75

%2.1

2

يفهـ الميكانيكا والكيناماتيكا (عمـ الحركة )

6

6

%100

%4.2

3

يفهـ طبيعة المادة

9

8

%88.9

%5.6

4

يفهـ خصائص الموجات ويعرؼ أف الصوت و شكؿ

8

2

%25

%1.4

الخطأ والشؾ في نتائو االختبارات العممية
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مف أشكاؿ الموجات
5
6
7

يتعرؼ عم الضوء والبصريات

8

يفهـ المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية
والكهرومىناطيسية
يفهـ مبادئ الكهرباء المتحركة

%25

%1.4

2

9

9

%100

%6.3

4

4

%100

%2.8

8

يفهـ العبقات بيف القور والحركة

8

8

%100

%5.6

9

يفهـ العبقة بيف الشىؿ والطاقة والقدرة.

5

4

%80

%2.8

10

يفهـ الفيزياء الح اررية.

7

5

%71.4

%3.5

11

يفهـ خصائص الموجات

6

4

%66.6

%2.8

12

يستخدـ أدوات إلكترونية في دوائر تحكـ عممية.

4

2

%50

%1.4

13

الحث الكهرومىناطيسي

7

6

%85.7

%4.2

9

8

%88.8

%5.6

15

يفهـ الجاذبية والحركة الدائرية

6

4

%66.6

%2.8

16

يفهـ طبيعة المادة

7

2

%28.7

%1.4

17

يفهـ أسس عمـ الديناميكا الح اررية

9

7

%77.7

%4.9

18

يفهـ خصائص الموجات والحركة اال ت اززية

6

4

%66.6

%2.8

19

يفهـ أسس شحنات الكهرباء الساكنة وقوتها

7

7

%100

%4.9

20

يدرؾ المفا يـ اغساسية لفيزياء الكـ والفيزياء النووية

7

7

%100

%4.9

21

يفهـ أسس عمـ الفيزياء الفمكية وعمـ الكونيات

8

1

%12.5

%0.7

144

103

14

يفهـ المبادئ اغساسية لمفيزياء الذرية والنووية
الحديثة

المجموع

%71.5

%71.5

في ضوء نتائو الجدوؿ ) (14.5الحظت الباحثة أف نسبة وجود المعايير البريطانية
لمصفوؼ ( )12-10ككؿ كانت ( )%71.5و ي نسبة جيدة ،و ي نسبة أعم مف نسبة وجود
المعايير في كؿ صؼ عم حدة ،ويعزر ذلؾ إل أف العديد مف المؤشرات الفرعية الموجودة في

بعض الصفوؼ البريطانية اير موجودة في محتور الصؼ الفمسطيني ،بينما متضمنة في

محتور صفوؼ أعم منه أو أدن منه ،كما حدث في معيار الحث الكهرومىناطيسي حيث ورد

ذلؾ المعيار في محتور منهاج الصؼ الحادي عشر البريطاني ،بينما وردت معظـ مؤشرات
ذلؾ المعيار في محتور منهاج الصؼ الثاني عشر الفمسطيني.

ومف الجدير بالذكر نا أف المنا و الفمسطينية كانت بعيدة عف مبدأ التتابع واالستم اررية

في محتور منهاج الفيزياء لمصفوؼ ( )12-10عند تأسيسها وبنائها ،حيث يتناوؿ كؿ صؼ مف
الصفوؼ السابقة موضوع معيف مف مواضيع الفيزياء ويسهب في التحدث عنه عم

حساب

المواضيع اغخرر التي مف المفترض تضمينها في بعض المراحؿ التعميمية بشكؿ متوازف،

332

ليمتمؾ الطالب الخبرات السابقة المطموبة في كؿ صؼ مف الصفوؼ كما و حاصؿ في منهاج

الصؼ الثاني عشر الفمسطيني.

وفيما يمي عرض لنتائو كؿ معيار مف المعايير البريطانية (مستور متقدـ) في منهاج

الفيزياء ومدر توافرا في الصفوؼ ( )12-10في المنهاج الفمسطيني:
-

بالنسبة لممعيار اغوؿ (يقيس ويعالو الكميات الفيزيائية ) فقد حصؿ عم نسبة (،)%75
ورد ثبث مؤشرات مف أصؿ أربع مؤشرات لذلؾ المعيار في الصؼ العاشر

الفمسطيني ،حيث تعتبر الكميات الفيزيائية اغساس في حؿ المسائؿ الفيزيائية.
-

أما بالنسبة لممعيار الثاني الميكانيكا والكيناماتيكا (عمـ الحركة) بمىت نسبته

(،)%100حيث ورد مؤشراف في الصؼ العاشر ،وأربع مؤشرات في الصؼ الحادي
عشر الفمسطيني ،بينما لـ يرد له أي مؤشر في الصؼ الثاني عشر.

-

المعيار الثالث طبيعة المادة حصؿ عم نسبة ( ،)%88.9فقد ورد سبع مؤشرات مف

أصؿ تسعة في الصؼ العاشر ،ولـ يرد لهذا المعيار أي مؤشر في الصؼ الحادي
عشر أو الثاني عشر ،و ذا ما يفسر عدـ التسمسؿ الفيزيائي عبر الصفوؼ الثبثة

-

لممرحمة الثانوية .

بمىت نسبة موضوع خصائص الموجات ( ،)%25حيث ورد مؤشراف لهذا المعيار في
الصؼ الحادي عشر ،ولـ يرد أي مؤشر لهذا المعيار في الصؼ العاشر أو الثاني

عشر الفمسطيني ،ولكف وردت بعض مؤشرات ذا المعيار في الصؼ الحادي عشر

(عموـ إنسانية) في مادة الثقافة العممية ،نبحظ افتقار المنهاج الفمسطيني لهذا الموضوع

-

راـ أ ميته في المنهاج.

كاف لموضوع الضوء والبصريات نسبة ( ،)%25حيث افتقر المنهاج الفمسطيني لهذا

الموضوع في منهاج الفيزياء لمصفوؼ ( )12-10فقد ورد مؤشراف في الصؼ الحادي
عشر ،ولـ يرد أي مؤشر لهذا الموضوع في الصؼ أو الثاني عشر الفمسطيني ،ولكف

وردت بعض مؤشرات ذا المعيار في الصؼ الحادي عشر (عموـ إنسانية) في مادة

-

الثقافة العممية لمفرع اغدبي.

معيار المبادئ اغساسية لمكهرباء الساكنة والمىناطيسية والكهرومىناطيسية بمىت نسبته

( ،)%100حيث وردت جميع مؤشراته بشكؿ مفصؿ في منهاج الصؼ الثاني عشر،
ولـ يرد له أي مؤشر في منهاج الصؼ العاشر أو الحادي عشر الفمسطيني ،و ذا يؤكد

عدـ تسمسؿ موضوعات منهاج الفيزياء الفمسطيني لمصفوؼ (.)12-10
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-

-

ظهر معيار مبادئ الكهرباء المتحركة بنسبة ( ،)%100حيث وردت جميع مؤشراته بشكؿ

مفصؿ في منهاج الصؼ الثاني عشر ،ولـ يرد له أي مؤشر في منهاج الصؼ العاشر
أو الحادي عشر الفمسطيني.

حصؿ معيار العبقات بيف القور والحركة عم

نسبة ( ،)%100حيث وردت معظـ

مؤشراته بشكؿ مفصؿ في منهاج الصؼ الحادي عشر ،وظهر مؤشراف له في الصؼ

الثاني عشر ،ولهذا المعيار مقدمة لقوانيف نيوتف في الصؼ العاشر ،فقد تناولت كتب
الفيزياء لمصفوؼ ( )12-10ذا الموضوع بشكؿ متوازف ومتسمسؿ.

-

حصؿ معيار العبقة بيف الشىؿ والطاقة والقدرة عم

نسبة ( ،)%80حيث ورد أربع

مؤشرات مف أصؿ خمس مؤشرات في منهاج الصؼ الحادي عشر ،ولـ يرد أي مؤشر
لهذا المعيار في الصؼ العاشر أو الثاني عشر الفمسطيني.

-

-

-

معيار الفيزياء الح اررية كانت نسبته ( ،)%71.4حيث ورد ثبثة مؤشرات لهذا المعيار
في الصؼ الحادي عشر ،وذكر مؤشراف في الصؼ العاشر ،وقد ورد مؤشراف في

منهاج الكيمياء لمصؼ العاشر.

بمغ معيار خصائص الموجات نسبة ( ،)%66.6حيث ورد ثبثة مؤشرات لهذا المعيار
في الصؼ الحادي عشر ،و ناؾ مؤشر واحد في الصؼ  ،ومؤشر واحد فقط ذكر في

الصؼ الثاني عشر ،ولـ يرد أي مؤشر منها في الصؼ العاشر.
معيار أدوات إلكترونية في دوائر تحكـ عممية حصؿ عم

نسبة ( )%50في الصفوؼ

( ،)12-10حيث وردت بعض مؤشرات ذا المعيار في منهاج الصؼ الحادي عشر،
-

وظهرت مؤشرات أخرر في منهاج التكنولوجيا في الصؼ العاشر الفمسطيني.

حصؿ معيار الحث الكهرومىناطيسي عم نسبة ( ،)%85.7حيث تناوؿ منهاج الصؼ
الثاني عشر معظـ مؤشراته بشكؿ مفصؿ حيث توافر ست مؤشرات مف أصؿ سبعة في

منهاج الصؼ الثاني عشر ،ولـ يرد أي مؤشر لهذا المعيار في الصؼ العاشر أو

-

الحادي عشر الفمسطيني.

ظهر معيار المبادئ اغساسية لمفيزياء الذرية والنووية الحديثة بنسبة ( ،)%88.8حيث ورد

ثماني مؤشرات مف أصؿ تسعة لهذا المعيار في الصؼ الثاني عشر بشكؿ مفصؿ ،ولـ
يرد أي مؤشر لهذا المعيار في الصؼ العاشر أو الحادي عشر الفمسطيني ،و ناؾ
تداخؿ وترابط في ذا الموضع بيف منهاج الفيزياء والكيمياء حيث يعتبر ذا الموضوع

مف الموضوعات المهمة والحيوية في عمـ الفيزياء.
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-

بمغ نسبة معيار الجاذبية والحركة الدائرية ( ،)%66.6حيث ورد مؤشراف في الصؼ الثاني

-

مؤشراف في الصؼ

عشر ،ومؤشر واحد في الصؼ العاشر ومؤشر آخر في الصؼ الحادي عشر.

معيار طبيعة المادة حصؿ عم

نسبة ( ،)%28.7حيث ورد

الحادي عشر ،حيث ظهر ذا المعيار بشكؿ مفصؿ في منهاج الكيمياء لمصؼ الثاني

عشر ،و ناؾ اختبؼ بيف معيار طبيعة المادة لمصؼ العاشر البريطاني لممستو يف

التأسيسي والمتقدـ ،ومعيار طبيعة المادة لمصؼ الثاني عشر البريطاني لممستور

المتقدـ.
-

حصؿ معيار أسس عمـ الديناميكا الح اررية عم نسبة ( ،)%77.7حيث ورد مؤشراف في
الصؼ الثاني عشر ،ومؤشراف في الصؼ العاشر ومؤشراف في الصؼ الحادي عشر،
ولقد ورد المؤشر السابع (الطاقة الداخمية) في الصفوؼ الثبثة الصؼ العاشر والصؼ

الحادي عشروالصؼ الثاني عشر بشكؿ ارتباط رأسي.
-

معيار خصائص الموجات والحركة اال ت اززية بمغ نسبة ( ،)%66.6حيث ورد ثبث
مؤشرات في الصؼ الثاني عشر ،ومؤشر واحد في الصؼ الحادي عشر ،و ناؾ

مؤشرات مترابطة ومتداخمة في منهاج الفيزياء لمصؼ الحادي عشر ومنهاج الصؼ

الثاني عشر.
-

-

-

ظهر معيار أسس شحنات الكهرباء الساكنة وقوتها بنسبة ( ،)%100حيث وردت معظـ

مؤش ارته بشكؿ مفصؿ في منهاج الصؼ الحادي عشر ،وظهر مؤش اًر واحداً لهذا

المعيار في الصؼ الثاني عشر.

معيار المفا يـ اغساسية لفيزياء الكـ والفيزياء النووية حصؿ عم نسبة ( ،)%100حيث

وردت معظـ مؤشراته بشكؿ مفصؿ في منهاج الصؼ الحادي عشر ،وظهر مؤش اًر

واحداً لهذا المعيار في الصؼ الثاني عشر.

معيار أسس عمـ الفيزياء الفمكية وعمـ الكونيات بمغ نسبة ( ،)%12.5حيث ورد ثبث
مؤشر واحد في الصؼ الثاني عشر ،ولـ يظهر أي مؤشر لهذا المعيار في الصؼ

العاشر أو في الصؼ الحادي عشر.

ترر الباحثة أف نتائو الدراسة تتفؽ مع دراسات سابقة كدراسة دراسة (موس )2012 ،

إل أف المعايير توفرت في المنهو الفمسطيني بنسبة ضعيفة ( )%37.68وتوفرت في المنهو

اإلسرائيمي بنسبة ( ،)%42وتوصمت دراسة (أبو حالوب )2012 ،إل
الخاصة بالمحتور توافرت في محتور منهاج اغحياء بنسبة (.)%74.3
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أف نسبة المعايير

اإلجابة عمى السؤال الفالث ومناقشتو وينص عمى:
من صلو

ما مستوى االختال

في درجة توافر معايير ( )CFBTبمنياج الليزياء في كل ص

المرحمة الفانوية ( )12-10بقطاع غزة ؟

ذا السؤاؿ مف خبؿ تمخيص النتائو السابقة في الجداوؿ التالية:

اإلجابة عم

أوالَ :المستوى التأسيسي:

جدول ()15.5

النسب الكمية لمحتوى منياج الليزياء لمصلو

( )12-10في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى تأسيسي)
عدد المؤشرات

عدد المؤشرات

عدد المؤشرات

النسبة الكمية

النسبة الكمية

اللرعية

المتوفرة

غير المتوفرة

لممعايير المتوفرة

لممعايير غير المتوفرة

العاشر

36

12

24

%33.3

%66.7

الحادي عشر

31

13

18

%41.9

%64.5

الفاني عشر

27

11

16

%40.7

%59.3

النسبة الكمية

94

36

58

%38.3

%61.7

الص

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف النسػػبة الكميػػة لممعػػايير البريطانيػػة المتػػوفرة فػػي منهػػاج
الفيزيػػاء لمصػػفوؼ ( )12-10بمىػػت ( ،)%38.3بينمػػا كانػػت النسػػبة الكميػػة لممعػػايير البريطانيػػة
اير المتوفرة في منهاج الفيزياء لمصفوؼ ( )12-10بمىت (.)%61.7

لمعرفة المعايير البريطانية (مستوى تأسيسي) المتوفرة في منياج الليزياء لمصلو

(:)12-10

 نس ػػبة المع ػػايير البريطاني ػػة ( )CFBTالمت ػػوفرة ف ػػي منه ػػاج الفيزي ػػاء ف ػػي الص ػػؼ العاش ػػر()%33.3

 نسبة المعايير البريطانية( )CFBTالمتوفرة في منهاج الفيزياء فػي الصػؼ الحػادي عشػر()%41.9

 نسبة المعايير البريطانية ( )CFBTالمتوفرة في منهاج الفيزيػاء فػي الصػؼ الثػاني عشػر()%40.7

وجميعهػػا نسػػب متدني ػػة ،حيػػث كانػػت أعمػ ػ نسػػبة لمصػػؼ الح ػػادي عشػػر ،تميهػػا نس ػػبة

الصؼ الثاني عشر ،ثـ تميها نسبة الصؼ العاشر.
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لمعرفة المعايير البريطانية غير المتوفرة في منياج الليزياء لمصلو

(:)12-10

 نس ػ ػػبة المع ػ ػػايير البريطاني ػ ػػة اي ػ ػػر المت ػ ػػوفرة ف ػ ػػي منه ػ ػػاج الفيزي ػ ػػاء ف ػ ػػي الص ػ ػػؼ العاش ػ ػػر()%66.7

 نسػػبة المعػػايير البريطانيػػة ايػػر المتػػوفرة فػػي منهػػاج الفيزيػػاء فػػي الصػػؼ الحػػادي عشػػر()%58.1

 نس ػػبة المع ػػايير البريطاني ػػة اي ػػر المت ػػوفرة ف ػػي منه ػػاج الفيزي ػػاء ف ػػي الص ػػؼ الث ػػاني عش ػػر()%59.3
فانياً :المستوى المتقدم:

جدول ()16.5

النسب الكمية لمحتوى منياج الليزياء لمصلو

( )12-10في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى متقدم)
عدد المؤشرات

عدد المؤشرات

عدد المؤشرات

النسبة الكمية

لممعايير المتوفرة

غير المتوفرة

العاشر

48

12

36

%25

%75

الحادي عشر

46

18

28

%39.1

%60.9

الفاني عشر

50

16

34

%32

%68

النسبة الكمية

144

46

98

%31.9

%68.1

الص

اللرعية

المتوفرة

غير المتوفرة

النسبة الكمية لممعايير

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف النس ػػبة الكمي ػػة لممع ػػايير البريطاني ػػة المت ػػوفرة ف ػػي منه ػػاج
الفيزيػػاء لمصػػفوؼ ( )12-10بمىػػت ( ،)%31.9بينمػػا كانػػت النسػػبة الكميػػة لممعػػايير البريطانيػػة
اير المتوفرة في منهاج الفيزياء لمصفوؼ ( )12-10بمىت (.)%68.1

لمعرفة المعايير البريطانية (مستوى متقدم) المتوفرة في منياج الليزياء لمصلو
-

(:)12-10

نس ػػبة المع ػػايير البريطاني ػػة ( )CFBTالمت ػػوفرة ف ػػي منه ػػاج الفيزي ػػاء ف ػػي الص ػػؼ العاش ػػر

()%25
-

نسبة المعايير البريطانية( )CFBTالمتوفرة في منهاج الفيزياء في الصؼ الحػادي عشػر

()%39.1
-

نسبة المعايير البريطانية ( )CFBTالمتوفرة في منهاج الفيزياء فػي الصػؼ الثػاني عشػر

()%32
وجميعها نسب متدنية ،حيث كانت أعم نسبة لمصؼ الحادي عشر ،تميها نسبة الصؼ

الثاني عشر ،ثـ تميها نسبة الصؼ العاشر.
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لمعرفة المعايير البريطانية (مستوى متقدم) غير المتوفرة في منياج الليزياء لمصلو

(:)12-10

-

نس ػ ػػبة المع ػ ػػايير البريطاني ػ ػػة اي ػ ػػر المت ػ ػػوفرة ف ػ ػػي منه ػ ػػاج الفيزي ػ ػػاء ف ػ ػػي الص ػ ػػؼ العاش ػ ػػر

-

نسػػبة المعػػايير البريطانيػػة ايػػر المتػػوفرة فػػي منهػػاج الفيزيػػاء فػػي الصػػؼ الحػػادي عشػػر

-

نس ػػبة المع ػػايير البريطاني ػػة اي ػػر المت ػػوفرة ف ػػي منه ػػاج الفيزي ػػاء ف ػػي الص ػػؼ الث ػػاني عش ػػر

()%75

()%60.9
()%68

ويتض ػػح مم ػػا س ػػبؽ أف نس ػػبة تػ ػوافر المع ػػايير البريطاني ػػة ( )CFBTلممس ػػتور التأسيس ػػي

لمص ػ ػػفوؼ ( )12-10بمى ػ ػػت ( )%38.3و ػ ػػي أعمػ ػ ػ م ػ ػػف نس ػ ػػبة تػ ػ ػوافر المع ػ ػػايير البريطاني ػ ػػة
( )CFBTلممستور المتقدـ التي بمىت (.)%31.9

وقد قامت الباحثة بحساب نسبة توافر المعايير البريطانية ككؿ لمصفوؼ ( )12-10في

منهػػاج الفيزيػػاء الفمسػػطيني لػػنفس عينػػة الد ارسػػة  ،وفيمػػا يمػػي نتػػائو التحميػػؿ لممسػػتوييف التأسيسػػي

والمتقدـ.

أوالَ :المستوى التأسيسي:
نتائي تحميل محتوى منيـاج الليزيـاء لمصـلو
تأسيسي)

الص

عدد المؤشرات
اللرعية

جدول ()17.5

( )12-10فـي ضـوء المعـايير البريطانيـة (( )CFBTمسـتوى

عدد المؤشرات
المتوفرة في الص

التك اررات في الصلو
((12-10

النسبة المئوية

لتك اررات الصلو
((12-10

العاشر

36

12

28

%77.8

الحادي عشر

31

13

21

%67.4

الفاني عشر

27

11

22

%81.4

النسبة الكمية

94

36

71

%75.5

فػػي ضػػوء النتػػائو السػػابقة تػػرر الباحثػػة أف نسػػبة ت ػوافر موضػػوعات الفيزيػػاء فػػي منهػػاج

الفيزيػ ػػاء الفمسػ ػػطيني لمصػ ػػفوؼ ( )12-10فػ ػػي ضػ ػػوء المعػ ػػايير البريطانيػ ػػة (( )CFBTمسػ ػػتور
تأسيسي) بمىت ) ،)%75.5و ي نسبة جيدة.
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فانياَ :المستوى المتقدم:

جدول ()18.5

نتائي تحميل محتوى منياج الليزياء لمصلو

( )12-10في ضوء المعايير البريطانية ()CFBT

(مستوى متقدم)

الص

عدد المؤشرات
اللرعية

عدد المؤشرات
المتوفرة في الص

التك اررات في الصلو
((12-10

النسبة المئوية
لتك اررات الصلو
((12-10

العاشر

48

12

34

%70.8

الحادي عشر

46

18

37

%80.4

الفاني عشر

50

16

30

%60

النسبة الكمية

144

46

101

%70.1

في ضوء مما سبؽ تػرر الباحثػة أف نسػبة تػوافر موضػوعات الفيزيػاء فػي منهػاج الفيزيػاء
الفمسطيني لمصفوؼ ( )12-10فػي ضػوء المعػايير البريطانيػة (( )CFBTمسػتور متقػدـ) بمىػت

) )%70.1و ي نسبة جيدة.

وتػػرر الباحثػػة ضػػرورة تضػػميف محتػػور منهػػاج الفيزيػػاء الفمسػػطيني لممعػػايير البريطانيػػة

( )CFBTبنسبة أعم حيث تعتبػر المعػايير البريطانيػة ( )CFBTمػف المعػايير العالميػة الحديثػة
والتي تهتـ بها الدوؿ اغخرر ،وأف ي ارعػي توزيػع المعػايير بحيػث ال تكػوف نسػبة المعػايير مرتفعػة

في صؼ دراسي ومنخفضة في صؼ دراسي آخر مما يسبب عبئاً عم الطبب.

توصمت الباحثة إل أف نتػائو ػذا الد ارسػة تتفػؽ مػع نتػائو د ارسػة (أبػو حمػوب)2012 ،

حيػػث بمىػػت نسػػبة ت ػوافر المعػػايير القوميػػة اغمريكيػػة لمتربيػػة العمميػػة فػػي صػػفوؼ د ارسػػية محػػددة

) ،)%40.9أمػػا نسػػبة ت ػوافر المعػػايير القوميػػة اغمريكيػػة لمتربيػػة العمميػػة فػػي الصػػفوؼ ((12-9
بمىت ).)% 74.3

ك ػػذلؾ ت ػػرر الباحث ػػة أف نت ػػائو الد ارس ػػة الحالي ػػة تتف ػػؽ م ػػع ع ػػدة د ارس ػػات س ػػابقة كد ارسػ ػة

(ن ػػور )2013،حي ػػث بمى ػػت نس ػػبة مع ػػايير ( )NESSلممرحم ػػة ( )8-5ف ػػي محت ػػور كت ػػب العم ػػوـ

(. (%41.2

توصػػمت الباحثػػة إلػ أف نتػػائو ػػذا الد ارسػػة تختمػػؼ مػػع نتػػائو د ارسػػة (د مػػاف)2014 ،

حيث بمىت نسبة احتواء متطمبات ( (TIMSSبمحتور كتب العموـ لممرحمة ()%27.4( )8-5
و ػػي نسػػبة ضػػعيفة وتختمػػؼ عػػف نسػػبة الد ارسػػة الحاليػػة حيػػث بمىػػت نسػػبة ت ػوافر موضػػوعات
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الفيزيػ ػػاء فػػػي منهػ ػػاج الفيزيػ ػػاء الفمسػ ػػطيني لمصػ ػػفوؼ ( )12-10فػ ػػي ض ػػوء المعػ ػػايير البريطانيػ ػػة

(( )CFBTمستور تأسيسي) بمىت ) ،)%75.5و ي نسبة جيدة.

نتائي الدراسة:

يمكن تمخيص النتائي التي توصمت إلييا الدراسة فيما يمي:
•

التوصؿ إل قائمة المعايير البريطانية ( )CFBTالرئيسية والمؤشرات الفرعية لممسػتوييف
التأسيسي والمتقدـ الخاصة بالمحتور لمصفوؼ (.)12-10

•

نسبة توافر موضوعات الفيزياء لممعايير البريطانية ( )CFBTمستور تأسيسي لمصفوؼ

•

نسػػبة تػوافر موضػػوعات الفيزيػػاء لممعػػايير البريطانيػػة ( )CFBTمسػػتور متقػػدـ لمصػػفوؼ

•

اختمفت نسبة توافر موضوعات الفيزياء لممعايير البريطانيػة ( )CFBTمسػتور تأسيسػي

( )12-10كانت ( )%38.3و ي نسبة متدنية دوف المستور المقبوؿ تربوياً.
( )12-10كانت ( )%31.9و ي نسبة متدنية دوف المستور المقبوؿ تربوياً.

لمصػػفوؼ ( )12-10فػػي المنهػػاج الفمسػػطيني حيػػث بمىػػت لمصػػؼ العاشػػر (،(%33.3
وفػػي الصػػؼ الحػػادي عشػػر بمىػػت ( ،)%41.9و فػػي الصػػؼ الثػػاني عشػػر ()%40.7

•

حيث كانت أعم نسبة لمصؼ الحادي عشر ،وجميعها نسب منخفضة.

اختمفػػت نسػػبة تػوافر موضػػوعات الفيزيػػاء لممعػػايير البريطانيػػة (( )CFBTمسػػتور متقػػدـ)

لمصفوؼ ( )12-10في المنهاج الفمسطيني حيث بمىت لمصػؼ العاشػر ( ،(%25وفػي
الص ػػؼ الح ػػادي عش ػػر بمى ػػت ( ،)%39.1و ف ػػي الص ػػؼ الث ػػاني عش ػػر ( )%32حي ػػث
كانت أعم نسبة لمصؼ الحادي عشر ،وجميعها نسب منخفضة.

•

نسبة توافر موضوعات الفيزياء فػي منهػاج الفيزيػاء الفمسػطيني لمصػفوؼ ( )12-10فػي

ضػػوء المعػػايير البريطانيػػة (( )CFBTمس ػػتور تأسيسػػي) بمىػػت ) )%75.5و ػػي نس ػػبة
جيدة.

•

نسبة توافر موضوعات الفيزياء فػي منهػاج الفيزيػاء الفمسػطيني لمصػفوؼ ( )12-10فػي

•

أظهرت النتائو أف ناؾ عدـ توازف في توزيع المعايير البريطانية عم الصفوؼ (12-

•

ضوء المعايير البريطانية (( )CFBTمستور متقدـ) بمىت ) )%70.1و ي نسبة جيدة.

 )10في المنا و الفمسطينية حيث ظهرت نسػبة متباعػدة جػداً بدرجػة تػوافر المعػايير فػي

كؿ صؼ بشكؿ منفرد.

احتػػوت موضػػوعات الفيزيػػاء لمصػػفوؼ ( )12-10فػػي المنهػػاج الفمسػػطيني عمػ العديػػد

مف الموضوعات التي افتقرتها المعايير البريطانية (.)CFBT
33:

•

•

•

اختمفػػت طريقػػة توزيػػع الموضػػوعات فػػي كتػػب الفيزيػػاء لمصػػفوؼ ( )12-10فػػي المنهػػاج

الفمسػطيني عػف المعػايير البريطانيػػة ( ،)CFBTلػذلؾ ظهػرت نسػػب تػوافر منخفضػة عنػػد
مقارنة الصؼ العاشر الفمسطيني بمعايير الصؼ العاشر البريطاني  ...و كذا.

أظهػػرت الد ارسػػة عػػدـ ت ػوافر مبػػدأ التكامػػؿ ال أرسػػي واالسػػتم اررية والتتػػابع فػػي العديػػد مػػف

موض ػػوعات الفيزي ػػاء لممع ػػايير البريطاني ػػة ( )CFBTلمص ػػفوؼ ( )12-10ف ػػي المنه ػػاج
الفمسطيني.

ورد العديد مف المعايير البريطانية ( )CFBTلمصفوؼ ( )12-10في صػفوؼ دنيػا مػف

المنهاج الفمسطيني.

توصيات الدراسة:

أوصت الدراسة الحالية في ظل النتائي التي توصمت إلييا بما يمي:
 .1التأكيد عم تضميف منهاج الفيزياء في فمسطيف لممعايير البريطانية (.)CFBT

 .2ض ػػرورة االس ػػتفادة م ػػف المع ػػايير البريطاني ػػة ( )CFBTف ػػي جمي ػػع مجاالته ػػا ف ػػي تط ػػوير
المنهاج الفمسطيني.

 .3مراعاة مبدأ االسػتم اررية والتتػابع عنػد تطػوير وبنػاء منهػاج الفيزيػاء لمصػفوؼ ()12-10
في فمسطيف.

 .4ضرورة مراعاة توزيع المعػايير فػي موضػوعات الفيزيػاء لمصػفوؼ ( )12-10الفمسػطينية
بشكؿ متوازف.

 .5العمؿ عم تحقيؽ الترابط الرأسي بيف موضوعات الفيزياء عبر الصفوؼ المتتالية .

مقترحات الدراسة :

تقترح الباحفة إجراء الدراسات التالية:
 -1إجػ ػراء د ارس ػػات أخ ػػرر ته ػػدؼ إلػ ػ تق ػػويـ من ػػا و العم ػػوـ ف ػػي الم ارح ػػؿ ال ػػدنيا ف ػػي ض ػػوء
المعايير البريطانية (.)CFBT

 -2إجراء دراسة مماثمة لتقييـ منهاج الفيزياء في فمسطيف في ضوء معايير عالمية أخرر.
 -3إجػراء د ارسػػة مقارنػػة بػػيف منهػػاج الفيزيػػاء بفمسػػطيف لممرحمػػة الثانويػػة ومنهػػاج الفيزيػػاء فػػي
دوؿ أخرر لممرحمة الثانوية مف حيث تناولهما لممعايير البريطانية (.)CFBT
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المصادر والمراجع
المصادر:
 -1القرآف الكريـ.

 -2السنة النبوية.
المراجع العربية:
 .1إبػ ػ ار يـ ،عب ػػد المطي ػػؼ ( .)1976المنـــاىي أساســـيا وتنظيميـــا وأفرىـــا ،ط ،2الق ػػا رة،
مصر ،مكتبة نهضة مصر.

 .2إب ػ ار يـ ،مجػػدي ( .)2005تطــوير التعمــيم وفقــاً لممســتويات المعرفيــة اســتجواب لمــن
ييمـــو األمـــر ،الم ػػؤتمر العمم ػػي الس ػػابع عش ػػر (من ػػا و التعم ػػيـ والمس ػػتويات المعياري ػػة)،

الجمعية المصرية لممناىي وطرق التدريس ،مو ،1يوليو ،ص.226-213

 .3ابف منظور ،محمد ( .)2003لسان العرب .ط .1دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

 .4أبو جبلة ،صبحي وآخروف( .)2004أ تقويم منياج العموم لمصلين األول والفاني من

المرحمة األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ضـوء المعـايير العمميـة لممنـاىي

العموم أ .مجمة القراءة والمعرفة:)38(19 :ص-127ص.152

 .5أبػ ػػو حػ ػػالوب ،جميمػ ػػة ( . )2012أتقــــويم منيــــاج األحيــــاء لمصــــلو

مــــن ()12-9

بلمس1طين في ضوء المعايير الدولية لمتربية العممية أ .رسػالة ماجسػتير ايػر منشػورة

 ،كمية التربية ،جامعة اغز ر ،ازة  ،فمسطيف.

 .6أبو دقة ،سناء(.)1996أآراء واتجاىات المعممين والمعممات في الضلة الغربيـة وقطـاع
غــزة حــول بعــض المنــاىي التعميميــة المطبقــة حاليــا(،د ارسػػة اسػػتطبعية)مركز تطػػوير

المنا و ،الخطة الشاممة ،ازة.

 .7أبػػو لىػػد ،إبػ ار يـ و آخػػروف ( .)1996مركػػز تطػػوير المنػػا و الفمسػػطينية .ج  .1راـ اهلل
فمسطيف.

 .8أبػػو مهػػادي ،صػػابر (.)2011أميــارات التلكيــر الناقــد المتضــمنة فــي منيــاج الليزيــاء
لممرحمة الفانوية ومدى اكتساب الطمبة لياأ .رسالة ماجستير اير منشورة ،كمية التربيػة

،الجامعة اإلسبمية ،ازة ،فمسطيف.
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 .9أبو ندر ،محمد سميح ( .)2013ميارات التلكير فوق المعرفي المتضمنة فـي محتـوى
منيــاج العمــوم لمصـ

العاشــر االساســي ومــدى اكتســاب الطمبــة ليــا ،رسػػالة ماجسػػتير

اير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبمية ،ازة .فمسطيف .

 .10اغشػػقر ،جػػابر وعط ػواف أسػػعد (.)2007مســـتوى جـــودة كتـــب الليزيـــاء المقـــررة عمـــى
الص

الحادى عشر عموم بمحافظات غـزة ،بحػث مقػدـ لممػؤتمر التربػور الثالػث -كميػة

التربي ػة بالجامعػػة االسػػبمية أالجػػودة ف ػ التعم ػيـ العػػاـ الفمسػػطين – كمػػدخؿ لمتمي ػز3 ،
اكتوبر.

 .11اغشقر ،شػحدة( .)2014أمدى تضمن منياج العمـوم الحياتيـة لممرحمـة الفانويـة ألبعـاد
التنــور البيولــوجي ومــدى اكتســاب الطمبــة ليــاأ .رسػػالة ماجسػػتير ايػػر منشػػورة  ،كميػػة

الدراسات العميا ،الجامعة

 .34االاػػا  ،احسػػاف ( . )1997أ البحــث التربــوي وعناصــره -مناىجــو -ادواتــو أ  ،الطبعػػة
الثانية  ،الجامعة االسبمية  ،ازة .
 .35اغاػػا ،إحسػػاف واغسػػتاذ ،محمػػود .أتصػػميـ البحػػث التربػػويأ .ط .6الجامعػػة اإلسػػبمية،
ازة.

 .14انصيو ،عبير ( .)2009أمستوى جودة كتب العمـوم فـي المرحمـة األساسـية الـدنيا فـي
ضوء المعايير العالمية أ .رسالة ماجسػتير ايػر منشػورة  ،كميػة التربيػة ،جامعػة اغز ػر،

ازة ،فمسطيف.

 .15بدر ،أحمد( .)2015أمستوى جودة موضوعات اليندسـة والقيـاس فـي كتـب رياضـيات
المرحمـــة األساســـية فـــي فمســـطين فـــي ضـــوء المعـــايير البريطانيـــة ()CfBTأ .رس ػػالة
ماجستير اير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة اغز ر ،ازة ،فمسطيف.

 .16بدراف ،عبد الحكيـ ( .)1991مناىي العموم في التعميم بدول الخميي العربية ومواكبتيـا
لمتطمبات التطور العممي و الفقافي ،مكتب التربية العربي لدوؿ الخميو  ،الرياض.

 .17بف سعيد ،تهػاني(".)2011تقويم محتوى مناىي العمـوم اللمسـطينية لممرحمـة األساسـية

العميا في ضوء المعايير العالمية" .رسالة ماجستير اير منشػورة ،كميػة الد ارسػات العميػا،

الجامعة اإلسبمية ،ازة ،فمسطيف.

 .18البيالي ،جػبؿ( .)2011أ تقويم كتب العموم لمصلو

العميا من المرحمة االبتدائية فـي

ضــوء القــيم اإلســالمية الالزمــة لطــالب المرحمــةأ .رسػػالة ماجسػػتير ايػػر منشػػورة ،كميػػة
التربية ،قسـ المنا و وطرؽ التدريس ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود  ،السعودية.
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 .19الجهػػوري ،ناصػػر والخروصػػي ،ػػدر( .)2010أتحميـــل محتـــوى كتـــاب العمـــوم لمصـــ

الفــامن األساســي فــي ســمطنة عمــان فــي ضــوء معــايير ()TIMSSأ ،المػػؤتمر العممػػي
الرابع عشر ،التربية العممية والمعايير الفكرية والتطبيؽ ،أاسطس .2010

 .20جودة ،ما ر ( .)2014أمنيي مقترح فـي العمـوم الحياتيـة لممرحمـة الفانويـة فـي ضـوء
بعض المعايير العالمية" .رسالة دكتوراا ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القا رة.

 .21حو عمر ،سوزاف و العتيبي ،ريـ( .)2013أ مستوى الليم القرائي لمملاىيم الكيميائيـة
فـــي كتــــاب العمـــوم لمصــــ

الفالـــث المتوســــط أ .المجم ػػة اغردني ػػة ف ػػي العم ػػوـ التربوي ػػة

 :)2(10:ص231-219
http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2014/Vol10No2/7.pdf

 .22الخزندار ،نائمػة ( .)2006تقويم محتوى كتب الرياضيات لممرحمة األساسـية العميـا فـي
ضـوء نظريــة برونــر ،المػػؤتمر اغوؿ لكميػة التربيػػة بعنػواف التجربػػة الفمسػطينية فػػي إعػػداد
المنا و :الواقع والتطمعات ،جامعة اغقص  ،ازة ،ص.458-452

 .45خطايبة وشػعيمي : )2007( ،أمراعـاة محتـوى كتـاب العمـوم لمصـ

الخـامس األساسـي

فـــي األردن لممعـــايير الدوليـــة لمتربيـــة العمميـــةأ ،مجمػػة جامعػػة الشػػارقة لمعمػػوـ الشػػرعية
واإلنسانية ،المجمد الرابع  ،العدد. 359

 .24الخطيػػب ،محم ػػد ( .)2011منـــاىي الرياضـــيات الحديفـــة تصـــميميا وتدريســـيا ،ط،1
عماف ،اغردف ،دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع.

 .25دروزة ،أفناف نظيرة( .) 1999أمعايير لتقيم المناىي وتطويرىاأ ،مجمة اتحػاد الجامعػات
العربية.146 -131 ،)36(،

 .26دروي ػػش ،عط ػػا وانصػ ػيو ،عبي ػػر ( :)2012مســــتوى تحقــــق معــــايير جــــودة المحتــــوى
( )CFBTفــي كتـــب العمـــوم فـــي المرحمـــة األساســية الـــدنيا بلمســـطين ،مجمـــة جمعيـــة
البحوث والدراسات التربوية اللمسطينية ،العدد  ،18ازة.

 .27د م ػػاف ،م ػػي ( .)2014أتحميــــل محتــــوى كتــــب العمــــوم لمصــــلو

( )8-5األساســــي

بلمسطين في ضـوء متطمبـات اختبـار ( .")TIMSSرسػالة ماجسػتير ايػر منشػورة ،كميػة

التربية ،الجامعة اإلسبمية ،ازة ،فمسطيف.

 .28الدوس ػػري  ،إبػ ػ ار يـ (  .) 2004اإلطـــار المرجعـــي لمتقـــويم التربـــوي ،ط  ،2الري ػػاض:
مكتب التربية العربية لدوؿ الخميو .
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; .4ديػػاب  ،سػػهيؿ رزؽ( : )2004أ جــودة كتــب الرياضــيات فــي المنيــاج اللمســطيني " .
المـــؤتمر التربـــوي األول " التربيـــة فـــي فمســـطين ومتغيـــرات العصـــر أ  ،كميػػة التربيػػة ،

الجامعة اإلسبمية  ،ازة .

 .52راشد ،عم محي الديف ( )2005أ تطوير مناىي العموم بالمرحمـة االعداديـة فـي مصـر
فـي ضــوء المعـاير العالميــة لمتربيـة العمميــة "  ،المركػز العربػي لمتعمػػيـ والتنميػة بجامعػػة
عيف شمس ،مجمة مستقبؿ التربية العربية ،عدد ( ، )31القا رة .

 .53رمضاف ،محمود( . )2005أتقويم كتاب العموم بالص

السابع في فمسطين من وجيـة

نظر المعممينأ  ،رسالة ماجستير اير منشورة  ،جامعة النجاح  ،فمسطيف .

 .32الزعانيف جماؿ ،وشبات ،موس ( .)2002تطوير مناىي الليزياء في المرحمة الفانوية
في فمسطين

 .33الز ارنػػي ،اػػرـ اهلل (.)2010أ تقــويم محتــوى مقــررات العمــوم بالمرحمــة المتوســطة فــي
ضوء متطمبات دراسة التوجيات الدولية لمرياضيات والعموم " ، "TIMSSرسالة دكتوراا

اير منشورة ،كمية التربية جامعة أـ القرر  ،مكة المكرمة ،السعودية.

 .56زيتوف ،كماؿ ( )2004أ تدريس العموم لمليم " عالـ الكتب  ،القا رة .

 .35س ػػبمة  ،ع ػػادؿ ( .)1999واقـــع منـــاىي الليزيـــاء فـــي المرحمـــة الفانويـــة فـــي ضـــوء
مقتضــيات القــرن الحــادي و العشــرين فــي العــالم العربــي ،مجمػػة العػػالـ العربػػي ،)1( 2
.151 -125

 .36الش ػػافعي ،إبػ ػ ار يـ ( .) 1996الم ػػنهو المدرس ػػي م ػػف منظ ػػور جدي ػػدأ ،الري ػػاض ،مكتب ػػة
العبيكاف.

 .37ش ػػا يف ،إبػ ػ ار يـ ( .)2011مس ػػتور ج ػػودة موض ػػوعات عم ػػوـ اغرض ف ػػي كت ػػب العم ػػوـ
لممرحمػػة اغساسػػية فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػة ،رسػػالة ماجسػػتير ايػػر منشػورة ،الجامعػػة

اإلسبمية ،ازة.

 .38شػػا يف ،اب ػ ار يـ(.)2011أمســـتوى جـــودة موضـــوعات عمـــوم األرض فـــي كتـــب العمـــوم
لممرحمــة األساســية فــي ضــوء المعــايير العالميــةأ .رسػػالة ماجسػػتير ايػػر منشػػورة ،كميػػة
الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبمية  ،ازة  ،فمسطيف.

; .5شا يف ،محمػد( .)2007تقويم برنـامي التربيـة العمميـة فـي جامعـة القـدس الملتوحـة ،
مجمة جامعة اغقص  ،مجمد  ، 11العدد اغوؿ  ،جامعة اغقص  -ازة .
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 .62الشػػايع والعقيػػؿ : )2006( ،أ مــدى تحقــق معــايير المحتــوى مــن ريــاض األطلــال إلــى
الصــ

الرابـــع بمشـــروع المعـــايير القوميـــة لمتربيــة العمميـــة فـــي محتـــوى كتـــب العمـــوم

بالســــعودية "  ،المػ ػػؤتمر العممػ ػػي العاشػ ػػر لجمعيػ ػػة المص ػ ػرية لمتربيػ ػػة العمميػ ػػة أتحػ ػػديات
الحاضر ورؤر المستقبؿ أ . )2006/8/2-7/3( ،

 .63الشػػايع وشػػيناف  : )2006(،أ مــدى تحقــق معــايير المحتــوى ()8-5بمشــروع المعــايير
القوميـــة األمريكيـــة لكتـــب العمـــوم بالســـعودية أ  ،مجم ػػة د ارس ػػات ف ػػي المن ػػا و وط ػػرؽ

التدريس  ،العدد. 339

 .64شػػتات ،ربػػاب( )2009أ تقـــويم مقـــررات العمـــوم لمطالبـــات فـــي التعمـــيم العـــام بالمممكـــة
العربيـــة الســـعودية" الم ػػؤتمر العمم ػػي الس ػػابع أ نح ػػو تربي ػػة عممي ػػة افض ػػؿ أ  :الجمعي ػػة
المصرية لمتربية العممية  ،كمية التربية  ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 .43الشريفي ،صفواف اازي( .)2004اتجاىـات مدرسـي ومدرسـات تـاريص الصـ

الخـامس

االدبـــي نحـــو تـــدريس التـــاريص وعالقتيـــا بتحصـــيل طمبـــتيم فـــي كميـــة التربيـــة ،رسػػالة

ماجستير اير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الموصؿ،

 .44الش ػػعيمي ،عم ػػي ب ػػف ويش ػػؿ ( )2008درجـــة مواكبـــة محتـــوى كتـــب العمـــوم لمصـــلو

األساسية فـي سـمطنة عمـان لممعـايير القوميـة األمريكيـة .بحػث منشػور ،كميػة التربيػة،

جامعة السمطاف قابوس ،عماف.

 .45شقفة ،سػعيد (. )2013أميارات االقتصاد المعرفي المتضـمنة فـي محتـوى كتـب العمـوم
لممرحمـــة األساســـية العميـــا بغـــزة ومـــدى اكتســـاب طمبـــة الصـــ

العاشـــر ليـــاأ .رس ػػالة

ماجستير اير منشورة  .كمية التربية ،الجامعة اإلسبمية ،ازة ،فمسطيف.

 .46صالحة ،نواؿ( .)2015أمستوى جودة موضوعات عمم األحياء المتضمنة بكتب العموم
لمرحمة التعميم األساسي فـي ضـوء المعـايير العالميـةأ .رسػالة ماجسػتير ايػر منشػورة.
كمية التربية ،الجامعة اإلسبمية ،ازة ،فمسطيف.

 .47طعيمػػة ،رشػػدي( .)2004تحميــل المحتــوى فــي العمــوم اإلنســانية ،مليومــو -أسســو-
استخداماتو .ط ،2دار الفكر العربي ،القا رة.

 .48الطنػػاوي ،عفػػت مصػػطف (  .) 2005معــايير محتــوى منــاىي العمــوم مــدخل لتطــوير
مناىي العموم بالمرحمة اإلعدادية  ،المؤتمر العممي التاسع أ معوقات التربية العممية في

الوطف العربي ،الجمعية المصرية لمتربية العممية.94-65 ،)1( ،
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 .49طيناوي ،عفػت (. )1995أ مستوى التنور الليزيائي لدى خريجي المـدارس الفانويـة .
العامة أ  .مجمة كمية التربية .241 -213 ،)9( .

 .50العبػػادي ،محمػػد(  .) 2006تقــويم بـرامي التربيــة العمميــة فــي كميــة التربيــة بعبــري مــن
وجية نظر الطالبات المعممات ،المجمة التربوية  ،مجمد  ،21عدد  ، 82الكويت .

 .51العبػػايجي  ،امػػؿ فتػػاح ( .)2002دراســـة موازنـــة االتجاىـــات العمميـــة لطمبـــة المرحمـــة
المتوسطة ،الجامعة المستنصرية.141 -123 ،)3(،

 .74عبػػػد السػ ػػبـ ،مصػػػطف ( )1998أمعــــايير تــــدريس العمــــوم والتطــــوير المينــــي رؤيــــة
مســــتقبمية" الم ػػؤتمر العممػ ػػي الث ػػاني أاعػػػداد معم ػػـ العم ػػوـ لمقػ ػػرف الح ػػادي والعشػ ػػروفأ :
الجمعية المصرية لمتربية العممية ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 .53عب ػػد اله ػػادي  ،نبي ػػؿ  ،وآخ ػػروف (  .) 2002أساســـيات العمـــوم والرياضـــيات وأســـاليب
تدريسيا  ،ط  ، 1عماف  :دار الصفا.

 .54عبي ػػد ،ول ػػيـ ( .)2004تعمـــيم الرياضـــيات لجميـــع األطلـــال ،ط ،1عم ػػاف ،اغردف ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
 .55عفانة  ،عزو (  .) 1995تخطيط المنا و وتقويمها  ،ط  ، 3ازة  :مطبعة مقداد .

 .56عػػبـ ،صػػبح الػػديف (  .) 2002األســاليب اإلحصــائية االســتداللية فــي تحميــل بيانــات
البحوث النلسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامتريةأ ،ط  ،1القػا رة  :دار

الفكر العربي.

 .79عميمػػات ،صػػالح ( .)2006إدارة الجػػودة الشػػاممة فػػي المؤسسػػات التربيػػة ،دار الشػػروؽ،
عماف.

 .7:العم ارنػػي واخػػروف )2013( ،تــدريس الليزيــاء المعاصــرة  ،د ارسػػة فػػي التنػػور الفيزيػػائي،
العراؽ ،دار تيبور لمطباعة والنشر.

 .59الىامػػدي ،ماجػػد (.)2012أتقــويم محتــوى كتــب العمــوم المطــورة بالصــلو

الــدنيا مــن

المرحمــة اإلبتدائيــة فــي ضــوء معــايير مختــارةأ .رسػػالة ماجسػػتير ايػػر منشػػورة ،كمي ػة
التربية  ،قسـ المنا و وطرؽ التدريس ،جامعة أـ القرر  ،السعودية.

 .60الىامػػدي ،ماجػػد (.)2012أتقــويم محتــوى كتــب العمــوم المطــورة بالصــلو

الــدنيا مــن

المرحمــة اإلبتدائيــة فــي ضــوء معــايير مختــارةأ .رسػػالة ماجسػػتير ايػػر منشػػورة ،كميػػة
التربية  ،قسـ المنا و وطرؽ

التدريس ،جامعة أـ القرر  ،السعودية.

347

 .61الىفري ،عب ((.)2016أمستوى جودة موضوعات الكيميـاء فـي كتـب العمـوم لمصـلو

( )12-9في فمسـطين فـي ضـوء معـايير عالميـة .رسػالة ماجسػتير ايػر منشػورة ،كميػة
التربية ،الجامعة اإلسبمية ،ازة ،فمسطيف.

 .84فقيهػػي  ،يحيػ بػػف عمػ ( . )2008أ تقــويم مــنيي االحيــاء فــي التعمــيم الفــانوي القــائم
عمــى نظــام المقــررات فــي ضــوء معــايير مقترحــة لتعمــيم العمــوم أ  ،رسػػالة دكتػػوراا ايػػر
منشورة  ،جامعة اـ القرر  ،المممكة العربية السعودية .

 .63الفهيدي ،ذاؿ( .)2012أتقويم مقررات العموم المطورة بالمرحمة االبتدائية في المممكة
العربيـــة الســـعودية فـــي ضـــوء متطمبـــات دراســـة التوجيـــات الدوليةلمرياضـــيات والعمـــوم
()TIMSS-2011أ .رسالة دكتوراة اير منشورة  ،كمية التربية ،جامعة أـ القرر  ،مكة
المكرمة  ،السعودية.

 .86كماؿ ،سفياف عبد المطيػؼ ( .)2004ضمان جودة التعميم النوعية ،ورقـة عمـل مقدمـة
لمــؤتمر النوعيــة فــي التعمــيم الجــامعي فــي فمســطين ،جامعػػة القػػدس المفتوحػػة ،راـ اهلل،

فمسطيف.

 .65المق ػػاني ،أحم ػػد والجم ػػؿ ،عم ػػي ( .)2003معجـــم المصـــطمحات التربويـــة لممعرفـــة فـــي
المناىي وطرق التدريس ،ط ،3القا رة ،مصر ،عالـ الكتب.

لمقرن الحادي والعشرين ،مجمة الجامعة اإلسبمية .68– 33 ،)1( 10 ،

 .66المولػػو ،فتحيػػة (" .)2007مســتوى جــودة موضــوعات الليزيــاء بكتــب العمــوم لممرحمــة
األساسية الدنيا في ضوء المعايير العالمية" .المؤتمر التربوي الثالث جودة التعميـ العػاـ

الفمسطيني كمدخؿ لمتميز.الجامعة اإلسبمية .ازة  .فمسطيف .ص-164ص.204

 .67المولػػو ،فتحيػػة(" .)2004تقــويم محتــوى منــاىي العمــوم اللمســطينية لممرحمــة العميــا مــن
التعمــيم األساســي فــي ضــوء المســتحدفات العمميــة المعاصــرة" .المػػؤتمر التربػػوي اغوؿ
التربية في فمسطيف متىيرات العصػر .الجػزء اغوؿ  .الجامعػة اإلسػبمية اػزة .فمسػطيف.
ص 57ص.79

 .68محجز (.)2009تقويـ محتور منا و عمػوـ الصػحة والبيئػة لممرحمػة اغساسػية العميػا فػي
ضوء معايير التربية البيئيػة ومػدر اكتسػاب الطػبب لهػا .رسػالة ماجسػتير ايػر منشػورة،

كمية التربية ،الجامعة اإلسبمية ،ازة ،فمسطيف.
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 .69محمػود ،حسػيف ( .)2008المســتويات المعياريــة :مــدخل لنشـر فقافــة الجــودة واصــالح
التعمـــيم قبـــل الجـــامعي ،المـــؤتمر العممـــي العشـــرون :من ػػا و التعم ػػيـ والهوي ػػة الثقافي ػػة،
الجمعية المصرية لممنا و وطرؽ التدريس ،مو ،4يوليو ،ص.1470-1458

 .70محمود ،حسيف بشير ( .)2005مناىي التعميم والمستويات المعيارية ،المؤتمر العممـي
السابع عشر ،مجمة الجمعيػة المصػرية لممنػا و وطػرؽ التػدريس ،مػو ،1يوليػو ،القػا رة،
مصر.

 .71محمػػود ،حسػػيف بشػػير(( .)2005حــول المســتويات المعياريــة القوميــة لمم ـنيي ون ـواتي
التعميم 27يوليو)، ،المػؤتمر العممػي السػابع عشػر أمنػا و التعمػيـ والمسػتويات المعياريػة
الجمعية المصرية لممنا و وطرؽ التدريس ،مصر 27-26( ،يوليو)

 .94محمػػود ،حسػػيف بشػػير( .)2005حـــول المســـتويات المعياريـــة القوميـــة لممـــنيي ون ػواتو
التعمػػيـ  ٧٢يوليو)،المػػؤتمر العممػػي السػػابع عشػػر أمنػػا و التعمػػيـ والمسػػتويات المعياريػػة
الجمعية المصرية لممنا و وطرؽ التدريسأ ،مصر 27-26( ،يوليو)

 .95المػػد وف ،منػػاؿ(" : )2004تقــويم مــنيي االقتصــاد المنزلــي لطالبــات الص ـ

الفــامن

األساســي مــن وجيــة نظــر المعممــات فــي مــدارس قطــاع غــزةأ ،رسػػالة ماجسػتير (ايػػر
منشورة) ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبمية  ،ازة .

 .74مرعي ،توفيؽ والحيمة ،محمػد (.)2004المناىي التربوية الحديفـة ملاىيميـا وعناصـرىا
وأسسيا وعممياتيا الطبعة الرابعة ،عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 .75المجمس اغعم لمتعميـ ) .(2004معايير العموم لدولة قطر

http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso

 .76المركز القػومي لمبحػوث التربويػة والتنميػة (مصػر) ( ، .)1997منػا و التعمػيـ اإلعػدادي
في بعض المدارس اغجنبية بجمهورية مصر العربية  ،القا رة .

 .77مركػػز تطػػوير المنػػا و( .)2011كتـــاب العمـــوم الحياتيـــة لمصـــ
التربية والتعميـ ،فمسطيف.

 .78مرك ػػز تط ػػوير المن ػػا و( .)2011كتـــاب الليزيـــاء لمصـــ
والتعميـ ،فمسطيف.

 .79مركػػز تطػػوير المنػػا و( .)2011كتـــاب الليزيـــاء لمصـــ
والتعميـ ،فمسطيف.

 .80مركػز تطػوير المنػا و( .)2014كتــاب الليزيـاء لمصـ
والتعميـ ،فمسطيف.
349

الحـــادي عشـــر ،و ازرة

الفـــاني عشـــر ،و ازرة التربي ػػة
الحـــادي عشـــر ،و ازرة التربيػػة
العاشــر األساسـي ،و ازرة التربيػػة

 .81المصري ،عدناف( .)2011تقويـ محتور منا و عموـ المرحمة اغساسية الدنيا فػي ضػوء

المستويات المعرفية لبياجيه .رسالة ماجستير اير منشورة ،كمية التربية ،جامعة اغز ػر،

ازة ،فمسطيف.

 .82المقيػػد ،رزاف(".)2013مســتوى جــودة موضــوعات عمــم اللمــك المتضــمنة بكتــب العمــوم
لممرحمة األساسية في ضـوء المعـايير العالميـة" .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،كميـة

الدراسات العميا" .الجامعة اإلسبمية ،ازة  ،فمسطيف.

 .83موسػ  ،صػػالح(.)2012أتقــويم محتــوى كتــب العمــوم اللمســطينية و اإلسـرائيمية لمصـ

الرابــع األساســي فــي ضــوء معــايير ( )TIMSSدراســة مقارنــةأ.رسػػالة ماجسػػتير ايػػر
منشورة  ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبمية ،ازة ،فمسطيف.

 .84مينا ،فايز ( .)2006قضـايا فـي تعمـيم الرياضـيات ،مكتبـة األنجمـو المصـرية ،القػا رة،
مصر.

 .:7مينػػا ،فػػايز( .)1994أقضـــايا فـــي تعمـــيم وتعمـــم الرياضـــيات "القـــاىرة :مكتبـــة األنجمـــو
المصرية أص 25ط.4

 .:8نشػواف ،تيسػػير( .)2014أتصػػور مقتػػرح لتطػػوير محتػػور كتػػب الكيميػػاء لممرحمػػة الثانويػػة
بفمسػػطيف فػػي ضػػوء بىػػض أبعػػاد التفكيػػر فػػي العمػػوـأ .مجمػػة جامعػػة اغقص ػ (سمسػػمة

العموـ اإلنسانية ) . )1(1:

 .87نػػور ،ز ػرة( . )2013أتحميــل وتقــويم محتــوى كتـــاب العمــوم العامــة لمصــ

الخـــامس

األساسي في ضوء المعايير من وجية نظر معممي العموم لممرحمة األساسية العميا في

فمسطينأ .رسالة ماجستير اير منشورة  .كمية الدراسات العميا  .جامعة النجاح الوطنيػة
 ،نابمس  ،فمسطيف.

 .::الهويدي ،زيد ( )2005أ معمم العمـوم اللعـال " الطبعػة االولػ  ،دار الكتػاب الجػامعي ،
العيف  ،االمارات المتحدة .

 .89يئة المعرفة والتنمية البشرية ( .)2012في مسيرة البحث عن تعميم جيد الجزء الفاني،
حقــائق وأرقــام حــول الطمبــة اإلمــاراتيين فــي المــدارس الخاصــة بــدبي .دبػػي .اإلمػػارات

العربية المتحدة.

 .90و ازرة التربيػػة والتعم ػيـ العػػالي ( :)2011أدليــل المعمــم لمبحــث الليزيــاء لمص ـ
عشرأ ،فمسطيف.
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 مكتبـــة األنجمـــو، مصـــر، القـــاىرة، المنـــاىي.)1996(  محمػػد، حممػػي والمفتػػي، الوكيػػؿ.91
.المصرية

 االتجاىـــات الحديفـــة فـــي تخطـــيط وتطـــوير.)2005( حسػػيف، حممػػي ومحمػػود، الوكيػػؿ.92
. القا رة، دار الفكر العربي،)مناىي المرحمة األولى (مرحمة التعميم األساسي

 وفيقــة المســتويات المعياريــة.)2009( الهيئػػة القوميػػة لضػػماف جػػودة التعمػػيـ واالعتمػػاد.93
.مصر،لمحتوى مادة العموم لمتعميم قبل الجامعي

http://bagouredu.org/naqaa/books/11.pdf
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ممحق رقم ()1
قائمة أسماء محكمي أداة الدراسة لممعايير البريطانية
أسماء األعضاء

الدرجة العممية

المسمى الوظيلي

د .أحمد صالح

دكتوراه في المناىي وطرق التدريس

دكتور في كمية التربية  -جامعة

د .فادي النجار

دكتوراه في المناىي وطرق التدريس

أ .محمد سميح أبو ندى

ماجستير في المناىي وطرق التدريس

أ .موسى أبو جاسر

بكالوريوسر فيزياء

أ .ىبة اهلل أبو عمرة

ماجستير فيزياء

القدس الملتوحة غزة
دكتور في كمية التربية  -جامعة
القدس الملتوحة غزة
مشر لمادة الليزياء والتأىيل التربوي
بمديرية التربية والتعميم (شمال غزة)
مشر لمادة الليزياء والتأىيل التربوي
بمديرية التربية والتعميم (شمال غزة)
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معممة بمدرسة اللالوجا  -شمال غزة

ممحق رقم ()2

أداة الدراسة لممعايير البريطانية ( )CFBTلمصلو (( )12-10مستوى تأسيسي)
العاشر (مستوى تأسيسي)

أوالً :المعايير البريطانية ( )CFBTلمص

ويتعامل مع ىوامش

متوافر

الكميات الليزيائية

 .1يكوف التمميذ عم

إطبع بوحدات النظاـ الدولي  SIاغساسية والمشتقة ويستخدـ الرموز

المناسبة لوحدات القياس ويتعامؿ مع مدر ومقدار الكميات المقاسة ويعبر عف الكميات بطريقة √
صحيحة وبالشكؿ القياسي وبصيىة وحدات النظاـ الدولي.

الخطأ والشك الكامنة في  .2يميز بيف صحة القياسات ودقتها ،ويعرؼ كيؼ يتحقؽ منهما في العمميات واإلجراءات
نتائي اإلختبارات العممية

الفيزيائية

√

 .3يستخدـ ويفهـ معن الفرضيات المبسطة التي يعتمد عميها في حؿ المسائؿ.
 .4يميز بيف الكميات المتجهة والكميات اغساسية ،ويتعامؿ معها بالطريقة المناسبة ويفسر
معنا ا.
فانياً :يليم الميكانيكا

 .1يدرؾ مفا يـ اإلزاحة والسرعة المتجهة والعجمة ،ويمثمها بيانياً ويفسر المخططات البيانية التي

الحركة)

 .2يستنبط مف تعريفات السرعة المتجهة والعجمة معادالت تمثؿ الحركة منتظمة العجمة في خط

والكيناماتيكا ( عمم

تمثّؿ ذا المفا يـ.
مستقيـ ،ويستخدـ

ذا المعادالت لحؿ مسائؿ تتعمؽ بحركة اغجساـ بعجمة منتظمة.

√
√
√
√

تىير في سرعته المتجهة.
تشوا الجسـ أو ّ
 .3يعرؼ أف القوة التي تؤثر عم جسـ ما قد تسبب ّ
 .4يحدد القور المؤثرة عم جسـ ما ومحصبتها ،ويحمؿ القور ال مركباتها ويستخدـ مثمث

√
√

المتجهات لتمثيؿ قور في وضع االتزاف.
 .5يظهر معرفة نوعية لقور االحتكاؾ ولقور المزوجة ،بما فيها مقاومة الهواء والماء ،ويميز بيف

√

االحتكاؾ السكوني واالحتكاؾ الحركي (الديناميكي).
 .6يحدد العوامؿ المؤثرة عم

االحتكاؾ ويستخدـ مفهوـ معامؿ االحتكاؾ السكوني ومفهوـ

√

معامؿ االحتكاؾ الحركي.
فالفاً :يليم طبيعة المادة

غير متوافر

المعايير الرئيسية
أوالً :يقيس ويعالي

المؤشرات اللرعية

.1يصؼ نموذج الحركة الجزيئية في المواد الصمبة والسوائؿ والىازات ،وينسب الفرؽ في تراكيب
وكثافات المواد الصمبة والسوائؿ والىازات إل ترتيب جزيئاتها والمسافات البينية وحركتها.

√

التبخر
التجمد واالنصهار والىمياف ،و ّ
.2يستخدـ نموذج الحركة الجزيئية لتفسير ضىط الموائع ،و ّ
والتبمور.

√

 .3يستخدـ نموذج الحركة لمجزيئات لتفسير التمدد الحراري لءجساـ الصمبة والسوائؿ.

√

 .4يستخدـ مفهوـ معامؿ التمدد لحؿ مسائؿ عددية متعمقة بالتمدد الحراري.

√

سطح الماء وليس في القاع،

تكوف الجميد عم
 .5يفسر كيؼ أف شذوذ تمدد الماء يؤدي ال
ّ
ويدرؾ أ مية ذا الظا رة بالنسبة لبقاء الكائنات الحية عم قيد الحياة.

√

 .6يعرؼ ويستخدـ مفهوـ الكثافة.

√

المطبؽ مف جسـ صمب وضىط الموائع ،ثـ
 .7يفهـ ويستخدـ مصطمح الضىط بالنسبة لمضىط
ّ
يستنبط ويستخدـ العبقة p = ρgh

√

 .8يشرح بداللة النموذج الجزيئي االنتقاؿ الهيدروليكي لمقوة ويعرؼ بعض تطبيقاته ويفسر ا كميا

√

 .9يفهـ لماذا بعض اغجساـ تطفو عم سطح الماء بينما أجساـ أخرر تىوص .

√
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الصوت ىو شكل من

أشكال الموجات

ويفهـ معن جبهة الموجة.
 .2يعرؼ أف الموجات تنقؿ الطاقة ويميز بيف الموجات المستعرضة والموجات الطولية.

متوافر

الموجات ويعر أن

 .1يميز بيف موجات نبضية وموجات متحركة ،ويعطي أمثمة عف ذيف النوعيف مف الموجات

غير متوافر

المعايير الرئيسية
رابعاً :يليم خصائص

المؤشرات اللرعية

√
√

 .3يعرؼ ويستخدـ المصطمحات :قمة ،قاع ،تضااط ،االنكسار ،اإلزاحة وسعة الموجات ،فرؽ
الطور ،الزمف الدوري ،التردد ،والطوؿ الموجي وسرعتها ،وينفذ الحسابات باستخداـ العبقات بيف

√

سرعة الموجات وتردد ا وطولها الموجي.
تكوف بفعؿ جسـ
 .4يعرؼ أف الصوت و عبارة عف ا تزاز طولي ينتقؿ عبر وسط مادي وأنه ي ّ
مهتز مثؿ ا تزاز وتر أو ا تزاز عمود واء.
 .5يعرؼ أف سرعة الصوت تعتمد عم

الوسط الذي ينتقؿ فيه الصوت ،وأف الصوت يسير

بسرعة وبفعالية أكبر عبر الوسط الذي تكوف فيه الجزيئات متقاربة مف بعضها البعض.
 .6يصؼ الطريقة التي تستشعر فيها اغذف الصوت ويعرؼ الحدود التقريبية لمدر السمع عند
اإلنساف.

√
√
√

.7يميز بيف الموجات الموقوفة والموجات المنتقمة عف طريؽ توليد الصوت بواسطة آلة موسيقية.

√

 .8يميز بيف موجة موقوفة وموجة متحركة (منتقمة)ويعرؼ معن عقدة الموجة وبطنها.

√

الموصػػبت وأشػػباا الموصػػبت والع ػوازؿ بداللػػة اإللكترونػػات المتحركػػة أو اغيونػػات
خامســـاً :يليــــم المبــــادئ  .1يميػػز بػػيف ّ
األساســــــــــية لمكيربــــــــــاء المتحركػػة ويعػػرؼ كيػػؼ يمكػػف التػػأثير عم ػ خصػػائص شػػبه الموصػػبت بوجػػود كميػػات صػػىيرة
الســـــاكنة والمغناطيســـــية (دقيقة) مف الشوائب.

والكيرومغناطيسية

 .2يعرؼ أف االحتكاؾ يمكف أف يولّد نوعيف مف الشحنة الكهربائية في عازؿ وأف الشحنات
المختمفة تتجاذب والمتشابهة تتنافر.

√

√

 .3يصؼ المجاؿ الكهربائي كمثاؿ لمجاؿ قور ويعرؼ أف شدة المجاؿ الكهربائي يمكف تعريفها
كقوة مؤثرة عم وحدة الشحنات الموجبة وأنه مف الممكف تمثيؿ مجاؿ كهربائي بواسطة خطوط

√

المجاؿ الكهربي.
 .4يصنع مىناطيس مف مواد مىناطيسية بواسطة طرؽ مختمفة .يعرؼ أف المىناطيس له قطب
شمالي وقطب جنوبي وأف القطبيف المختمفيف يتجاذباف بينما القطباف المتماثبف يتنافراف.
 .5يصؼ المجاؿ المىناطيسي كمثاؿ لمجاؿ قوة شديد ويعرؼ أنه مف الممكف تمثيؿ مجاؿ
مىناطيسي بواسطة خطوط المجاؿ.
 .6يشرح خصائص المواد المىناطيسية بداللة العزـ المىناطيسي لإللكترونات المفردة.

√

√
√

 .7يعرؼ الفيض المىناطيسي الناتو عف سمؾ يمر فيه تيار كهربائي ،وعف ممؼ دائري وعف
ممؼ لولبي ويعرؼ كيؼ أف قمب الحديد يمكف أف يؤثر عم المجاؿ المىناطيسي المتولد في

√

الممؼ المولبي.
بموصؿ (عم شكؿ سمؾ وعم شكؿ ممؼ لولبي)
 .8يعرؼ أف المجاؿ المىناطيسي المحيط
ّ

الموصؿ فيه ،بحيث يتولد عنه قوة
يمر فيه تيار يمكف أف يتأثر بمجاؿ مىناطيسي ثابت ُوضع
ّ
 .9ي ّبيف كيؼ أف دراسة القوة المتبادلة بيف سمكيف يمر فيهما تيار كهربائي ويعرؼ اغمبير.
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√
√

فانياً :المعايير البريطانية ( )CFBTلمص

الحادي عشر (مستوى تأسيسي)
متوافر
متوافر

والحركة

غير

المعايير الرئيسية
أوالً :يليم العالقات بين القوى

المؤشرات اللرعية

 .1يسرد قوانيف نيوتف الخاصة بالحركة ويطبقه اعم وضعيات حقيقية مف الحياة اليومية√ .
 .2يعرؼ أف كمية الحركة الخطية ي حاصؿ ضرب الكتمة والسرعة المتجهة ،وأف معدؿ
تىير كمية الحركة لجسـ يساوي القوة المسببة له .يفهـ ويستخدـ العبقة
ّ

F = ma

√

 .3يميز بيف الكتمة القصورية والكتمة التثاقمية.

√

 .4يميز بيف الكتمة والوزف.

√

 .5يعرؼ مبدأ بقاء (حفظ) كمية الحركة ويطبقه عم التصادمات المرنة واير المرنة

√

وعم االنفجارات التي تشمؿ جسميف في بعد واحد.
 .6يعرؼ أف وزف جسـ ما يمكف اعتبارا وكأنه يؤثر عند نقطة مفردة والتي تُعرؼ بمركز
الثقؿ
يطبؽ قاعدة محصمة العزوـ عم نظاـ
يطبؽ عزـ القوة وعزـ االزدواج و ّ
 .7يصؼ و ّ

موجود في حالة اتزاف.

√

√

 .8يسرد ويفسر تطبيقات مبدأ عزـ القوة عم نظـ ندسية وعم عضبت جسـ اإلنساف√ .
فانياً :يليم الليزياء الحرارية

الحررة ،يعرؼ كيؼ تعمؿ موازيف
ا
.1يعرؼ درجة الحرارة ويشرح كيؼ يتـ تدرج ميزاف
الحرارة المختمفة ويسرد ميزاتها وسيئاتها.
 .2يدرؾ أف الطاقة الح اررية تنتقؿ مف منطقة ذات درجة حركة أعم ال منطقة ذات
درجة حركة أقؿ وأف المناطؽ المتساوية في درجة حرارتها تكوف في حالة اتزاف حراري.

√

√

 .3يعرؼ أف الحرارة تنتقؿ بالحمؿ وبالتوصيؿ واإلشعاع ،ويشرح االنتقاؿ بالحمؿ

√

والتوصيؿ بداللة حركة الجزيئات.
 .4يعرؼ أسباب تيارات الحمؿ في الهواء وفي الماء ويفهـ كيؼ يمكف أف تؤثر ذا

√

التيارات عم المناخ واغحواؿ الجوية.
 .5يعرؼ أف الحرارة يمكف أف تشع عبر الفراغ وأف حرارة الشمس تصؿ ال اغرض بهذا

√

الطريقة.
 .6يعرؼ مفهوـ السعة الح اررية النوعية والحرارة النوعية الكامنة ويفسر ما بداللة نظرية
الحركة الجزيئية ،يقدـ تفسي اًر لوجود اختبؼ نسبي بيف

اتيف الكميتيف والختبفهما √

باختبؼ المواد
 .7يدرؾ سبب القيمة الكبيرة اير االعتيادية لمحرارة النوعية الكامنة لمماء ،وأ مية ذا

√

الظا رة بالنسبة لتنظيـ حرارة الجسـ وبالنسبة لتأثير البحار والمحيطات عم المناخ.
فالفاً  :يتعر عمى الضوء

والبصريات

 .1يعرؼ أف الضوء يسير بخطوط مستقيمة وأنه ينعكس عم

أسطح مستوية ،ويشرح

√

تتكوف الصور في المرايا المستوية .يفسر تطبيقات شائعة لهذا الظا رة.
كيؼ ّ
 .2يعرؼ أف الضوء ينكسر عند مرورا مف وسط ال آخر.
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√

متوافر
متوافر

المعايير الرئيسية

مجمعة وعدسات ِ
مفرقة .ويدرؾ مفهوـ البُعد
 .3ي ّبيف كيؼ تتكوف الصور بواسطة عدسات ّ

√

 .4يعرؼ عف المرايا الكرية ويشرح بعض استعماالتها.

√

 .5يشرح ما و االنعكاس الداخمي الكمي وتطبيقاته في اغلياؼ البصرية.

√

.6ي ّبيف تشتت الضوء ويشرحه.

√

البؤري .يفسر تطبيقات شائعة لهاتيف الظا رتيف.

 .7يشرح بداللة االنكسار والتشتت ظوا ر طبيعية مثؿ قوس المطر والسراب ولوف السماء

√

ولوف الشمس عند الىروب والفرؽ بيف العمؽ الحقيقي والعمؽ الظا ري لمماء.
 .8يعرؼ كيؼ تستقبؿ العيف الضوء وتركزا وكيؼ يمكف تصحيح قصر وطوؿ النظر.
رابعاً :يليم المبادئ األساسية
لمتيارات الكيربائية (الكيرباء

المتحركة)

√

 .1يعرؼ أف التيار الكهربائي و معدؿ سرياف جسيمات مشحونة كهربائياً ويعرؼ الشحنة

√

الكهربائية ووحدة الكولوـ ،ويحؿ مسائؿ باستخداـ العبقة . Q = It
 .2يعرؼ فرؽ الجهد والفولت .يحؿ مسائؿ باستخداـ العبقات.
 P = I2Rو  p = VIو

√

V=W/Q

 .3يعرؼ المقاومة الكهربائية ويحؿ مسائؿ باستخداـ العبقتيف  R =p l/AوV = IR

√

لعدد مف المقاومات الكهربائية الموصمة عم التوالي وعم التوازي.
 .4يميز بيف القوة المحركة الكهربائية وفرؽ الجهد ويدرؾ مفهوـ المقاومة الداخمية لمخبيا

√

الكهربائية
خامساً :يستخدم أدوات

غير

المؤشرات اللرعية

 .1يفهـ تركيب المكثفات الكهربائية واستعماالتها في الدوائر الكهربائية.

√

إلكترونية في دوائر تحكم عممية  .2يشرح االختبؼ في المقاومة الكهربائية التي تبينها أدوات مف نوع مقياس فرؽ الجهد،
والوصمة الثنائية والمقاومة الضوئية ،والمقاوـ الحراري ،والترانزستور ،ويستعمؿ

ذا √

المقاومات بمثابة مجزئات لمجهد في دوائر عممية.
 .3يستخدـ دوائر البوابات المنطقية العممية ويحدد جداوؿ الصواب لهذا البوابات ،منفردة
ومجتمعة.
 .4يفهـ ويستخدـ أحادية وثنائية ووضع االستقرار والمفاتيح المترددة أوتوماتيكياً ويعرؼ
كيؼ يمكنها تكويف دوائر ذاكرة.
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√

√

فالفاً :المعايير البريطانية ( )CFBTلمص

الفاني عشر (مستوى تأسيسي)
متوافر

المعايير الرئيسية

أو ًال :يليم العالقة  .1يعرؼ الشىؿ ويستخدـ مفهوـ الشىؿ كحاصؿ ضرب القوة واإلزاحة باتجاا القوة.

غير متوافر

المؤشرات اللرعية

√

بين الشغل والطاقة  .2يصؼ الطاقة الحركية وطاقة الوضع التثاقمية .يعطي أمثمة عم أشكاؿ مختمفة مف الطاقة وتحويؿ
والقدرة
أنواع الطاقة بيف بعضها البعض باستخداـ ناقبت الطاقة مف أنواع مختمفة ،ثـ يصنفها إما كطاقة

√

وضع أو كطاقة حركية .يصؼ قانوف حفظ الطاقة ويطبقه عم أمثمة بسيطة.
وطبؽ الصيىة  Ek = ½ mv 2والصيىة . Ep = mgh
 .3استذكر واستنبط ّ
 .4يعرؼ أف المنظومات الواقعية تشمؿ دائم ًا فقداف في الطاقة ،وعم

اغخص عم

√
شكؿ حركة

مفقودة ،ويستخدـ مفهوـ الكفاءة لحؿ المسائؿ .يحسب كفاءة التحويؿ ،بالنسبة لمطاقة الداخمة إل الطاقة

√

الناتجة المفيدة.
 .5يصؼ القدرة بمثابة معدؿ الشىؿ المبذوؿ أو معدؿ تحويؿ الطاقة ويحؿ مسائؿ باستخداـ المعادلة

√

P = W/t
فانياً :يليم

 .1يعرؼ ماذا يحدث لمموجات عند انعكاسها وانكسار ا ،ويشرح حيود وت اركب الموجات ،وتداخمها

√

الهداـ بداللة حركتها.
البناء و ّ
خصائص الموجات ّ
 .2يشرح انكسار أشعة الضوء وموجات الماء بداللة الموجات ،ويعرؼ أف سرعة الموجات تتىير أثناء

√

انكسار ا وينسب ذلؾ ال معامؿ االنكسار.
 .3يستعمؿ محزز حيود لبياف الحيود وتوليد الطيؼ المرئي ولحؿ مسائؿ تتعمؽ بظوا ر التداخؿ

√

باستخداـ العبقتيف _= d×/L .و d sinθ = nλ
 .4يشرح ظا رة ’دوبمر‘ بداللة حركة الموجات ويعطي أمثمة عميها مف الصوت والضوء.

√

 .5يشرح ظا رة تزامف واستقطاب الموجات المستعرضة ويصؼ تطبيقات لكمتا اتيف الظا رتيف.

√

 .6يشرح اإلشعاع الكهرومىناطيسي بداللة المجاالت الكهربائية والمىناطيسية المتذبذبة ،يعرؼ أف جميع

√

الموجات الكهرومىناطيسية تسير بنفس السرعة في الفضاء الحر.
فالفاً :الحث

موصؿ ومجاؿ مىناطيسي والعوامؿ التي تؤثر
.1يصؼ توليد قوة محركة كهربائية تأثيرية النسبية بيف
ّ

الكيرومغناطيسيي عم القوة المحركة الكهربائية التأثيرية المتولدة.

.2يدرؾ مفهوـ الفيض المىناطيسي وترابط الفيض ويستخدـ قانوف ’فارادي‘ وقانوف ’لينز‘ لحؿ مسائؿ
عددية تتعمؽ بالحث الكهرومىناطيسي.
 .3يصؼ كيؼ تتكوف التيارات الدوامية وبعض تطبيقاتها ،مثؿ تنقية مناطؽ معينة لشبه الموصبت.
.4يعرؼ أف التيار المتردد يستحث في ممؼ يدور ضمف مجاؿ مىناطيسي منتظـ ويشرح عمؿ مولّد
بسيط لتيار متردد.
.5يصؼ إنتاج التيار الكهربائي المتناوب عم

الصعيد التجاري باستخداـ توربينات اازية كمصدر

اساسي لمطاقة الحركية.
.6يصؼ ويستخدـ مفهوـ الجذر التربيعي لمتوسط مربع قيـ التيار(القيمة الفعالة لمتيار) ومفهوـ الجذر
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√

√
√
√

√
√

متوافر

المعايير الرئيسية

غير متوافر

المؤشرات اللرعية
التربيعي لمتوسط مربع قيـ الجهد (الجهد الفعاؿ)،ومفا يـ الزمف الدوري ،والتردد ،والقيمة العظم  ،فيما
يتعمؽ بالتيار المتردد ،ويحؿ مسائؿ عددية تتعمؽ بها.
.7يصؼ عمؿ محوالت الطاقة الكهربائية ويشرح أ ميتها بالنسبة لنقؿ الطاقة الكهربائية عم

مسافات

بعيدة ويحؿ مسائؿ تتعمؽ بنقؿ الطاقة.
رابعاً  :يليم

 .1يفسر نتائو تجارب راذرفورد في تشتت الجسيمات الذرية ويشرح كيؼ أوصمت ذا التجارب ال

المبادئ األساسية النماذج الحديثة لتركيب الذرة.
لمليزياء الذرية
 .2يصؼ نموذج ًا بسيطاً لتركيب الذرة بداللة البروتونات والنيوترونات واإللكترونات ،ويستخدـ الترميز
والنووية الحديفة
الشائع لتمثيؿ النيوكميدات و يكتب معادالت تمثؿ التحوالت النووية.
 .3يفهـ الطبيعة اآلنية والعشوائية لمتحمؿ اإلشعاعي ،ويفسر بيانات االنحبؿ بداللة عمر النصؼ
ويشرح مصدر الخمفية اإلشعاعية.
 .4يعرؼ خصائص إشعاع  αو  βو  γبما فيه مخاطر ذا اإلشعاعات عم حياة اإلنساف وصحته
 .5يعرؼ بعض االستعماالت الشائعة لمنظائر المشعة ،يبيف استخداـ اشعاع  αفي جهاز إنذار بسيط
ضد الحريؽ.

√

√

√

√
√
√

 .6يعرؼ مصدر الطاقة في النجوـ ،بما فيها الشمس.
تتكوف العناصر الثقيمة في النجوـ القديمة
 .7يميز بيف االنشطار النووي واالندماج النووي ويعرؼ كيؼ ّ
بواسطة االندماج النووي.

 .8يفهـ أنه بينما يمكف استخداـ االنشطار النووي في سبؿ سممية كمصدر لمطاقة ،ولكف ناؾ أبعاد
اجتماعية وسياسية وبيئية امة لهذا االستعماؿ.
 .9يدرؾ خصائص اإللكتروف وعمؿ أنبوبة أشعة المهبط وأنبوب التمفزيوف.
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√
√

√
√

ممحق رقم ()3

أداة الدراسة لممعايير البريطانية ( )CFBTلمصلو (( )12-10متقدم)

أوالً :المعايير البريطانية ( )CFBTلمص

العاشر (مستوى متقدم)

متوافر

المعايير الرئيسية

غير متوافر

المؤشرات اللرعية

أوالً :يقيس ويعالي الكميات  .1يكوف التمميذ عم إطػبع بوحػدات النظػاـ الػدولي  SIاغساسػية والمشػتقة ويسػتخدـ الرمػوز
الليزيائية ويتعامل مع

المناسػػبة لوحػػدات القيػػاس ويتعامػػؿ مػػع مػػدر ومقػػدار الكميػػات المقاسػػة ويعبػػر عػػف الكميػػات √

ىوامش الخطأ والشك

بطريقة صحيحة وبالشكؿ القياسي وبصيىة وحدات النظاـ الدولي.

الكامنة في نتائي اإلختبارات  .2يميػػز بػػيف صػػحة القياسػػات ودقتهػػا ،ويعػػرؼ كيػػؼ يتحقػػؽ منهمػػا فػػي العمميػػات واإلج ػراءات

العممية

الفيزيائية

√

 .3يستخدـ ويفهـ معن الفرضيات المبسطة التي يعتمد عميها في حؿ المسائؿ.
 .4يميػػز بػػيف الكميػػات المتجهػػة والكميػػات اغساسػػية ،ويتعامػػؿ معهػػا بالطريقػػة المناسػػبة ويفسػػر
معنا ا.
فانياً :يليم الميكانيكا

 .1يدرؾ مفػا يـ اإل ازحػة والسػرعة المتجهػة والعجمػة ،ويمثمهػا بيانيػاً ويفسػر المخططػات البيانيػة

والكيناماتيكا ( عمم الحركة) التي تمثّؿ ذا المفا يـ.

 .2يسػتنبط مػف تعريفػػات السػرعة المتجهػة والعجمػػة معػادالت تمثػؿ الحركػػة منتظمػة العجمػة فػػي

خط مستقيـ ،ويستخدـ

ذا المعادالت لحؿ مسائؿ تتعمؽ بحركة اغجساـ بعجمة منتظمة.

√
√
√
√

تىي ػػر ف ػػي س ػػرعته
 .3يع ػػرؼ أف الق ػػوة الت ػػي ت ػػؤثر عمػ ػ جس ػػـ م ػػا ق ػػد تس ػػبب تش ػ ّػوا الجس ػػـ أو ّ
المتجهة.

√

 .4يحدد القور المؤثرة عم جسـ ما ومحصبتها ،ويحمػؿ القػور الػ مركباتهػا ويسػتخدـ مثمػث

√

المتجهات لتمثيؿ قور في وضع االتزاف.
 .5يظهر معرفة نوعية لقور االحتكػاؾ ولقػور المزوجػة ،بمػا فيهػا مقاومػة الهػواء والمػاء ،ويميػز

√

بيف االحتكاؾ السكوني واالحتكاؾ الحركي (الديناميكي).
 .6يحػػدد العوامػػؿ المػػؤثرة عمػ االحتكػػاؾ ويسػػتخدـ مفهػػوـ معامػػؿ االحتكػػاؾ السػػكوني ومفهػػوـ

√

معامؿ االحتكاؾ الحركي.
فالفاً :يليم طبيعة المادة

 .1يصػػؼ نمػػوذج الحركػػة الجزيئيػػة فػػي الم ػواد الصػػمبة والس ػوائؿ والىػػازات ،وينسػػب الفػػرؽ فػػي
تراكي ػػب وكثاف ػػات المػ ػواد الص ػػمبة والسػ ػوائؿ والى ػػازات إلػ ػ ترتي ػػب جزيئاته ػػا والمس ػػافات البيني ػػة √
وحركتها.
التجم ػػد واالنص ػػهار والىمي ػػاف،
 .2يس ػػتخدـ نم ػػوذج الحرك ػػة الجزيئي ػػة لتفس ػػير ض ػػىط الموائ ػػع ،و ّ
التبخر والتبمور.
و ّ

√

 .3يستخدـ نموذج الحركة لمجزيئات لتفسير التمدد الحراري لءجساـ الصمبة والسوائؿ.

√

 .4يستخدـ مفهوـ معامؿ التمدد لحؿ مسائؿ عددية متعمقة بالتمدد الحراري.

√

تكوف الجميد عم سطح المػاء ولػيس فػي القػاع،
 .5يفسر كيؼ أف شذوذ تمدد الماء يؤدي ال
ّ
ويدرؾ أ مية ذا الظا رة بالنسبة لبقاء الكائنات الحية عم قيد الحياة.

√

 .6يعرؼ ويستخدـ مفهوـ الكثافة.

√

المطبؽ مف جسػـ صػمب وضػىط الموائػع،
 .7يفهـ ويستخدـ مصطمح الضىط بالنسبة لمضىط
ّ
ثـ يستنبط ويستخدـ العبقة p = ρgh
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√

 .8يشػرح بداللػة النمػوذج الجزيئػػي االنتقػاؿ الهيػدروليكي لمقػوة ويعػػرؼ بعػض تطبيقاتػه ويفسػػر ا
كمياً.

 .9يفهـ لماذا بعض اغجساـ تطفو عم سطح الماء بينما أجساـ أخػرر تىػوص ،وينسػب قػوة

الدفع المؤثرة عم جسـ عائـ ال كمية وزف السائؿ المزاح.
رابعاً :يليم خصائص

متوافر

المعايير الرئيسية

√
√

 .1يميز بيف موجات نبضية وموجات متحركة ،ويعطي أمثمة عف ذيف النوعيف مػف الموجػات

√

الموجات ويعر أن الصوت ويفهـ معن جبهة الموجة.
ىو شكل من أشكال

الموجات

غير متوافر

المؤشرات اللرعية

 .2يعرؼ أف الموجات تنقؿ الطاقة ويميز بيف الموجات المستعرضة والموجات الطولية.

√

 .3يعػػرؼ ويسػػتخدـ المصػػطمحات :قمػػة ،قػػاع ،تضػػااط ،االنكسػػار ،اإل ازحػػة وسػػعة الموجػػات،
فػػرؽ الط ػػور ،ال ػػزمف الػػدوري ،الت ػػردد ،والط ػػوؿ الم ػػوجي وسػػرعتها ،وينف ػػذ الحس ػػابات باس ػػتخداـ

√

العبقات بيف سرعة الموجات وتردد ا وطولها الموجي.
 .4يعػرؼ أف الصػػوت ػو عبػػارة عػف ا تػزاز طػولي ينتقػػؿ عبػر وسػػط مػادي وأنػػه يتك ّػوف بفعػػؿ
جسـ مهتز مثؿ ا تزاز وتر أو ا تزاز عمود واء.

√

 .5يعرؼ أف سػرعة الصػوت تعتمػد عمػ الوسػط الػذي ينتقػؿ فيػه الصػوت ،وأف الصػوت يسػير

√

بسرعة وبفعالية أكبر عبر الوسط الذي تكوف فيه الجزيئات متقاربة مف بعضها البعض.
 .6يصػػؼ الطريقػػة التػػي تستشػػعر فيهػػا اغذف الصػػوت ويعػػرؼ الحػػدود التقريبيػػة لمػػدر السػػمع

√

عند اإلنساف.
.7يمي ػػز ب ػػيف الموج ػػات الموقوف ػػة والموج ػػات المنتقم ػػة ع ػػف طري ػػؽ تولي ػػد الص ػػوت بواس ػػطة آل ػػة

√

موسيقية.
 .8يميز بيف موجة موقوفة وموجة متحركة (منتقمة)ويعرؼ معن عقدة الموجة وبطنها.

√

خامســــــــاً :يتعــــــــر عمــــــــى  .1يعرؼ أف الضوء يسير بخطوط مستقيمة وأنه ينعكس عم أسطح مسػتوية ،ويشػرح كيػؼ
الضوء والبصريات

√

تتكوف الصور في المرايا المستوية .يفسر تطبيقات شائعة لهذا الظا رة.
ّ

 .2يعرؼ أف الضوء ينكسر عند مرورا مف وسط ال آخر .يشرح الهندسة الوصػفية النكسػار

التىير الحاصؿ في سرعة الضوء.
اغشعة .يحسب معامؿ االنكسار لوسط ما ويفسرا بداللة ّ

√

مجمعػػة وعدسػػات ِ
البعػػد
مفرقػػة .ويػػدرؾ مفهػػوـ ُ
 .3يبػ ّػيف كيػػؼ تتكػػوف الصػػور بواسػػطة عدسػػات ّ

√

 .4يعرؼ عف المرايا الكرية ويشرح بعض استعماالتها.

√

 .5يشرح ما و االنعكاس الداخمي الكمي وتطبيقاته في اغلياؼ البصرية.

√

 .6ي ّبيف تشتت الضوء ويشرحه.

√

البؤري .يفسر تطبيقات شائعة لهاتيف الظا رتيف.

 .7يشػػرح بداللػػة االنكسػػار والتشػػتت ظ ػوا ر طبيعيػػة مثػػؿ قػػوس المطػػر والس ػراب ولػػوف السػػماء
ولوف الشمس عند الىروب والفرؽ بيف العمؽ الحقيقي والعمؽ الظا ري لمماء.
 .8يعرؼ كيؼ تستقبؿ العيف الضوء وتركزا وكيؼ يمكف تصحيح قصر وطوؿ النظر.
الموص ػ ػػبت وأشػ ػػباا الموص ػ ػػبت والع ػ ػوازؿ بدالل ػ ػػة اإللكترونػ ػػات المتحرك ػ ػػة أو
سادســــــاً :يليــــــم المبــــــادئ  .1يميػ ػػز بػ ػػيف ّ
األساسية لمكيربـاء السـاكنة اغيونات المتحركة ويعرؼ كيؼ يمكف التأثير عم خصائص شبه الموصبت
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√
√
√

والمغناطيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية  .2يعػرؼ أف االحتكػػاؾ يمكػػف أف يولّػد نػػوعيف مػػف الشػػحنة الكهربائيػة فػػي عػػازؿ وأف الشػػحنات

والكيرومغناطيسية

المختمفة تتجاذب والمتشابهة تتنافر.

متوافر

المعايير الرئيسية

غير متوافر

المؤشرات اللرعية

√

 .3يص ػػؼ المج ػػاؿ الكهرب ػػائي كمث ػػاؿ لمج ػػاؿ ق ػػور ويع ػػرؼ أف ش ػػدة المج ػػاؿ الكهرب ػػائي يمك ػػف
تعريفهػػا كق ػػوة م ػػؤثرة عمػ ػ وح ػػدة الش ػػحنات الموجب ػػة وأن ػػه م ػػف الممك ػػف تمثي ػػؿ مج ػػاؿ كهرب ػػائي

√

بواسطة خطوط المجاؿ الكهربي.
 .4يصػػنع مىنػػاطيس مػػف م ػواد مىناطيسػػية بواسػػطة طػػرؽ مختمفػػة .يعػػرؼ أف المىنػػاطيس لػػه
قطػ ػػب شػ ػػمالي وقطػ ػػب جنػ ػػوبي وأف القطبػ ػػيف المختمفػ ػػيف يتجاذبػ ػػاف بينمػ ػػا القطبػ ػػاف المتمػ ػػاثبف

√

يتنافراف.
 .5يصػؼ المجػاؿ المىناطيسػػي كمثػاؿ لمجػػاؿ قػوة شػػديد ويعػرؼ أنػػه مػف الممكػػف تمثيػؿ مجػػاؿ
مىناطيسي بواسطة خطوط المجاؿ.
 .6يشرح خصائص المواد المىناطيسية بداللة العزـ المىناطيسي لإللكترونات المفردة.

√
√

 .7يعرؼ الفيض المىناطيسي الناتو عف سمؾ يمر فيه تيار كهربائي ،وعف ممػؼ دائػري وعػف
ممؼ لولبي ويعرؼ كيؼ أف قمب الحديد يمكف أف يؤثر عمػ المجػاؿ المىناطيسػي المتولػد فػي

√

الممؼ المولبي.
بموصؿ (عم شكؿ سمؾ وعم شػكؿ ممػؼ لػولبي)
 .8يعرؼ أف المجاؿ المىناطيسي المحيط
ّ

الموصػؿ فيػه ،بحيػث يتولػد عنػػه
يمػر فيػه تيػار يمكػف أف يتػأثر بمجػاؿ مىناطيسػػي ثابػت ُوضػع
ّ
قوة يمكف كشفها وقياسها واستىبلها.
 .9ي ّبيف كيؼ أف دراسة القوة المتبادلة بيف سمكيف يمر فيهما تيار كهربائي ،يػؤدي إلػ تعريػؼ

وحدة التيار الكهربائي اغمبير.

ســـــــــابعاً :يليـــــــــم مبـــــــــادئ  .1يعرؼ أف التيار الكهربائي و معدؿ سرياف جسيمات مشحونة كهربائياً ويعرؼ الشحنة
لمكيرباء المتحركة

الكهربائية ووحدة الكولوـ ،ويحؿ مسائؿ باستخداـ العبقة . Q = It
 .2يعرؼ فرؽ الجهد والفولت .يحؿ مسائؿ باستخداـ العبقات.
 P = I2Rو  p = VIو

V=W/Q

 .3يعرؼ المقاومة الكهربائية ويحؿ مسائؿ باستخداـ العبقتيف  R =p l/Aو V = IRلعدد
مف المقاومات الكهربائية الموصمة عم التوالي وعم التوازي.
 .4يميز بيف القوة المحركة الكهربائية وفرؽ الجهد ويدرؾ مفهوـ المقاومة الداخمية لمخبيا
الكهربائية
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√

√

√

√

√

√

فانياً :المعايير البريطانية ( )CFBTلمص

الحادي عشر (مستوى متقدم)

متوافر

المعايير الرئيسية

أو ًال :يليم العالقات بين القوى  .1يسرد قوانيف نيوتف الخاصة بالحركة ويطبقه اعم وضعيات حقيقية مف الحياة اليومية.

والحركة

 .2يعرؼ أف كمية الحركة الخطية ي حاصؿ ضرب الكتمة والسرعة المتجهة ،وأف معدؿ

تىير كمية الحركة لجسـ يساوي القوة المسببة له .يفهـ ويستخدـ العبقة
ّ
 .3يميز بيف الكتمة القصورية والكتمة التثاقمية.

F = ma

√
√
√

 .4يميز بيف الكتمة والوزف.

√

 .5يعرؼ مبدأ بقاء (حفظ) كمية الحركة ويطبقه عم التصادمات المرنة واير المرنة

√

وعم االنفجارات التي تشمؿ جسميف في بعد واحد.
 .6يعرؼ أف وزف جسـ ما يمكف اعتبارا وكأنه يؤثر عند نقطة مفردة والتي تُعرؼ بمركز
الثقؿ

√

يطبؽ قاعدة محصمة العزوـ عم نظاـ
يطبؽ عزـ القوة وعزـ االزدواج و ّ
 .7يصؼ و ّ

√

 .8يسرد ويفسر تطبيقات مبدأ عزـ القوة عم نظـ ندسية وعم عضبت جسـ اإلنساف.

√

موجود في حالة اتزاف.

فانياً :يليم العالقة بين الشغل  .1يعرؼ الشىؿ ويستخدـ مفهوـ الشىؿ كحاصؿ ضرب القوة واإلزاحة باتجاا القوة.

والطاقة والقدرة

غير متوافر

المؤشرات اللرعية

√

 .2يصؼ الطاقة الحركية وطاقة الوضع التثاقمية .يعطي أمثمة عم أشكاؿ مختمفة مف

الطاقة وتحويؿ أنواع الطاقة بيف بعضها البعض باستخداـ ناقبت الطاقة مف أنواع مختمفة،
ثـ يصنفها إما كطاقة وضع أو كطاقة حركية .يصؼ قانوف حفظ الطاقة ويطبقه عم أمثمة

√

بسيطة.
وطبؽ الصيىة  Ek = ½ mvوالصيىة . Ep = mgh
 .3استذكر واستنبط ّ
 .4يعرؼ أف المنظومات الواقعية تشمؿ دائم ًا فقداف في الطاقة ،وعم اغخص عم
2

√
شكؿ

حركة مفقودة ،ويستخدـ مفهوـ الكفاءة لحؿ المسائؿ .يحسب كفاءة التحويؿ ،بالنسبة لمطاقة

√

الداخمة إل الطاقة الناتجة المفيدة.
 .5يصؼ القدرة بمثابة معدؿ الشىؿ المبذوؿ أو معدؿ تحويؿ الطاقة ويحؿ مسائؿ باستخداـ
المعادلةP = W/t.
فالفاً :يليم الليزياء الحرارية

الحررة ،يعرؼ كيؼ تعمؿ موازيف
ا
 .1يعرؼ درجة الحرارة ويشرح كيؼ يتـ تدرج ميزاف
الحرارة المختمفة ويسرد ميزاتها وسيئاتها.
 .2يدرؾ أف الطاقة الح اررية تنتقؿ مف منطقة ذات درجة حركة أعم ال منطقة ذات درجة
حركة أقؿ وأف المناطؽ المتساوية في درجة حرارتها تكوف في حالة اتزاف حراري.
 .3يعرؼ أف الحرارة تنتقؿ بالحمؿ وبالتوصيؿ واإلشعاع ،ويشرح االنتقاؿ بالحمؿ والتوصيؿ
بداللة حركة الجزيئات.

√
√
√
√

 .4يعرؼ أسباب تيارات الحمؿ في الهواء وفي الماء ويفهـ كيؼ يمكف أف تؤثر ذا التيارات
عم المناخ واغحواؿ الجوية.

√
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متوافر

المعايير الرئيسية

 .5يعرؼ أف الحرارة يمكف أف تشع عبر الفراغ وأف حرارة الشمس تصؿ ال

اغرض بهذا

غير متوافر

المؤشرات اللرعية

√

الطريقة.
 .6يعرؼ مفهوـ السعة الح اررية النوعية والحرارة النوعية الكامنة ويفسر ما بداللة نظرية
الحركة الجزيئية ،يقدـ تفسي اًر لوجود اختبؼ نسبي بيف اتيف الكميتيف والختبفهما باختبؼ √
المواد

 .7يدرؾ سبب القيمة الكبيرة اير االعتيادية لمحرارة النوعية الكامنة لمماء ،وأ مية ذا

√

الظا رة بالنسبة لتنظيـ حرارة الجسـ وبالنسبة لتأثير البحار والمحيطات عم المناخ.
رابعاً  :يليم خصائص

الموجات

 .1يعرؼ ماذا يحدث لمموجات عند انعكاسها وانكسار ا ،ويشرح حيود وت اركب الموجات،
الهداـ بداللة حركتها.
البناء و ّ
وتداخمها ّ
 .2يشرح انكسار أشعة الضوء وموجات الماء بداللة الموجات ،ويعرؼ أف سرعة الموجات

√
√

تتىير أثناء انكسار ا وينسب ذلؾ ال معامؿ االنكسار.
 .3يستعمؿ محزز حيود لبياف الحيود وتوليد الطيؼ المرئي ولحؿ مسائؿ تتعمؽ بظوا ر
التداخؿ باستخداـ العبقتيف _= d×/L .و d sinθ = nλ

√

 .4يشرح ظا رة ’دوبمر‘ بداللة حركة الموجات ويعطي أمثمة عميها مف الصوت والضوء.

√

 .5يشرح ظا رة تزامف واستقطاب الموجات المستعرضة ويصؼ تطبيقات لكمتا اتيف

√

الظا رتيف.
 .6يشرح اإلشعاع الكهرومىناطيسي بداللة المجاالت الكهربائية والمىناطيسية المتذبذبة،

√

يعرؼ أف جميع الموجات الكهرومىناطيسية تسير بنفس السرعة في الفضاء الحر.
خامساً :يستخدم أدوات

إلكترونية في دوائر تحكم

عممية

 .1يدرؾ تركيب المكثفات الكهربائية واستعماالتها في الدوائر الكهربائية.

√

 .2يشرح االختبؼ في المقاومة الكهربائية التي تبينها أدوات مف نوع مقياس فرؽ الجهد،
والوصمة الثنائية والمقاومة الضوئية ،والمقاوـ الحراري ،والترانزستور

ويستعمؿ

√
ذا

المقاومات بمثابة مجزئات لمجهد في دوائر عممية.
 .3يستخدـ دوائر البوابات المنطقية العممية ويحدد جداوؿ الصواب لهذا البوابات ،منفردة
ومجتمعة.
 .4فهـ ويستخدـ أحادية وثنائية ووضع االستقرار والمفاتيح المترددة أوتوماتيكياً ويعرؼ كيؼ
يمكنها تكويف دوائر ذاكرة.

سادساً :الحث

الكيرومغناطيسي

موصؿ ومجاؿ مىناطيسي والعوامؿ
 .1يصؼ توليد قوة محركة كهربائية تأثيرية النسبية بيف
ّ
التي تؤثر عم القوة المحركة الكهربائية التأثيرية المتولدة.
 .2يدرؾ مفهوـ الفيض المىناطيسي وترابط الفيض ويستخدـ

قانوف ’فارادي‘ وقانوف

’لينز‘ لحؿ مسائؿ عددية تتعمؽ بالحث الكهرومىناطيسي.
 .3يصؼ كيؼ تتكوف التيارات الدوامية ويعرؼ بعض تطبيقاتها ،مثؿ تنقية مناطؽ معينة
لشبه الموصبت.
 .4يعرؼ أف التيار المتردد يستحث في ممؼ يدور ضمف مجاؿ مىناطيسي منتظـ
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√
√
√
√
√
√

 .5يصؼ إنتاج التيار الكهربائي المتناوب عم

الصعيد التجاري باستخداـ توربينات اازية

كمصدر اساسي لمطاقة الحركية.

متوافر

المعايير الرئيسية

غير متوافر

المؤشرات اللرعية

√

 .6يصؼ ويستخدـ مفهوـ الجذر التربيعي لمتوسط مربع قيـ التيار(القيمة الفعالة لمتيار)
ومفهوـ الجذر التربيعي لمتوسط مربع قيـ الجهد (الجهد الفعاؿ)،ومفا يـ الزمف الدوري،

√

والتردد ،والقيمة العظم  ،فيما يتعمؽ بالتيار المتردد ،ويحؿ مسائؿ عددية تتعمؽ بها.
 .7يصؼ عمؿ محوالت الطاقة الكهربائية ويشرح أ ميتها بالنسبة لنقؿ الطاقة الكهربائية
عم مسافات بعيدة ويحؿ مسائؿ تتعمؽ بنقؿ الطاقة.
سابعاً :يليم المبادئ

 .1يفسر نتائو تجارب راذرفورد في تشتت الجسيمات الذرية ويشرح كيؼ أوصمت ذا

األساسية لمليزياء الذرية

التجارب ال النماذج الحديثة لتركيب الذرة.

والنووية الحديفة

 .2يصؼ نموذج ًا بسيطاً لتركيب الذرة بداللة البروتونات والنيوترونات واإللكترونات،

ويستخدـ الترميز الشائع لتمثيؿ النيوكميدات و يكتب معادالت تمثؿ التحوالت النووية.
 .3يفهـ الطبيعة اآلنية والعشوائية لمتحمؿ اإلشعاعي ،ويفسر بيانات االنحبؿ بداللة عمر

النصؼ ويشرح مصدر الخمفية اإلشعاعية.
 .4يعرؼ خصائص إشعاع  αو  βو  γبما فيه مخاطر ذا اإلشعاعات عم حياة
اإلنساف وصحته .
 .5يعرؼ بعض االستعماالت الشائعة لمنظائر المشعة ،يبيف استخداـ اشعاع  αفي جهاز
إنذار بسيط ضد الحريؽ.

√
√
√

√
√
√

 .6يعرؼ مصدر الطاقة في النجوـ ،بما فيها الشمس.

√

تتكوف العناصر الثقيمة في
 .7يميز بيف االنشطار النووي واالندماج النووي ويعرؼ كيؼ ّ
النجوـ القديمة بواسطة االندماج النووي.

√

 .8يفهـ أنه بينما يمكف استخداـ االنشطار النووي في سبؿ سممية كمصدر لمطاقة ،ولكف
ناؾ أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية امة لهذا االستعماؿ.
 .9يدرؾ خصائص اإللكتروف وعمؿ أنبوبة أشعة المهبط وأنبوب التمفزيوف.
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√
√

فالفاً :المعايير البريطانية ( )CFBTلمص

الفاني عشر (مستوى متقدم)

أوالً :يليم الجاذبية

والحركة الدائرية

متوافر

المعايير الرئيسية

 .1يعبر عف اإلزاحة الزاوية بالرادياف ويصؼ نوعياً وكمياً الحركة في مسار دائري .

√

 .2يدرؾ ويستخدـ مفهوـ السرعة اإلتجا ية الزاوية لحؿ مسائؿ في وضعيات مختمفة.

√

 .3يفهـ ويستخدـ مفهوـ مجاؿ الجاذبية كمثاؿ لمجاؿ قوي ويعرؼ شدة مجاؿ الجاذبية .

√

 .4يتذكر ويستخدـ قانوف الجذب الكوني لنيوتف بصيىة F=G(m1m2)/r2

√

 .5ينسب قوة الجاذبية إل العجمة المركزية الذي تسببه ذا القوة ويظهر إدراكاً لتطبيقات المدارات
الثابتة بالنسبة لمدار الكرة اغرضية.

 .6يستنبط ويستخدـ عبارات تتعمؽ بالطاقة الحركية والطاقة الكامنة (طاقة الوضع) والطاقة الكمية
لقمر صناعي يدور في فمؾ حوؿ الكرة اغرضية.
فانياً :يليم طبيعة

المادة

√
√

 .1يصنؼ الجوامد بداللة صببتها ومقاومتها لقور الشد واالنضىاط والقص ،يرسـ ويفسر

√

مخططات اإلجهاد واالنفعاؿ لجوامد مختمفة.
 .2ينسب استعماالت المواد إل سموكها القياسي تحت ظروؼ إجهاد مختمفة ويبحظ أ مية المواد

√

المركبة ،الطبيعي منها والصناعي.
 .3يفسر التوتر السطحي بداللة القور المتبادلة بيف الجزيئات.

√

 .4يشرح نوعياً كيؼ أف جرياف سائؿ حوؿ أجساـ جامدة يمكف أف يولد تىيرات ضىط في السائؿ،

√

 .5يطبؽ نظرية الحركة الجزيئية ويفسر بداللة حجـ الجزيئات والقور المتبادلة بينها.

√

 .6يستنبط ويعرؼ ويستخدـ قانوف الىازات والمعادلة العامة لمىازات PV= nRT

√

ويعطي أمثمة عممية عم

ذا الظا رة.

العبقة

 .7يبيف كيفية أف المعالجة النظرية لمحركة الجزيئية وضىط الىازات يؤدي إل
PV= 1/3 mnc-2
فالفاً :يليم أسس عمم  .1يبيف إدراكاً ،بداللة طاقة الجسيمات ،لمفهوـ الصفر المطمؽ والمقياس المطمؽ لدرجات الح اررة

الديناميكا الحرارية

غير متوافر

المؤشرات الفرعية

√
√

والذي ال يعتمد عم خصائص أي مادة معينة.

 .2يدرؾ أف درجة الح اررة ي قياس لمتوسط الطاقة الحركية لجزيئات مادة ما.

√

 .3يعرؼ أف القانوف اغوؿ لمديناميكا الح اررية و تعبير عف قاعدة حفظ بقاء الطاقة.

√

 .4يشرح ماذا نعني بنظاـ ديناميكي حراري ،ويصؼ مفا يـ الح اررة والشىؿ والطاقة الداخمية بالنسبة

√

لىاز مثالي
 .5يستخدـ القانوف اغوؿ لمديناميكا الح اررية التي يحدد العبقة بيف التىيرات في الطاقة الداخمية
وتىيرات الح اررة في نظاـ ما والشىؿ المبذوؿ عم

√

ذا النظاـ.

 .6يحسب الشىؿ المبذوؿ بواسطة ااز يتمدد ضد ضىط خارجي ثابت باستخداـ المعادلة
w = pv
 .7يعرؼ أف الطاقة الداخمية محددة بحالة النظاـ وأنه يمكف التعبير عنها بمثابة مجموع الطاقة
الحركية وطاقة الوضع لجزيئات نظاـ ما.

√
√

 .8يذكر أف انتروبيا نظاـ ما تعبر عف درجة البنظاـ فيه ويصؼ القانوف الثاني لمديناميكا الح اررية.
 .9يسرد صيىة كمفف _ ببنؾ لقانوف الديناميكا الح اررية الثاني.
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√
√

متوافر

المعايير الرئيسية

رابعاً  :يليم خصائص  .1يصؼ أمثمة لإل ت اززات الحرة ويفهـ ويستخدـ مصطمحات السعة والزمف الدوري والتردد والتردد
الموجات والحركة

الزاوي وفرؽ الطور ،يعبر عف الزمف الدوري بداللة التردد والتردد الزاوي.

اإلىتزازية

 .2يستنبط بواسطة حساب التكامؿ والتفاضؿ
بسيطة.

شحنات الكيرباء
الساكنة وقوتيا

√
√

 .3يصؼ باستخداـ رسومات بيانية التىيرات في السرعة واإلزاحة والعجمة أثناء حركة توافقية

خامساً :يليم أسس

غير متوافر

المؤشرات الفرعية

√

 .4يصؼ ويشرح أمثمة عممية لحركات ا ت اززية متخامدة بتخامد حرج أو اير حرج.

√

 .5يصؼ أمثمة عممية لإل ت اززات القسرية والرنيف ويدرس الحركة اإل ت اززية لبندوؿ أبارتوفأ

√

 .6يصؼ الحاالت التي يكوف فيها الرنيف مراوباً والحاالت اغخرر التي ينبىي تجنبه.

√

 .1يتذكر ويستخدـ المعادلة  E = V/dلحساب شدة المجاؿ الكهربي المنتظـ بيف لوحيف مشحونيف

√

متوازييف.
 .2يسرد ويطبؽ قانوف كولوـ فيما يتعمؽ بالقور المؤثرة بيف جسميف مشحونيف أو عدة جسيمات

√

مشحونة في الهواء ،وعم شدة المجاؿ الناشئ مف جسيـ مشحوف.
 .3يصؼ الجهد الكهربائي عند نقطة في مجاؿ كهربائي وينسب شدة المجاؿ الكهربائي إل تدرج

√

الجهد ،ويحؿ مسائؿ تشمؿ طاقة الوضع وفرؽ الجهد ويستخدـ مصطمح الكتروف ػ ػ فولت.
 .4يدرؾ أوجه التشابه بيف المجاالت الكهربائية والمجاالت التثاقمية ،يبيف أوجه التشابه بيف القور
الكهربائية الساكنة والقور المىناطيسية وقور الجذب العاـ وعم

اغخص قانوف التربيع العكسي √

المنطبؽ عم المجاالت الثبث.
 .5يظهر إدراكاً لتركيب واستخداـ المكثفات في الدوائر الكهربائية ،وكيؼ تخزف الشحنة الكهربائية

√

فيها.

 .6يعرؼ سعة المكثؼ ويحؿ مسائؿ باستخداـ المعادلة  C = Q/Vويستنبط ويستخدـ معادالت

√

لمكثفات موصمة عم التوازي وعم التوالي.
 .7ويستنبط ويستخدـ العبقة بيف الطاقة المخزونة في مكثؼ وشحنته والجهد بيف لوحيه.
سادساً :يدرك الملاىيم  .1يميز بيف اإلشعاع وطيؼ االمتصاص ويعرؼ كيؼ أف ذا اإلشعاعات يمكف أف توفر

األساسية لليزياء الكم معمومات عف العناصر الموجودة في اغجراـ السماوية وعف بعد ذا اغجراـ عف الكرة اغرضية.

والليزياء النووية

√
√

 .2يعرؼ عف الطبيعة الخاصة لإلشعاع الكهرومىناطيسي ،يتذكر ويستخدـ الصيىة .E=hf

√

 .3يشرح الطيؼ الذري ومستويات الطاقة المسموح بها لإللكترونات بداللة كمية الحركة الزاوية.

√

 .4يظهر إدراكاً لتكميـ الشحنات الكهربائية كما و موضح ،عم سبيؿ المثاؿ في تجربة أميميكافأ

√

 .5يظهر إدراكاً لمطبيعة الموجية لمجسيمات فيما يتعمؽ بخصائص االلكتروف.

√

يحدد نسبة الشحنة إل الكتمة إللكتروف باستخداـ انبوبة الكاثود.

 .6يظهر إدراكاً لتحوؿ المادة إل

الطاقة وبالعكس ويستخدـ المعادلة  E=mc2ويدرؾ أف ذا

المعادلة تفسر ظا رة الطاقة النووية.

√

 .7يعرؼ كيؼ أف نموذج أشرودينجر أ لذرة الهيدروجيف تؤدي إل مفهوـ مستويات الطاقة المستقمة
(المنفردة) لإللكترونات دوال فكرة احتماؿ العثور عم الكتروف في أي نقطة ومنها إل مفهوـ سحابة √
اإللكترونات.
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سابعاً :يليم اسس عمم .1يصنؼ ويشرح بداللة التجاذب الكتمي تركيب الكوف المرئي كما نعرفه اليوـ ويعرؼ أف الشمس
الليزياء اللمكية وعمم

الكونيات

ي نجمة تقع في مجرة درب التبانة.

 .2يعرؼ لماذا يمكننا التمسكوب القوي مف إلقاء نظرة عم العصور العابرة ،أي عندما كاف الكوف
في حقبة نشأته بكثير عما و عميه اليوـ.
ويعرؼ مقدار
 .3يظهر إدراكاً لحجـ وعدد النجوـ والمجرات ،واغبعاد بينها ،وحجـ الكوف ،ويعرؼ َ
السنة الضوئية والفرس النجمي.

متوافر

المعايير الرئيسية

غير متوافر

المؤشرات الفرعية

√
√
√

 .4يعرؼ كيؼ تتكوف النجوـ ،وأنها مكونة بشكؿ أساسي مف عنصر الهيدروجيف وأف مصير ا
النهائي يعتمد عم حجمها وانها قد تتحوؿ إل المتجدد اغعظـ أو إل نجوـ نيوترونية أو إل أجراـ

√

فمكية إشعاعية نبضية أو ام الثقب اغسود أو إل أقزاـ بيضاء.
 .5يشرح عممية تكوف العناصر ويعمـ كيؼ أف ذا التكوف يؤدي إل تولد الطاقة.

√

 .6يصؼ عممية تكوف الكواكب بالتجاذب الكتمي مف بقايا نجـ قدير انفجر في عصور سابقة

√

 .7يعمـ أف التفكير العممي العصري يرجح نظرية أبيو بانوأ والتي تقوؿ بأف الكوف بكاممه وكذلؾ
الوقت والفضاء قد تكونت في لحظة انطبؽ تمددي تعرؼ بتسمية أبيو بانوأ منذ حوالي  14مميار

√

سنة ،واف الكوف ما زاؿ يتمدد منذ تمؾ المحظة.
 .8يدرؾ كيؼ أف الكوف يمكف أف يكوف محدود االمتداد وبب حدود في نفس الوقت
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√

ممحق رقم ()4

جــامـعــةاألزهـــر–غــــسة 
عمــــادةالدراضـاتالعليــــــا 
كــــــــلـــيةالتـــــربيــــــــــة 
لطمالمناهجوطرقالتدريص 

تحكيم أداة تحميل المحتوى

الدكتور الفاضؿ /ػة  ________________________________ :حفظؾ اهلل
السبـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاته

تقوـ الباحثة بدراسة تقيـيم منيـاج الليزيـاء لممرحمـة الفانويـة لمصـلو

( )12-10فـي

ضوء معايير( )CFBTبقطاع غـزة ،ويتطمػػب إج ػراء ػػذا الد ارسػػة القيػػاـ بتحميػػؿ محتػػور منهػاج
الفيزي ػػاء فػ ػػي لمص ػػفوؼ ( )12-10وحي ػػث إف عممي ػػة التحمي ػػؿ تتطم ػػب تحدي ػػد فئ ػػة التحمي ػػؿ ،فق ػػد
اعتمدت الباحثة فػي تحميمػه معايير) (CFBTوالخاصة بمحتور الفيزياء فػي المسػتويات الد ارسػػية

( (12-10كفئة لمتحميؿ.

الدكتور الفاضػؿ /ػة  :فػي ضػوء أ ػداؼ عمميػة التحميػؿ وفئاتػه ،يرجػ مػف سػيادتكـ التكػرـ بابػداء
الرأي حوؿ:

 إمكانية إجراء تعديبت عم بعض المعايير أو تبسيطها.
 مدر شمولية فئات التحميؿ ( المعايير).
 مدر مبءمة وحدات التحميؿ لعممية التحميؿ.
مع خالص الشكر والتقدير
الباحثة /آمنة عبد المنعـ
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أداة الدراسة لممعايير البريطانية ( )CFBTلمص

الليزيائية ويتعامل مع ىوامش

القياس ويتعامؿ مع مدر ومقدار الكميات المقاسة ويعبر عف الكميات بطريقة صحيحة وبالشكؿ القياسي

الخطأ والشك الكامنة في نتائي

وبصيىة وحدات النظاـ الدولي.

اإلختبارات العممية

 .2يميز بيف صحة القياسات ودقتها ،ويعرؼ كيؼ يتحقؽ منهما في العمميات واإلجراءات الفيزيائية
 .3يستخدـ ويفهـ معن الفرضيات المبسطة التي يعتمد عميها في حؿ المسائؿ.
 .4يميز بيف الكميات المتجهة والكميات اغساسية ،ويتعامؿ معها بالطريقة المناسبة ويفسر معنا ا.

فانياً :يليم الميكانيكا

والكيناماتيكا ( عمم الحركة)

 .1يدرؾ مفا يـ اإلزاحة والسرعة المتجهة والعجمة ،ويمثمها بياني ًا ويفسر المخططات البيانية التي تمثّؿ ذا

المفا يـ.

 .2يستنبط مف تعريفات السرعة المتجهة والعجمة معادالت تمثؿ الحركة منتظمة العجمة في خط مستقيـ،
ويستخدـ

ذا المعادالت لحؿ مسائؿ تتعمؽ بحركة اغجساـ بعجمة منتظمة.

تىير في سرعته المتجهة.
تشوا الجسـ أو ّ
 .3يعرؼ أف القوة التي تؤثر عم جسـ ما قد تسبب ّ
 .4يحدد القور المؤثرة عم جسـ ما ومحصبتها ،ويحمؿ القور ال مركباتها ويستخدـ مثمث المتجهات لتمثيؿ
قور في وضع االتزاف.
 .5يظهر معرفة نوعية لقور االحتكاؾ ولقور المزوجة ،بما فيها مقاومة الهواء والماء ،ويميز بيف االحتكاؾ
السكوني واالحتكاؾ الحركي (الديناميكي).
 .6يحدد العوامؿ المؤثرة عم االحتكاؾ ويستخدـ مفهوـ معامؿ االحتكاؾ السكوني ومفهوـ معامؿ االحتكاؾ
الحركي.
فالفاً :يليم طبيعة المادة

.1يصؼ نموذج الحركة الجزيئية في المواد الصمبة والسوائؿ والىازات ،وينسب الفرؽ في تراكيب وكثافات
المواد الصمبة والسوائؿ والىازات إل ترتيب جزيئاتها والمسافات البينية وحركتها.
التبخر والتبمور.
التجمد واالنصهار والىمياف ،و ّ
.2يستخدـ نموذج الحركة الجزيئية لتفسير ضىط الموائع ،و ّ
 .3يستخدـ نموذج الحركة لمجزيئات لتفسير التمدد الحراري لءجساـ الصمبة والسوائؿ.
 .4يستخدـ مفهوـ معامؿ التمدد لحؿ مسائؿ عددية متعمقة بالتمدد الحراري.
تكوف الجميد عم سطح الماء وليس في القاع ،ويدرؾ أ مية
 .5يفسر كيؼ أف شذوذ تمدد الماء يؤدي ال
ّ
ذا الظا رة بالنسبة لبقاء الكائنات الحية عم قيد الحياة.
 .6يعرؼ ويستخدـ مفهوـ الكثافة.
المطبؽ مف جسـ صمب وضىط الموائع ،ثـ يستنبط
 .7يفهـ ويستخدـ مصطمح الضىط بالنسبة لمضىط
ّ
ويستخدـ العبقة p = ρgh
 .8يشرح بداللة النموذج الجزيئي االنتقاؿ الهيدروليكي لمقوة ويعرؼ بعض تطبيقاته ويفسر ا كمياً.

 .9يفهـ لماذا بعض اغجساـ تطفو عم سطح الماء بينما أجساـ أخرر تىوص ،وينسب قوة الدفع المؤثرة
عم جسـ عائـ ال كمية وزف السائؿ المزاح.
رابعاً :يليم خصائص الموجات

 .1يميز بيف موجات نبضية وموجات متحركة ،ويعطي أمثمة عف ذيف النوعيف مف الموجات ويفهـ معن
جبهة الموجة.
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أوالً :يقيس ويعالي الكميات

العاشر (مستوى تأسيسي)

ويعر أن الصوت ىو شكل من  .2يعرؼ أف الموجات تنقؿ الطاقة ويميز بيف الموجات المستعرضة والموجات الطولية.
أشكال الموجات

 .3يعرؼ ويستخدـ المصطمحات :قمة ،قاع ،تضااط ،االنكسار ،اإلزاحة وسعة الموجات ،فرؽ الطور ،الزمف
الدوري ،التردد ،والطوؿ الموجي وسرعتها ،وينفذ الحسابات باستخداـ العبقات بيف سرعة الموجات وتردد ا
وطولها الموجي.
تكوف بفعؿ جسـ مهتز مثؿ
 .4يعرؼ أف الصوت و عبارة عف ا تزاز طولي ينتقؿ عبر وسط مادي وأنه ي ّ
ا تزاز وتر أو ا تزاز عمود واء.
 .5يعرؼ أف سرعة الصوت تعتمد عم الوسط الذي ينتقؿ فيه الصوت ،وأف الصوت يسير بسرعة وبفعالية
أكبر عبر الوسط الذي تكوف فيه الجزيئات متقاربة مف بعضها البعض.
 .6يصؼ الطريقة التي تستشعر فيها اغذف الصوت ويعرؼ الحدود التقريبية لمدر السمع عند اإلنساف.
.7يميز بيف الموجات الموقوفة والموجات المنتقمة عف طريؽ توليد الصوت بواسطة آلة موسيقية.

 .8يميز بيف موجة موقوفة وموجة متحركة (منتقمة)ويعرؼ معن عقدة الموجة وبطنها.
خامساً :يليم المبادئ األساسية
الموصػػبت وأشػباا الموصػػبت والعػوازؿ بداللػة اإللكترونػػات المتحركػػة أو اغيونػػات
 .1يميػز بػػيف ّ
لمكيرباء الساكنة والمغناطيسية

والكيرومغناطيسية

المتحركػػة ويعػػرؼ كيػػؼ يمكػػف التػػأثير عم ػ خصػػائص شػػبه الموصػػبت بوجػػود كميػػات صػػىيرة

(دقيقة) مف الشوائب.
 .2يعرؼ أف االحتكاؾ يمكف أف يوّلد نوعيف مف الشحنة الكهربائية في عازؿ وأف الشحنات المختمفة

تتجاذب والمتشابهة تتنافر.
 .3يصؼ المجاؿ الكهربائي كمثاؿ لمجاؿ قور ويعرؼ أف شدة المجاؿ الكهربائي يمكف
تعريفها كقوة مؤثرة عم وحدة الشحنات الموجبة وأنه مف الممكف تمثيؿ مجاؿ كهربائي
بواسطة خطوط المجاؿ الكهربي.
 .4يصنع مىناطيس مف مواد مىناطيسية بواسطة طرؽ مختمفة .يعرؼ أف المىناطيس له
قطب شمالي وقطب جنوبي وأف القطبيف المختمفيف يتجاذباف بينما القطباف المتماثبف
يتنافراف.
 .5يصؼ المجاؿ المىناطيسي كمثاؿ لمجاؿ قوة شديد ويعرؼ أنه مف الممكف تمثيؿ مجاؿ
مىناطيسي بواسطة خطوط المجاؿ.
 .6يشرح خصائص المواد المىناطيسية بداللة العزـ المىناطيسي لإللكترونات المفردة.
 .7يعرؼ الفيض المىناطيسي الناتو عف سمؾ يمر فيه تيار كهربائي ،وعف ممؼ دائري
وعف ممؼ لولبي ويعرؼ كيؼ أف قمب الحديد يمكف أف يؤثر عم المجاؿ المىناطيسي
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بموصؿ (عم شكؿ سمؾ وعم شكؿ ممؼ
 .8يعرؼ أف المجاؿ المىناطيسي المحيط
ّ

الموصؿ فيه ،بحيث
لولبي) يمر فيه تيار يمكف أف يتأثر بمجاؿ مىناطيسي ثابت ُوضع
ّ
يتولد عنه قوة يمكف كشفها وقياسها واستىبلها.
 .9ي ّبيف كيؼ أف دراسة القوة المتبادلة بيف سمكيف يمر فيهما تيار كهربائي ،يؤدي إل

تعريؼ وحدة التيار الكهربائي اغمبير.
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والحركة

 .1يسرد قوانيف نيوتف الخاصة بالحركة ويطبقه اعم وضعيات حقيقية مف الحياة اليومية.
تىير كمية الحركة
 .2يعرؼ أف كمية الحركة الخطية ي حاصؿ ضرب الكتمة والسرعة المتجهة ،وأف معدؿ ّ

لجسـ يساوي القوة المسببة له .يفهـ ويستخدـ العبقة

F = ma

 .3يميز بيف الكتمة القصورية والكتمة التثاقمية.
 .4يميز بيف الكتمة والوزف.
 .5يعرؼ مبدأ بقاء (حفظ) كمية الحركة ويطبقه عم التصادمات المرنة واير المرنة
وعم االنفجارات التي تشمؿ جسميف في بعد واحد.
 .6يعرؼ أف وزف جسـ ما يمكف اعتبارا وكأنه يؤثر عند نقطة مفردة والتي تُعرؼ بمركز الثقؿ
يطبؽ قاعدة محصمة العزوـ عم نظاـ
يطبؽ عزـ القوة وعزـ االزدواج و ّ
 .7يصؼ و ّ
موجود في حالة اتزاف.
 .8يسرد ويفسر تطبيقات مبدأ عزـ القوة عم نظـ ندسية وعم عضبت جسـ اإلنساف.
فانياً :يليم الليزياء الحرارية

الحررة ،يعرؼ كيؼ تعمؿ موازيف الحرارة المختمفة ويسرد
ا
.1يعرؼ درجة الحرارة ويشرح كيؼ يتـ تدرج ميزاف
ميزاتها وسيئاتها.
 .2يدرؾ أف الطاقة الح اررية تنتقؿ مف منطقة ذات درجة حركة أعم ال منطقة ذات درجة حركة أقؿ وأف
المناطؽ المتساوية في درجة حرارتها تكوف في حالة اتزاف حراري.
 .3يعرؼ أف الحرارة تنتقؿ بالحمؿ وبالتوصيؿ واإلشعاع ،ويشرح االنتقاؿ بالحمؿ والتوصيؿ بداللة حركة
الجزيئات.
 .4يعرؼ أسباب تيارات الحمؿ في الهواء وفي الماء ويفهـ كيؼ يمكف أف تؤثر ذا التيارات عم

المناخ

واغحواؿ الجوية.
 .5يعرؼ أف الحرارة يمكف أف تشع عبر الفراغ وأف حرارة الشمس تصؿ ال اغرض بهذا الطريقة.
 .6يعرؼ مفهوـ السعة الح اررية النوعية والحرارة النوعية الكامنة ويفسر ما بداللة نظرية الحركة الجزيئية ،يقدـ
تفسي اًر لوجود اختبؼ نسبي بيف اتيف الكميتيف والختبفهما باختبؼ المواد
 .7يدرؾ سبب القيمة الكبيرة اير االعتيادية لمحرارة النوعية الكامنة لمماء ،وأ مية ذا الظا رة بالنسبة لتنظيـ
حرارة الجسـ وبالنسبة لتأثير البحار والمحيطات عم المناخ.
فالفاً  :يتعر عمى الضوء

والبصريات

 .1يعرؼ أف الضوء يسير بخطوط مستقيمة وأنه ينعكس عم أسطح مستوية ،ويشرح
في المرايا المستوية .يفسر تطبيقات شائعة لهذا الظا رة.
 .2يعرؼ أف الضوء ينكسر عند مرورا مف وسط ال

آخر .يشرح

تتكوف الصور
كيؼ ّ

الهندسة الوصفية النكسار اغشعة.

التىير الحاصؿ في سرعة الضوء.
يحسب معامؿ االنكسار لوسط ما ويفسرا بداللة ّ
مجمعة وعدسات ِ
البعد البؤري .يفسر
 .3ي ّبيف كيؼ تتكوف الصور بواسطة عدسات
مفرقة .ويدرؾ مفهوـ ُ
ّ
تطبيقات شائعة لهاتيف الظا رتيف.
 .4يعرؼ عف المرايا الكرية ويشرح بعض استعماالتها.
 .5يشرح ما و االنعكاس الداخمي الكمي وتطبيقاته في اغلياؼ البصرية.
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أو ًال :يليم العالقات بين القوى

الحادي عشر (مستوى تأسيسي)

.6ي ّبيف تشتت الضوء ويشرحه.
 .7يشرح بداللة االنكسار والتشتت ظوا ر طبيعية مثؿ قوس المطر والسراب ولوف السماء ولوف الشمس عند
الىروب والفرؽ بيف العمؽ الحقيقي والعمؽ الظا ري لمماء.
 .8يعرؼ كيؼ تستقبؿ العيف الضوء وتركزا وكيؼ يمكف تصحيح قصر وطوؿ النظر.
رابعاً :يليم المبادئ األساسية

 .1يعرؼ أف التيار الكهربائي و معدؿ سرياف جسيمات مشحونة كهربائياً ويعرؼ الشحنة الكهربائية ووحدة

المتحركة)

 .2يعرؼ فرؽ الجهد والفولت .يحؿ مسائؿ باستخداـ العبقات.

لمتيارات الكيربائية (الكيرباء

الكولوـ ،ويحؿ مسائؿ باستخداـ العبقة . Q = It
 P = I Rو  p = VIو
2

V=W/Q

 .3يعرؼ المقاومة الكهربائية ويحؿ مسائؿ باستخداـ العبقتيف  R =p l/Aو V = IRلعدد مف المقاومات
الكهربائية الموصمة عم التوالي وعم التوازي.
 .4يميز بيف القوة المحركة الكهربائية وفرؽ الجهد ويدرؾ مفهوـ المقاومة الداخمية لمخبيا الكهربائية
خامساً :يستخدم أدوات

 .1يشرح بداللة االنكسار والتشتت ظوا ر طبيعية مثؿ قوس المطر والسراب ولوف السماء ولوف الشمس عند

إلكترونية في دوائر تحكم عممية الىروب والفرؽ بيف العمؽ الحقيقي والعمؽ الظا ري لمماء.
 .2يعرؼ كيؼ تستقبؿ العيف الضوء وتركزا وكيؼ يمكف تصحيح قصر وطوؿ النظر.
والوصمة الثنائية والمقاومة الضوئية ،والمقاوـ الحراري ،والترانزستور ويستعمؿ ذا المقاومات بمثابة مجزئات
لمجهد في دوائر عممية.
 .3يستخدـ دوائر البوابات المنطقية العممية ويحدد جداوؿ الصواب لهذا البوابات ،منفردة ومجتمعة.
 .4يفهـ ويستخدـ أحادية وثنائية ووضع االستقرار والمفاتيح المترددة أوتوماتيكياً ويعرؼ كيؼ يمكنها تكويف
دوائر ذاكرة.
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الفاني عشر (مستوى تأسيسي)

أوالً :يليم العالقة  .1يعرؼ الشىؿ ويستخدـ مفهوـ الشىؿ كحاصؿ ضرب القوة واإلزاحة باتجاا القوة.

بين الشغل والطاقة  .2يصؼ الطاقة الحركية وطاقة الوضع التثاقمية .يعطي أمثمة عم أشكاؿ مختمفة مف الطاقة وتحويؿ أنواع الطاقة بيف

والقدرة

بعضها البعض باستخداـ ناقبت الطاقة مف أنواع مختمفة ،ثـ يصنفها إما كطاقة وضع أو كطاقة حركية .يصؼ قانوف
حفظ الطاقة ويطبقه عم أمثمة بسيطة.
وطبؽ الصيىة  Ek = ½ mv 2والصيىة . Ep = mgh
 .3استذكر واستنبط ّ

 .4يعرؼ أف المنظومات الواقعية تشمؿ دائماً فقداف في الطاقة ،وعم اغخص عم شكؿ حركة مفقودة ،ويستخدـ مفهوـ

الكفاءة لحؿ المسائؿ .يحسب كفاءة التحويؿ ،بالنسبة لمطاقة الداخمة إل الطاقة الناتجة المفيدة.

 .5يصؼ القدرة بمثابة معدؿ الشىؿ المبذوؿ أو معدؿ تحويؿ الطاقة ويحؿ مسائؿ باستخداـ المعادلة P = W/t
الهداـ بداللة
فانياً :يليم
البناء و ّ
 .1يعرؼ ماذا يحدث لمموجات عند انعكاسها وانكسار ا ،ويشرح حيود وت اركب الموجات ،وتداخمها ّ
خصائص الموجات حركتها.
 .2يشرح انكسار أشعة الضوء وموجات الماء بداللة الموجات ،ويعرؼ أف سرعة الموجات تتىير أثناء انكسار ا وينسب
ذلؾ ال معامؿ االنكسار.
 .3يستعمؿ محزز حيود لبياف الحيود وتوليد الطيؼ المرئي ولحؿ مسائؿ تتعمؽ بظوا ر التداخؿ باستخداـ العبقتيف_= .
 d×/Lو d sinθ = nλ
 .4يشرح ظا رة ’دوبمر‘ بداللة حركة الموجات ويعطي أمثمة عميها مف الصوت والضوء.
 .5يشرح ظا رة تزامف واستقطاب الموجات المستعرضة ويصؼ تطبيقات لكمتا اتيف الظا رتيف.
 .6يشرح اإلشعاع الكهرومىناطيسي بداللة المجاالت الكهربائية والمىناطيسية المتذبذبة ،يعرؼ أف جميع الموجات
الكهرومىناطيسية تسير بنفس السرعة في الفضاء الحر.
فالفاً :الحث

موصؿ ومجاؿ مىناطيسي والعوامؿ التي تؤثر عم القوة المحركة
.1يصؼ توليد قوة محركة كهربائية تأثيرية النسبية بيف
ّ

الكيرومغناطيسيي الكهربائية التأثيرية المتولدة.

.2يدرؾ مفهوـ الفيض المىناطيسي وترابط الفيض ويستخدـ قانوف ’فارادي‘ وقانوف ’لينز‘ لحؿ مسائؿ عددية تتعمؽ بالحث
الكهرومىناطيسي.
 .3يصؼ كيؼ تتكوف التيارات الدوامية وبعض تطبيقاتها ،مثؿ تنقية مناطؽ معينة لشبه الموصبت.
.4يعرؼ أف التيار المتردد يستحث في ممؼ يدور ضمف مجاؿ مىناطيسي منتظـ ويشرح عمؿ مولّد بسيط لتيار متردد.
.5يصؼ إنتاج التيار الكهربائي المتناوب عم الصعيد التجاري باستخداـ توربينات اازية كمصدر اساسي لمطاقة الحركية.
.6يصؼ ويستخدـ مفهوـ الجذر التربيعي لمتوسط مربع قيـ التيار(القيمة الفعالة لمتيار) ومفهوـ الجذر التربيعي لمتوسط
مربع قيـ الجهد (الجهد الفعاؿ)،ومفا يـ الزمف الدوري ،والتردد ،والقيمة العظم  ،فيما يتعمؽ بالتيار المتردد ،ويحؿ مسائؿ
عددية تتعمؽ بها.
.7يصؼ عمؿ محوالت الطاقة الكهربائية ويشرح أ ميتها بالنسبة لنقؿ الطاقة الكهربائية عم مسافات بعيدة ويحؿ مسائؿ
تتعمؽ بنقؿ الطاقة.
رابعاً  :يليم

 .1يفسر نتائو تجارب راذرفورد في تشتت الجسيمات الذرية ويشرح كيؼ أوصمت ذا التجارب ال النماذج الحديثة لمذرة.

المبادئ األساسية  .2يصؼ نموذجاً بسيطاً لتركيب الذرة بداللة البروتونات والنيوترونات واإللكترونات ،يكتب معادالت تمثؿ التحوالت النووية.
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اإلشعاعية.
 .4يعرؼ خصائص إشعاع  αو  βو  γبما فيه مخاطر ذا اإلشعاعات عم حياة اإلنساف وصحته .
 .5يعرؼ بعض االستعماالت الشائعة لمنظائر المشعة ،يبيف استخداـ اشعاع  αفي جهاز إنذار بسيط ضد الحريؽ.
 .6يعرؼ مصدر الطاقة في النجوـ ،بما فيها الشمس.
تتكوف العناصر الثقيمة في النجوـ القديمة بواسطة االندماج
 .7يميز بيف االنشطار النووي واالندماج النووي ويعرؼ كيؼ ّ
النووي.
 .8يفهـ أنه بينما يمكف استخداـ االنشطار النووي في سبؿ سممية كمصدر لمطاقة ،ولكف ناؾ أبعاد اجتماعية وسياسية
وبيئية امة لهذا االستعماؿ.
 .9يدرؾ خصائص اإللكتروف وعمؿ أنبوبة أشعة المهبط وأنبوب التمفزيوف.
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الليزيائية ويتعامل مع ىوامش

القياس ويتعامؿ مع مدر ومقدار الكميات المقاسة ويعبر عف الكميات بطريقة صحيحة وبالشكؿ القياسي

الخطأ والشك الكامنة في نتائي

وبصيىة وحدات النظاـ الدولي.

اإلختبارات العممية

 .2يميز بيف صحة القياسات ودقتها ،ويعرؼ كيؼ يتحقؽ منهما في العمميات واإلجراءات الفيزيائية
 .3يستخدـ ويفهـ معن الفرضيات المبسطة التي يعتمد عميها في حؿ المسائؿ.
 .4يميز بيف الكميات المتجهة والكميات اغساسية ،ويتعامؿ معها بالطريقة المناسبة ويفسر معنا ا.

فانياً :يليم الميكانيكا

والكيناماتيكا ( عمم الحركة)

 .1يدرؾ مفا يـ اإلزاحة والسرعة المتجهة والعجمة ،ويمثمها بياني ًا ويفسر المخططات البيانية التي تمثّؿ ذا

المفا يـ.

 .2يستنبط مف تعريفات السرعة المتجهة والعجمة معادالت تمثؿ الحركة منتظمة العجمة في خط مستقيـ،
ويستخدـ

ذا المعادالت لحؿ مسائؿ تتعمؽ بحركة اغجساـ بعجمة منتظمة.

تىير في سرعته المتجهة.
تشوا الجسـ أو ّ
 .3يعرؼ أف القوة التي تؤثر عم جسـ ما قد تسبب ّ
 .4يحدد القور المؤثرة عم جسـ ما ومحصبتها ،ويحمؿ القور ال مركباتها ويستخدـ مثمث المتجهات لتمثيؿ
قور في وضع االتزاف.
 .5يظهر معرفة نوعية لقور االحتكاؾ ولقور المزوجة ،بما فيها مقاومة الهواء والماء ،ويميز بيف االحتكاؾ
السكوني واالحتكاؾ الحركي (الديناميكي).
 .6يحدد العوامؿ المؤثرة عم االحتكاؾ ويستخدـ مفهوـ معامؿ االحتكاؾ السكوني ومفهوـ معامؿ االحتكاؾ
الحركي.
فالفاً :يليم طبيعة المادة

 .1يصؼ نموذج الحركة الجزيئية في المواد الصمبة والسوائؿ والىازات ،وينسب الفرؽ في تراكيب وكثافات
المواد الصمبة والسوائؿ والىازات إل ترتيب جزيئاتها والمسافات البينية وحركتها.
التبخر والتبمور.
التجمد واالنصهار والىمياف ،و ّ
 .2يستخدـ نموذج الحركة الجزيئية لتفسير ضىط الموائع ،و ّ
 .3يستخدـ نموذج الحركة لمجزيئات لتفسير التمدد الحراري لءجساـ الصمبة والسوائؿ.
 .4يستخدـ مفهوـ معامؿ التمدد لحؿ مسائؿ عددية متعمقة بالتمدد الحراري.
تكوف الجميد عم سطح الماء وليس في القاع ،ويدرؾ أ مية
 .5يفسر كيؼ أف شذوذ تمدد الماء يؤدي ال
ّ
ذا الظا رة بالنسبة لبقاء الكائنات الحية عم قيد الحياة.
 .6يعرؼ ويستخدـ مفهوـ الكثافة.
المطبؽ مف جسـ صمب وضىط الموائع ،ثـ يستنبط
 .7يفهـ ويستخدـ مصطمح الضىط بالنسبة لمضىط
ّ
ويستخدـ العبقة p = ρgh
 .8يشرح بداللة النموذج الجزيئي االنتقاؿ الهيدروليكي لمقوة ويعرؼ بعض تطبيقاته ويفسر ا كمياً.

 .9يفهـ لماذا بعض اغجساـ تطفو عم سطح الماء بينما أجساـ أخرر تىوص ،وينسب قوة الدفع المؤثرة
عم جسـ عائـ ال كمية وزف السائؿ المزاح.
رابعاً :يفهـ خصائص الموجات

 .1يميز بيف موجات نبضية وموجات متحركة ،ويعطي أمثمة عف ذيف النوعيف مف الموجات ويفهـ معن

ويعرؼ أف الصوت و شكؿ مف جبهة الموجة.
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 .2يعرؼ أف الموجات تنقؿ الطاقة ويميز بيف الموجات المستعرضة والموجات الطولية.
 .3يعرؼ ويستخدـ المصطمحات :قمة ،قاع ،تضااط ،االنكسار ،اإلزاحة وسعة الموجات ،فرؽ الطور ،الزمف
الدوري ،التردد ،والطوؿ الموجي وسرعتها ،وينفذ الحسابات باستخداـ العبقات بيف سرعة الموجات وتردد ا
وطولها الموجي.
تكوف بفعؿ جسـ مهتز مثؿ
 .4يعرؼ أف الصوت و عبارة عف ا تزاز طولي ينتقؿ عبر وسط مادي وأنه ي ّ
ا تزاز وتر أو ا تزاز عمود واء.
 .5يعرؼ أف سرعة الصوت تعتمد عم الوسط الذي ينتقؿ فيه الصوت ،وأف الصوت يسير بسرعة وبفعالية
أكبر عبر الوسط الذي تكوف فيه الجزيئات متقاربة مف بعضها البعض.
 .6يصؼ الطريقة التي تستشعر فيها اغذف الصوت ويعرؼ الحدود التقريبية لمدر السمع عند اإلنساف.
.7يميز بيف الموجات الموقوفة والموجات المنتقمة عف طريؽ توليد الصوت بواسطة آلة موسيقية.
 .8يميز بيف موجة موقوفة وموجة متحركة (منتقمة)ويعرؼ معن عقدة الموجة وبطنها.

خامساً :يتعر عمى الضوء
والبصريات

 .1يعرؼ أف الضوء يسير بخطوط مستقيمة وأنه ينعكس عم أسطح مستوية ،ويشرح
في المرايا المستوية .يفسر تطبيقات شائعة لهذا الظا رة.
 .2يعرؼ أف الضوء ينكسر عند مرورا مف وسط ال

آخر .يشرح

تتكوف الصور
كيؼ ّ

الهندسة الوصفية النكسار اغشعة.

التىير الحاصؿ في سرعة الضوء.
يحسب معامؿ االنكسار لوسط ما ويفسرا بداللة ّ
مجمعة وعدسات ِ
البعد البؤري .يفسر
 .3ي ّبيف كيؼ تتكوف الصور بواسطة عدسات
مفرقة .ويدرؾ مفهوـ ُ
ّ
تطبيقات شائعة لهاتيف الظا رتيف.
 .4يعرؼ عف المرايا الكرية ويشرح بعض استعماالتها.
 .5يشرح ما و االنعكاس الداخمي الكمي وتطبيقاته في اغلياؼ البصرية.
 .6ي ّبيف تشتت الضوء ويشرحه.

 .7يشرح بداللة االنكسار والتشتت ظوا ر طبيعية مثؿ قوس المطر والسراب ولوف السماء ولوف الشمس عند
الىروب والفرؽ بيف العمؽ الحقيقي والعمؽ الظا ري لمماء.
 .8يعرؼ كيؼ تستقبؿ العيف الضوء وتركزا وكيؼ يمكف تصحيح قصر وطوؿ النظر.
الموص ػػبت وأش ػػباا الموص ػػبت والعػ ػوازؿ بدالل ػػة اإللكترون ػػات المتحرك ػػة أو اغيون ػػات المتحرك ػػة
سادساً :يليم المبادئ األساسية  .1يمي ػػز ب ػػيف ّ
لمكيرباء الساكنة والمغناطيسية ويعرؼ كيؼ يمكف التأثير عم خصائص شبه الموصبت بوجود كميات صىيرة (دقيقة) مف الشوائب.

والكيرومغناطيسية

 .2يعرؼ أف االحتكاؾ يمكف أف يولّد نوعيف مف الشحنة الكهربائية في عازؿ وأف الشحنات المختمفة

تتجاذب والمتشابهة تتنافر.

 .3يصؼ المجاؿ الكهربائي كمثاؿ لمجاؿ قور ويعرؼ أف شدة المجاؿ الكهربائي يمكف تعريفها كقوة مؤثرة
عم وحدة الشحنات الموجبة وأنه مف الممكف تمثيؿ مجاؿ كهربائي بواسطة خطوط المجاؿ الكهربي.
 .4يصنع مىناطيس مف مواد مىناطيسية بواسطة طرؽ مختمفة .يعرؼ أف المىناطيس له قطب شمالي وقطب
جنوبي وأف القطبيف المختمفيف يتجاذباف بينما القطباف المتماثبف يتنافراف.
 .5يصؼ المجاؿ المىناطيسي كمثاؿ لمجاؿ قوة شديد ويعرؼ أنه مف الممكف تمثيؿ مجاؿ مىناطيسي بواسطة
خطوط المجاؿ.
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 .6يشرح خصائص المواد المىناطيسية بداللة العزـ المىناطيسي لإللكترونات المفردة.
 .7يعرؼ الفيض المىناطيسي الناتو عف سمؾ يمر فيه تيار كهربائي ،وعف ممؼ دائري وعف ممؼ لولبي
ويعرؼ كيؼ أف قمب الحديد يمكف أف يؤثر عم المجاؿ المىناطيسي المتولد في الممؼ المولبي.
بموصؿ (عم شكؿ سمؾ وعم شكؿ ممؼ لولبي) يمر فيه تيار
 .8يعرؼ أف المجاؿ المىناطيسي المحيط
ّ

الموصؿ فيه ،بحيث يتولد عنه قوة يمكف كشفها وقياسها
يمكف أف يتأثر بمجاؿ مىناطيسي ثابت ُوضع
ّ
واستىبلها.

 .9ي ّبيف كيؼ أف دراسة القوة المتبادلة بيف سمكيف يمر فيهما تيار كهربائي ،يؤدي إل تعريؼ وحدة التيار
الكهربائي اغمبير.
سابعاً :يليم مبادئ لمكيرباء
المتحركة

 .1يعرؼ أف التيار الكهربائي و معدؿ سرياف جسيمات مشحونة كهربائياً ويعرؼ الشحنة الكهربائية ووحدة

الكولوـ ،ويحؿ مسائؿ باستخداـ العبقة . Q = It

 .2يعرؼ فرؽ الجهد والفولت .يحؿ مسائؿ باستخداـ العبقات.
 P = I2Rو  p = VIو

V=W/Q

 .3يعرؼ المقاومة الكهربائية ويحؿ مسائؿ باستخداـ العبقتيف  R =p l/Aو V = IRلعدد مف المقاومات
الكهربائية الموصمة عم التوالي وعم التوازي.
 .4يميز بيف القوة المحركة الكهربائية وفرؽ الجهد ويدرؾ مفهوـ المقاومة الداخمية لمخبيا الكهربائية
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والحركة

 .1يسرد قوانيف نيوتف الخاصة بالحركة ويطبقه اعم وضعيات حقيقية مف الحياة اليومية.
تىير كمية الحركة
 .2يعرؼ أف كمية الحركة الخطية ي حاصؿ ضرب الكتمة والسرعة المتجهة ،وأف معدؿ ّ

لجسـ يساوي القوة المسببة له .يفهـ ويستخدـ العبقة

F = ma

 .3يميز بيف الكتمة القصورية والكتمة التثاقمية.
 .4يميز بيف الكتمة والوزف.
 .5يعرؼ مبدأ بقاء (حفظ) كمية الحركة ويطبقه عم التصادمات المرنة واير المرنة
وعم االنفجارات التي تشمؿ جسميف في بعد واحد.
 .6يعرؼ أف وزف جسـ ما يمكف اعتبارا وكأنه يؤثر عند نقطة مفردة والتي تُعرؼ بمركز الثقؿ
يطبؽ قاعدة محصمة العزوـ عم نظاـ
يطبؽ عزـ القوة وعزـ االزدواج و ّ
 .7يصؼ و ّ
موجود في حالة اتزاف.
 .8يسرد ويفسر تطبيقات مبدأ عزـ القوة عم نظـ ندسية وعم عضبت جسـ اإلنساف.
فانياً :يليم العالقة بين الشغل

والطاقة والقدرة

 .1يعرؼ الشىؿ ويستخدـ مفهوـ الشىؿ كحاصؿ ضرب القوة واإلزاحة باتجاا القوة.
 .2يصؼ الطاقة الحركية وطاقة الوضع التثاقمية .يعطي أمثمة عم أشكاؿ مختمفة مف الطاقة وتحويؿ أنواع
الطاقة بيف بعضها البعض باستخداـ ناقبت الطاقة مف أنواع مختمفة ،ثـ يصنفها إما كطاقة وضع أو كطاقة
حركية .يصؼ قانوف حفظ الطاقة ويطبقه عم أمثمة بسيطة.
وطبؽ الصيىة  Ek = ½ mv 2والصيىة . Ep = mgh
 .3استذكر واستنبط ّ
 .4يعرؼ أف المنظومات الواقعية تشمؿ دائماً فقداف في الطاقة ،وعم اغخص عم

شكؿ حركة مفقودة،

ويستخدـ مفهوـ الكفاءة لحؿ المسائؿ .يحسب كفاءة التحويؿ ،بالنسبة لمطاقة الداخمة إل

الطاقة الناتجة

المفيدة.

فالفاً :يليم الليزياء الحرارية

 .5يصؼ القدرة بمثابة معدؿ الشىؿ المبذوؿ أو معدؿ تحويؿ الطاقة ويحؿ مسائؿ باستخداـ المعادلةP = .
W/t
الحررة ،يعرؼ كيؼ تعمؿ موازيف الحرارة المختمفة ويسرد
ا
 .1يعرؼ درجة الحرارة ويشرح كيؼ يتـ تدرج ميزاف
ميزاتها وسيئاتها.
 .2يدرؾ أف الطاقة الح اررية تنتقؿ مف منطقة ذات درجة حركة أعم ال منطقة ذات درجة حركة أقؿ وأف
المناطؽ المتساوية في درجة حرارتها تكوف في حالة اتزاف حراري.
 .3يعرؼ أف الحرارة تنتقؿ بالحمؿ وبالتوصيؿ واإلشعاع ،ويشرح االنتقاؿ بالحمؿ والتوصيؿ بداللة حركة
الجزيئات.
 .4يعرؼ أسباب تيارات الحمؿ في الهواء وفي الماء ويفهـ كيؼ يمكف أف تؤثر ذا التيارات عم

المناخ

واغحواؿ الجوية.
 .5يعرؼ أف الحرارة يمكف أف تشع عبر الفراغ وأف حرارة الشمس تصؿ ال اغرض بهذا الطريقة.
 .6يعرؼ مفهوـ السعة الح اررية النوعية والحرارة النوعية الكامنة ويفسر ما بداللة نظرية الحركة الجزيئية ،يقدـ
تفسي اًر لوجود اختبؼ نسبي بيف اتيف الكميتيف والختبفهما باختبؼ المواد

 .7يدرؾ سبب القيمة الكبيرة اير االعتيادية لمحرارة النوعية الكامنة لمماء ،وأ مية ذا الظا رة بالنسبة لمماء
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أو ًال :يليم العالقات بين القوى

الحادي عشر (مستوى متقدم)
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البناء
رابعاً  :يليم خصائص الموجات  .1يعرؼ ماذا يحدث لمموجات عند انعكاسها وانكسار ا ،ويشرح حيود وت اركب الموجات ،وتداخمها ّ
الهداـ بداللة حركتها.
و ّ

 .2يشرح انكسار أشعة الضوء وموجات الماء بداللة الموجات ،ويعرؼ أف سرعة الموجات تتىير أثناء

انكسار ا وينسب ذلؾ ال معامؿ االنكسار.
 .3يستعمؿ محزز حيود لبياف الحيود وتوليد الطيؼ المرئي ولحؿ مسائؿ تتعمؽ بظوا ر التداخؿ باستخداـ
العبقتيف _= d×/L .و d sinθ = nλ
 .4يشرح ظا رة ’دوبمر‘ بداللة حركة الموجات ويعطي أمثمة عميها مف الصوت والضوء.
 .5يشرح ظا رة تزامف واستقطاب الموجات المستعرضة ويصؼ تطبيقات لكمتا اتيف الظا رتيف.
 .6يشرح اإلشعاع الكهرومىناطيسي بداللة المجاالت الكهربائية والمىناطيسية المتذبذبة ،يعرؼ أف جميع
الموجات الكهرومىناطيسية تسير بنفس السرعة في الفضاء الحر.
خامساً :يستخدم أدوات

 .1يدرؾ تركيب المكثفات الكهربائية واستعماالتها في الدوائر الكهربائية.

إلكترونية في دوائر تحكم عممية  .2يشرح االختبؼ في المقاومة الكهربائية التي تبينها أدوات مف نوع مقياس فرؽ الجهد،
والوصمة الثنائية والمقاومة الضوئية ،والمقاوـ الحراري ،والترانزستور ويستعمؿ ذا المقاومات بمثابة مجزئات
لمجهد في دوائر عممية.
 .3يستخدـ دوائر البوابات المنطقية العممية ويحدد جداوؿ الصواب لهذا البوابات ،منفردة ومجتمعة.
 .4فهـ ويستخدـ أحادية وثنائية ووضع االستقرار والمفاتيح المترددة أوتوماتيكياً ويعرؼ كيؼ يمكنها تكويف
دوائر ذاكرة.

موصؿ ومجاؿ مىناطيسي والعوامؿ التي تؤثر عم
سادساً :الحث الكيرومغناطيسي  .1يصؼ توليد قوة محركة كهربائية تأثيرية النسبية بيف
ّ
القوة المحركة الكهربائية التأثيرية المتولدة.
 .2يدرؾ مفهوـ الفيض المىناطيسي وترابط الفيض ويستخدـ

قانوف ’فارادي‘ وقانوف ’لينز‘ لحؿ مسائؿ

عددية تتعمؽ بالحث الكهرومىناطيسي.
 .3يصؼ كيؼ تتكوف التيارات الدوامية ويعرؼ بعض تطبيقاتها ،مثؿ تنقية مناطؽ معينة لشبه الموصبت.
 .4يعرؼ أف التيار المتردد يستحث في ممؼ يدور ضمف مجاؿ مىناطيسي منتظـ ويشرح
لتيار متردد.

عمؿ مولّد بسيط

 .5يصؼ إنتاج التيار الكهربائي المتناوب عم الصعيد التجاري باستخداـ توربينات اازية كمصدر اساسي
لمطاقة الحركية.
 .6يصؼ ويستخدـ مفهوـ الجذر التربيعي لمتوسط مربع قيـ التيار(القيمة الفعالة لمتيار) ومفهوـ الجذر
التربيعي لمتوسط مربع قيـ الجهد (الجهد الفعاؿ)،ومفا يـ الزمف الدوري ،والتردد ،والقيمة العظم  ،فيما يتعمؽ
بالتيار المتردد ،ويحؿ مسائؿ عددية تتعمؽ بها.
 .7يصؼ عمؿ محوالت الطاقة الكهربائية ويشرح أ ميتها بالنسبة لنقؿ الطاقة الكهربائية عم مسافات بعيدة
ويحؿ مسائؿ تتعمؽ بنقؿ الطاقة.
سابعاً :يليم المبادئ األساسية

 .1يفسر نتائو تجارب راذرفورد في تشتت الجسيمات الذرية ويشرح كيؼ أوصمت ذا التجارب ال النماذج

لمليزياء الذرية والنووية الحديفة الحديثة لتركيب الذرة.
 .2يصؼ نموذجاً لتركيب الذرة بداللة البروتونات والنيوترونات واإللكترونات ،يكتب معادالت التحوالت النووية
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 .3يفهـ الطبيعة اآلنية والعشوائية لمتحمؿ اإلشعاعي ،ويفسر بيانات االنحبؿ بداللة عمر النصؼ ويشرح
مصدر الخمفية اإلشعاعية.
 .4يعرؼ خصائص إشعاع  αو  βو  γبما فيه مخاطر ذا اإلشعاعات عم حياة اإلنساف وصحته .
 .5يعرؼ بعض االستعماالت الشائعة لمنظائر المشعة ،يبيف استخداـ اشعاع  αفي جهاز إنذار بسيط ضد
الحريؽ.
 .6يعرؼ مصدر الطاقة في النجوـ ،بما فيها الشمس.
تتكوف العناصر الثقيمة في النجوـ القديمة
 .7يميز بيف االنشطار النووي واالندماج النووي ويعرؼ كيؼ ّ
بواسطة االندماج النووي.
 .8يفهـ

أنه بينما يمكف استخداـ االنشطار النووي في سبؿ سممية كمصدر لمطاقة ،ولكف ناؾ أبعاد

اجتماعية وسياسية وبيئية امة لهذا االستعماؿ.
 .9يدرؾ خصائص اإللكتروف وعمؿ أنبوبة أشعة المهبط وأنبوب التمفزيوف.
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أوالً :يليم الجاذبية  .1يعبر عف اإلزاحة الزاوية بالرادياف ويصؼ نوعياً وكمياً الحركة في مسار دائري .

والحركة الدائرية

 .2يدرؾ ويستخدـ مفهوـ السرعة اإلتجا ية الزاوية لحؿ مسائؿ في وضعيات مختمفة.
 .3يفهـ ويستخدـ مفهوـ مجاؿ الجاذبية كمثاؿ لمجاؿ قوي ويعرؼ شدة مجاؿ الجاذبية .
 .4يتذكر ويستخدـ قانوف الجذب الكوني لنيوتف بصيىة F=G(m1m2)/r2
 .5ينسب قوة الجاذبية إل العجمة المركزية الذي تسببه ذا القوة ويظهر إدراكاً لتطبيقات المدارات الثابتة بالنسبة لمدار

الكرة اغرضية.

 .6يستنبط ويستخدـ عبارات تتعمؽ بالطاقة الحركية والطاقة الكامنة (طاقة الوضع) والطاقة الكمية لقمر صناعي يدور في
فمؾ حوؿ الكرة اغرضية.
فانياً :يليم طبيعة

المادة

 .1يصنؼ الجوامد بداللة صببتها ومقاومتها لقور الشد واالنضىاط والقص ،يرسـ ويفسر مخططات اإلجهاد واالنفعاؿ
لجوامد مختمفة.
 .2ينسب استعماالت المواد إل سموكها القياسي تحت ظروؼ إجهاد مختمفة ويبحظ أ مية المواد المركبة ،الطبيعي منها
والصناعي.
 .3يفسر التوتر السطحي بداللة القور المتبادلة بيف الجزيئات.
 .4يشرح نوعياً كيؼ أف جرياف سائؿ حوؿ أجساـ جامدة يمكف أف يولد تىيرات ضىط في السائؿ ،ويعطي أمثمة عممية
عم

ذا الظا رة.

 .5يطبؽ نظرية الحركة الجزيئية ويفسر بداللة حجـ الجزيئات والقور المتبادلة بينها.
 .6يستنبط ويعرؼ ويستخدـ قانوف الىازات والمعادلة العامة لمىازات PV= nRT
 .7يبيف كيفية أف المعالجة النظرية لمحركة الجزيئية وضىط الىازات يؤدي إل العبقة

PV= 1/3 mnc-2

فالفاً :يليم أسس

 .1يبيف إدراكاً ،بداللة طاقة الجسيمات ،لمفهوـ الصفر المطمؽ والمقياس المطمؽ لدرجات الح اررة والذي ال يعتمد عم

الحرارية

 .2يدرؾ أف درجة الح اررة ي قياس لمتوسط الطاقة الحركية لجزيئات مادة ما.

عمم الديناميكا

خصائص أي مادة معينة.

 .3يعرؼ أف القانوف اغوؿ لمديناميكا الح اررية و تعبير عف قاعدة حفظ بقاء الطاقة.
 .4يشرح ماذا نعني بنظاـ ديناميكي حراري ،ويصؼ مفا يـ الح اررة والشىؿ والطاقة الداخمية بالنسبة لىاز مثالي
 .5يستخدـ القانوف اغوؿ لمديناميكا الح اررية التي يحدد العبقة بيف التىيرات في الطاقة الداخمية وتىيرات الح اررة في نظاـ
ما والشىؿ المبذوؿ عم

ذا النظاـ.

 .6يحسب الشىؿ المبذوؿ بواسطة ااز يتمدد ضد ضىط خارجي ثابت باستخداـ المعادلة
pv
 .7يعرؼ أف الطاقة الداخمية محددة بحالة النظاـ وأنه يمكف التعبير عنها بمثابة مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع
=w

لجزيئات نظاـ ما.
 .8يذكر أف انتروبيا نظاـ ما تعبر عف درجة البنظاـ فيه ويصؼ القانوف الثاني لمديناميكا الح اررية.
 .9يسرد صيىة كمفف _ ببنؾ لقانوف الديناميكا الح اررية الثاني.
رابعاً  :يليم

 .1يصؼ أمثمة لإل ت اززات الحرة ويفهـ ويستخدـ مصطمحات السعة والزمف الدوري والتردد والتردد الزاوي وفرؽ الطور،
يعبر عف الزمف الدوري بداللة التردد والتردد الزاوي.
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خصائص الموجات  .2يستنبط بواسطة حساب التكامؿ والتفاضؿ

والحركة اإلىتزازية

 .3يصؼ باستخداـ رسومات بيانية التىيرات في السرعة واإلزاحة والعجمة أثناء حركة توافقية بسيطة.
 .4يصؼ ويشرح أمثمة عممية لحركات ا ت اززية متخامدة بتخامد حرج أو اير حرج.
 .5يصؼ أمثمة عممية لإل ت اززات القسرية والرنيف ويدرس الحركة اإل ت اززية لبندوؿ أبارتوفأ
 .6يصؼ الحاالت التي يكوف فيها الرنيف مراوباً والحاالت اغخرر التي ينبىي تجنبه.

خامساً :يليم أسس  .1يتذكر ويستخدـ المعادلة  E = V/dلحساب شدة المجاؿ الكهربي المنتظـ بيف لوحيف مشحونيف متوازييف.
شحنات الكيرباء
الساكنة وقوتيا

 .2يسرد ويطبؽ قانوف كولوـ فيما يتعمؽ بالقور المؤثرة بيف جسميف مشحونيف أو عدة جسيمات مشحونة في الهواء ،وعم
شدة المجاؿ الناشئ مف جسيـ مشحوف.
 .3يصؼ الجهد الكهربائي عند نقطة في مجاؿ كهربائي وينسب شدة المجاؿ الكهربائي إل تدرج الجهد ،ويحؿ مسائؿ
تشمؿ طاقة الوضع وفرؽ الجهد ويستخدـ مصطمح الكتروف ػ ػ فولت.
 .4يدرؾ أوجه التشابه بيف المجاالت الكهربائية والمجاالت التثاقمية ،يبيف أوجه التشابه بيف القور الكهربائية الساكنة والقور
المىناطيسية وقور الجذب العاـ وعم اغخص قانوف التربيع العكسي المنطبؽ عم المجاالت الثبث.
 .5يظهر إدراكاً لتركيب واستخداـ المكثفات في الدوائر الكهربائية ،وكيؼ تخزف الشحنة الكهربائية فيها.
 .6يعرؼ سعة المكثؼ ويحؿ مسائؿ باستخداـ المعادلة  C = Q/Vويستنبط ويستخدـ معادالت لمكثفات موصمة عم

التوازي وعم التوالي.
 .7ويستنبط ويستخدـ العبقة بيف الطاقة المخزونة في مكثؼ وشحنته والجهد بيف لوحيه.
سادساً :يدرك

الملاىيم األساسية

لليزياء الكم

والليزياء النووية

 .1يميز بيف اإلشعاع وطيؼ االمتصاص ويعرؼ كيؼ أف ذا اإلشعاعات يمكف أف توفر معمومات عف العناصر
الموجودة في اغجراـ السماوية وعف بعد ذا اغجراـ عف الكرة اغرضية.
 .2يعرؼ عف الطبيعة الخاصة لإلشعاع الكهرومىناطيسي ،يتذكر ويستخدـ الصيىة .E=hf
 .3يشرح الطيؼ الذري ومستويات الطاقة المسموح بها لإللكترونات بداللة كمية الحركة الزاوية.
 .4يظهر إدراكاً لتكميـ الشحنات الكهربائية كما و موضح ،عم سبيؿ المثاؿ في تجربة أميميكافأ يحدد نسبة الشحنة إل
الكتمة إللكتروف باستخداـ انبوبة الكاثود.

 .5يظهر إدراكاً لمطبيعة الموجية لمجسيمات فيما يتعمؽ بخصائص االلكتروف.

 .6يظهر إدراكاً لتحوؿ المادة إل الطاقة وبالعكس ويستخدـ المعادلة  E=mc2ويدرؾ أف ذا المعادلة تفسر ظا رة الطاقة

النووية.

 .7يعرؼ كيؼ أف نموذج أشرودينجر أ لذرة الهيدروجيف تؤدي إل مفهوـ مستويات الطاقة المستقمة (المنفردة) لإللكترونات
دوال فكرة احتماؿ العثور عم الكتروف في أي نقطة ومنها إل مفهوـ سحابة اإللكترونات.

سابعاً :يليم اسس .1يصنؼ ويشرح بداللة التجاذب الكتمي تركيب الكوف المرئي كما نعرفه اليوـ ويعرؼ أف الشمس ي نجمة تقع في مجرة
عمم الليزياء اللمكية درب التبانة.

وعمم الكونيات

 .2يعرؼ لماذا يمكننا التمسكوب القوي مف إلقاء نظرة عم العصور العابرة ،أي عندما كاف الكوف في حقبة نشأته بكثير
عما و عميه اليوـ.
ويعرؼ مقدار السنة الضوئية والفرس
 .3يظهر إدراكاً لحجـ وعدد النجوـ والمجرات ،واغبعاد بينها ،وحجـ الكوف ،ويعرؼ َ
النجمي.
 .4يعرؼ كيؼ تتكوف النجوـ ،وأنها مكونة بشكؿ أساسي مف عنصر الهيدروجيف وأف مصير ا النهائي يعتمد عم حجمها
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 .6يصؼ عممية تكوف الكواكب بالتجاذب الكتمي مف بقايا نجـ قدير انفجر في عصور سابقة
 .7يعمـ أف التفكير العممي العصري يرجح نظرية أبيو بانوأ والتي تقوؿ بأف الكوف بكاممه وكذلؾ الوقت والفضاء قد تكونت
في لحظة انطبؽ تمددي تعرؼ بتسمية أبيو بانوأ منذ حوالي  14مميار سنة ،واف الكوف ما زاؿ يتمدد منذ تمؾ المحظة.
 .8يدرؾ كيؼ أف الكوف يمكف أف يكوف محدود االمتداد وبب حدود في نفس الوقت
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 .5يشرح عممية تكوف العناصر ويعمـ كيؼ أف ذا التكوف يؤدي إل تولد الطاقة.
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