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 اإلهداء

 نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم..إلى   

 ..روح والدي الطاهرة رحمه اهللإلى  

إلى نبع العطف والحنان ومن غمرتني بمحبتها وأحاطتني بدعائها والدتي  
 متعني اهلل ببق ائها ودوام صحتها..

 إلى زوجي الغالي شريك نجاحي ورفيق مشواري..

 بنائي األعزاء..أ إلى

 إلى إخوتي وأخواتي وأفراد عائلتي.. 

 إلى عمي أبو أحمد شف اه اهلل ..

 ساندوني..  واألق ارب واألصدق اء الذين  الجمع الكريم من األهلإلى  

 إلى كل من علمني حرف اً وأضاء الطريق أمامي.. 

 إلى كل هؤالء حفظهم اهلل.. أهدي هذا البحث العلمي المتواضع..                           
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 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبي الهدى، من بعثه اهلل رحمة للعالمين،
 وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد: 

أن يجعله  -سبحانه -بإتمام هذا العمل، وأسأله لي فأحمد اهلل عز وجل وأشكره على توفيقه
  .ن يعفو عما به من قصور وزالتخالصًا لوجهه الكريم وأ

 (7)ابراهيم : وانطالًقا من قوله تعالى:)واذ تأذن ربك لئن شكرتم ألزيدنكم(

وكلية التربية ممثلة بعميدها  ،وعمادة الدراسات العليا ،أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة األزهر
تير من خالل برنامج وعموم القائمين عليها على إتاحة الفرصة لي لنيل درجة الماجس ،وأساتذتها

 الدراسات العليا.

وأتقدم بالشكر لكل من ساعدني إلتمام هذه الدراسة سواء بجهده أو مشورته أو تشجيعه، 
عطا درويش، أستاذ المناهج  وأخص بالشكر وعظيم االمتنان ألستاذي ومشرفي سعادة الدكتور/

ج وطرق التدريس، الذين تكرموا أستاذة المناه وطرق التدريس، واألستاذة الدكتورة/ مها الشقرة،
وتفضلوا بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، حيث منحوني من وقتهما وعلمهما وخبرتهما الكثير، 

 فلهما مني جزيل الشكر والتقدير.

عبد  /الدكتور ن عضوي لجنة المناقشةين المربييوأدون شكري وتقديري إلي أستاذي الفاضلي
 على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة.  نصارعلى /، والدكتوراهلل عبد المنعم

 كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع األساتذة الذين تفضلوا بتحكيم خطة وأداة الدراسة.

واألستاذ  ،وال أنسى أتقدم بالشكر والتقدير إلى األستاذ صالح موسى، واألستاذ نعيم أبو غلوة
 مشورة.ه لي من مساعدة و و لما قدمأيمن أبو الطرابيش 

وأخيرًا أدين بالشكر والتقدير لكل من مد لي يَد العون وساندني بالجهد والدعاء والتشجيع 
 فجزى اهلل من األهل والزمالء واألصدقاء في إنجاز إجراءات هذه الدراسة ،إلتمام هذه الدراسة

                                                                              الجميع عني خير الجزاء.

  الباحثة                                                                          
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 ملخص الدراسة 

بفلسدددطين فدددي ضدددوء  ي( األساسددد5-8تحليدددل محتدددوى كتدددب العلدددوم للصدددفوف )هددددفت الدراسدددة الحاليدددة إلدددى 
 ل الرئيس التالي:وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤا، (TIMSSمتطلبات اختبار )

 (؟ (TIMSS,2011في  فلسطين لمتطلبات    يساس( األ5-8ما مدى تضمين محتوى كتب العلوم  للصفوف )

 تية :سئلة اآلعن األ اإلجابةولإلجابة عن هذا السؤال ينبغي 

فدددي   ي( األساسددد5-8( الواجدددب توافرهدددا فدددي محتدددوى كتدددب العلدددوم للصدددفوف )TIMSS,2011مدددا متطلبدددات )1- 
 ؟  فلسطين

العلددوم )علددم كتددب فددي فلسددطين لبعددد  محتددوى  ي( األساسدد5-8مددا مدددى تضددمين محتددوى كتددب العلددوم للصددفوف) -2
  ؟(TIMSS,2011لمتطلبات ) األحياء، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم األرض( وفقاً 

 معرفيدددةفدددي فلسدددطين لبعدددد العمليدددات ال  ي( األساسددد5-8) مدددا مددددى تضدددمين محتدددوي  كتدددب العلدددوم  للصدددفوف -3
 ( ؟TIMSS 2011,)المعرفة، التطبيق، االستدالل( وفقًا لمتطلبات )

ولإلجابدددة عدددن تسددداؤالت الدراسدددة اسدددتخدمت الباحثدددة المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي، حيدددث قامدددت بإعدددداد قائمدددة  
وقددد تحققددت الباحثددة مددن صددالحية األساسددي،  (5-8( لمحتددوى كتددب العلددوم للصددفوف )TIMSS,2011متطلبددات )ل

( 5-8ثبدددات، حيدددث بلدددل معامدددل الثبدددات لقائمدددة تحليدددل كتدددب العلدددوم للصدددفوف)البحسددداب معامدددل المسدددتخدمة األداة 
 ( وهو معامل ثبات عالي.0.98في فلسطين )  ياألساس

تضددددددمين متطلبددددددات  باسددددددتخدام النسددددددب المئويددددددة والتكددددددرارات لبيددددددان مدددددددى وتددددددم جمددددددع البيانددددددات وتحليلهددددددا إحصددددددائياً 
(TIMSS,2011) األساسي. ( 5-8لوم للصفوف)في محتوى كتب الع 

 (.2013-2014تمت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام )

 وقد أسفرت النتائج عن:

 ي( األساسد5-8( الواجب تضمينها في محتوى كتب العلدوم للصدفوف )TIMSS,2011بناء قائمة لمتطلبات ) - 1
م األحيددداء، علدددم الكيميددداء، علدددم توزعدددت علدددى سدددبعة  مجددداالت وهدددي )علددد تطلدددب( م140وتكوندددت القائمدددة مدددن )

 االستدالل(. عمليةو  ،التطبيقعملية المعرفة، عملية علم األرض،  الفيزياء،

كتدددب العلددددوم   محتدددوى فددددي محتدددوىلمجدددال ال( (TIMSS,2011بلغدددت النسدددبة المئويددددة العامدددة  لعددددد متطلبددددات  -2
ضدعيفة، كمدا أسدفرت النتدائج  %( وهدي نسدبة22والتي أسفر عنها تحليل المحتدوى ) ي( األساس5-8للصفوف )

(، وفددي 19%فددي الصددف الخددامس )نسددبة الفقددد بلغددت ، (TIMSS,2011عددن تفدداوت نسددب  عدددد متطلبددات )
  %(.21%( وفي الصف الثامن )(29(، وفي الصف السابع 19%الصف السادس)

( K8-5( فددددي محتددددوى كتددددب العلددددوم  للصددددفوف )(TIMSS,2011العامددددة لمتطلبددددات المئويددددة بلغددددت النسددددبة  -3
 %( وهددي نسددبة ضددعيفة، فقددد كانددت النسددبة متباينددة، حيددث 27.4)عنهددا تحليددل المحتددوى  األساسددي والتددي أسددفر



 

 د  

 (، وعلددددم الفيزيدددداء%(14.6 وعلددددم الكيميدددداء (،%(44.1بلغدددت نسددددبة علددددم األحيدددداء فددددي محتددددوى كتدددب العلددددوم  
 .(%15.3(، وعلم األرض)26%)

لبعدد العمليدات المعرفيدة فدي محتدوى كتدب العلدوم  ((TIMSS,2011العامدة لعددد متطلبدات المئوية بلغت النسبة  -4
حيدث وهي نسبة متوسطة،  %(68فلسطين والتي أسفر عنها تحليل المحتوى ) ي في ( األساس(5-8للصفوف 
الصددف الخددامس والصددف السددادس  فددي  متطلبدداتالعدددد  نسددبة فقددد بلغددت  قاربددة بددين الصددفوف،تمالنتددائج كانددت 

 .%(70ا في الصف السابع )أم، %(67.5والصف الثامن)

-8( لبعد العمليات المعرفية في محتوى كتب العلوم للصدفوف)(TIMSS,2011بلغت النسبة العامة لمتطلبات  -5
%(، 56%( ففددي مجددال المعرفددة بلغددت النسددبة )24.9) تحليددلالفلسددطين والتددي أسددفر عنهددا فددي  ي ( األساسدد5

  %(.8%(، وفي مجال االستدالل)36وفي مجال التطبيق)

( فددي بعددد (TIMSS,2011يوجدد قصددور فددي معيدار االسددتمرارية والتتددابع لدبعض المتطلبددات الرئيسددية لمتطلبدات  -6
المحتوى، فقد انعدم مجال علم الكيمياء في الصف السادس، وانعدم متطلب التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعدي 

اسددتعماالتها و  مصددادر األرضومتطلددب ، ومتطلددب األجهددزة البيئيددة فددي مجددال علددم األحيدداء فددي جميددع الصددفوف
 في مجال علم األرض انعدم أيضًا في جميع الصفوف. وطرق حمايتها

الوصددول إلدى اسددتنتاجات مددن أمدا فددي بعدد العمليددات المعرفيدة مددن المتطلبدات التددي انعدددمت نسدبتها مثددل متطلدب  -7
 صور في المحتوى.، ومتطلب التبرير، وهذا قالتعميم العلمي، ومتطلب خالل المواقف العلمية

 وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصت الباحثة بما يلي:

(، وخاصددددة TIMSS,2011ضددددرورة تطددددوير محتددددوى كتددددب العلددددوم فددددي فلسددددطين فددددي ضددددوء  متطلبددددات اختبددددار) -
 ي، والتركيددددز علدددى عمليتددددي( األساسددد5-8الموضدددوعات التدددي لددددم تتضدددمن فدددي محتددددوى كتدددب العلددددوم للصدددفوف )

 .الل والتطبيق في مناهج العلوماالستد

 ، بحيددث يددتم تضددمين متطلبددات مجددال الموضددوعات،ألساسدديةإجددراء مراجعددة لمقددررات العلددوم المطددورة بالمرحلددة ا -
 TIMSSبقددر يتناسددب  مدع متطلبدات ) الكتدب للصددفوف ومتطلبدات مجدال العمليددات المعرفيدة فددي محتدوى هددذه 

,2011).  
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Abstract 
Analyzing the Connect of science books for the basic 

classes "5-8" in the Palestine in the TIMSS 

Requirements. 
 

The  current  study  aimed  for  analyzing  the  basic  science  books 

(8-5),  It is a brief term for a study done about the global views in science.  

It is also global  exams for assessing the students   collection  in science 

and math's. 

  

The problem of the study is limited in this main question:  
TO What extend do the Palestinian basic science books contain the 

requirements  of (TIMSS ,2011) exam?  

For answering  this question, The following sub- questions should have  

answers. 

  

   1. What (TIMSS,2011) exam   Requirements Should be in  the  basic  

science  books (5-8) in Palestine? 

                                                                       

2. TO what extend to the  basic  science  books(5-8) contain the,  

dimensions of the   science content ( Life Science, Chemical Science, 

Physical Science, Earth Science according  to (TIMSS,2011)  

Requirements? 

 

3. TO what extend  do basic  science  books(5-8) contain the  dimensions 

of cognitive operation(Knowing, Applying, Reasoning ) according  to 

(TIMSS,2011)  Requirements? 

  

The  researcher used the analytical descriptive curriculum for  answering 

these questions, so she prepared a list of contents included (140) sub items  

were distributed for (7) parts (Life Science, Chemical Science, Physical 

Science, Earth Science, Knowing, Applying, Reasoning). 

  

The used tool in prove agent was true, prove agent for (5-8)science  books 

in Palestine was (0.98),it is high and acceptable. 

  

The  total was collected and  analyised by  using  percentages and 

repetitions of showing the  Requirements of (TIMSS,2011)in the contents 

of science  books(5-8). 

 

The study was applied in the second semester in (2013/2014) 



 

 و  

The results:  

 

1. Building up a list of Requirements of (TIMSS,2011) which  should be in 

the content of Palestinian basic science books(5-8). 

The list contents (140) sub items were for (7) fields(Life Science, Chemical 

Science, Physical Science, Earth Science, Knowing, Applying, Reasoning). 

  

2. The general percentage avariage for the Requirements number for the 

field of basic science books contents(5-8),which was (22%), it is weak. 

 

The result showed different in percentage in Requirements number and the 

Percentage was (19%)in (5
th

),(6
th

) and(7
th

) class (21%)for 

(8th)classes(29%). 

  

3. The general percentage for the (TIMSS) Requirements in the basic 

science books(5-8) ,(27.4%),it is a weak Percentage and it was different so 

the Percentage of Life Science in the science books was (44.1%) ,the 

Chemical Science was(41.6%), Physical Science was (26%) and (15.3%) 

Earth Science. 

 

4. The general percentage for the Requirements number for the diminsion 

of cognitive operations in the content of Palestinian basic science books    

(5-8)was (68%)it is in the middle, and the results were so closed, the 

percentage of Requirement number in (5th) (6th)(8th) classes were (67.5%) 

and the (7th) was (70%). 

 

5. The general percentage for(TIMSS,2011)Requirements for the cognitive 

operations in the  Palestinian basic science books was(24.9%) in the field 

of Knowing the percentage was (56%), Applying  field was (36%), 

Reasoning (8%). 

 

6. There is a problem in the standard of continuity and the frequency for 

some main Requirements in the contents Requirements dimensions, In the 

(Chemical Science), in the (6th) class, this Requirements was 

nothing(zero). 

 

The Requirements of variety, adaptation, the natural election ,and the 

Requirements of environment sets in the field of Life Science in all classes, 

IT is nothing(zero). 

The Requirements of the earth resources and its utilizations and the ways of 

its protection in the field of, Earth Science was  nothing(zero),  also in all 

the classes. 

 



 

 ز  

7. The percentage was (zero) in the dimension of cognitive  operations like 

the Requirements of arrival to inclusions during the scientific  situations, 

the scientific generalization Requirements and the justification 

Requirements and this is a problem in the content. 

 

Recommendation: 
1. It is necessary to develop the contents of science books in Palestine  

(5-8)and focusing on Applying, Reasoning in science curriculum. 

 

2. making survey and revision for the developed science syllabuses in the 

basic stage having the Requirements of the topic field and the field of  

knowledge operations in the content of science books(5-8) in a suitable 

level with( TIMSS,2011)  Requirements 
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 قائمة المحتويات
 

 

 رقم الصفحة لموضوعا

 أ .هداءاإل

 ب .شكر وتقدير

 ج .لخص باللغة العربيةمال

 و الملخص باللغة االنجليزية
 ط .قائمة المحتويات
 ل .فهرس الجداول

 ن قائمة المالحق.
 

 )اإلطار العام للدراسة( :الفصل األول
 

 2 .المقدمة
 5 .مشكلة الدراسة
 6 .أسئلة الدراسة
 6 .أهداف الدراسة

 6 .الدراسة أهمية
 7 .مصطلحات الدراسة

 8 .حدود الدراسة
 

 )الدراسات السابقة( :الفصل الثاني
 

 01 .المحور األول/ دراسات تناولت تقويم محتوى مقررات العلوم

 01 .(TIMSSالمحور الثاني/ دراسات تناولت متطلبات )

 29 .دراسات السابقةللالعام  تعقيبال

 

 )اإلطار النظري( :الفصل الثالث
 

 22 .تحليل المحتوى /األول المحور
 22 .مبررات اختيار محتوى منهج العلوم

 23 تطوير محتوى منهج العلوم.



 

 ط  

 25 .دواعي تطوير محتوى منهج العلوم
 27 مكونات محتوى منهج العلوم.

 28  .معايير اختيار محتوى منهج العلوم
 34 العلوم في المرحلة األساسية.اختيار محتوى منهج 

 32  .ساسيةأسس اختيار محتوى منهج العلوم في المرحلة األ
 32 خطوات اختيار محتوى منهج العلوم.

 33 تنظيم محتوى منهج العلوم.
 35 .مداخل تنظيم محتوى منهج العلوم
 36 .نماذج تنظيم محتوى منهج العلوم

 38 .فلسطينفي مناهج العلوم 
 34  .فلسطينفي مناهج العلوم  محتوى

 54 .األساسي التعليمخصائص نمو المتعلم في مرحلة 
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 ولالفصل األ 
 مشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة :
 ،والتطدددورات فدددي شدددتى مجددداالت الحيددداة ،المتغيدددرات المتسدددارعة وتدددراكم المعرفدددة العلميدددة نإ

ممددددا جعلهددددا مددددن  ،بظاللدددده علددددى العلددددوم الطبيعيددددة وتطبيقاتهددددا ألقددددى ،وسددددعي الدددددول للتكيددددف معهددددا
تسدتطيع  ،هدي دولدة  قويدة ،لتكنولوجياضروريات الحياة المعاصرة، فالدولة التي تمتلك مقاليد العلم وا

 .مواجهة األخطار
بحيددث نعمددل علددى  ،تتغيددر النظددرة نحددو تعلدديم العلددوم وتبسدديط نشددر العلددم أنومددن الطبيعددي 

ويكوندوا  ،هتمسدتجداويتكيفدوا مدع  ،بنائنا لكي يكونوا على مسدتوى التطدور الحاصدل مدن حدولهمأتربية 
تناسدب عصدر  التديوالطريقة  باألسلوبهم في بيئتهم، التي قد تواجه ،قادرين على مواجه المشكالت

لكدي  ،فدي تنداولهم لهدا األمدانوتوفير وسدائل  ،التي البد من استخدامها وتفهمها ،االختراعات العديدة
 .في حياتهم دوات نافعة تفيدهم وتخدمهمأتصبح 

رات خيدددرة تطدددورات وتغيدددشدددهدت المنددداهج فدددي السدددنوات األ ،ومواكبدددة لهدددذه التغيدددرات السدددريعة
وقد حظيت فلسطين بنصيب وافر من تلك التطورات والتغيرات، فقد قامت الكثير مدن الددول  ،سريعة
النظر في مناهج العلوم لتصبح منسجمة مدع حاجدات الطلبدة والمجتمدع نحدو التطدور والتقددم،  بإعادة

 نظدددراً  ،ساسدددية مدددن دعامدددات منظومددة التعلددديم فدددي فلسدددطينأحيدددث  يمثددل دعامدددة  ،كتددداب العلدددوم وخصوصدداً 
 وكددددذلك حاجددددات ومتطلبددددات المجتمددددع حاضددددراً  ،يلعبدددده فددددي تلبيددددة حاجددددات الطلبددددة ومتطلبدددداتهم الددددذيللدددددور 
 (.19:    2009 ،العرجا )من خالل ما يقدمه من نشاطات وخبرات ومهارات متنوعة  ،ومستقبالً 

 والتدددي عقددددت ،والعشدددرين الحددداديوفدددي نددددوة للتربيدددة العلميدددة ومتطلبدددات التنميدددة فدددي القدددرن 
 أكدددددالضددددوء علددددى تطددددوير مندددداهج العلددددوم فددددي التعلدددديم العددددام، فقددددد  إلقدددداءبهدددددف  ،(1996) بالقدددداهرة

 أميتددهوتمحددو   ،تسددتوفي للمددتعلم مقومددات الثقافددة العلميددة أنمعاهددد التعلدديم يجددب  أنالتربويددون علددي 
 .(525: 2000 ،إسماعيل)العلمية 

التدددي جعلتهدددا  ،اإلصدددالحيةد فقدددد حظيدددت منددداهج العلدددوم فدددي دول العدددالم بالعديدددد مدددن الجهدددو 
 .(45:  2010 ،الشعيلي) لتطورات الحديثة ومتطلبات كل عصرتتماشى مع ا

  واللجان من المؤتمرات العديد وعقدت ،الدراسات من الكثير أجريتوقد 
 على الحاصل التطور لتواكب ،العلوم ومقررات مناهج عليها تشتمل أن يجب التي المعايير لتحديد

 .( 437:  2009 ،السالم عبد) وتصميمها الدراسية العلوم مناهج إعداد مجال في يالمستوى العالم
هددددف وتحقيدددق  ،د بشدددكل خددداصهدددداف لكدددل بلدددبت هدددذه الجهدددود فدددي بوتقدددة تحقيدددق األوانصددد

 .بشكل عام يجاد الفرد المثقف علمياً إالتربية العلمية المتمثل في 



 

 3 

لمنداهج  اإلصدال م حركدات هدأ( ست حركات تمثل  65: 2010 ) وقد حددت دراسة سعيد
، ((2061مدريكيين مشدروع والعلدم لكدل األ (STS) لدوم وهدي حركدة العلدم والتكنولوجيدا والمجتمدعالع

والددددذي هدددددف الددددي ضددددرورة مسدددداعدة المتعلمددددين الددددي امددددتالك الثقافددددة العلميددددة المتصددددلة بالمعددددارف 
تكنولوجيدددا، ثدددم مشدددروع التدددي ينبغدددي علدددى الطدددالب اكتسدددابها فدددي العلدددوم والرياضددديات وال ،والمهدددارات

( والمقاصددد التربويددة NSESومشددروع المعددايير القوميددة للتربيددة العلميددة ) ،المجددال والتتددابع والتنسدديق
 القومية وغيرها من المشروعات االخرى.

العلددوم  لمعلمدديعدددتها الرابطددة الوطنيددة أالمعددايير الوطنيددة لتعلدديم العلددوم التددي  إلددى واسددتناداً 
(NSTA)،  تلددك المعددايير فددي مشددروع التوجهددات العالميددة لدراسددة العلددوم والرياضدديات فقددد تددم اعتمدداد
(TIMSS)، (2009 ،العرجا)، (2011 ،الفهيدي)و. 

كبدددر المنظمدددات التربويدددة أ( والتدددي تعتبدددر مدددن IEAويشدددرف علدددي المشدددروع الهيئدددة الدوليدددة )
واتخدذت مدن  ،1959))تلدك المنظمدة فدي عدام  تأسيس،  وقد تم عالمية التي تهتم بدراسة التحصيلال

جددرت المنظمددة الدراسددة الدوليددة االولددى فددي الرياضدديات والتددي أ( 1965)هولندددا مقددر لهددا، وفددي عددام 
تددم تقددويم تحصدديل الطددالب فددي سددتة 1971) /1970)(  وفددي العددام  FINSعرفددت حينهددا باسددم  )

اهتمددام ولويددات أس أوقددد بقيددت دراسددات العلددوم والرياضدديات علددي ر  ،موضددوعات منهددا العلددوم العامددة
  .الهيئة الدولية لتقويم التحصيل الدراسي

(،  وذلددك SISSجددراء الدراسددة الدوليددة الثانيددة فددي العلددوم )إتددم  (1984/ 1983)وفددي عددام 
داء أالجمعيددة التوجدده نحددو تقددديم  أقددرت ( (1990وفددي العددام ،ذلددك الحددين ( دولددة فددي24بمشدداركة )

 األولدديللمددرة  تنفيددذهاوتددم  ،ربددع سددنواتأكددل الطددالب  فددي مددادتي  العلددوم والرياضدديات بشددكل دوري  
تدم تطبيدق الدراسدة الدوليدة الثالثدة فدي (1999) وفدي عدام TIMSS)  )وعرفت باسدم 1995) )عام  

الدراسدددة الدوليدددة لتقدددويم التحصددديل فدددي الرياضددديات والعلدددوم عدددام  خرهددداآوكدددان  ،الرياضددديات والعلدددوم
لددي الوقددوف علددي إوليددة فددي هددذه الدراسددات وقددد هدددفت الهيئددة الد ،دولددة (36 )وبمشدداركة  (2011)

م للصددفين الرابدددع والثدددامن مسددتويات تحصددديل الطلبددة فدددي مختلددف دول العدددالم فدددي الرياضدديات والعلدددو 
، مدن خدالل الحصدول علدي مؤشدرات نظمتها التعليميدةألمساعدة الدول المعنية في تطوير ، ساسياأل

 (.IEA , 2011)تساعد في تحسين تعليم وتعلم مادتي العلوم والرياضيات 
( مجموعة من االختبارات لوصف تعلم الطالب والحصول TIMSSوقد وضع مشروع ) هذا

وبالنسددبة لمددادة  ،علددي بيانددات عددن اتجاهددات الطددالب والمعلمددين والخبددرات التعليميددة داخددل المدرسددة
 ،ليدةساسديين همدا بعدد المحتدوى وبعدد العمليدات العقأالعلوم فقد صممت هذه االختبدارات علدي بعددين 

 ( p5  ،Mullis and  others :2008)  مولز واخرون
ولددى فددي دراسددات التوجهددات الدوليددة فددي العلددوم والرياضدديات وقددد شدداركت فلسددطين للمددرة األ

(TIMSS عددام ) ( (ولددم يددتم  األساسددي،مددن خددالل عينددة ممثلددة مددن طلبددة الصددف الثددامن 2003
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لدي تدوفير إهددفت المشداركة  الفلسدطينية  وقدد ،ساسي في تلدك الدراسدةمشاركة طلبة الصف الرابع األ
قاعدددة بيانددات تربويددة فددي الرياضدديات والعلددوم تمكنهددا مددن  المقارنددة واحددداث عمليددة تطددوير للمندداهج 

 (.2005الدراسية الفلسطينية ) وزارة التربية والتعليم ، 
 ،المشداركة الثالثددة  2011) )عددام، وتمثددل مشداركة ((2007عدام  لمدرة الثانيددةوشداركت فددي ا

بعينة طبقية عنقودية ذات مرحلتين من طلبة الصدف الثدامن فدي مبحثدي العلدوم والرياضديات، إذ بلدل 
مدرسدددة تابعدددة لجهدددات اإلشدددراف الدددثالث  (201)وطالبدددة مدددن  اً بدددطال (7812 )حجدددم العيندددة الفعليدددة

اعتمدددددت ، و )حكومددددة، خاصددددة، وكالددددة(، وموزعددددة فددددي المحافظددددات الشددددمالية والمحافظددددات الجنوبيددددة
، هدذا وقدد (100)وانحدراف معيداري مقدداره  (500)للعالمات بمتوسط حسابي مقدداره  سة مقياساً الدرا

تم اختبار الفرضيات لمعرفة الداللة اإلحصدائية للفدروق بدين متوسدطات التحصديل لدبعض المتغيدرات 
  .( 2011)وزارة التربية والتعليم العالي، (a ≤ 0.05)عند قيمة 

(  TIMSSدراسدة  التوجهدات الدوليدة للرياضديات والعلدوم ) ومن خدالل االطدالع علدي تقدارير
حددول نتددائج الدددول العربيددة المشدداركة وترتيبهددا  UNDP اإلنمددائيالمتحدددة  األمددمبرنددامج  أعدددهاالتددي 

مشاركات فلسطين في دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم  أننالحظ  ،علي المستوى الدولي
(TIMSS  فدي )حيدث احتلدت  ،ظهدرت نتائجهدا متدنيدة  (2011 )، (2007) ،(2003)  األعدوام

  .( 2009التربية والتعليم ، وزارة المراتب دون المتوسط )
ى واالهتمدام برفدع مسدتو   ،علدى المختصدين البحدث عدن حلدول لتلدك المشدكلة لذلك كان لزامداً 

 .للوطن ن يحقق ذلك فائدة كبيرة أ مل فيمعبرين عن األ التحصيل لذى طالبنا وطالباتنا،
حيث اتفقت الكثير  ،بحاث وتحليل لمحتوى المنهج وتقويمهأومن ضمن الحلول عمل دراسات و 

لمدا  لده مدن صدلة وثيقدة بالعمليدة التعليميدة  ،هميدة التحليدل والتقدويم للمنداهجأمن الدراسات التربوية علدى 
 .(1988 ،م وزكيكاظ)عداد المناهج ا  لعملية تخطيط و  أيضاً وضروري  ،في جميع المراحل الدراسية

 وفي السياق ذاته كانت هناك العديد من الدراسات العالمية واإلقليمية والمحلية التي اهتمت
 (Liu et al 2010,) ليو وآخرون( منها دراسة TIMSSبعملية التحليل وخصوصًا في ضوء اختبار)

 والعلوم اضياتالدولية للري أن تحقيق مفهوم الذات في اختبارات اتجاهات الدراسةوالتي بينت 
(TIMSS ) ًوانج  وكشفت دراسة ،في المجتمعات الشرقية واآلسيوية كان منخفضا (wang,2008) 

في نظرياتها التربوية  (TIMSS)تبنت معايير وجود فوارق في النظريات التربوية لصالح الدول التي
منهج ( (2010قومت دراسة  الجهوري والخروصي  فقد وتطورت مناهجها في ضوء ذلك، وعربياً 

( فقد قومت منهج العلوم  (2009أما دراسة العرجا  (TIMSSمعايير) العلوم للصف الثامن في ضوء
بدراسة مستوى الجودة لكتب  توصوأ (TIMSS) التوجهات الدولية ةدراس للصف الثامن في ضوء

 دراسة إلىفقد هدفت هذه ال ((2009الدراسية في ضوء المعايير العالمية، أما دراسة انصيو  الصفوف
تحديد مستوى جودة كتب العلوم في المرحلة األساسية الدنيا بفلسطين في ضوء المعايير العالمية، 
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منهج  أنشطةع وسائل و يوأوصت الدراسة بتعميق وتعزيز أفكار المعايير العالمية للعلوم من خالل تنو 
 .العلوم في جميع مراحل التعلم

 وتحليدل علدى عمليدة تقدويم منهج مطور يقوم بناءً لى إننا بحاجة أومن خالل ما سبق يتبين 
ويمثدددل محتدددوى المدددنهج  ،شددداملة ومتكاملدددة علدددى درجدددة عاليدددة مدددن الصددددق والموضدددوعية والوضدددو 

نده عنددما أو  ،يبني عليه كل عناصر العملية التعليميدة المحيطدة بده ألنهالمحور الرئيسي لهذا التقويم 
لمتطلبددات هددذا  ن نقددوم بتقيدديم وضددعنا الحددالي تبعدداً أكانددت ماهيتدده علينددا  أيددانشددترك فددي مشددروع مددا 

ن مددا يحدددث مددن تطبيددق لمشدداريع ونظددم دون دراسددة علميددة أل ،المشددروع قبددل المشدداركة ولدديس بعدددها
علدى النتاجدات التعليميدة  أثدرهلي الفشل مما يدنعكس إبعاد هذا المشروع سيؤدي أمنظمة وسليمة لكل 

 .نا الطلبة والطالباتءبناوخاصة أ لدينا
عملية العلم تراكمية كان من المهم تحليل كتب العلوم للصفوف الخامس والسادس  نوأل

 (5-8)للصفوف ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحليل محتوى كتب العلوم  ،والسابع والثامن
 (. TIMSS) متطلبات اختبار في ضوء، فلسطينفي  يساساأل

 

 مشكلة الدراسة: 
فلسدطين علدى مراكدز متدنيدة فدي  ةشدكلة حصدول طلبدما ورد في المقدمة تتضح م من خالل

ن أوهذا يجعل من المهم  ،هي موضع دراستنا الحالية التيفي مادة العلوم  ((TIMSSنتائج اختبار 
 ،وذلددك للمحاولددة للبحددث عددن حلددول لهددذه المشددكلة ،فددي مجالدده خفدداق كددالً سددباب هددذا اإلأنبحددث عددن 

سدباب مدن تلدك األ اً واحدد أن حيدث تعتقدد الباحثدة  ،سدباب والكشدف عنهدالذلك البد مدن تتبدع تلدك  األ
يبنددي فيهددا الطالددب لبنددات  التدديفهددي المرحلددة  األساسددية،هددو محتددوى  مقددررات مددادة العلددوم للمرحلددة 

لى محاولة المسداهمة فدي معالجدة هدذه المشدكلة مدن إالذي دفع الباحثة  األمر ،علمه منذ بداية حياته
تعكدس  التديتعتبر من المؤشرات الدولية القويدة  والتي (TIMSS)خالل تحليل هذه الكتب في ضوء 

تدم فدي محتدوى كتدب العلدوم للصدفوف مدن  التديوتكشف عدن مددى جدودة التطدوير  ،جودة هذه الكتب
 مكد  عةك  التعكف  فك  الحكلل  البحك  مشكلة  تتحدد وبذلك األساس،لى الثامن إالخامس 

فكك   ((TIMSS,2011لمتطةبككل    سلسككاأل (5-8)لةصككفو   العةككو  لتكك  تضككم   

   .فةسط  
 
 



 

 6 

 :الدراسة أسئلة
فدي  فلسدطين لمتطلبدات    يساسداأل (5-8)ما مدى تضمين محتوى كتب العلوم  للصفوف 

( TIMSS,2011) ؟ 
 سئلة االتية :عن هذا السؤال ينبغي االجابة عن األ ولإلجابة

  مدددا متطلبددددات(TIMSS,2011)  (5-8)الواجدددب توافرهددددا فدددي محتددددوى كتدددب العلددددوم للصددددفوف 
 في فلسطين ؟   ياألساس

 محتدددوى  بعدددد فدددي فلسدددطين ل ياألساسددد (5-8)مدددا مددددى تضدددمين محتدددوى كتدددب العلدددوم للصدددفوف
لمتطلبدددددددددات  وفقدددددددداً  (األرضعلددددددددم  ،ء، علددددددددم الفيزيدددددددداء، علددددددددم الكيميددددددددداءحيدددددددداعلددددددددم األ)العلددددددددوم 

(TIMSS,2011؟ ) 
 العمليدات  بعددفدي فلسدطين ل  ياألساسد (5-8)ما مدى تضمين محتدوي  كتدب العلدوم  للصدفوف

 ؟( TIMSS,2011لمتطلبات ) وفقاً  (االستدالل التطبيق، ،)المعرفة المعرفية
 

 :أهداف الدراسة
حتويها محتوى كتب العلدوم ن  يأالتي  يجب  ( (TIMSS,2011تحديد متطلبات   .7

 .يساساأل (5-8)للصفوف 
فدددي  يساسددداأل (5-8)التعدددرف علدددى مددددى تضدددمين محتدددوى كتدددب العلدددوم للصدددفوف .2

لمتطلبدات  اً ( وفقد، علدم األرضء، علدم الفيزيداء، علدم الكيميداءحيام األعلموضوعات )
(TIMSS,2011) . 

للعمليات  يساساأل (5-8)التعرف على مدى تضمين محتوى كتب العلوم للصفوف .2
  .((TIMSS,2011لمتطلبات  التطبيق، االستدالل( وفقاً  ،)المعرفة معرفيةال

 

 أهمية الدراسة : 
فددددي  يساسدددداأل (5-8)ضددددمين محتددددوى كتددددب العلددددوم للصددددفوفتبددددرز هددددده الدراسددددة مدددددى ت .7

لمعددايير والتوجهددات ( بغيددة معرفددة مدددى مراعاتهددا ل TIMSS,2011فلسددطين لمتطلبددات )
 .عدادها وتصميمهاإالعالمية  في 

قد تساعد مخططي مناهج العلوم في كيفية تصميم المناهج واختيار المحتوى الذي ينسجم  .2
رين العالمية وكيفية  تنظيم المحتوى بطريقدة تدوفر الثقافدة مع متغيرات القرن الحادي والعش

 العلمية للمتعلمين.
للتعددرف علدي جواندب القصدور فددي  ،يفيدد مصدممي المنداهج والبدداحثين فدي مجدال العلدوم قدد .2

 .وتالفيها في المرات الالحقة ،المناهج الحالية
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العمدددل علدددى قدددد تفيدددد مشدددرفي ومعلمدددي العلدددوم فدددي معرفدددة جواندددب القصدددور فدددي المنددداهج و  .3
 تالفيها.

 

 :تم تعريفها إجرائياً مصطلحات الدراسة 
 لتحليل: ا 

 (5-8)اتبعتهدددا الباحثدددة فدددي تحليدددل مضدددامين فقدددرات كتدددب العلدددوم للصدددفوف  التددديالطريقدددة هدددي 
، علددم ء، علددم الكيميدداءحيدداعلددم األت المحتددوى وهددي تضددم )لمجدداال ساسددي فددي فلسددطين وفقدداً األ

االسدتدالل(  ،التطبيدق ،وهدي )المعرفدة رفيدةعملبعد العمليدات ال اً وفق يضاً أ( و ، علم األرضءالفيزيا
 .(TIMSS 2011,)ضوء متطلبات والتي تم تحديدها في

  المحتوى: تحليل 
 على المقرر العلوم باكت في المتضمنة العلمية لموضوعات المادة  التفصيلية المعالجة هو   

حيدث  (2014/2013)عدام لل والثداني األول بجزأيده فلسدطين في األساسي (5-8) صفوفال طلبة
 متطلبددددداتل اً ، والموضدددددوعي المدددددنظم لفقدددددرات الكتدددددب وذلدددددك وفقدددددتقدددددوم الباحثدددددة بالوصدددددف الكمدددددي

((TIMSS,2011 .والموجودة في بطاقة التحليل المعدة لذلك 
 

 :محتوى كتب العلوم في فلسطين 
 (5-8)ف ب العلدددوم للصدددفو االمحتدددوى التعليمدددي لكتدددهدددو محتدددوى كتدددب العلدددوم فدددي فلسدددطين   

ضددمن المنهدداج الفلسددطيني والتددي قددررت وزارة  بجزئيددة2014) /(2013مددن المقددرر للعددام ياألساسدد
عددداده وتدريسدده فددي مدددارس غددزة والضددفة الغربيددة بموجددب قددرار المجلددس إالتربيددة والتعلدديم الفلسددطينية 
 .(1998)التشريعي الفلسطيني عام 

 (8- 5) األساسي: 
 :ساسيالثامن األو  ،السابع السادس،، الصفوف الخامس 

 سنة.   11-15عمارهم ما بين أساسية المتوسطة والتي تتراو  ضم طلبة المرحلة األتوهي 
  اختبار(TIMSS): 

للمهدارات العليدا التدي يكتسدبها المدتعلم  ةأسئلة قياس دقيق وه( 5: 2013وقد عرفه رضوان )
إلدى  والتركيدب والتحليدل وصدوالً من خالل التركيز على قدراته العقلية وتمكنه من الفهم والتطبيق 

 ت الباحثة هذا التعريف كتعريف إجرائي.ن، وقد تبالحكم الصحيح
 اختبار متطلبات (TIMSS) : 
مجموعدددة مدددن المواصدددفات المعياريدددة التدددي حدددددها مشدددروع االختبدددار الددددولي فدددي العلدددوم هدددي   

ي تددوال ،الطلبددة والتددي تسددتخدم فددي كثيددر مددن الدددول لقيدداس مسددتوى تحصدديل ((TIMSSوالرياضدديات 
وتضم هذه المعايير بعدين همدا  ،ياألساس (5-8)يفترض تواجدها في محتوى كتب العلوم للصفوف
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 علددم ربعددة مجدداالت فرعيددة وهدديألددى إويقسددم بعددد المحتددوى  ،المعرفيددة العمليدداتبعددد المحتددوى و بعددد 
 األرضوعلم   ،(35%) بنسبة حياءعلم األو ، (20%)بنسبة ءكيمياعلم ال، (% (25 بنسبة  ءفيزياال

    بنسددبة  لددى ثالثددة مجدداالت فرعيددة وهددي المعرفددةإفيقسددم المعرفيددة  بعددد العمليددات أمددا %(،20)بنسددبة 
وتدم علدي ضدوئها تحليدل محتدوى  (،25% )بنسدبة  االسدتداللو ، %(40) بنسدبة التطبيدق ،%35) )

 .يساساأل (5-8)للصفوفكتب  العلوم العامة 
 حدود الدراسة:

والثددداني  األول بجزئيددةتحليددل محتدددوى كتدداب العلددوم الفلسددطيني  اقتصددرت الدراسددة علددي
 فددددي ضددددوء متطلبددددات 2014)/2013 )والمطبددددق للعددددام الدراسددددي  ،يساسدددداأل (5-8)للصددددفوف
 .TIMSS) 2011,)اختبار
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 الدراسات السابقة
 

 
 

 دراسات تناولت تقويم محتوى مقررات العلوم./ المحور األول
 

 .(TIMSS/ دراسات تناولت متطلبات )ثانيالمحور ال
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة

 بالدراسة فقدد رأتفي هذا الجزء من الدراسة سيتم عرض البحوث والدراسات التي لها عالقة 
 :محورينمن خالل تعرض هذه الدراسات  أنالباحثة 

 .ت العلومادراسات تناولت تقويم محتوى مقرر  -1
 .TIMSS))دراسات تناولت متطلبات  -2

 :العلوم مقررات محتوى تقويم تناولت دراسات / األول رالمحو 
 :((2012 دراسة الغامدي 

 االبتدائية المرحلة من الدنيا بالصفوف المطورة العلوم كتب محتوى لى تقويمإهدفت الدراسة 
 مكدني التدي بالمعدايير قائمدة إعدداد إلدى وتهددف بالمملكدة العربيدة السدعودية مختاره معايير ضوء في

 محتدوى فدي المعدايير تلدك تدوافر ومددى ،ضدوئها فدي االبتدائيدة بالمرحلدة المطدور العلدوم منهج تقويم
 محتدوى لتقدويم تحليدل بطاقدة إعدداد متد ،االبتدائيدة المرحلدة مدن الددنيا للصدفوف المطدورة العلدوم كتب
 فدي تكوندت، ختدارةالم المعدايير ضوء في االبتدائية المرحلة من الدنيا للصفوف المطورة العلوم كتب

 وتدم ،رئيسدية مجداالت(7 )  فدي معيداراً   (20 )تحدت مصدنفة مؤشدر (68)  مدن النهائيدة صدورتها
 األول بالصدفوف المطدورة العلدوم كتدب تحليدل فدي الباحدث واسدتخدمها وثباتهدا صددقها مدن التحقدق
 الددنيا للصدفوف المطدورة العلدوم كتدب محتدوى تركيدز إلى الدراسة توصلت ،االبتدائي والثالث والثاني

 الكتدب فدي(  (4.67%نسدبته بلغدت حيدث استقصداء كطريقدة العلدم مجدال علدى االبتدائيدة بالمرحلدة
 بنداءو  المعدايير هدذه ورود يكفدل بمدا الكتدب هدذه محتدوى فدي النظدر إعدادةت الدراسة بأوصو  ،الثالثة
 يكدون أن يتطلدب المحتدوى ألن االبتدائيدة بالمرحلدة العلدوم لمعلمدي تدريبيدة دورات وتنفيدذ بدرامج

 ،والمناقشدة الحدوار إدارة أسداليب المعلمدين إكسداب مدن البدد حيدث ،مناسدب بقددر مدؤهلين المعلمدين
 .االستقصاء على المبنية التعليم استراتيجياتو  واألنشطة التجارب إجراء أساليب
 :(2011 ) الشنطي دراسة

 العلومب كتا محتوى في ةوالكلم الصورة ثقافتي بين التوافق مدى معرفة إلى الدراسة هدفت
 الصدور أنمداط تحديدد خدالل مدن للجدودة، كمعيدار األساسدي الرابدع للصدف بجزأيده الفلسدطيني

ل األو  بجزأيده األساسدي الرابدع للصدف الفلسدطيني العلدوم كتداب محتدوى فدي المتضدمنة وخصائصدها
 ذلك وعالقة الكتاب في والكلمة الصورة انقرائية مستوى بيان على الوقوف خالل من وأيضاً  والثاني،
 ومدنهج التحليلدي الوصدفي المدنهج باسدتخدام الباحثدة قامدت الدراسة أهداف ولتحقيق الجنس، بمتغير
 الرابدع الصدف تالميدذ جميدع مدن الدراسدة مجتمدع وتكدون الدراسدة، فدي الكمدي المضدمون تحليدل

 الدراسدي  مللعدا العلدوم مدادة يدرسدون والدذين غدزة، غدرب بمحافظدة الحكومدة مددارس فدي األساسدي
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  قائمدة بإعدداد الباحثدة قامدت حيدث وتلميدذة،  تلميدذ ( 3252) عدددهم والبدالل(  ( 2010/2009
 األساسي، الرابع للصف الفلسطيني العلوم كتاب محتوى في والكلمة الصورة بثقافتي خاصة معايير
 اسدةالدر  عيندة اختيدار وتدم بالصدورة، خداص محدور12)  )و، بالكلمدة خاصدة محداور (6) تتضدمن

 غرب محافظة في مختلفة مدارس من األساسي الرابع الصف تالميذ من وتلميذة تلميذ  ( 240)من
 مسدتوى يقدل النده أوتوصدلت الدراسدة إلدى  تلميدذة،120) )و تلميذ ( 120)  إلى تقسيمهم وتم غزة،
 عالرابد الصدف تالميدذ لددى  بجزأيده الفلسدطيني العلدوم كتداب محتدوى فدي المتضدمنة الصدورة قدراءة

وأوصدت الدراسدة  ،(19.6)عدن يقدل ال أي ،تربويداً  مقبدول افتراضي كمعدل ،(% (75 عن األساسي
  .باالهتمام بجودة الصورة المتوفرة في محتوى كتاب العلوم الفلسطيني وعالقتها بالمحتوى

 :((2011  سعيد دراسة
 (5-8) فلصدفو  العلدوم لمحتدوى العالميدة المعدايير تدوافر مددى معرفدة إلدى الدراسدة هددفت
 للمرحلدة العلوم مناهج محتوى في  ء،والفضا األرض وعلوم الحياة وعلوم الفيزيائية العلوم لمجاالت
 فدي   (NSES ) العلميدة للتربيدة القوميدة المعدايير بمشدروع (5-8)  لصدفوف العليدا األساسدية
 ولتحقيدق ،ةيالفلسدطين المنداهج ومحتدوى العالميدة المعدايير محتدوى بدين االخدتالف ومعرفدة، فلسدطين

لمجداالت  قائمدة علدى بالحصدول الباحثدة قامدت حيدث التحليلدي، الوصدفي المدنهج اسدتخدام تدم ذلدك
 العلدوم فدي ( (5-8لصفوفل المحتوى بمعايير الخاصة ((NSES  العلمية للتربية القومية المعايير

 أداة فدي ضدعهاوو  اصددقه مدن والتأكدد وترجمتهدا ،والفضداء األرض وعلدوم الحيداة، وعلدوم الفيزيائيدة،
 (5-8 ) العلدوم للصدفوف كتب محتوى في المعايير هذه توافر مدى على للتعرف استخدمت تحليل
 و األول بجزأيه  العلوم بكتب المتمثلة الدراسة عينة على تطبيقها تم حيث، العليا األساسية للمرحلة
 لمعدايير الرئيسدية ييرالمعدا تدوافر نسدبة فدي تدوازن عددم وجدود تبدين كتدب، (8 ) بلغدت والتدي الثداني
 مجدال معدايير مثدل: للمجدال بالنسدبة العليدا األساسدية المرحلدة علدوم كتب محتوى في العلمية التربية
 مسدتوى إلدي بالنسدبة وكدذلك (100%) إلدي (6.41%) بدين النسدبة تراوحدت حيدث الفيزيائيدة العلدوم
 حيدث السدابع للصف النسبةب والفضاء األرض علوم لمجال الرئيسية المعايير:مثل الدراسي، الصف
 فك  القصكوف بعك  هنكلك أن إلدىوتوصدلت الدراسدة  ،(100%) إلدى (0 %) بدين النسدبة تراوحدت

 بمحتكو  الخلصك  العةم ك  التفب ك  بمعكل  ف مقلفنتهكل عنكد األسلسك    لةمفحةك  العةكو  لت  محتو 

 لمعل  ف الفئ س   المعل  ف لبع  والتتلبع االستمفاف   مع لف ف  قصوف  وجد لمل( 5-8) مفحة 

 القكلئم   عةك  بللتأل كدصدت الدراسدة وأو ،آخكف إلك  دفاسك  ص  م  (NSES)  العلميدة  التفب  

 بنكل  فك  (NSES) العةم ك  لةتفب ك  القوم ك  المعكل  ف لتبنك  العةكو  منكله  وتنف كذ التطكو ف بعمة ك 

 .المعل  ف هذه ضو  ف  وتقو مهل المنله  وإعداد
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 :((2011 دراسة عسيالن
 المتوسدط األول للصدف المطدور العلدوم كتداب تحقيدق مددى علدى التعدرف إلدى الدراسدة هددفت
 أسداليب ،العلمدي المحتدوى ،األهدداف ،إخدراج الكتداب (األساسدية جوانبده فدي الشاملة الجودة لمعايير
اسدتخدمت الدراسدة المدنهج الوصدفي  الهددف هدذا ولتحقيدق، فدي المملكدة العربيدة السدعودية) التقدويم
 العلدوم كتداب فدي توفرهدا الدالزم الشداملة الجدودة بمعدايير قائمدة ببنداء الباحدث قدام يلي،حيدثالتحل

 ،المطور العلوم كتاب أهداف وتحليل ،الكتاب إخراج بتحليل قام ثم المتوسط األول للصف المطور
 الشداملة الجدودة معدايير ضدوء فدي التقدويم أسداليب وتحليدل ،المطدور العلدوم كتداب محتدوى وتحليدل

 التكدرارات، : التاليدة اإلحصدائية األسداليب الباحدث اسدتخدم الدراسدة أسدئلة عدن ولإلجابدة ،مقترحدةال
 المطدور العلدوم كتداب فدي الشداملة الجدودة معدايير تدوفر مددى علدى للتعدرف وذلدك ،المئويدة والنسدب
 مالعلو  لكتاب العلمي المحتوى في الجوانب بعض مراجعةالدراسة ب وأوصت، المتوسط األول للصف
 فدي عدرض والتندوع ،ووضدوحاً  اختصداراً  أكثدر بشدكل المصدطلحات بتعريدف االهتمدام: مثدل المطدور
 . التعلم عملية تدعم التي اإللكترونية المواقع

 :(2010)دراسة الغامدي 
 الطبيعيدة العلدوم معلمدي أداء فدي توافرهدا الواجدب المعدايير قائمة استخالصإلى  الدراسة هدفت
 ، (NSES) العلمية للتربية العالمية المعايير ضوء في السعودية العربية ملكةبالم المتوسطة للمرحلة
 فدي إحصائية داللة ذات فروق هناك كان إذا ومعرفة ،المعايير لتلك ممارستها درجة على والتعرف

 سدنوات ،المؤهدل ندوع ( :التاليدة للمتغيدرات تعدزى المعدايير ضدوء فدي الطبيعيدة العلدوم معلمدي أداء
 تتبدع تدم الدراسدة هدذه أهدداف ولتحقيدق) ةالتدريسدي الددورات التدريسدي، النصداب ،تخصدصال ،الخبدرة
 معلمي أداء في توافرها الواجب العلمية للتربية العالمية المعايير قائمة الستخالص ،الوصفي المنهج
 حظةالمال بطاقتي استخدام تم المعايير لتلك المعلمين ممارسة درجة على وللتعرف ،الطبيعية العلوم

 توصدلت وقدد ،معلمداً  ((32 مدن المكوندة الدراسدة عيندة علدى تطبيقهدا تدم للدراسدة كدأداتين والمقابلدة
 الحسدابية جداءت المتوسدطات حيدث ،الطبيعدة العلدوم معلمدي ممارسدة وضدعف انعددام إلدى الدراسدة

 الترتيب لىع المعلم ومهنية ،نتائجه من واالستفادة والتقويم التدريس، وتنفيذ ، التخطيط ( للمجاالت
 التأكيدد بضدرورة الدراسدة أوصدت النتدائج هدذه ضدوء وفدي(  47.1، 95.1 ،56.2،76.1)كداآلتي
 العلدوم معلمدي إعداد ومناهج برامج في العلمية التربية معايير لتبني المعلمين إعداد مؤسسات على

 .المتوسطة للمرحلة
 :( 2009)وهاني  حيالسادراسة 

عداديددددددة فدددددي ضددددددوء بعددددددض مفدددددداهيم لعلددددددوم بالمرحلددددددة اإلتقددددددويم مدددددنهج ا إلددددددى الدراسددددددة  هددددددفت
قائمة بمفاهيم  بإعداد ، ولتحقيق هذا الهدف قامت الدراسةفي جمهورية مصر العربيةالنانوتكنولوجي 

بالصدف  ( طالباً 90، وشملت عينة الدراسة )يالنانوتكنولوجي ومقياس االتجاهات نحو النانوتكنولوج



 

 03 

ثر فعال في زيادة مسدتوى تحصديل أن الوحدة المقترحة لها ألى إالثاني االعدادي، وتوصلت الدراسة 
 ثددر فعددال فددي تنميددة اتجاهددات الطددالب نحددو مفدداهيم النددانوتكنولوجي،أولهددا  ،الطددالب لمفدداهيم الوحدددة

وخاصددة المرحلددة  النظددر فددي محتددوى مندداهج العلددوم بمراحددل التعلدديم العددام، بإعددادةوصددت الدراسددة أو 
ويتضمن مفاهيم النانوتكنولوجي في جميع منداهج العلدوم  ،ت العلميةعدادية على ضوء المستحدثااإل

 .بها لإللماموتدريب المعلمين 
 :((2009 انصيو دراسة

 بفلسدطين الددنيا األساسدية المرحلدة فدي العلدوم كتدب جدودة مستوى تحديد إلى الدراسة هدفت
 قامدت حيدث التحليلدي، الوصدفي المدنهج الباحثدة اتبعدت ذلدك ولتحقيدق العالميدة، المعدايير ضدوء فدي

 الصف حتى األول الصف من العلوم بكتب المتمثلة الدراسة عينة محتوى لتحليل أداة ببناء الباحثة
 أبعداد أربعدة إلدي صنفت والتي ،االسترالية المعايير بقائمة التحليل فئات تمثلت فقد األساسي، الرابع
 قبل من ترجمتها تم والتي ،الفيزيائية ياتالعمل ،المواد ،األحياء علوم العلمي، البحث:  وهي رئيسية
 بدالتكرارات معالجتهدا تدم التدي تالبياندا جمدع فدي واسدتخدمت وثباتهدا، صددقها مدن والتأكدد الباحثدة
 والرابدع الثداني والثالدث للصدف العلدوم كتدب اتسدام عددم إلدىتوصدلت الدراسدة  وقدد ،المئويدة والنسدب
، علدى الترتيدب6.32%) ، 8.48% ،  % ( 9.6المئويدة كالتدالي النسدب جداءت حيدث بدالجودة،
لتحديد مستوى جودتها فدي ضدوء تلدك المعدايير وذلدك النظر في كتب العلوم  بإعادةالدراسة  وأوصت

 الدنيا في فلسطين. األساسيةفي المرحلة 
 :(2009 ) شحادة دراسة

 ضدوء فدي بفلسدطين األساسدية للمرحلدة العامدة العلدوم منهداج محتدوي تقدويم إلدى الدراسدة هددفت
 ممثلدة الددنيا األساسدية للمرحلدة العامدة العلدوم منهداج محتدوي تحليدل تدم ،الصدحي التندور متطلبدات
 التندور متطلبدات قائمدة وفدق للمحتدوي تحليدل أداة علدى بنداء والرابدع والثالدث والثداني األول بالصدفوف
س مددا مدن ندةعي علدى األساسدي الرابدع الصف لطلبة الصحي التنور اختبار بناء تم وعليه ،الصحي

 ((200و طالدب  (200) مقسمة وطالبة طالب (400) عينة على مدارس (8) والتعليم التربية وزارة
 المجداالت فدي الصدحي التندور متطلبدات تحديدد تدم : اآلتيدة النتدائجإلدى  الدراسدة توصدلتو  طالبدة،
 ية،ئمااإل  التربية ،البيئة تلوث اإلنسان، جسم الصحية، التغذية الشخصية، النظافة ) اآلتية الرئيسة

 العلدوم منهداج ومحتدوي الفرعيدة، المتطلبدات مدن مجموعدة تضدمن منهدا وكدالً  (األوليدة اإلسدعافات
 بقائمدة الصدحية المتطلبدات جملدة مدن صدحي متطلدب ( 19)  تضدمن قدد األساسدي األول للصدف
 ((18 نمتضد قدد األساسدي الثداني للصدف العامدة العلدوم منهداج ومحتدوي متطلدب، (61) التحليدل
 قدد الثالدث للصدف العامدة العلدوم منهداج ومحتدوي الصدحية، المتطلبدات جملدة مدن صدحي متطلدب
 صدحي، متطلدب (23) نتضدم الرابدع للصدف العلدوم منهداج ومحتدوي صدحي، متطلب (20) تضمن
 يو لمسدت الصدحي التندور فدي األساسدي الرابدع الصدف طلبدة مسدتوي وصدول بعددم كدذلك وخرجدت
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 وكاندت الجدنس لمتغيدر يعدزي فيهدا إحصدائية داللدة ذات فدروق دبوجدو  وخرجدت ، (75%)اإلتقدان
محتوى مناهج العلوم في ضدوء متطلبدات التندور  النظر في  إعادةبوأوصت الدراسة  ،اإلناث لصالح

  .المناسب اإلتقانالصحي للوصول إلي مستوى 
 :((2008  جحجوح أبو دراسة

 كتب في تضمينها ينبغي التي امليةوالتك األساسية العلم عمليات تحديد إلىالدراسة  تهدف
 األساسي التعليم لمرحلة العلوم كتب في العمليات تلك توافر مدى على والوقوف األساسية، العلوم

 لذلك، خاصة محتوى لتحليل أداة صمم فقد المحتوى، تحليل أسلوب الباحث تبعا حيث بفلسطين،
 قائمة من التحليل فئات تكونت حيث المناسبة، باألساليب وثباتها صدقها من التأكد تم والتي

 على موزعة ،مؤشراً  (44) من والمكونة الباحث، أعدها التي والتكاملية األساسية العلم عمليات
 ولجمع األساسية للمرحلة العلوم بكتب المتمثلة الدراسة عينة على األداة هذه وطبقت ،عملية ((11

 أنإلى ، وتوصلت الدراسة إحصائية معالجاتك المئوية والنسب التكرارات استخدام تم البيانات
 تفسير المالحظة،:( التالي النحو علي مجتمعة العشرة العلوم كتب في وردت العلم عمليات
  التنبؤ،  ،المتغيرات ضبط ،التصنيف األرقام، استخدام االستدالل، ،القياس التجريب، البيانات،

                      الترتيب مئوية علي بنسب الفروض  فرضو 
، وأوصت الدراسة إلى ضرورة (%31،%25،%11،%9.6،%7،%5،%4،%3،%2،(%0.4

  .االهتمام بعمليات العلم والوقوف على مدى توافرها في كتب العلوم للمرحلة األساسية في فلسطين
 :) (2008 حمدأ دراسة

محاور العلمية لى تطوير محتوى منهج العلوم بالمرحلة االبتدائية وفق مدخل الإالدراسة هدفت 
في جمهورية مصر  في ضوء بعض المشاريع العالمية والمستويات المعيارية لمحتوى منهج العلوم

بطاقة  بإعدادقام الباحث  استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، حيث  ، ولتحقيق هذا الهدفالعربية
 بتجريبها، وصمم اختباراً  وقام ،تحليل لمحتوى منهج العلوم بالمرحلة االبتدائية وصمم  وحدة تعليمية

خر لمهارات عمليات آواختبار  قبل وبعد تجريب الوحدة، لديهمللطالب لمعرفة مستوى التحصيل 
وتشير نتائج االختبار  تصور مقتر  لمنهج العلوم للمرحلة االبتدائية،إلى وتوصلت الدراسة  العلم،

المزيد من الدراسات  بإجراءلدراسة وصت اأملحوظ لصالح االختبار البعدي، و  رتفاعالى إالتحصيلي 
جراء المزيد من الدراسات التقويمية لمحتوى ا  الميدانية لمحتوى المنهج المقتر  في هذا المبحث، و 

 بهدف بناء وتطوير مناهج العلوم . ،لعلوم في مراحل التعليم المختلفةمناهج ا
 :((2008 حكمي دراسة

بالصدفوف العليدا مدن المرحلدة االبتدائيدة فدي تقدويم محتدوى منداهج العلدوم  إلدىهدفت الدراسدة 
استخدم المدنهج  ولتحقيق هدف  الدراسة ،في المملك العربية السعودية ضوء متطلبات الثقافة العلمية

داة تحليددل محتددوى كتددب العلددوم للصددفوف الثالثددة العليددا مددن أعددد الباحددث أ الوصددفي التحليلددي، حيددث
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راء آالثقافدة العلميدة، وقدد تدم تصدميم اسدتبانة السدتطالع  المرحلة االبتدائية العليدا فدي ضدوء متطلبدات
ن متطلدب المفداهيم العلميدة أهمهدا ألعددة نتدائج مدن  ت الدراسدة وتوصل زان،يمعلمي العلوم بمنطقة ج
القضدددددايا المتعلقدددددة بدددددالعلم  خيدددددراً أالقضدددددايا المتعلقدددددة بالبيئدددددة، و  هعلدددددى، وتدددددالحصدددددل علدددددى النسدددددبة األ

  .بتطوير مناهج العلوم وفق متطلبات الثقافة العلمية لي االهتمامإ  الدراسة توأوص والتكنولوجيا،
 :((2007  الشعيلي و خطايبة دراسة

 في األساسي الخامس للصف العلوم كتاب مراعاة مدى عن الكشف إلى الدراسة هدفت
 أعداستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و  الدراسة أهداف ولتحقيق ،األميركية للمعايير األردن
 من عدد على وعرضه ترجمته بعد األميركية القومية المعايير مجاالت إلى المحتوى لتحليل نموذج

 التي العلمية للموضوعات المحتوى لتحليل نموذج أعد كما االختصاص، ذوي من المحكمين
إلى  وتوصلت الدراسة ،األميركية المعايير في المتضمنة العلوم، لمحتوى األميركية المعايير حددتها
 ومجال جتماعياو  شخصي منظور من والعلم والتكنولوجيا، العلم تاريخ مجال فيًا واضح اً تدني
عمل المزيد من  إلىالدراسة  وأوصت، وعملياته العلم مفاهيم دمج مجال وفي وطبيعته العلم تاريخ

 .في هذا المجال وتطوير كتب العلوم وفق ذلك األبحاث
 :((2007  وصبيح صالح دراسة

 الخامس للصف الفلسطيني العلوم منهج محتوى مالئمة مدى تحديد إلى الدراسة هدفت
 التحليلي، الوصفي المنهج الباحثتان اتبعت ذلك ولتحقيق العلوم، لمحتوى العالمية للمعايير األساسي

 باألساليب وثباتها صدقها من التأكد تم والتي بذلك، خاصة محتوى لتحليل أداة بتصميم قامتا فقد
 أربعة من تألفت والتي العلمية للتربية القومية المعايير قائمة من التحليل فئات تكونت حيث اسبة،المن

  تضم   والتي( الطبيعية والعلوم والفضاء، األرض وعلوم الحياة، وعلوم العلمي، البحث)  وهي محاور
 المعايير هذه رتواف مدى ولمعرفة، المعيار ألداء فرعي معيار (15) على موزعة راً مؤش (50)   

 والتي والثاني األول بجزأيه الخامس للصف العلوم بمنهاج المتمثلة الدراسة عينة على األداة هذه طبقت
 توصلتو  إحصائية كمعالجات الحسابية المتوسطات استخدام تم البيانات ولجمع الدراسة، عينة تمثل

 للصف العلوم منهج محتوى في( (3.9بلل  مجتمعة المعايير لتوافر العام المتوسط أن إلى الدراسة
 إلى العلوم منهج محتوى اتساق عدم يعكس مما متوسطة، كانت التوافر درجة أن يعني وهذا الخامس

 المتوسط كان حين في األساسي، الخامس للصف العلوم منهج لمحتوى العالمية المعايير مع ما حد  
 علوم الحياة، وعلوم العلمي، البحث ( التالية المحاور من محور كل في المعايير هذه توافر لمدى العام

، وأوصت الترتيب على( وذلك  2.75،4 ،2.75 ،  (3.14كاآلتي ،(الطبيعية والعلوم والفضاء األرض
 الفلسطينية. االهتمام بالمعايير العالمية في المناهجإلى الدراسة 
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 التعقيب علي الدراسات السابقة :
 :يم مناهج وكتب العلومبتحليل وتقو الدراسات إلي اهتمت 

ى اهتمدت بتقدويم تدلامن العرض السدابق للدراسدات بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها :   -7
وتحليددل مندداهج وكتددب العلددوم فقددد اتفقددت الدراسددات السددابقة مددع الدراسددة الحاليددة مددن حيددث 

مثدددل المعدددايير  معيندددةوهدددو الوقدددوف علدددي عمليدددة التحليدددل فدددي ضدددوء معدددايير  المضدددمون،
( (2011( ودراسدة سدعيد 2012( ودراسدة الغامددي )(2011ة مثل دراسة الشنطيالعالمي

 ( ودراسدددة صدددالح وصدددبيح2007)ودراسدددة خطابيدددة والشدددعيلي ( 2009ودراسدددة انصددديو )
(، من الدراسات من قومت في ضوء الجودة الشداملة  (2010لغامدي ا( ودراسة (2007

ومدددت الكتدددب وفدددق مددددخل ( ق(2008حمدددد أ( بينمدددا دراسدددة (2011مثدددل دراسدددة عسددديالن 
( حددددددت عمليددددات العلددددم األساسددددية (2008المحدددداور العلميددددة، ودراسددددة  أبددددو جحجددددو   

 ،( فقومت المناهج في ضوء بعدض المفداهيم(2009 أما دراسة السايح وهاني ،والتكاملية
( قومدددت الكتدددب فدددي ضدددوء 2008) ( ودراسدددة حكمدددي (2009ودراسدددة كدددل مدددن شدددحادة

  .متطلبات معينة
اشتركت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة فدي إتباعهدا للمدنهج  هج الدراسة :بالنسبة لمن -2

الوصفي التحليلي كمنهج مناسدب لمثدل هدذا الندوع مدن الدراسدات، حيدث عمددت الدراسدات 
 (.(2011 إلى عمل بطاقة تحليل محتوى عدا دراسة  الغامدي 

ات السابقة في استخدام اشتركت هذه الدراسة مع معظم الدراس بالنسبة ألدوات الدراسة : -2
( التي (2008أدوات الدراسة المتمثلة في أداة تحليل المحتوى عدا دراسة حكمي

استخدمت المالحظة، أما دراسة كل من  (2010استخدمت االستبانة ودراسة الغامدي )
 .( فقد استخدمتا أداة االختبار التحصيلي(2011( ودراسة الشنطي (2009ة دشحا

تفاوتت الدراسات السابقة من حيث المجتمع والعينة فبعضها   مختارة :بالنسبة للعينة ال  -3
( ودراسة (2009( ودراسة انصيو (2011اقتصرت على المناهج الدراسية كدراسة سعيد 

(  (2009ودراسدددددة شدددددحاذة  (2007)( ودراسدددددة صدددددالح وصدددددبيح (2008أبدددددو جحجدددددو  
( ودراسددة (2011(، وبعضددها علددى الطددالب كدراسددة الشددنطي (2011 ودراسددة عسدديالن

 .(2012)( وبعضها على المعلمين كدراسة  الغامدي (2009 شحادة
 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في هذا المجال على النحو التالي:

( (2011( ودراسددددة عسدددديالن2011) فددددي بندددداء اإلطددددار النظددددري الخدددداص كدراسددددة سددددعيد
السدابقة فدي بنداء أدوات الدراسدة كمدا تدم االسدتفادة مدن الدراسدات  ،((2011 ودراسة الشدنطي

وتفسددير  محتددوى، وفددي اسددتخدام المددنهج المناسددب للدراسددة،الالمتمثلددة فددي بندداء قائمددة تحليددل 
  .في اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة نتائج الدراسية الحالية، وساهمت أيضاً 
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 TIMSS): ) دراسة تناولت التي الدراسات/ الثاني المحور
 :(2013دراسة التليني )

فددي فلسددطين وفددق  األساسدديتقددويم محتددوى كتدداب الرياضدديات للصددف الرابددع  إلددى هدددفت الدراسددة
قائمة بمتطلبدات  عدادا( حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم (TIMSSمتطلبات 

(TIMSS, 2011) متطلدب توزعدت علدى (  (85منهداج الرياضديات، حيدث اشدتملت علدى  لمحتدوى
لتحليددل محتددوى الرياضدديات،  أداة عددادا، حيددث تددم د المحتدوى وبعددد العمليددات المعرفيدةبعددين همددا بعدد

فددي تدددريس محتددوى الكتدداب،  (TIMSS, 2011)لمعرفددة مدددى توظيددف متطلبددات  اسددتبانهوتددم بندداء 
 األساسدددي،الرياضددديات للصدددف الرابدددع  معلمدددي( معلدددم ومعلمدددة مدددن (96وطبقدددت علدددى عيندددة عدددددها 

( حيددث 53.9%لددوزن النسددبي لبعددد المحتددوى مددن وجهددة نظددر المعلمددين )ا أن إلددىوتوصددلت الدراسددة 
الهندسدية فحصدلت علدى وزن  األشدكالمجدال  أمدا( 56.5%على وزن نسدبي ) األعدادحصل مجال 

%(، وأوصدددت الدراسدددة 51.1%(، وحصدددل مجدددال عدددرض البياندددات علدددى وزن نسدددبي)54.1نسدددبي )
فة دوريددة ومددن ثددم تطويرهددا لتتوافددق مددع بضددرورة مراجعددة محتددوى مقددررات الرياضدديات وتقويمهددا بصدد

( TIMSS)االتجاهات العالمية والمستجدات العلمية، وتضمين محتوى كتداب الرياضديات بمتطلبدات 
 ة الدولية. سبقدر يتناسب مع النسب المئوية التي حددتها الدرا

 :(2013دراسة شقورة )
ة في تنمية لمركز حول المشكالتعلم المت استراتيجيةثر توظيف أالكشف عن  إلىهدفت الدراسة 

في العلوم لدى طالبات الصف الثامن بغزة   (TIMSS)بعض مهارات التفكير المتضمنة في اختبار 
( طالبة من طالبات 76ة من )سوقد تكونت عينة الدرا ،حيث تم استخدام المنهج شبه التجريبي

حيث تم تقسيمهن  ،ة غزةللبنات بمحافظ اإلعداديةبمدرسة بنات الرمال  األساسيالصف الثامن 
وكانت  ،( طالبة38ضابطة وتضم ) واألخرى( طالبة، 38تجريبية وتضم ) األولىمجموعتين  إلى

(، وتوصلت الدراسة إلي أن TIMSSأداة الدراسة  اختبار مهارات التفكير )المتضمنة في اختبارات 
 المتضمنة في اختبارات التعلم المتمركز حول المشكلة تنمية مهارات التفكير استراتيجيةتحقق 

(TIMSS)   وأوصت الدراسة بضرورة  ،عليأ%( ف70نسبة ) األساسيلدى طالبات الصف الثامن
التعلم المتمركز حول المشكلة كمدخل لتدريس العلوم العامة باعتبارها  استراتيجيةاالهتمام باستخدام 

  .إحدى االستراتيجيات الفعالة في تنمية مهارات التفكير
 (Renan et al. ,2012) وآخروننان ريدراسة 

فدددي تركيدددا لنتدددائج  األساسددديالرياضددديات للصدددف الرابدددع  معلمددديمعرفدددة توقدددع  إلدددى هددددفت الدراسدددة
مددرة لهددذه المرحلددة، وكددذلك معرفددة  ألولحيددث تشددارك تركيددا  TIMSS, 2011))الطلبددة فددي اختبددار 

سدتقبل حيدث سدتعتبر نتدائج فدي الم أفضدلباحتياجها للحصدول علدى ترتيدب  أنهميرون  التيالتغيرات 
الدراسدة المدنهج  واتبعدت (2005)بمثابة تقيديم لمدنهج الرياضديات الدذي تدم تطدويره فدي عدام االختبار 
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مدددن معلمدددي (  250)معلدددم مدددن ضدددمن  ((202وزعدددت علدددى  اسدددتبانةالوصدددفي التحليلدددي مدددن خدددالل 
الدراسدة إلدى ، وتوصدلت (TIMSS, 2011)الرياضيات للصف الرابع ممدن يمثدل طالبهدم تركيدا فدي 

قددل مددن مسددتوى المرحلددة كمددا تددم تقدددير توقعددات المعلمددين أأن تقدددير المعلمددين لمعرفددة طالبهددم هددي 
كمددا تددم تحليددل  ،لألسددئلة التددي سدديجيب عنهددا الطددالب فددي كددل مجددال للرضدديات وكددل مسددتوى معرفددي
الدراسددة وأوصددت  ،معدددل نجددا  الطددالب المتوقددع باالعتمدداد علددى المندداطق الجغرافيددة وخبددرة المعلمددين

 باالستفادة من تلك النتائج في توقعاتهم في االختبارات القادمة . 
 (:2012)دراسة موسى 

هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتب العلوم الفلسطينية واإلسرائيلية للصف الرابع األساسي فدي 
ة (، استخدم الباحث المدنهج الوصدفي التحليلدي حيدث تدم اختيدار عيندTIMSS, 2011ضوء معاير )

( معلدم ومعلمدة  مدن معلمدين مبحدث العلدوم فدي المددارس الحكوميدة بغدزة،  211)الدراسة المكونة من
ومعلمددة فدددي مبحدددث العلدددوم فدددي  معلمددداً  (30وتددم اختيدددار عيندددة عشدددوائية  فددي إسدددرائيل مكوندددة مدددن  )

 وعمددددل دراسددددة مقارنددددة بينهمددددا حيددددث اسددددتخدم الباحددددث جمددددع البيانددددات وتحليلهددددا إحصددددائياً  ،الناصددددرة
وتوصلت الدراسة إلى ، ( والتكرارات ومعامالت االرتباطستخدام معامالت الشيوع ) النسب المئوية با

( فدي بعدد المجددال المعرفدي وبعدد المحتدوى وهدى نسدب غيددر TIMSSتفداوت نسدب مجداالت معدايير )
( فددي محتددوى منهدداج (TIMSS, 2011مرضددية وتشددير إلددى ضددعف النسددبة العامددة لتددوافر معددايير 

وفددق  سددرائيليالفلسددطيني واإل صددت الدراسددة علددى ضددرورة  تطددوير محتددوى منهدداج العلددوموأو  ،العلددوم
 ( والتركيز على عمليات االستدالل والتطبيق في مناهج العلوم.TIMSS,2011معيار  )

 :((2011 يدراسة  الفهيد
 للرياضيات الدولية التوجهات دراسة متطلبات مراعاة درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت

 العربية المملكة في االبتدائية بالمرحلة المطورة العلوم مقررات محتوى في (TIMSS)علوم وال
 للرياضيات الدولية التوجهات ضوء في ،العلوم مقررات محتوى يتضمنها أن يجب التي السعودية
 محتوى لتحليل بطاقة بناء ضوئها في تم والتي االبتدائية بالمرحلة( TIMSS, 2011) والعلوم
 استخدم وقد ،االبتدائي الرابع حتى األول من للصفوف االبتدائية بالمرحلة المطورة العلوم تمقررا

للمحتوى فقد  تحليل بطاقة استخدام وتم ،التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحث
 والتكرارات ،األداة ثبات لحساب يهولست معادلة :التالية اإلحصائية  األساليب الدراسة استخدمت
 الدولية التوجهات دراسة بمتطلبات قائمة إعداد إلى الدراسة توصلتو  ،الحسابي والمتوسط
 بالمرحلة العلوم مقررات محتوى منهاضيت أنيجب  التي ((TIMSS, 2011والعلوم للرياضيات
 مجال متطلبات االبتدائية بالمرحلة المطورة العلوم مقررات محتوى يراع   لم، وانه االبتدائية
      وقدرها متوسطة تحقق درجة على المتطلبات هذه حصلت فقد ،المناسبة بالدرجة اتالموضوع

 درجة كانت حيث ،الكافي بالقدر المعرفية العمليات مجال بمتطلبات يهتم لم وكذلك (27.2) 
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 إيجاد اإلنسان ومتطلبات صحة متطلبات الصفوف جميع في تتحقق لم(272)  متوسطة تحققها
 مقررات محتوى في تحققت المعرفة مجال متطلبات ،البيانات وتفسير تحليل متطلباتو  ،الحلول
 محتوى في العلمي االستقصاء متطلبات تحققت ،(27.1 ) كبيرة بدرجة الصفوف بجميع العلوم
 وأوصت الدراسة بإجراء، كبيرة بدرجة عامة  بصفة االبتدائية بالمرحلة المطورة العلوم مقررات
 مجال متطلبات تضمين يتم بحيث، االبتدائية بالمرحلة المطورة العلوم لمقررات مراجعة

 مع يتناسب بقدر المقررات هذه محتوى في المعرفية العمليات مجال ومتطلبات ، الموضوعات
 (.(TIMSS, 2011الدولية  التوجهات دراسة متطلبات
 :(2011) غلوه أبودراسة 

والجبر لدى طلبة الصف  األعدادع الشائعة في موضو  األخطاءالكشف عن  إلىهدفت الدراسة 
والتعرف على  (TIMSS, 2007)ة الدولية سساسي بفلسطين والمتضمنة في اختبار الدراالثامن األ

حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،األخطاءلعالج هذه  المقتر فاعلية البرنامج  
 تصميم المجموعة الواحدة وتألفت اي ذوالمنهج التجريبالشائعة، والمنهج البنائي  األخطاء لتشخيص

 األساسية المرحلة ومعلمات معلمي على يشتمل  :األول القسم أقسام، من أربعة ةيالكل الدراسة نةيع
 األساسي الثامن الصف تدريس في سنوات ثالث من أكثر ممن أمضوا ( 41 ) منهم اختار العليا
 من التأكد بهدف وطالبة، طالباً (   68)    عدده :الثاني والقسم ها،يعل المهارات قائمة تحديد بهدف

 الصف طلبة من ،وطالبة طالباً  ( 369 ) من تكون :الثالث والقسم ،التشخيصي االختبار صالحية
 موضوع في األخطاء الشائعة تحديد بهدف ،التشخيصي االختبار هميعل طبق األساسي الثامن
 فهو الرابع أما القسم ،البسيطة العشوائية العينة قةبطري العينة هذه اختيار تم ثيح والجبر، األعداد
 في األخطاء الشائعة عالج بهدف البرنامج هيعل طبق والذي التجريبية العينة على المشتمل القسم

 التي والجبرية العددية قائمة المهارات  :التالية األدوات الباحث واستخدم والجبر األعداد موضوع
 واالختبار ،التشخيصيواالختبار  الطلبة، لدي السابقة الخبرات أو الدراسي المقرر مع تتوافق

 الدراسة اختبار تضمنها التي المهارات من مهارة (21) ظهور إلى الدراسة وتوصلت ،التحصيلي
 الثامن للصف المقرر المدرسي الكتاب وضمن السابقة ضمن الخبرات ( (TIMSS, 2007 الدولية

 وبناء والعلوم، اتياضيبالر  المتعلقة الدولية بالدراسات امباالهتم ت الدراسة وأوص ،األساسي
 األخطاء عن للكشف المدارس داخل مستمر بشكل وتطبيقها العالمية ةيالرؤ  وفق ةياختبارات محل

 التدريس طرائق استخدام في والتنوع معالجتها، وسبل المراحل لجميع ةياضيالر  في المهارات الشائعة
 بالوسائل االكتفاء وعدم المرئية أو المسموعة سواء الحديثة التعليمية سائلبالو  المختلفة، واالهتمام

 .المعتلدة
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 (  Leban et al , 2011)  وآخرونليبان دراسة 
ترتبط بالعوامل  التيلتحديد الكيفية  ،((TIMSS, 2003جراء تحليل لنتائج إلى إالدراسة  هدفت

جريدت عمليدة التحليدل أ، و لعلدوم والرياضديات للطدالبا فدينجداز السلبية المدروسة، مثل العدوان، واإل
 التحليلدي الوصدفيذلدك اسدتخدم البداحثون المدنهج  وألغراضبشكل منفصل للبيانات الوطنية الدولية  

سدلوفينيا كبيدرة حيدث سدجل  فدي العددوانين  تحقيدق تجربدة السدلوك  أعملية  التحليدل  أظهرتحيث  
الصددف  فدديالرياضدديات  والعلددوم  سددواء  فدديقددل أ انجددازاً  العدددوانيالطددالب الددذين عددانوا مددن السددلوك 

ن العوامددل السددلبية مثددل السددلوك ألددى  نتددائج هامددة منهددا إوتوصددلت الدراسددة  ،الرابددع  والصددف الثددامن
الدراسدددة باالهتمدددام بسدددلوك  وأوصدددت، سدددلوفينيا فدددي التعليمددديجيددددة  للتنبدددؤ بالتحصددديل  هدددي العددددواني

 .خفض التحصيلالمؤثرة على رفع و الطالب والعوامل 
 (Safiye et al ,2011دراسة صافية وآخرون )
 (TIMSS,1999)الطالب فدي تركيدا المشداركين فدي اختبدار  أراءمعرفة  إلىهدفت الدراسة 

التعليمية فدي مدادة الرياضديات قدد تغيدرت حسدب السدنوات  األنشطةتجاه  ((TIMSS,2007واختبار 
وزعددت علددى طلبددة الصددف  اسددتبانةليلددي مددن خددالل دراسددة المددنهج الوصددفي التحالمددذكورة، واتبعددت ال

( 7834) (TIMSS,2007وعيندددة اختبدددار)  ((TIMSS,1999الثدددامن حيدددث شدددملت عيندددة اختبدددار 
الطدددالب لدددديهم مواقدددف ايجابيدددة تجددداه مدددنهج  أن إلدددى توصدددلت الدراسدددة، و طالبددداً  (4498) طالبددداً 

 إلدى باإلضدافة ((TIMSS,1999منه في اختبار  أفضل (TIMSS,2007)الرياضيات في اختبار 
التعليميددة التعاونيددة بددين الطددالب وربطهددا بالحيدداة اليوميددة فددي  األنشددطةذلددك فقددد بينددت الدراسددة زيددادة 

اختيدار مدن متعددد  وأسدئلةة يدالمقال األسدئلة، وكدذلك تندوع االمتحاندات مدن (TIMSS,2007)اختبار 
فددي مدددنهج  وأجهددزةام مددواد مددن ناحيددة اسددتخد وأمددا، أفضددلوتددم اسددتخدام االختبددارات السددريعة بشددكل 

الحاسددبة، ولكددن هندداك زيددادة ملحوظددة فددي  اآللددةندده ال يوجددد تغيددر مددن حيددث اسددتخدام إالرياضدديات ف
وأوصددت الدراسددة إلددى ضددرورة اسددتخدام األنشددطة التعليميددة فددي  اسددتخدام الحاسددوب فددي الرياضدديات،

  .مادة الرياضيات بشكل واسع وخصوصا جهاز الحاسوب
 :((2010 يروص، الخالجهوري  دراسة

سدلطنة  فدي األساسديتشخيص واقع محتوى كتاب العلدوم للصدف الثدامن  إلىهدفت الدراسة  
وتم  ،التحليلي الوصفيحيث استخدم الباحث المنهج   (TIMSS)ضوء متطلبات مشروع  فيعمان 
ضدوء قائمدة  متطلبدات  فدي األساسديداة بطاقة تحليل محتوى  كتاب العلوم  للصف الثدامن أاختبار 
 فدديوتكددون مجتمددع الدراسددة وعينتهددا مددن جميددع الموضددوعات الدراسددية  الددواردة (TIMSS) مشددروع 

 فدديوجددود قصددور  إلددىالدراسددة وتوصددلت سددلطنة عمددان  فددي  األساسدديكتدداب العلددوم للصددف الثددامن 
سددددلطنة عمددددان مددددن حيددددث مدددددى تضددددمنها  لمتطلبددددات  فدددديللصددددف الثددددامن المطبددددق   كتدددداب العلددددوم

((TIMSSبنسددبة  األحيدداءومتطلبددات  (41.3%) ة تضددمين متطلبددات الفيزيدداء، حيددث  بلغددت نسددب
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تحليل كتب بأوصت الدراسة و  ،(%8.1)األرضوعلوم   12.7%) ) ومتطلبات الكيمياء (%37.8)
مقارنة محتوى كتب العلوم ، و (TIMSS)( بسلطنة عمان في ضوء متطلبات 7-4العلوم للصفوف )

دول التددي أحددرزت مراتددب عاليددة فددي نتددائج الدراسددة وى كتددب العلددوم فددي الددتددفددي سددلطنة عمددان مددع مح
 .TIMSS))بناء وتجريب وحدات دراسية مبنية وفق متطلبات و  ،((TIMSSالدولية لمشروع 
  :(2010 ) نيدراسة  الزعان

( والعددددروض vلددددى تقصددددى فعاليددددة  اسددددتراتيجية الخارطددددة المخروطيددددة )الشددددكل إهدددددفت الدراسددددة 
الدوليدددة لطلبدددة الصدددف  ،TIMSS))اختبدددارات  فددديات المتضدددمنة والمهدددار  العملدددي األداء فددديالعمليدددة 
( (134مجموعدددات عددددد افرادهدددا بدددثالث التجريبدددي، حيدددث اسدددتخدم الباحدددث المدددنهج األساسددديالثدددامن 
، واسدددتخدم صددددياً قاختيدددرت  التددديحددددى مددددارس وكالدددة الغدددوث الدوليدددة إمدددن  ، اختيدددروا عشدددوائياً طالبددداً 

      الختبدار  مكداف للطلبة، واختبار  العمليداء لرصد األداة بطاقة مالحظة أداتين هما أالباحث 
 (TIMSS)ساسددددية لهددددذه االختبددددارات، وبعددددد جمددددع البيانددددات وتحليلهددددا الدوليدددة يتضددددمن المهددددارات األ

( بددين متوسددطات درجددات a ≤ 0.05)  وجددود فددروق دالددة احصددائياً  إلددىالدراسددة توصددلت  ،حصددائياً إ
لصددالح الطلبددة الددذين تعلمددوا (TIMSS) الختبددارات  لمكدداف اواالختبددار  العملددي األداء فدديالطلبددة 

االهتمدام باسدتخدام اسدتراتيجيات الدتعلم مثدل  إلدىالدراسدة  وأوصدت، باستراتيجية الخارطدة المخروطيدة
 .لرفع تحصيل التالميذ (V)الخارطة المخروطية الشكل  استراتيجية

 (: (2010 يدراسة الزهران
ضدوء  فديررات علوم المرحلدة المتوسدطة بالمملكدة السدعودية تقويم محتوى مق إلىهدفت الدراسة 

كيميدداء، فيزيدداء، علدددوم االرض ، حيددداءأبمجددال العلددوم ) (TIMSS) متطلبددات دراسددة  التوجهددات  
محتددوى مقددررات علددوم المرحلددة  فدديالواجددب توافرهددا  العلمدديواالستقصدداء  المعرفدديوالمجددال  والبيئددة(

 التددديداة الدراسددة أليدددل محتددوى مقدددررات العلددوم مددن خدددالل المتوسددطة ولتحقيددق ذلدددك قددام الباحددث بتح
سداليب االحصدائية المتمثلدة بالنسدب الدراسدة اسدتخدم الباحدث األ أسدئلةعلدى  ولإلجابدةالباحث  أعدها

 (TIMSS) ، وذلك للتعدرف  علدى مددى تدوافر متطلبدات دراسدة التوجهدات الدوليدةتوالتكراراالمئوية  
محتدوى مقدررات العلدوم عندد  فديقصدور  إلدىوتوصدلت الدراسدة  محتدوى علدوم المرحلدة المتوسدطة فدي

 العلمديواالستقصداء  المعرفديمجدال المحتدوى والمجدال  فدي ((TIMSS, 2003مقارنتهدا بمتطلبدات 
وأوصددددت الدراسددددة إلددددى إعددددادة النظدددددر فددددي محتددددوى مقددددررات علدددددوم المرحلددددة المتوسددددطة فددددي ضدددددوء 

((TIMSS. 
 :(2010 ) دراسة الشهري

تحليددل محتددوى الرياضدديات بالمرحلددة المتوسددطة فددي ضددوء متطلبددات الدراسددة  لددىإهدددفت الدراسددة 
فدددي المملكدددة العربيدددة السدددعودية، حيدددث اسدددتخدمت الدراسدددة  TIMSS))الدوليدددة للعلدددوم والرياضددديات 

من خالل بناء قائمة بمتطلبات دراسة التوجهات الدولية الواجب توافرهدا فدي محتدوى المنهج التحليلي 
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داة لتحليدل المحتددوى أوتصدميم  ،مرحلدة المتوسددطة فدي مجدال المحتدوى الرياضدديمدنهج الرياضديات بال
وتوصدلت  ،كتدب (6)في ضوء تلك المتطلبات وتحليل كتب الرياضديات للمرحلدة المتوسدطة وعدددها 

غيدر  ضدعيفة، متوسدطة، لى وجود تفاوت في درجة تضمين المحتوى الرياضي بدين )كبيدرة،إالدراسة 
، الجبدر، األعددادالمتوسدط كدان تضدمين مجداالت المحتدوى الرياضدي )  األولففدي الصدف  متحققة (

في الصف الثاني المتوسدط فكدان تضدمين مجداالت ) القيداس والبياندات (  أما ،والقياس( بدرجة كبيرة
الدراسدة  وأوصدت وفدي الصدف الثالدث المتوسدط فكدان مجدال )البياندات ( غيدر محقدق،  ،غير متحقق

المعلددم وتحليددل كتددب إعددداد الدوليددة للرياضدديات والعلددوم فددي برنددامج تضددمين متطلبددات الدراسددة إلددى 
 (.TIMSS)الرياضيات للمرحلة الثانوية في ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية 

 :(2010) دراسة الغامدي
التعرف على خصائص المدرسة في الدول ذات التحصيل المرتفع  إلىالدراسة هدفت 

التحصيل المنخفض )السعودية( في اختبارات الدراسة الدولية والدول ذات  )الصين وسنغافورة(
في تفسير التباين  سهاماً إخصائص المدرسة  أكثروتحديد  TIMSS)  , (2007للرياضيات والعلوم 

في في تلك المدارس بيانات نتائج الطالب المشاركين إلى الدراسة  توصلتفي تحصيل الطالب و 
في السعودية والصين وسنغافورة  (12888)عينة الطالب وبلل عدد (TIMSS, 2007)  اختبارات 
في  165) )في سنغافورة و (164)في الصين و (150 )جابات مديري مدارسهم وعددهمإوعلى 

ومناخه  فضل تجهيزاً أو  كبر حجماً أالمدارس في الدول ذات التحصيل المرتفع  أنو  ،السعودية
ومشاركتهم  اآلباءالمنخفض وبدعم فضل من المدارس في الدول ذات التحصيل أ يالتعليم

دراسة تحليلية مقارنة بين المنهج الوطني  وأوصت الدراسة بإجراء ،اجتهاداً  أكثروطالبها  باألنشطة
 .  (TIMSS )  للعلوم والمنهج المقرر في اختبارات

 :(2010)دراسة جعفري 
اسدددية المفسدددرة سدددرية والعددادات الدر التعدددرف علدددى الخصددائص الشخصدددية واأل إلددىالدراسدددة هدددفت 
وطلبدددددة الددددددول ذات  ،داء طلبدددددة الددددددول ذات التحصددددديل المرتفدددددع )الصدددددين وسدددددنغافورة(أللتبددددداين فدددددي 

التحصدددددددددديل المددددددددددنخفض )السددددددددددعودية( فددددددددددي اختبددددددددددارات الدراسددددددددددة الدوليددددددددددة للرياضدددددددددديات والعلددددددددددوم 
TIMSS,2007))،  ولتحقيق ذلدك تدم الرجدوع الدى قاعددة بياندات الدراسدة الدوليدة(TIMSS,2007) 

وقدد بلدل عددد المشداركين  ،االستبيان الخاص بالطالدب الدذي صداحب تطبيدق هدذه االختبدارات ودراسة
لدى إوطالبدة مدن الصدين وسدنغافورة والسدعودية، وتوصدلت الدراسدة  طالبداً  (12888)في هذه الدراسدة 

يجابيددة نحددو العلددوم والرياضدديات ونحددو المدرسددة وطمددو  قليددل فددي إتمتددع طددالب السددعودية باتجاهددات 
 ،األسدرةهدات وهدي ااتج بالطالدب مدن عددة االهتمداموصدت الدراسدة بضدرورة أو  ،دراسدتهم العليداكمال إ

 .واإلعالموساط التربوية ووزارة الثقافة والمؤسسة التعليمية واأل
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 Meng, Lingqi & Liu, Shujie , 2010) )وليو نجيم دراسة
 الدراسة اتجاهات تاختبارا في الذات مفهوم تحقيق مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت

 ،التحليلي الوصفي المنهج الباحثان واستخدم ،TIMSS) ,  (2003 والعلوم للرياضيات الدولية
 ((TIMSS, 2003)   العلمية المعرفة اختبار في الدراسة أدوات بناء تم الدراسة أهداف ولتحقيق

 من( 4972 و) ن،اليابا من (4856) الثامن، الصف طالب من (24119 ) المشاركون كانو 
 أنوتوصلت الدراسة إلى  (8912) المتحدة الواليات ومن تايوان من5379)  )و  كونج هونج
 هونل في الطلبة من الرياضيات في الذات مفهوم تحقيق في إحصائياً  أعلى المتحدة الواليات طالب
 واآلسيوية الشرقية المجتمعات في الذات مفهوم أن الدراسة هذه وأوضحت واليابان وتايوان، كونل،
عمل مزيد من األبحاث لمعرفة مدي تحقيق مفهوم الذات  في  إليالدراسة  أوصتو  ،منخفض كان

 .TIMSS) )اختبارات
 :( (2009العرجا  دراسة 

 فدددي األساسددديلدددى التعدددرف علدددى مسدددتوى جدددودة كتددداب العلدددوم للصدددف الثدددامن إهددددفت الدراسدددة 
 التحليلدي الوصدفيلباحدث المدنهج  ، حيدث اسدتخدم ا(TIMSS)ضدوء متطلبدات مشدروع  فيفلسطين 

 (TIMSS) تحليدددددددددددل المحتدددددددددددوى واختبدددددددددددار المعرفدددددددددددة العلميدددددددددددة أداة فددددددددددديالدراسدددددددددددة  أداةوتمثلدددددددددددت 
وطلبددة الصددف الثددامن  األساسددي، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن كتدداب العلددوم للصددف الثددامن (2003)

إلدى الدراسدة  توتوصدل ،األساسديوطالبة من طالب الصف الثدامن  طالباً 562)  ) وبلل عدد الطلبة
%(  9.7) بنسددددبة رضومتطلبددددات  علددددوم األ (%26.3)تضددددمين متطلبددددات الفيزيدددداء بنسددددبة مدددددى 

وكددذلك بينددت نتددائج %(  39.5ومتطلبددات الكيميدداء بنسددبة ) %( 31.2) ومتطلبددات األحيدداء بنسددبة
ة مسدتوى اكتسداب المعرفد فدي(  a≤ 0.05عندد مسدتوى الداللدة ) حصدائياً إالدراسة بوجود فروق دالدة 
ضدرورة االسدتفادة مدن ت الدراسدة بأوصد، و نداثناث وكانت الفدروق لصدالح اإلالعلمية بين الذكور واإل

الباحدددث لتحديدددد مسدددتوى جدددودة محتدددوى كتددداب العلدددوم فدددي ضدددوء المعدددايير  أعددددها التددديالتحليدددل  أداة
مددن  وأنترنددت مددن خددالل شددبكة اإل طددالع معلمددي العلددوم علددي المعددايير العالميددة للعلددوم،ا  ، و العالميددة

وكذلك تحديد مستوى جودة كتب الصفوف الدراسدية  ،الوطنية في العلوم أوخالل االختبارات الدولية 
 في ضوء المعايير العالمية للمواد العلمية األخرى كالرياضيات والتكنولوجيا .

 :((2009 دراسة بالفقيه 
عدددايير اختبدددارات تقدددويم محتدددوى العلدددوم فدددي المرحلدددة االبتدائيدددة فدددي ضدددوء م إلدددي الدراسدددة هددددفت
TIMSS))،  تمدددت مقارندددة نتدددائج طدددالب تدددم اسدددتخدام المدددنهج الوصدددفي و  الدراسدددة  أهددددافولتحقيدددق

مدارات ظهدرت نتدائج طلبدة اإلأالصف الرابع في مادة العلوم مع بعض طدالب الددول المشداركة حيدث 
المتوسدددط فقدددد سدددجلوا درجدددات دون  داء،مدددن األ ن يقددددموا مسدددتوى عاليددداً أمكانيدددة حقيقيدددة إن هنددداك أ

حيددث انطلقددت عمليددة  لددى حددد كبيددر،إالعددالمي ولكددن هددذه الدددرجات سددجلت فددي سددياق يمكددن تحسددينه 
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هنداك  أن، وتوصلت الدراسدة إلدى عمي لتجارب عالميةأ التقويم من حاجة فعلية وليست عملية تقليداً 
لددى إلددذلك المندداهج بحاجددة  ،جوانددب ضددعف فددي النتددائج كبيددرة مثددل عدددم قدددرة الطددالب علددى التحليددل

باالهتمددام بالعمليددات العقليددة العليددا وتقددويم الطلبددة وتطددوير المندداهج  لدراسددة ا أوصددتولددذلك  ،تطددوير
المطروحدددة وذلدددك فدددي ضدددوء تحصددديل الطلبدددة فدددي االختبدددار، وتقدددويم الكفايدددات المهنيدددة للمعلمدددين فدددي 

 عمليات العلم .
 JUNG-CHIH & WANG- TING 2009 )تنج )–شيه ووانج -دراسة جونج
 دول، ثالثفي   (1-8) من للصفوف الطلبة بين الدراسي التحصيل مقارنة إلى لدراسةا هدفت

   مشدروع   اختبدارات فدي متقدمدة مراتدب علدى حصدلت التدي واليابدان تدايوان، سدنغافورة، : هدي
,2007) (TIMSS اسدتخدام وتدم التحليلدي،ي الوصدف المدنهج اسدتخدم تدمو  ،األمريكدان الطلبدة مدع 
 العلدوم كتدب فدي الدواردة الموضدوعات جميدع مدن الدراسدة عيندة تكوندت حيدث ،محتدوى تحليدل بطاقدة

 عنه اً تمامتختلف  األمريكية المناهج محتوى أن إلىتوصلت الدراسة حيث  ،(1 – 8) من للصفوف
 استمدتوقعات التعلم وذلك  في و فروقاً أ ن هناك اختالفاً أوقد بينت الدراسة  ،اآلسيوية الدول هذه في

واالسددتفادة  TIMSS))الدراسددة علددي تحليددل اختبددارات  وأوصددت، إليهدداالوصددول  تددم لتدديامددن الوثددائق 
   .من نتائج الدراسة

 :((2008عيش  أبودراسة 
 التيوالمدرسية والعادات الدراسية  واألسريةالشخصية  لالعوامالتعرف على  هدفت الدراسة إلى

    اختباراتفي  ل المنخفضوالطلبة ذوي التحصي ميزت بين الطلبة ذوي التحصيل المرتفع 
2003) , TIMSS) في  وذلك على طالب الصف الثاني المتوسط بمدارس السعودية الذين شاركوا

مدارسهم على االستبيانات  ومديريالدراسة وباالعتماد على استجاباتهم واستجابات معلميهم 
باحثة لوجود نقص حيث توصلت ال ،التحصيلية االختباراتالخاصة بالدراسة التي صاحبت تطبيق 

 أنوكشفت الدراسة  ،ل عامكفي التجهيزات المدرسية والمصادر التقنية في المدارس السعودية بش
ن أمن مقدار التباين في مستوى التحصيل في العلوم، و ( %26)متغيرات الدراسة مجتمعة فسرت

لشخصية واألسرية العوامل ا بتنمية الدراسة وأوصت ،هي العادات الدراسية برز العوامل تفسيراً أ
  .ى تحصيل الطلبة في السعوديةو وضع استراتيجية لرفع مستو  والمدرسية والعادات الدراسية

 :( (wang,2008دراسة وانج 
 نجدددددداز طلبددددددة الصددددددف الثددددددامن فددددددي اختبدددددداراتإلددددددى تحددددددري االختالفددددددات فددددددي الدراسددددددة إهدددددددفت 

(TIMSS, 2003)  حصدلت علدى ترتيدب  تديالداء الطلبدة أبهدف الوصول الى فهم االختالفات في
لدددى إالنظريدددات التربويددة  تددأثير، ودراسدددة منخفضدداً  ترتيبدداً  أحدددرزت التدديعددال مقارنددة مدددع طلبددة الددددول 

تحليدل  أداةحيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيدث تدم اسدتخدام  تتبناها تلك الدول،
ات التربوية لصالح الدول وجود فوارق في النظري إلى وتوصلت الدراسة (TIMSS, 2003) اختبار 
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ا فددي ضددوء ذلددك هددفددي نظرياتهددا التربويددة وتطددورت مناهج ((TIMSSالتددي تبنددت متطلبددات مشددروع 
 (TIMSS)داء المددنخفض فددي اختبددار الدددول ذات األ أن إلدديالدراسددة  وأوصددت  ،)دول شددرق اسدديا (

ير مناهجهددا  عنددد تطددو TIMSS))دراسددات تحليليددة لمناهجهددا وضددرورة تبنددي متطلبددات مشددروع  بددإجراء
  .فرص التعلم المتاحة  للطالب من خالل المناهج الدراسية في  هناك فروقاً  أن أظهرتبحيث 
 :((2007  وآخرونعبد السالم  دراسة

لدددي وضدددع نمدددوذج مقتدددر  لتطدددوير مدددنهج العلدددوم بمرحلدددة التعلددديم االبتددددائي إالدراسدددة  هددددفت
تحليددل كتددب العلددوم واختبددار  اةأدوتددم اسددتخدام ، (TIMSS  (بمصددر فددي ضددوء متطلبددات مشددروع

تدم اسدتخدام المدنهج الوصدفي التحليلدي  ،العمليات المعرفية  ومقياس اتجداه الطدالب نحدو مدادة العلدوم
وجدددود قصدددور فدددي كدددم المفددداهيم المتضدددمنة فدددي قائمدددة  إلدددي توصدددلت الدراسدددة و والمدددنهج التجريبدددي، 

لدددى فاعليدددة الوحددددة ا  و  دائيدددة،عندددد تحليدددل محتدددوى كتدددب العلدددوم بالمرحلدددة االبتTIMSS) )متطلبدددات 
بضرورة تضمين محتوى  الدراسة وأوصت، ((TIMSSالتجريبية المطورة في ضوء متطلبات مشروع 

كتدددب العلدددوم بالمرحلدددة االبتدائيدددة للمفددداهيم الرئيسدددية والفرعيدددة بخريطدددة المفددداهيم فدددي ضدددوء متطلبدددات 
 ،سدادس إلدىبتدائية مدن رابدع يتم توزيع المفاهيم على الصفوف الدراسية اال أن، و TIMSS))مشروع 

مددع مراعدداة اسددتمرارية  ،مسددتواه مددع العمددر العقلددي للطالددب ومالئمددةبشددكل يراعددي فيدده تدددرج المفهددوم 
أن تخددددم المدددواد الدراسدددية بعضدددها الدددبعض وتتدددرابط بأسدددلوب متكامدددل ، المفهدددوم علدددي تلدددك الصدددفوف

 ومعاصر يشوق التالميذ لدراستها . 
 :(2006 )عبد اللطيف   دراسة

ضددددوء  فدددديعداديددددة بمصددددر العلددددوم بالمرحلددددة االبتدائيددددة واإل لددددى تقددددويم مندددداهجإالدراسددددة  هدددددفت
 الوصدددددفيذلدددددك اسدددددتخدم الباحدددددث المدددددنهج   وألغدددددراض TIMSS)) علمشدددددرو المتطلبدددددات المعرفيدددددة  

اداة بطاقة  تحليل المحتوى وتكوندت عيندة الدراسدة مدن  كتدب العلدوم  وقد استخدم الباحث  ،التحليلي
التحليدل وتوصدلت الدراسدة و  ،كتداب(12) حتدى الصدف التاسدع وعدددها  لصدف الرابدعمدن اللصدفوف 

بددالمرحلتين االبتدائيددة ، (-4 9)محتددوى كتددب العلددوم المقددررة علددى الصددفوف مددن فددي قصددوراً  أن إلددى
الدراسدة  وأوصدت، ((TIMSSلمتطلبات  وذلك عند مقارنتها مع القائمة المقترحة ،ربمص واإلعدادية

 . TIMSS))لمتطلبات  واإلعداديةالمناهج للمرحلتين االبتدائية  ضرورة تضمين إلى
 :(Murdock , 2006  (موردوكدراسة 

 فدديمددادة الفيزيدداء  فدديلددى مقارنددة عمددق واتسدداع وتكددرار المددنهج مددع االنجدداز إهدددفت الدراسددة   
 ريكدابأم المثداليمدن خدالل المقارندة بدين عمدق واتسداع وتكدرار مدنهج  الفيزيداء  (TIMSS) اختبدارات

، وتدددم اسدددتخدام ( (TIMSS, 1995 فددديالمشددداركة  األخدددرىالددددول  فددديوالمندداهج المثاليدددة للفيزيددداء 
حيددث اسددتخدام الباحددث بطاقددة تحليددل المحتددوى، وشددملت عينددة الدراسددة   ،التحليلددي الوصددفيالمددنهج 

 مشددددروع فدددديالمشدددداركة   األخددددرىوالدددددول  بأمريكدددداكتددددب الفيزيدددداء  فدددديجميددددع الموضددددوعات الددددواردة 
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(TIMSS, 1995)  ، له عرض واتساع منخفض  األمريكيمنهج الفيزياء  أن إلىالدراسة وتوصلت
ن عمددق المددنهج هددو المتغيددر الوحيددد المدددرتبط أ، و كددان مرتفعددداً  األمريكدديتكددرار المددنهج  أنحددين  فددي

ثدر ذلددك علدى االنجدداز أ، وأوصددت الدراسدة إلددى النظدر فددي عمدق المدنهج واتسدداعه و بالفيزيداء باإلنجداز
 . TIMSS))ة الفيزياء في اختبار في ماد
 :( House,  2006هاوس) دراسة

 علدى المدرسي الفصل في المتعددة التدريس تاستراتيجيا تأثير عن الكشف إلى الدراسة هدفت
 تكونت ،حيث استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، والمنهج التحليلي ،في اليابان العلوم في االنجاز
 (3995 ) و طالبدة،  (3946)  عددهم بلل ، حيثاألساسي الرابع الصف طالب من الدراسة عينة
 الدذين الطدالب أن إلدى الدراسدةوتوصدلت  ،(( TIMSS  الدوليدة الدراسدة فدي المشداركين مدن طالدب
 االختبار، في واالنجاز العلوم تعلم في أعلى مستوى حققوا الفصل في التجارب بعمل يقومون كانوا

 حققدوا العلدوم دروس أثنداء تعاونيدة تاسدتراتيجيا يسدتخدموا الدذين الطدالب فدإن ذلدك إلدى باإلضدافة
، وأوصدت الدراسدة إلدى ضدرورة االهتمدام باسدتخدام اسدتراتيجيات العلدوم مدادة فدي عاليدة درجات كذلك

حدددث الوسددائل التقنيددة لزيددادة االنجدداز فددي أفصددل الدراسددي، وكددذلك اسددتخدام لالتدددريس المتعددددة فددي ا
  .االختبارات
 :(Dinya l, 2005) نيالديدراسة 

حيث استخدمت سنغافورة ،  فيلقاء الضوء على مكونات مناهج الرياضيات إلى الدراسة إهدفت 
ذا كاندددت تلدددك إمعرفدددة مددا الدراسددة المدددنهج الوصددفي التحليلدددي ، وكاندددت األداة المسددتخدمة االسدددتبانة ل

قاط  القوة والضعف فيهدا، والوقوف على ن (TIMSS)ات اختبار  فينجاز النتائج  ذات عالقة مع اإل
سنغافورة  تم بناؤها باالسدتفادة مدن تجدارب دول  فيمناهج الرياضيات  أن إلى  الدراسةتوصلت وقد 

، تتركدز علدى حدل  المشدكال فهديالمددارس،   فديللتعلديم   فعداالً  متقدمة عديدة، وهى تشكل نموذجداً 
طددددالب  أنتبددددين  حيددددث والمهددددارات واكتسدددداب المفدددداهيم  والعمليددددات، ومددددا وراء المعرفددددة واالتجاهددددات

حصددولهم علددى نتددائج  متقدمددة يعددزى  أنيجابيددة  نحددو تعلددم الرياضدديات، و إسددنغافورة لددديهم اتجاهددات 
محتدوى   فديوالتندوع  ،المعلمدين تأهيدللى اتجاهات الطالب االيجابية ووفرة مصادر التعلم ومستوى إ

 (% (80منهدداج المطبددق يغطددى قرابددة ن الأمددع  قدددرات الطددالب، كمددا اتضددح  يددتالءمالمنهدداج، بمددا  
إلددى عمددل أبحدداث وتحليددل وتقددويم مندداهج العلددوم الدراسددة  وأوصددت، ((TIMSSمددن متطلبددات اختبددار 
  .(TIMSS)والرياضيات في ضوء 

 :((2004دراسة  عفانة ونبهان 
 ضددوء اختبددار فدديتحصدديل الرياضدديات  فدديلددى مسددتوى الجددودة علددى التعددرف إهدددفت الدراسددة 

(TIMSS)   واستخدم الباحث المدنهج ، بغزة األساسيتجاه نحوه تعلمها لدى طلبة الصف الثامن االو
اختبددار، ومقيدداس اتجدداه الطلبددة نحددو تعلددم  أداةهمددا  أداتددين إلددىالدراسددة  فددي أيضدداً واسددتخدم  التجريبددي
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تحصديل الرياضديات  فديالرياضيات، وتوصلت الدراسة الى نتائج هامة منها، وصل مسدتوى الجدودة 
 نده الأ إلدى أيضداً النتدائج  وأشدارت، (%38)لدى مسدتوى نسدبى مقددارهاإ(TIMSS) ختبدار ضوء ا في

ضددددوء اختبددددار  فدددديتحصدددديل الرياضدددديات   فدددديبددددين مسددددتوى الجددددودة  توجددددد عالقددددة دالددددة احصددددائياً 
(TIMSS)وأوصت الدراسة إلى االسدتفادة مدن األدوات  ،نحو تعلم الرياضيات مواتجاههالعينة  ألفراد

فددي ضددوء  الرياضددياتحددث، والبحددث عددن سددبل رفددع مسددتوى الجددودة فددي تحصدديل المسددتخدمة فددي الب
 .TIMSS) )اختبار
 (Schmidt , 2004) دت يشمدراسة 

مريكيددة مددع مندداهج الدددول مقارنددة مندداهج العلددوم  بالواليددات المتحدددة  األ إلددىهدددفت الدراسددة  
تكوندت عيندة الدراسدة  ، و التحليلدي الوصدفي،  وتم اسدتخدام المدنهج (TIMSS)مشروع   فيالمشاركة 

وقدددد  ،كتدددب العلدددوم للصدددفوف بالمرحلدددة االبتدائيدددة واالعداديدددة فددديمدددن جميدددع الموضدددوعات  الدددواردة 
مددا يميددز مندداهج الواليددات المتحدددة  أن إلددىالدراسددة وتوصددلت داة تحليددل المحتددوى، أاسددتخدم الباحددث 

واالهتمددددام   ،هجهددددو عدددددم التركيددددز علددددى عمددددق محتددددوى المددددن خددددرىعددددن مندددداهج الدددددول األمريكيددددة األ
 ،مدددن الدددتعلم، وتكدددرار الموضدددوعات األولدددىالصدددفوف  فددديوخاصدددة  بتضدددمين موضدددوعات كثيدددرة جدددداً 

 . مق المحتوى وعدم تكرار الموضوعاتضرورة التركيز على ع إليوأوصت الدراسة 
 التعقيب علي الدراسات السابقة :

 ((TIMSSالدراسات التي اهتمت بتحليل وتقويم المحتوى في ضوء متطلبات 
  ن :أمن خالل ما تقدم يتبين 

 : وأهدافهاالدراسة  ألغراضبالنسبة  -1 
هناك اهتمام بضرورة مراعاة المعايير الدولية في تصميم منداهج العلدوم السديما فدي المنطقدة 

ولذلك  (TIMSS) العربية، وهذا االهتمام نابع من مشاركة العديد من الدول العربية في اختبار 
ومنهدا دراسدة   (TIMSS)من الدراسات حول توافق مناهج العلوم مدع متطلبدات جراء العديد إتم 

دراسددة و  ((2010الزهرانددي دراسددة( و (2010( والجهددوري والخروصددي (2011كددل مددن الفهيدددي
(  2006)عبددددد اللطيددددف  ودراسددددة ( (2007عبددددد السددددالم واخددددرون دراسددددة ( و  (2009العرجددددا 

هناك  دراسدات تناولدت منداهج  أنفي حين  ،((2010 ودراسة الشهري ،(2012)موسىدراسة و 
 دراسددة دينيددالو    ) Chen & Cai, 2009) شددين وكددايالرياضدديات ومنهددا دراسددة كددل مددن 

Dindyal, 2005)  ( ودراسددة 2011بددو غلددوة )أودراسددة  ( 2004 )عفانددة ونبهددان دراسددة ( و
 . (2013التليني )

 بالنسبة لمنهج الدراسة : -2
 ألنددهالدراسددات فددي اسددتخدامها للمددنهج الوصددفي التحليلددي ،غلددب أاشددتركت هددذه الدراسددة مددع 

( ودراسددة الجهددوري (2010مددنهج مناسددب لمثددل هددذا النددوع مددن الدراسددات مثددل دراسددة  الزهرانددي 
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 ، ودراسددة( 2006) ودراسددة عبددد اللطيددف ،(2011بددو غلددوة )أودراسددة  ،((2010والخروصددي  
 شددددددددددددميدت ودراسددددددددددددة (  Murdock,2006) مددددددددددددوردك، ودراسددددددددددددة (Renan,2012) رينددددددددددددان

(Schmidt,2004  ودراسددة ) ليبددان واخددرون (Leban &other,2011 ) ، ودراسددة العرجددا
 (2012)موسدددى ( بينمدددا دراسدددة (2010( ودراسدددة الشدددهري 2011)( ودراسدددة الفهيددددي (2009

المنهج التجريبي،  ااتبعت (2011بو غلوة )أو  (2010) ودراسة الزعانين 2009)) دراسة بالفقيهو 
مدا دراسدة شدقورة أ( اتبعت المنهج المقدارن 2009 )( ودراسة  بالفقيه (2012 موسى  ما دراسةأ
 . .اتبعت المنهج شبه التجريبي( 2013)
 الدراسة : ألداةالنسبة ب - 3

دوات الدراسددة المتمثلدة فددي أاشدتركت هددذه الدراسدة مددع معظدم الدراسددات السدابقة فددي اسدتخدام 
( (2010( ودراسدددة  الجهدددوري والخروصدددي 2010)ي داة تحليدددل المحتدددوى مثدددل دراسدددة الزهراندددأ

( ودراسددة  (2010( ودراسددة الشددهري(2011 ودراسددة الفهيدددي ،(2006)ودراسددة عبددد اللطيددف 
الزعدددددانين  بينمدددددا دراسدددددة ،( اسدددددتخدمت االسدددددتبانة(2012دراسدددددة موسدددددى  مددددداأ( 2009) بالفقيددددده

سددتخدمت االختبددار ( ا2009)دراسددة العرجددا  أمددا اسددتخدمت بطاقددة مالحظددة واختبددار، (2010)
بدو غلدوة أمدا دراسدة أ ،( استخدمت اختبار ومقيداس اتجداه(2004ما دراسة عفانة ونبهاننفقط، بي

( اسدددددتخدمت قائمددددددة المهدددددارات العدديددددددة والجبريددددددة، واالختبدددددار التشخيصددددددي واالختبددددددار 2011)
  التحصيلي. 

 بالنسبة للعينة المختارة :  -4 
اقتصدددرت علدددى المنددداهج  تمدددع والعيندددة فبعضدددهاالدراسدددات السدددابقة مدددن حيدددث المج تفاوتدددت 

ودراسدددة   (2010 )( ودراسدددة  الجهدددوري والخروصدددي 2010)الزهراندددي  الدراسدددية مثدددل دراسدددة 
والشهري  ( ودراسة (2011ودراسة الفهيدي  (2006)ودراسة  عبد اللطيف   (،2013التليني )

الب مثل دراسة وبعضها اقتصرت على الط ،(Schmidt, 2004 )شميدت دراسة و  (2010 )
   هداوس دراسدةو  (( 2009 ودراسدة بالفقيده (  2013 ودراسدة شدقورة ) (  2010 ) الزعدانين

(2006  House,)  وليدو مينج دراسةو(  (Meng, Lingqi & Liu,2010اسدتخدم  ومنهدا مدن
رينددددددان ودراسددددددة  ،(2004)( ودراسددددددة  عفانددددددة ونبهددددددان (2012المعلمددددددين مثددددددل دراسددددددة موسددددددى

(Renan,2012)،  كانت على الطالب والمعلمين. (2011اسة أبو غلوة )ودر 
 : استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في هذا المجال على النحو التالي

( ودراسدة  2012) ( ودراسدة  موسدى2011) داالطار النظري الخاص كدراسدة سدعي في بناء
ات السابقة فدي بنداء (، كما تم االستفادة من الدراس2010)( ودراسة  الشهري (2011 دي يالفه
وتفسدير  ،وفدي اسدتخدام المدنهج المناسدب ،دوات الدراسة المتمثلدة فدي بنداء قائمدة تحليدل محتدوىأ
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سددداليب االحصدددائية نتدددائج الدراسدددة الحاليدددة، كمدددا سددداهمت فدددي مسددداعدة الباحثدددة فدددي اختيدددار األ
  ,المناسبة

   التعقيب العام للدراسات السابقة:

 اسة الحالية والدراسات السابقة :: أوجه التشابه بين الدر أوالً 
 : من حيث موضوع الدراسة وأهدافها 

فدددي كتدددب  (TIMSSمتطلبدددات)هددددفت هدددذه الدراسدددة إلدددى الوقدددوف علدددى مددددى تدددوفر 
مددددع الدراسددددة الحاليددددة مددددن حيددددث  ولددددذلك فقددددد اتفقددددت بعددددض الدراسددددات السددددابقة الفلسددددطينية العلددددوم

فدددددي كتدددددب العلدددددوم أو بعدددددض   (TIMSS) المضدددددمون، وهدددددو الوقدددددوف علدددددى مددددددى تدددددوفر متطلبدددددات
( ودراسدددة الجهدددوري والخروصدددي 2009) موضدددوعاته فدددي ضدددوء هدددذه المعدددايير، مثدددل دراسدددة العرجدددا

 (.2013(، ودراسة التليني)2012(، ودراسة موسى)2007)عبد السالم  ( ودراسة2010)
 من حيث المنهج المستخدم في الدراسة: 

 كمدددنهج اسدددتخدامها للمدددنهج الوصدددفي، غلدددب الدراسدددات السدددابقة فددديأاشدددتركت هدددذه الدراسدددة مدددع 
( ، 2008) ( ، ودراسدة أبدو جحجدو (2011مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات، مثل دراسة سدعيد

( ، ودراسددة 2006)( ، ودراسددة بخيتددان 2007)صددالح وصددبيح  دراسددة، و  (2013التلينددي) ودراسددة
 .( 2010)والخروصي  ( ، ودراسة الجهوري2010)الزهراني  ودراسة، (2012موسى)

 : من حيث أداة الدراسة 
فدي أداة   اشتركت هذه الدراسدة مدع معظدم الدراسدات السدابقة فدي اسدتخدام أدوات الدراسدة المتمثلدة

الزهرانددي   دراسددة ،Meng, Lingqi & Liu, Shujie,2010))ليددومثددل دراسددة  تحليددل المحتددوى
سدددعيد   ( ، ودراسدددة 2011)دراسدددة الشدددنطي  ( ،2010)( ، ودراسدددة الجهدددوري والخروصدددي  (2010

(، 2012، ودراسددة موسددى) (2008)( ، ودراسددة أبددو جحجددو   2009)انصدديو اسددةر ( ، و د2011)
 (.2013ودراسة التليني)

 ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :

أنها حللت كتاب العلوم للصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن األساسي في فلسطين بجزئيه  
 .ليي(، من خالل المنهج الوصفي التحل(TIMSS,2011األول والثاني( في ضوء متطلبات )
 

  كتب العلوم للصفوفتحليل وتقويم الباحثة من الدراسات السابقة في مجال  تاستفاد
(k8-5) في ضوء متطلبات ساسي األ(TIMSS,2011) ةيمعرفة اختبار الدراسة الدول في 
(TIMSSوطب ،)تهدفة ونتائج الطلبة في البلدان المختلفة، واالطالع على مستوي والفئة المس عتهي

( مقارنة مع األداء الدولي، ومستوي (TIMSS,2011,2007,2003في اختبار نيأداء طلبة فلسط
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 ،الدراسة ةاوفي بناء أد ،للدراسة بناء اإلطار النظري ، كما تم االستفادة فيالطلبة في بعض الدول
 تفسير نتائجفي و  ،وفي اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة ،اسبوفي استخدام المنهج المن

  .الدراسة
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 .( TIMSSلية ودراسة )االختبارات الدو  المحور الثالث:
 0 (TIMSS, 2011)الرابع: نتائج الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات المحور
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 الفصل الثالث
 النظري اإلطار

المحتوى،  تحليل محاور وهي: ربعة أ يتضمن هذا الفصل اإلطار النظري ويشتمل على  
 ,TIMSS) ختبارات الدولية ودراسةاال ،(TIMSSتوجهات الدراسات العالمية للعلوم والرياضيات )

 .TIMSS) (2011, نتائج الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات ،(2011
 :حتوىالمتحليل  /المحور األول 

 تحليل المحتوى :  
 في المقرر لموضوعات التفصيلية المعالجة بأنه  16) :(2003والجمل  اللقاني يعرفه    

 لهذه التفصيلي التناول فإن الكتاب، فهرس يف ووضع حدد قد المقرر كان فإن ،الكتب
 عادة ويشمل المنهج، محتوى عليها يطلق التي هي المدرسي الكتاب في كما وردت الموضوعات

 .ونظريات وقوانين ومبادئ وتعميمات ومفاهيم حقائق ومعارف على
 اهيموالمف التعريفات من مجموعة أنه على (2004 :93) وآخرون يونسوتتفق الباحثة مع    

 أحد في التعلم مادة تشكل التي واالتجاهات  والقيم والمهارات والنظريات والعالقات والقوانين
 وفق وتنظيمها اختيارها يتم الدراسية، المراحل من أيفي  الطالب على المقررة الكتب المدرسية
 .التربية أهداف تحقيق بهدف محددة معايير علمية

 :العلوم منهج محتوى مفهوم
 بدقة األهداف تحدد أن فبعد المنهج بأهداف تأثراً  المكونات أول هو المنهج وىمحت نإ
 محتوى اتتعريف تعددت وقد األهداف تلك لتحقيق المناسب المحتوى تحديد ذلك بعد وعناية يتم

 .المنهج
 خالل من تقدم التي الخبرات من مجموعة"  بأنه 123):(2006شاهين  عرفته فقد

 والمفاهيم المعلومات من يكتسبه ما خالل من للمتعلم الشاملة التنمية قيقلتح المقررات الدراسية
 المختلفة الحياة مجاالت في مجتمعه مع ليتوافق إليها يحتاج التي والقيم والمهارات واالتجاهات

 "دراستها أجل من للمتعلمين التربوية تعدها المؤسسة والتي
 والمهارات والمبادئ والمفاهيم الحقائق من مجموعة" بأنه (261  (2007 :العمر عرفه كما

 المحتوى هذا اختيار يتم ما وغالباً  ،يتعلموه أن للطالب المراد المنهج يتضمنها التي والقيم واألنشطة
والتطورات  للمتعلمين العمرية المرحلة ليناسب content standards  )) محددة  وفق معايير

 ( Developmental stage ) . التعليمية الجارية
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 والمفاهيم الحقائق – التعليمية الخبرات نوعية"  بأنه  (2005: 133) الخليفة وعرفه
 ،معين نمط على وتنظيمها ،اختيارها يتم التي والوجدانيات والمهارات – والتعميمات والنظريات

 .  "قبل من تحديدها تم التي المنهج لتحقيق أهداف
 الكلية المعارف من والقدر الجزء ذلك" بأنه المحتوى (187:1987)  شامب  بو ويعرف

  "الموضوعة األهداف لتحقيق كوسيلة المدرسة في لتستخدم التي  تنتقى لإلنسان
والتعميمات  والمفاهيم الحقائق على تركز أنها ُيالحظ للمحتوى السابقة اتالتعريف خالل من
الفرد  جوانب نمو وتراعي ،محددة معايير وفق تنظم التي واألنشطة والمبادئ والقيم والنظريات
 النمو إلى بالفرد للوصول والوجداني والمهارى بالجانب المعرفي تهتم فهي بالتالي ،المختلفة

 العلمي التطور مراعية السابقة لخبراته ووفقاً ، بها يمر التي العمرية المرحلة المتكامل حسب
 .التربوية المؤسسات في ستدر  التي العلوم مقررات في والتدرج العلوم مجال والتكنولوجي في

 :العلوم منهج محتوى اختيار مبررات
ما   أهمها من ولعل وعناية دقة بكل العلوم مقررات محتوى اختيار إلى تدعو أسباب عدة هناك
 :يلي كما 133-135) (2005 : الخليفة أورده
 وتضخمها : العلمية المادة وفرة -1  

 المجاالت في وخاصة المجاالت كافة في رفةالمع من ضخماً  رصيداً  اليوم البشرية تمتلك
 على المستحيل من صار ثم ومن قياسي وقت وفي، مطرد بشكل المعرفة هذه وتزداد  ،العلمية

 وتنوعت والمواقف األنشطة زادت وكذلك ،الزمن عبر المتراكمة العلمية بالمعارف أن  يلم الشخص
 وتعميمات ومفاهيم معارف من العلمي المجال في لما تبعاً  دقيقة وتخصصات لها فروع وأصبح

زاء هذه ونظريات  .للمتعلم تقدمه ما اختيار من البد العلمية المادة في الضخامةو الوفرة   وا 
 المدرسة : في المتعلم يقضيها التي المدة قصر -2

بما   يحيط أن يستطيع ال فإنه المدرسة في كله عمره المتعلم قضى لو حتى بأنه القول يمكن
 يتجاوز ال عمره من قصير وقتاً  يقضي وهو بالنا فما ،العلمية المادة حقل في معارف يجمع  من
 وحتى ،العلوم منهج محتوى بصدد ونحن هنا به نهتم الذي العام التعليم فترة هي ،عاماً  اثنا  عشر
ذا، المدرسة خارج األقل على ثلثيها يقضي بل، المدرسة في كلها يقضيها ال هذه  الفترة  كان وا 

 كل عرفوا أنهم يدعوا أن دون ويموتون يعيشون العلم فروع من واحد فرع في لعلماء المتخصصونا
 الفترة في يسيراً  شيئاً  إال له نقدم أن يمكن ال التعليم في الدارس فإن، تخصصهم حقل شيء  في

 المدرسة . في حياته من يقضيها القصيرة التي
 :الحياة مدى نفسه تعليم من المتعلم تمكين -3

 ،حياته فترة طوال المعلم على معتمداً  يبقى وال ،التعلم في نفسه على يعتمد أن للمتعلم البد
 التي الظواهر دراسة في ومنهجها األساسية المبادئ على المنهج محتوى اقتصر إذا ويتأتى ذلك
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 أن نم تمكن المتعلم قبل من عليها السيطرة تمت ما متى والتي, بحثها نطاق في وتقع ،بها تعني
 إذن ،الدراسة ومناهج والقوانين المبادئ بهذه ومستعيناً  ،المعلم عن مستقالً  في دراستها يمضي
األساسية  والحقائق والقوانين المبادئ هذه دراسة على محتواه يقتصر الذي هو الجيد فالمنهج

 بالتعلم فيما لهاستقال تنمية في تفيده ال وجزئيات تفاصيل في المتعلم يغرق وال ،الرئيسة واالتجاهات
 .بعد

 :المشابهة للمواقف التعلم أثر انتقال 4- 
 علم عليها وأكد بعيد زمن منذ العلماء أثبتها وقد ،العادية بالمالحظة تدرك ظاهرة وهذه
 يستطيع معينة يكتسب قدرة فإنه معين حقل في التعليم مارس إذا المتعلم أن وتعني ،النفس الحديث

 ليس أنه المحتوى الختيار بالنسبة يعني وهذا ،الحقل هذا دراسة في رويس بسهولة يمضي بها  أن
بعضها  تقديم يمكن بل ،المنهج في للطالب والمعلومات والخبرات المواقف كل تقديم من الضروري

هذا  دراسة أن وهي النظرية تلك إلى استناداً  ،البعض هذا دراسة من ويتم يحدث إليه تهدف وما
 ،ودراستها المشابهة المواقف فهم في المتعلم منه يستفيد تعليمياً  أثراً  دثسوف تح المختار البعض
يذكرها  التي الشروط تراعي وأن ،المنهج في ُيضمن الذي البعض هذا اختيار يحسن أن بشرط
  .المطلوب التعلم أثر انتقال لضمان النفس علماء

لماله من أهمية  تامةبدقة  اختيار محتوى مقررات العلومهمية أمن خالل ما سبق يتضح 
 لحدوث التعلم. 

 :العلوم منهج محتوى تطوير
 وفقاً  يتم أنه فالبد مناسب للمتعلم محتوى اختيار ضرورة إلى أدت مبررات هناك كان إذا

للتطورات  ومراعاة ،المبررات لتلك مراعاة دوري بشكل العلوم منهج محتوى تطويرو  لتلك المبررات
 وأساليب طرق حيث ومن ،المعرفي المحتوى حيث من لعلميةا المجاالت مختلف في الحاصلة

 بالشيء الوصول إلى دائماً  يهدف جوانب الحياة من جانب أي في والتطوير ،التعليم  الحديثة
 األهداف كل ويحقق ،تامة بكفاءة منه المطلوب الغرض يؤدي حتى ،صورة إلى أفضل المطور
 شك بال وهذا، والتكاليف والجهد الوقت في االقتصادية للناحية مراعياً ، وجه أتم منه على المنشودة

على  يعمل مثالً  فالمحتوى ،معاً  لهما أو تطويره المراد الشيء مضمون أو شكل في يستدعي التغيير
ومحمود  الوكيل ذكر وقد األهداف هذه تحقيق يناسب بما تطويره يتم لذلك المنهج تحقيق أهداف

 إلى أساس علمي تؤدي على مبنية وديناميكية شاملة يةعمل التطوير بأن(  166-164 :2001)
 بجميع تطويره ويرتبط المراد الشيء أو الموضوع جوانب جميع ويشمل ،واالزدهار والتقدم التحسن
 .الموضوع هذا في المؤثرة العوامل

إدخال   بها يقصد عملية" بأنه المنهج تطوير (205:1998) الدمرداش عرف كما
 بحيث ،مستواها ورفع ،التربوية العملية تحسين بقصد ،المنهج مجال يومستحدثات ف تجديدات
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 األهداف وفق ،المطلوبة االتجاهات في وتوجيهه التالميذ سلوك تعديل إلى النهاية في تؤدي
  "المنشودة
 :العلوم منهج محتوى تطوير دواعي

 عدة ناكه أن(  (2008 :345-347ومحمد والوكيل172:2001-178) ) ومحمود يتفق الوكيل
 :وهي العلوم منهج محتوى تطوير إلى تدعوا أسباب
 :الحالية المناهج محتوى وقصور سوء : أوالً 

 :خالل من الحالية المناهج سوء على والتقارير اآلراء كلتجمع  عندما
 :الطالب يؤديها التي المختلفة االمتحانات نتائج  -1

النتائج  ساءت وكلما ،المتبعة المناهج محتوى وصالحية نوعية على يدل همم مؤشر عن تعبر وهي
 .المناهج هذه محتوى تطوير ذلك استدعى

 :والفنيين والخبراء الموجهين تقارير -2
هذه  صيغت إذا وخاصة ,المختلفة المحتوى جوانب سوء على التقارير هذه غالبية أجمعت فإذا

 .تطوير عملية يستدعي ذلك فإنه تامة بموضوعية التقارير
 :عامة بصفة الخريجين ستوىم انخفاض3- 
 يعتبر دافعاً  ذاته حد في ذلك فإن العلمية التخصصات في الخريجين مستوى انخفاض تبين إذا 

 .في محتوى المناهج وتطويرها النظر إلعادة قوياً 
 :البحوث نتائج4- 
 ،البحوث تلك نتائج فإن المتعددة المنهج جوانب محتوى على المختلفة البحوث إجراء حالة في 

  محتوى تطوير ضرورة إلى تؤدي فإنها، جاالمنه محتوى في جوهرياً  قصوراً  أظهرت إذا وخاصة
 وفقاً  مختارة ومتنوعة علمي أساس على مبنية البحوث هذه تكون أن الحالة هذه في ويجب ،المنهج

 .المسؤولين قبل من عليها ومتفق مدروسة عامة ةخطل
 :العام الرأي -5
 ما إذا وخاصة الحالية المناهج محتوى من يشكو المختلفة بقطاعاته لعاما الرأي أن ظهر ما إذا 

 بعملية  اإلسراع إلى يدفع ذلك فإن ،والبراهين واألدلة واألسانيد بالحجج الشكوى هذه دعمت
   .التطوير

 :التربوية والعلوم والمعرفة والمجتمع والبيئة التلميذ على تطرأ التي التغيرات :ثانياً   
  ومشاكله واتجاهاته وثقافته عاداتهفي  ،عديدة أمور في األمس جيل عن يختلف ليوما جيل إن 

 فيها يعيش التي البيئة وكذلك  ،حوله بمن عالقته وفي ،نفسها للحياة نظرته وفي ، تفكيره ومستوى
 كافة في تغيير إلى يؤدي عناصرها أحد في تغيير وكل ،التبدل سريعة، التغير دائمة الطالب
 يتصورها ال بدرجة التغيير هذا سرعة  زيادة إلى الحديثة التكنولوجيا أدت وقد، األخرى الجوانب
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واالقتصادية   السياسية نظمه ناحية من مستمر تغير في الطالب إليه ينتمي الذي والمجتمع ،العقل
 ،بفكرهاإلنسان   يبتكره مما بالجديد إلينا تأتي يوم كل ،تتغير األخرى هي والمعرفة، واالجتماعية
 في نعيش لدرجة  أننا، تتوالى واالبتكارات تتالحق واالكتشافات، تتزايد والمعلومات تتغير فالنظريات

، مستمر تغير في بدورها التربوية العلوم وكذا ،المعرفي االنفجار عصر اآلن عليه يطلق عصر
 لنتائج وفقاً  تتغير مالتعل ونظريات ،من تغيير المجتمع على يطرأ لما وفقاً  تتغير التربية أهدافو 

 يتغير أن البد المنهج محتوى أن نجد وهكذا ،وذاك بهذا تتأثر األخرى هي التدريس وطرق، البحوث
 تلك ليواكب، التربوية والعلوم والمعرفة الطالب والبيئة  والمجتمع على تطرأ التي التغيرات بتلك متأثراً 

 .التغيرات هذه لمجاراة دوري بشكل طورفيت ،األفضل نحو ويسير ،األحسن نحو ويتجه التغيرات
 :المستقبل في والمجتمع الفرد باحتياجات التنبؤ :ثالثاً 

 طريق عن االحتياجات بهذه التنبؤ ويمكن ،المستقبل في المجتمع احتياجات ذلك ويمثل
 تستند أن على المستقبل في واالحتياجات األمور ببعض للتنبؤ تؤدي، وللحاضر للواقع دراسة شاملة

 .المرن الدقيق التخطي على ذه الدراسةه
 منذ ، بالتخطيط قاموا المتقدمة الدول من كثير في التربية رجال أن نعلم أن غريباً  وليس
 والنظرة واالستفتاءات البحوث طريق عن فهم ،والعشرين الحادي القرن في للتعليم عدة سنوات
 ثم ،المجتمع في الحياة عليه تكون سوف لما صورة يرسموا أن يستطيعون، األمام البعيدة  إلى

 األحيان معظم ففي النامية الدول في أّما ،الصورة ولهذه المفهوم لهذا وفقاً  المناهج يطورون محتوى
 وفقاً  ذلك فيتم المتقدمة الدول في أما، المرتبطة  بالماضي للعوامل وفقاً  المناهج محتوى تطوير يتم
 .حدوثه الشيء  قبل توقع أي، حدوثه منتظر هو ولما حدث لما
 :تقدماً  أكثر بأنظمة المقارنة :رابعاً 

 والتقدم المدنية طريق في بعيداً  شوطاً  قطعت التي الدول إلى التطلع الضروري من
 مقارنته عند إال سليمة بطريقة شيء على يحكم أن يستطيع ال فاإلنسان، من خبراتها لالستفادة

 مدى تظهر  TIMSS) )والعلوم   للرياضيات لدوليةا التوجهات دراسة نتائج ولعل ،بأشياء أخرى
 البيانات قواعد من االستفادة خالل ومن، الدراسة هذه في المشاركة الدول في العلوم في تعليم التقدم

 أسباب أن  تحدد منخفضة نتائج على حصلت التي الدول تستطيع الدراسة هذه التي توفرها
 في مرتفعة نتائج على حصلت التي الدول وبين ينهاب مقارنة بعمل ،النتائج هذه حصولها  على

 أي في أو، المدرسية البيئة في أو المناهج في إصال  الخلل على والعمل (TIMSS)  اختبار
 مستوى على بعد فيما ينعكس مما في هذا الخلل لإلخفاق أسباب من ظهر ما آخر حسب مجال
 في الدولة تلك طالب نتائج على بوضو  نتائجها تظهر إيجابي والرياضيات بشكل العلوم تعليم
 في العلمي التقدم من يزيد ذلك ألن ككل المجتمع على بالنفع يعود وكذلك ،التجربة هذه تكرار حالة
   .الدولة
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 : العلوم مناهج محتوى تطوير دواعي برزأ من إن (59:2007) النعواشي ويضيف
 . التكنولوجي التقدم - أ
 . التكنولوجي التقدم حبتصا التي البيئية المشكالت- ب
االنترنت  شبكة على المخزن الكبير المعلومات كم في المتمثل الهائل المعرفي االنفجار- ج

 . واسترجاعها استخدامها وسهولة، والحاسب
 .المختلفة المعرفية المجاالت بين التداخل -د

 لتتماشى ،ةدوري بصفة تطويرها يتم أن الباحثة ترى العلوم مناهج محتوى جودة ولضمان
ن التأخر، قصيرة زمنية فترة وخالل جداً  كبير بشكل تتزايد التي ،الحديثة والتقنيات مع المعارف  وا 

 من المجتمع الكثير ويفقد ،للمحتوى الطالب وتقبله تعلم على سلبياً  ينعكس التطوير عملية في
 إلى منجزات بالنظر جلياً  ذلك يتضح كما ،العلوم مناهج تطوير أساسها التي العلمية المنجزات

 مما ثم  تطويرها ومن، مستمر بشكل العلمية مناهجها مراجعة على باعتمادها المتقدمة المجتمعات
 .العلمية وخاصة المختلفة المجاالت في كبير تقدم من اآلن عليه هي لما أوصلها
 :العلوم منهج محتوى مكونات

 نتاج أنها على وتعرف ،العلم اتجنو  هي والتي العلمية المعرفة عناصر من المحتوى يتكون
والبحث   والتقصي المالحظة طريق عن والباحثون العلماء إليها يتوصل ،العلمي التفكير والبحث

 وظيفية وذات بصورة تقديمها يجب وبالتالي، المحتوى مكونات العلمية المعرفة وتشكل، التجريبي
 للمتعلمين وعلى العمرية المرحلة بيناس بما وتدريسها، مجتمعة ومشكالت المتعلم لحياة معنى
 المعرفة  ببعضها يجب ربط مكونات كما ،الدنيا العمليات جانب إلى العليا العقلية العمليات أساس
  (.52:2010-53 ،عليان) أطول لفترة بها المتعلم واحتفاظ فهمها لتسهيل

 

 مرعي، و (132-2006:133شاهين) من كل عليه اتفق كما العلوم منهج محتوى يتكون
براهيم وسعادة   (53:2010 -57)عليان و  ،102:2002)والحيلة )  من 264:2004-275) ) وا 

 :هي مكونات عدة
 الحقيقة العلمية : -1

 إليه يتوصل أن يمكن جزئي موقف أو خاصة حالة عن تعبر علمياً  صحيحة جملة هي
 البنائية الوحدة وتعد ،والتجريب المساعدة الوسائل أو المباشرة المالحظة طريق اإلنسان عن
  .صحتها من التأكد وبالتالي العلمية الحقيقة مالحظة تكرار يمكن كما المعرفي البناء لبقيةاألساسية 

 :العلمي المفهوم -2
 أساس على معاً  تم تجميعها التي الخاصة الحوادث أو الرموز أو األشياء من مجموعة وهو

المفهوم   وينتج، معين سما أو برمز إليها رةاإلشا يمكن والتي المشتركة الصفات أو من الخصائص
 عن المالحظة ناتج غير أي مجرد المفهوم يكون وقد مالحظتها تم علمية حقائق مجموعة ربط من
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 بشكل تنمو والمفاهيم ،والكتلة الزمن مفهوم مثل أولية تكون ، وقد(DNA)ومفهوم  ،الذرة مفهوم مثل
 .الفرد خبرة حسب ومتدرج مستمر

 :العلمي ) التعميم ( مبدأال  3 -   
مكانية الشمول صيغة لها علمياً  صحيحة جملة هو  أو األشياء مجتمع على التطبيق وا 
  ،سنحا(  الفلزات جميع على ينطبق هذا للحرارة التوصيل جيدة الفلزات مثل الظواهر األحداث أو
 علمية حقيقة إلى الجملة لتحولت ،الفلزات كلمة مكان ذكر أحدها أن ولو ) إلخ...وحديد، فضة
  .وشمول عمومية فيها إذاً  فالجملة ،جميعها تضمها فلزات ولكن كلمة

 :العلمي القانون 4 - 
متقدمة  درجة ويعتبر ،رمزية بصورة أكثر أو )متغيرين( مفهومين بين العلمي القانون يربط

يصبح  الشروط نفس تحت المتماثلة الحاالت كل على انطبق إذا العلمي فالمبدأ ،العلمي للمبدأ
ودراسة  ، والعمليات التجارب من بسلسلة مر ألنه بالثبات العلمي القانون ويتصف ،علمياً  قانوناً 

 .الوراثة في مندل وقانوني نيوتن قوانين مثل ثباتاً  أكثر تجعله فيه تؤثر التي العوامل
 :العلمية النظرية5  - 

 مجموعة بين العالقة يوضح معين نظام في تتكامل الذهنية التصورات من مجموعة هي
والنظرية   الذرية النظرية مثل الظواهر أو المتغيرات أو العالقات أو العلمية والتعميمات من المبادئ

 .للضوء الموجية
 
 : العلوم مناهج محتوى اختيار معايير

 العلوم مناهج محتوى اختيار عند تراعى أن يجب التي المعايير حول اآلراء تعددت لقد
 التي للمحتوى العالمية بالمعايير ونبدأ األدبيات في وردت التي المعايير قوائم أهم نا نورده ولعلنا
 المعايير من مجموعة نيكوالسي عن نقالُ  طعيمه يذكر حيث ( 47-46 2006:طعيمة ) أوردها
 :يلي فيما إجمالها يمكن التي
 : validity))الصدق  معيار -ا

 مع وافقهت عن فضالً  ،علمياً  اً وصحيح ،وأصيالً  واقعياً  يكون عندما صادقاً  المحتوى يعتبر 
 .الموضوعة األهداف

  (significance): األهمية معيار -ب
 الجوانب المختلفة تغطية مع ،حياة الطالب في قيمة ذا يكون عندما مهماً  المحتوى يعتبر  

 أو ،المعرفة وأساليب تنظيم ،العقلية بتنمية المهارات ومهتماً   والمهارات والقيم المعرفة ميادين من
 .اإليجابية لديه االتجاهات وتنمية للمتعلم مفيدة جعلها
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 interest:واالهتمامات  الميول معيار  -ج
 هذه دراسة من أساس على يختار عندما الطالب اهتمامات مع متمشياً  المحتوى ويكون  

 .لهم مهماً  عتبري بما التضحية بالطبع دون األولوية فيعطيها والميول االهتمامات
  Learn ability:للتعلم   القابلية معيار -د
 ،بينهم الفردية الفروق مع متمشياً  ،قدرات الطالب يراعي عندما للتعلم قابالً  المحتوى ويكون  

   .التعليمية المادة عرض في التدرج لمبادئ مراعياً 
 universality: العالمية معيار -ه
 بين الجغرافية بالحدود ال تعترف التعلم من أنماطاً  يشمل عندما جيداً  لمحتوىا ويكون   

 المعاصر الطالب بالعالم يربط ينبغي أن للمجتمع المحلية الصيغة المحتوى يعكس ما وبقدر ،البشر
 التربية بأهداف ارتباطها وفق فيها المعايير رتب قائمة  2006)طعيمة )  وردأ حوله  كما من

 :يلي كما صورة أسئلة في المعايير صاغ وقد ،ربويةالت العملية وطبيعة والمتعلم
 :التربية بأهداف تتعلق معايير
 المعاصرة؟ الحياة وتقدير وفهم تفسير في داللة وذو ومفيد المقتر  صادق المحتوى هل .7
 لها يتعرض يجب أن التي الحياة مشكالت من أكثر أو بمجال لمحتوىا يرتبط هل .2

 المنهج؟
األهداف  نحو للتالميذ المتوازن النمو إلى المقتر  يؤدي توىللمح السليم االستخدام هل .2

 التربوية؟
 المنهج؟ يؤديها أن يجب التي األدوار لكل بالنسبة مهم المقتر  المحتوى هل .3

 
 :المتعلم بطبيعة تتعلق معايير
الملحة  والمشكالت والحاجات والميول التحديات إشباع في فائدة له المقتر  المحتوى هل .7

 التالميذ؟ بها يحس التي
 السابقة؟ وخبراتهم التالميذ نضج مستوى مع المقتر  يتفق المحتوى هل .2
 الفردية؟ الفروق لمقابلة التكيف على قادر المقتر  المحتوى هل .2
 :التربوية العملية بطبيعة تتعلق معايير
 الفرد؟ نمو يحقق ونشط مستمر تعلم إلى المقتر  يؤدي المحتوى هل .7
 المتعلم؟ بحياة ترتبط مفيدة لتطبيقات الفرص ي يهالمقتر   المحتوى هل .2
 المشبع؟ التعليمي النشاط على تشجع التي الذاتية دوافعه المقتر  له المحتوى هل .2
 دور االعتبار في يأخذ مناسب وهل غير تكرار فيه وليس المقتر  متوازن المحتوى هل .3

 األخرى؟ التربوية القوى  والمؤسسات
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 ((104:2002والحيلة   مرعي حدده ما العربية األدبيات في دتور  التي المعايير قوائم ومن
 :العلوم مناهج محتوى الختيار كمعايير
ومواكبته  ،باألهداف وارتباطه، ودقته، المحتوى صحة به ويقصدالمحتوى:  صدق -7

 .المعاصرة العلمية لالكتشافات
 .وتقاليده وعاداته للمجتمع ومالءمته ارتباطه أي :والثقافي االجتماعي الواقع مع االتساق -2
 والمجتمع  الفرد واحتياجات والنظري العلمي والشمول العمق حيث من  :التوازن -2
 .المتعلمين لدى السابقة للخبرات مراعاته -3
براهيم )  سعادة والمجتمع وذكر الفرد لحاجات لمحتوىا مراعاة -5  256:2000-260) وا 

 ومراعاة واألهمية دقالص في تتمثل محتوى المنهج ختيارال معايير عدة هناك أن
  .التناسق أو والتوافق ،أو الفائدة والمنفعة للتعلم لمحتوىا وقابلية، ذالتالمي اهتمامات

ألنها  تراعي كل ما وتري الباحثة أن المنهج المطور يجب أن يأخذ بعين االعتبار تلك المعايير 
 يتعلق بالعملية التعليمية.

 :  ساسيةاأل المرحلة في العلوم مناهج محتوى اختيار
 أمراً  ساسية ليساأل المرحلة تالميذ يناسب الذي العلوم مناهج محتوى اختيار عملية نإ

 كما بأكملها تعلمها فرد أي على يصعب التي المعرفة من متسعة مجاالت يتضمن فالعلم ،سهالً 
 حشو لةمحاو  تتم ال أن المنطق من فإنه لذلك ،حياته طوال دراستها في استمر ولو ذكرنا سابقاً 

نما الكثيرة ساسية بالمعلوماتاأل مناهج المرحلة المعلومات  المناسب من والنوع القدر اختيار يجب وا 
 .المرحلة هذه يناسب طالب الذي والمهارات

 
 :(2011 ) سعيد كرتهذ( كما  5-8) للصفوف العلوم محتوى معايير

 : والتنظيم والترتيب أ(   النظم)
 أن جميعاً  عليهم فان ( كلها،(k12-1الصفوف في جميعهم الطالب هاب يقوم التي لألنشطة كنتيجة
  ييأت كما والعمليات المفاهيم مع منظمة وقدرات ،فهماً  يطوروا أن على قادرين يكونوا

 :( 451 2010:،زيتون)
 يقوم لذلك ،واحدة مرة وفهمه كتشافها يصعب بحيث كبير، بشكل معقد حولنا من الطبيعي العالم1-
 . منه محددة ( أجزاء (بدراسة والطالب اءالعلم    

 .الكل من المكونات أو العالقة، ذات األجزاء أو األشياء، من مجموعة النظام2 - 
 .وشرحها والتغييرات المالحظات لتفسير المعرفة باستخدام التنبؤ3 - 
 .الكون في الحية والكائنات ،واألحداث واألشياء، المادة، وحدات ) سلوك (الترتيب4 - 

  .العالم في التفكير من مفيدة طرائق تقدم التنظيم ومستويات نوعية -5 
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        االحتفاظ على الطلبة يساعد مما ،النظام بنود تحليل في يتمثل المعيار هذا من الهدف -6
 .باألثر

 
 : والتفسير والنماذج )ب(الدليل

 الحقيقي أو الشيء مع وتترابط تتوافق) بنائية (مؤقتة تراكيب أو مخططات، هي :النماذج
 األشياء ،عدة أشكاالً  النماذج تأخذ، األشياء عمل كيفية علي العلماء وتساعد فتوضحه، الحدث

 . الرياضية والمعادالت العقلية والبناءات الفيزيائية
 

 : والقياس والتغير الثبات ))ج
 كما الكبرى هيمالمفا مع منظمة قدرات فهم تطوير على قادرين  يكونوا أن الطلبة من يتوقع

 :يأتي
 الضوء سرعة مثل بالثبات، األشياء خصائص بعض تتميز. 
 وهذا األجسام، وموقع خصائص،ال في التغير إلي األنظمة بين تحدث التي التفاعالت تسبب 

 .واتجاهه ونمطه ،نسبته في يتفاوت التغيير
 المادة وتغير ةالطاق انتقال من بالرغم ،قياسها عند األنظمة في ثابتة والمادة الطاقة. 
 المتري النظام عادة العلماء ويستخدم مختلفة، وأهداف ألغراض مختلفة قياس أنظمة تستخدم. 
 تتغير أن يمكن النظام في العالقات أو والصفات الخصائص اختالف أن فهم يتضمن التدريج. 

 
 :واالتزان )د( التطور

 من كل ووظيفة كل،لش تحدث سريعة وبعضها ،تدريجي بعضها تغيرات سلسلة التطور
 يظهر الحاضر أن هي التطور من العامة الفكرة، والمصممة الطبيعية واألنظمة والكائنات األجسام
 االتجاهات في والتغيرات القوى حدوث عندها يكون فيزيائية حالة هو االتزان، و الماضي من ويتشكل
 .المضادة

 
 : والوظيفة )ه(  الشكل

 النظام أو الجسم شكل يتعلق، الحية والكائنات األجسام يف متممين جانبين والوظيفة الشكل
 .الشكل على الوظيفة تعتمد والعكس والوظيفة، باالستخدام
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 :ساسيةسس اختيار محتوى منهج العلوم في المرحلة األأ
المرحلة  في العلوم منهج محتوى اختيار عند مراعاتها ويجب أهميتها لها أسس عدة وهناك 

 هي :   (355:1993-357)وزكي  كاظم يراها كما سسساسية هذه األاأل
 
 :نفسها العلمية المعرفة طبيعة -

 فالعلم ،نفسه العلم طبيعة ةساسياأل المرحلة في العلوم مناهج محتوى يعكس أن يجب
 ،العلمي البحث أسلوب إلى باإلضافة، الرئيسة والقواعد واألفكار الحقائق من مجموعة يتكون من

 في اختيار تستخدم أن يجب فأنها ،المنهج تنظيم في تستخدم الرئيسية القواعدو  األفكار أن وحيث
 كما ،واهتماماتهم لميولهم مناسبة تكون والتي ،المرحلة هذه في التالميذ يدرسها التي المعلومات

 المحتوى يتيح هذا بتدريس الخاص النشاط أن بحيث يختار أن يجب العلوم مناهج محتوى أن
  .العلماء يستخدمها التي العلمي البحث وأساليب التفكير طرق الكتساب الفرص للتالميذ

 ساسية :المرحلة األ تالميذ طبيعة -
الخصائص  مراعاة يجب فأنه االساسية المرحلة لتالميذ العلوم مناهج محتوى اختيار عند  

غريب وعجيب  المبع وأنهم ،الذاتية النزعة لديهم المرحلة هذه فتالميذ ،المرحلة هذه لتالميذ العامة
األشياء  ال الحوادث تثير التي باألشياء ويهتمون ،االستطالع ويحبون، ظواهره تفسير في يرغبون
 نشاط مستمر ولهم ،بأنفسهم واالكتشاف البحث يحبون هم وكذلك ،الحوادث هذه حولها تدور التي
 يختار أن يجب ساسيةاأل المرحلة في العلوم مناهج محتوى فإن لذلك ،بالطاقة مشحونون بل

 .السابقة الخصائص مع تتفق التي للتالميذ الخبرات يوفر بحيث
 :والمجتمع المحلية البيئة طبيعة -

التلميذ  بها يعيش التي البيئة ساسيةاأل المرحلة في العلوم مناهج محتوى يراعي أن البد
تالف باخ ألخرى بيئة من العلوم مناهج محتوى يختلف يجب أن لذلك ،فهمها على ويساعده
 ،التلميذ يدرسها التي الحية الكائنات اختيار في هاماً  دوراً  يلعب مثالً  فالمناخ ،وطبيعتها موقعها
يتناسب  أنه يجب العلوم مناهج محتوى أن كما ،الكائنات هذه حياة على المناخ ألثر فهمهم وفي
والقواعد  فاهيمالم فأن ذلك ورغم ،الحضرية أو الريفية أو الزراعية أو الصناعية البيئات مع

  .التالميذ جميع يتعلمها سوف المنهج محتوى تنظم التي األساسية
 ساسية : األ للمرحلة العام المنهج طبيعة -

 بالمناهج األخرى أمكن ما مرتبط يكون أن ساسية يجباأل المرحلة في العلوم مناهج محتوى نإ
 لذلك ،لمناهج العلوم بالنسبة لحالا هو كما الصالح المواطن بإعداد تهتم المناهج فكل ،لها ومكمل

 بمناهج المناهج األخرى ترتبط أن يجب وكذلك ،األخرى المناهج العلوم مناهج تدعم يجب أن
 .لها داعمة وتكون العلوم
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يجب أن يراعي تلك األسس  محتوى مناهج العلوم في المرحلة األساسية وتري الباحثة أن
 . ر المناسب له والخبرات المالئمة لخصائصهوالمنهج المطو  ألنها تدعم متطلبات الطالب

 
 :العلوم منهج محتوى اختيار خطوات
 وكل عامة مجاالت فهناك بالسهلة ليست عملية العلوم لمنهج المحتوى اختيار عملية نإ

 طياتها في وتتضمن ،الفرعية واألخرى الرئيسة محاورة موضوع ولكل ،موضوعات مجال يشمل
 لتحقيق المواضيع هذه من األنسب يختار أن المنهج لواضع بد فال ،وحقائق معارف ومفاهيم
 والوكيل 166-168):(2000، والمكاوي (136:2005)الخليفة  من كل ويتفق ،األهداف المرجوة

 الختيار خطوات عدة هناك بأن (182:1992)وآخرون   وهندي 136:2008-137)والمفتي)
 :وهي العلوم منهج محتوى

 :لرئيسيةا الموضوعات اختيار-  ا
ارتباط  مدى على بناء وتتم ،المحتوى اختيار عملية في مهمة أول هي الخطوة هذه وتعتبر

لى ،لألهداف ومناسبتها ،لموضوعاتا  ،الموضوعة لألهداف الموضوعات هذه ترجمة مدى أي وا 
 المحتوى واألبعاد طبيعة فيها تظهر مرتبطة عينة تمثل المختارة الموضوعات تكون أن يجب كما
 لها يناسب الوقت المخصص الموضوعات هذه حجم يكون أن على ،التلميذ يدرسها أن ينبغي تيال
 أجزاء إلضافة دون ضرورة جديدة أفكار باحتواء تسمح بحيث المرونة ومن ،التعليمية العملية في

 .الموضوعات هذه حجم من تضخم قد معرفية
 :الموضوعات تحتويها التي األساسية األفكار اختيار -ب

 ،موضوع كل يتضمنها يجب أن التي األساسية األفكار واختيار تحديد يتم الخطوة هذه في
الضرورية  المعلومات على يحتوي يجب أن وبالتالي ،للمادة المكونة األساسيات تعتبر األفكار وهذه

 الرئيسية راألفكا اختيار ويمكن ،كامالً  إلماماً  بالمادة يلم حتى التلميذ يعرفها أن يجب التي والكافية
 المادة في خبراء على تعرض في قائمة ووضعها ،األفكار هذه تحديد طريق عن موضع لكل

، اختيارها تم التي من الموضوعات موضوع لكل وداللة وصدقاً  أهميةً  أكثرها الختيار العلمية
المعلومات   اختيار على يساعد معين محور حول وتمركزها للموضوع الرئيسة األفكار واختيار
ربط  عملية ييسر وكذلك ،للموضوع وداللة معنى ذات نظرة يعطي مما ،المناسبة والمفاهيم

 للموضوعات الرئيسة األفكار اختيار عملية تعتبر وال، متسق كل في وتكاملها المحتوى موضوعات
 لتيا االعتبارات ضوء في وذلك ،وتعديلها التعليمية في المواقف تجريبياً  اختبارها بعد إال انتهت قد
  .االختيار هذه أساسها على تم
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 :الرئيسية باألفكار الخاصة المادة اختيار  -ج
 المادة اختيار يتم للموضوع الرئيسية األفكار حوله تتمركز الذي المحور اختيار بعد
أكثر  وتفي ،األهداف من عدد بأكبر ترتبط التي المادة تختار وعادة ،رئيسة فكرة الخاصة لكل

 وتراعي بطريقة ،غيرها من أكثر التالميذ وميول اهتمامات مع وتتماشى ،المحلية البيئة بحاجات
 ،قدراتهم حياتهم وتنمي بمشكالت وترتبط ،السابقة وخبراتهم ساسيةاأل المرحلة تالميذ مستوى أفضل
 العينات بين االختيار من في التفضيل شروط أحد هي التي المتاحة المادية اإلمكانات إلى إضافة
 .التعليمية للمادة لفةالمخت

ليس باألمر السهل، فاالنفجار المعرفي جعل  اختيار محتوى منهج العلوموترى الباحثة أن 
اختيار األفكار ومن ثم  اختيار الموضوعات الرئيسةاألمر أكثر صعوبة لواضعي المناهج، ف

يجب أن التى  يسةاختيار المادة الخاصة باألفكار الرئ، يليه األساسية التي تحتويها الموضوعات
 راعي الطالب وميوله واهتماماته.ت
 

 :العلوم منهج محتوى تنظيم
 قد أو ،مقيدة أو حرة صورة في تكون قد التي المخططة العملية هو : المنهج محتوى تنظيم

وتقديم   عرض الركائز هذه ضوء في يتم بحيث ،منطقي أو نفسي : المدخلين أحد شكل تكون في
 .(2003:69،ابراهيم) المنهج محتوى نهايتضم التي الموضوعات
 واضع على ينبغي الذكر السابقة المعايير ضوء في المنهج محتوى اختيار يتم أن بعد

 لهذه األساسية واألفكار الرئيسة الموضوعات ألن ذلك ،المحتوى هذا بتنظيم أن  يقوم المنهج
 عملية تيسير أجل من وذلك ،يمتنظ إلى تحتاج األفكار بهذه الخاصة العلمية الموضوعات والمادة

 :المحتوى تنظيم أنواع من نينوع هناك أن  (2001:19ومحمود  ) الوكيل ويرى ،التالميذ تعلم
 . فقط وحقائقها المادة بطبيعة طيرتب : المنطقي التنظيم - 1
 بغيين معايير عدة وحاجاتهم وهناك واستعداداتهم التالميذ بقدرات يرتبط : السيكولوجي التنظيم -2

 :يلي كما (106-2002:107والحيلة ) مرعي ذكره ما ومنها المنهج محتوى تنظيم عند مراعاتها
 األساسي  األول الصف من الموضوعات بين الرأسية العالقة به ويقصد: االستمرار معيار

 .عشر الثاني الصف إلى
 ما صف في بالعلوم الرياضيات كربط  أفقي ويكون: التكامل معيار . 
 الكيمياء  وضع مثل معاً  وحدات في المتخصصة المواد وضع به ويقصد : وحيدالت معيار

 .واحدة وحدة في واألحياء والفيزياء
 :المحتوى تنظيم معايير من 140) 2005:الخليفة ) ويضيف       
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 تكون  بأن وذلك منه أبعد مدى يذهب إلى لكنه باالستمرار يتصل وهو : التتابع معيار
 اتساع وتعمق إلى يؤدي مما السابقة الخبرات على مبنية التلميذ يكتسبها التي الحالية الخبرة
 التي الالحقة الخبرات لصيف ال وكذلك ،المنهج محتوى يتضمنها التي للموضوعات أكبر
 .التلميذ بها يمر سوف

 الترتيب  بين المنهج واضع يراعيبحيث : والنفسي المنطقي الترتيبين بين التوازن معيار
التالميذ  بميول يهتم الذي ) النفسي( السيكولوجي والترتيب العلوم منهج توىالمنطقي لمح

 .وحاجاتهم
 بطريقة  يتعلمون ال التالميذ أن :للتعلم طريقة من أكثر استخدام المحتوى تنظيم يتيح أن

 الطرق التي في أكثر تنوع هناك كان كلما يزداد التعلم حدوث احتمال فإن لذلك ،واحدة
  .من طريقة أكثر باستخدام يسمح مرناً  التنظيم يكون أن ينبغي ولهذا ،ميذالتال بها يتعلم

ضامنًا   تكون، بحيث بها المناهج يواضع تقيد انهفإ بالغة أهمية لها المعايير تلك أن الباحثة وترى
 ،المختلفة التعليم مراحل في الموضوعات بين التداخل من وتحد ،التلميذ لدى الفعال تعلملا لحصول

من   عال   مستوى إلى نصل وبالتالي ،جهد وبأقل وقت بأسرع المنهج أهداف تحقيق إلى ديوتؤ 
 .التعليمية الجودة
 :العلوم منهج محتوى تنظيم مداخل

 (59-60 :2006) طعيمه أورده ما ومنها العلوم مناهج محتوى تنظيم مداخل عدة هناك
 :يلي كما
  :المنطقي التنظيم  -ا

 ،الدراسية المادة يتماشى وطبيعة بما للطالب المقدمة العلمية لمادةا محتوى ترتيب فيه ويتم
 االنتقال هي مبادئ بعدة هذا التنظيم ويلتزم ،العلمية المادة مجال في التخصص أصحاب يقرره كما
 إلى السهل ومن ،المركب إلى ومن البسيط ،المجرد إلى المحسوس ومن ،المجهول إلى المعلوم من

 .كلالى ال الجزء ومن ،الحاضر إلى الماضي ومن ،الصعب
 
 :السيكولوجي التنظيم -ب

 إليه وحاجاتهم تقبلهم وميولهم ومدى واستعداداتهم التالميذ لقدرات وفقاً  لمحتوىا فيه ينظم
 .نشاط من عليه يقبلون وما
  :المشكالت على القائم التنظيم -ج

 الحياة في أهمية تذا أو داللة اجتماعية ذات مشكالت صورة في لمحتوىا فيه ينظم
 في وظيفة ذا التعلم يجعل بأنه هذا المدخل ويمتاز ،وحاجاتهم التالميذ مشكالت حول أو ،المعاصرة

 .الواقعية صورتها في الحياة وعلى مواجهة ،العلمي التفكير على المتعلم ويدرب ،األفراد حياة
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  :الكبرى المفاهيم مدخل -د
 كما ،كلياتال حول تجمع الجزئيات إلى أدى الذي المعرفي التطور إلى المدخل هذا يستند

 إلقاء المدرسي المنهج بمكان على الصعوبة من أصبح بحيث ازدادت قد والمعارف الحقائق أن
 هذه تعتبر بالتالي مفهوم أكبر حول تنظم المفاهيم من مجموعة كانت ولما، جميعاً  عليها الضوء
 الحقائق التالميذ أن يفهم يمكن بحيث ،دراسيةال المناهج في أساسية محاور الكبرى المفاهيم
 .تحتها المتدرجة والمفاهيم

 (:الوظيفي المدخل (العمليات مدخل -ه
 المعارف ذلك بعد توضع ثم ،إلى مكوناته له اإلعداد المطلوب العمل فيه تحليل يتم
 .المكونات بهذه المرتبطة واالتجاهات والمهارات

  :البيئي المدخل -و
 مباشر الخارجية بشكل البيئة دراسة خالل من ةيالبيئ بالتربية يسمى بما دخلالم هذا يهتم

 .)وحمايتها البيئة صيانة ومقررات – الرحالت – المعسكرات(
  :التكاملي المدخل -ز

 متدرجة مفاهيم على صورة وظيفي نمط في للتالميذ المعرفة تقديم على المدخل هذا يعتمد
 ميادين إلى تقسيم للمعرفة أو هناك تجزئة يكون أن دون لفةالمخت الموضوعات تغطي ومترابطة
 علم إلى ما علم استراتيجيات  ومبادئ نقل إمكانية هو التكاملي المنهج خصائص ومن ،منفصلة

 .آخر
 المداخل من مدخل لكل أن ُيالحظ السابقة المحتوى تنظيم مداخل استعراض خالل من

 محتوى وتنظيم ،أمكن ما المداخل تلك بميزات األخذ لاألفض ومن ،عيوبه له كما السابقة ميزاته
 المداخل هذه ويالحظ أن ،المداخل بعض في القصور أوجه وتالفي ،ذلك على بناءً  منهج العلوم

 لواضعي البد وبالتالي ،آخر يناسب مجال ال قد ما مجال يناسب فما معينة أهداف وضعت لخدمة
 .العلوم منهج وىمحت تنظيم أثناء هذا مراعاة محتوى المنهج

 :العلوم منهج محتوى تنظيم نماذج
 في نظريات على النماذج هذه وتعتمد العلوم منهج محتوى لتنظيم النماذج من العديد هناك
 في أوزبيل ونظرية ،المعرفي التعلم في هبياجي نظرية مثل النظري األساس لها كونت علم النفس

 ونظرية، الهرمي التعلم في جانيية ونظرية، الكتشافيا التعلم في برونر ونظرية ،ذو المعنى التعلم
   (.2007:44 ،حمدياأل)وغيرها  التعليم في تصميم رايجلوث

 وتجميع تركيب كيفية في تبحث التي الطرق تلك بأنها : المحتوى تنظيم نماذج وتعرف
 التي اخليةالد العالقات بيان ثم ،معين قانون أو مبدأ وفق عرضها في والتسلسل ،أجزاء المعرفة



 

 41 

 بالموضوع عالقة ذات أخرى موضوعات مع تربطها التي الخارجية والعالقات ،بين أجزائها تربط
 (.2000:111 ،دروزة) التربوية األهداف إلى تحقيق بشكل يؤدي
ذكرته   ما ومنها العلوم منهج محتوى تنظيم في تستخدم التي النماذج من العديد يوجد 
 :ليي كما (132-2006:136شاهين )

 :جانييه رتبرو  نموذج -1
 مهمات إلى األساسية المهمة تحليل ثم ،األساسية المهمة وفق المادة تنظيم يتم وفيه

 الذي الهرمي التعلم من النوع هذا ويسمى ،الرئيسة المهمة تعلم متطلبات تمثل تحت رئيسة تعليمية
 من النوع ولهذا ،المشكلة حل في فالقاعدة المبدأ ثم ،المفهوم إلى الحقيقة من المعلومة فيه تتدرج

 القدرات حيث العليا من األربعة المستويات أهمية علىيه جاني ويؤكد ،للتعلم مستويات ثمانية التعلم
 ،بعض فوق بعضها متتابعة مبنية اإلنسان قدرات أن حيث ،مهم هجانيي لدى والتنظيم  ،العقلية
 تمكينه ومدى المتعلم ودوافع وميول وقدرات باستعدادات يرتبط داخلي ،جانبان نمط تعليمي ولكل

  .وسيكولوجياً  فيزيقياً  التعليمية البنية بهندسة يتعلق وخارجي، السابقة من المتطلبات
 :نورمان نموذج -2

الهرمية  العالقات توضح ثم ،األفكار أهم فيها يحدد ،شبكية بطريقة لمحتوىا فيه ينظم
 في وأهمية عمومية األقل ثم الهامة الرئيسة األفكار رضتع ،طريقتان وله ،والتجميعية والتسلسلية
 ثم ،شبكية صورة في تعلمه المراد المحتوى جميع تمثل العامة التي األفكار وتعرض ،خط مستقيم

 إلى المتعلم يصل حتى مراحل عدة على األفكار لجميع هذه التدريجي التوصيل عملية تبدأ
 .المحسوسة واألمثلة والعناصر الجزئيات

 :ورونتري جيلبرت نموذج -3
 :أساسيتين طريقتين على نظامهما وفق المحتوى ينظم
 بالصعوبة يتدرج ثم السهلة بالمفاهيم يبدأ وفيه  :المتقدم التسلسل. 
 ويتبع   البسيط الموقف على التعرف يتم ثم معتمد موقف المتعلم يعطي : العكسي التسلسل

 :التالية الخطوات
 .المشكالت حل تعلم-
 .والقوانين المبادئ تعلم-
 .المجردة المفاهيم تعلم-
 .المادية المفاهيم تعلم-
 .اللفظية السلسلة تعلم-
 .الحركية السلسلة تعلم-
 .واالستجابة المثير بين الربط تعلم-
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 .باإلشارة التعلم-
 
 :أوزابيل دافيد نموذج -5

 ،السابقة المتعلم بخلفية الجديدة المعلومات ترتبط عندما معنى له يكون التعلم أن يرى
 تزويده ثم ،بدقة مصنفة جزئية مفاهيم من المعرفية المتعلم بنية على بالتعرف األسلوب ويعتمد هذا
خريطة  في مناسب وضع إلى الجديد المفهوم نقل على ويعمل ،لمفاهيما ترقية بمنظم بعد  ذلك
أو   المفاهيم منها كالأش عدة المفاهيم ترقية منظمات تأخذ أن ويمكن ،المصنف الشامل المفهوم
لدى  يكون قد عام سؤال صورة في تكون أو بها سابقة معرفة المتعلم لدى تكون والتي المبادئ
تلك  أحد العلمي المحتوى تنظيم عند المناهج ومخطط يستخدم وقد ،جزئياته ببعض معرفة المتعلم
 .العلمي لمحتوىل المحددة األهداف تحقيق بغرض طريقة من أكثرن يستخدمو  قد أو ،الطرق

 
 :رايجلوث نموذج -6

 مفاهيم ومبادئ ،المحتوى أنماط كافة ويشمل ،التوسعية النظرية افتراضات على النموذج هذا يقوم
جراءات  :نماذج ةثالث إلى يصنف وبالتالي ،وحقائق وا 

 المفاهيم تنظيم نموذج. 
 اإلجراءات تنظيم نموذج. 
 المبادئ تنظيم نموذج. 
 :من مكونة متكاملة صورة في المحتوى تنظيم ويتكون
 .خاتمةلل التجميع ،التلخيص، بالتفصيل الدراسية المادة عرض، الرئيسة واألفكار المقدمة عرض

تالميذ  نمو خصائص يراعي أن البد المنهج محتوى لتنظيم نموذج اختيار أن الباحثة ترى
أفضل  ومن سابقاً  ذكرناها تيال المحتوى اختيار بمعايير يلتزم وكذلك ،ساسية المختلفةاأل المرحلة
 خالل من جليبرت ونموذج فورمان نموذج ساسية األ المرحلة مناهج محتوى لتنظيم النماذج

  .بالصعوبة يتدرج ثم السهلة بالمفاهيم يبدأ الذي التسلسل المتقدم
 : فلسطينفي  العلوم مناهج

 الدنيا ) األساسية المرحلة لمنهاج العريضة الخطوط بوضع المتخصصين من وطني فريق قام
 الرئيسية االستراتيجيات وحددت العامة، العلوم لتدريس والخاصة العامة األهداف رصد تم حيث ،)والعليا
 تالئم التي التقييم وطرق واألنشطة والوسائل، األساليب، توضيح إلى باإلضافة األساسية، المرحلة في

 .(5 -1999:19، العلوم لمناهج العريضة الخطوط )نشرة المنهاج
 البيئة في العلوم لتدريس العامة األهداف على الضوء إلقاء تم المحور هذا سياق وفي
 االستقصاء على وكذلك األخرى، والمواد العلوم بين الربط ضرورة على أكدت والتي الفلسطينية،
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 المحيطة بالبيئة المحتوى وربط العلم، بتاريخ واالهتمام المعرفة، الستكشاف كأدوات العلمي والبحث
 . بالمتعلم
 : فلسطينفي  العلوم مناهج محتوى

 ،ووضوحاً  تحديد المنهج مكونات أكثر كونه الدراسي، المنهج عناصر أهم من المحتوى يعد
 العملية يحتلها  في التي الكبرى للمكانة اإلشارة عند ذلك، ( على417 :(2003شاهين  وتؤكد
 بجميع تعليمية الرتباطه سلطة أقوى فهو والمتعلم، مالمعل على كبير تأثير اذ يعتبر فهو التربوية
 : منها نذكر تعريفاته تعددت وقد التعليمية، العملية عناصر
 المقررات خالل من تقدم التي التربوية الخبرات من مجموعة بأنه"(  246 : 2006)محمود  تعريف
 ."المتكامل النمو على اعدتهمومس دراستها أجل من للمتعلمين التربوية المؤسسة تعدها التي الدراسية

 والمفاهيم التعريفات من مجموعة"أنه ( على93 :2004)وآخرون  يعرفه يونس حين في
 الكتب أحد في التعلم مادة تشكل التي واالتجاهات والقيم والمهارات والنظريات والقوانين والعالقات
 معايير وفق وتنظيمها يارهااخت يتم  الدراسية، المراحل من بأي الطالب على المقررة المدرسية
 ."التربية أهداف تحقيق بهدف محددة علمية

 العلمية المادة لموضوعات التفصيلية المعالجة" بأنه الدراسة في إجرائياً  الباحثة عرفتهو 
 األساسي (والثامن والسابع والسادس )الخامس صفوف طلبة على المقرر العلوم باكت في المتضمنة

 ."والثاني لاألو  بجزأيه فلسطين في
 العلوم مبحث لكتب المواصفات الوثيقة حددت فقد العلوم، مناهج محتوى ألهمية ونظراً 

 عشرةفي  يأتي الفلسطيني العلوم منهاج أن إذ المختلفة، الصفوف على الموضوعات وتوزيع العامة
 الغالف الجويو  والبيئة، الدقيقة، الحية والكائنات والنباتات، والحيوانات، اإلنسان، : وهي محاور
 .المنهاجو  والمجتمع والثقافة والعلم واالتصاالت، والطاقة، والمادة والكون، واألرض الجوي، والرصد

 (19 -5 1999:نشرة الخطوط العريضة لمناهج العلوم، )
 .ساسية العليالكتب العلوم للصفوف األ فلسطينفي محتوى المنهج يبين   (3ملحق رقم)

 السادس، السابع، وف )الخامس،فة في هذه الدراسة هو طلبة الصفونظرًا ألن الفئة المستهد
 التطرق إلى هذه المرحلة وخصائص النمو للمتعلم ةلزامًا على الباحث األساسي، فقد كان (الثامن

 بهذه المرحلة.
 األساسي: التعليمخصائص نمو المتعلم في مرحلة 

 ( سنة، 16سنوات حتى )  (6من سن ) فلسطينفي  التعليمقبول الطلبة في مرحلة  تمي
 لوكالة والمدارس التابعة والتعليم التربيةالتابعة لوزارة  الحكوميةالمدارس  نيبهناك اختالف ما  ولكن

 المرحلة ضمن عتبريذلك الخالف أن الصف العاشر األساسي الذي  عوديو  ،الدوليةالغوث 
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التي  الدولية لتابعة لوكالة الغوثموجود في المدارس ا ريغ الحكوميةفي المدارس  العليا األساسية
 حتى الصف التاسع األساسي. العليا األساسيةتنتهي بها المرحلة 

 نقطة تعتبر ثيح األهميةفي  ةيغامرحلة المراهقة، وهي مرحلة  العمريةهذه الفترة  وتقابل
 الطفولة عالمتنقل الفرد من  واجتماعية  وانفعالية وعقلية جسمية تغيرات تبعهايالفرد  اةيحتحول في 
مرحلة  سبقهاي التعليميهمة في السلم م العليا األساسيةمن هنا كانت المرحلة  ،الراشدينإلى عالم 

  له حساساً  هقة في تلك الفترة دوراً ادور المر  مثليو مرحلة االنطالق،  مرحلة التمكن ثم هايليو  التهيئة
 .(289-290 :1983)زهران،  مميزهمشكالته وحاجاته التي تطبع المراهق بخصائص 

 :لييأهمها ما 
 .ةيالنمو الواضح نحو النضج في كافة مظاهر وجوانب الشخص -
 التقدم نحو النضج الجسمي. -
 التقدم نحو النضج الجنسي. -
 التقدم نحو النضج العقلي. -
 وتحمل ةياالجتماع السلوكية ريياالجتماعي واكتساب المعا عيالتقدم نحو النضج والتطب -

 ارات واتخاذ القرارات.يباالخت اميوالق دةيجد ةيعالقات اجتماع نيوتكو  ات،يلالمسئو    
مكاناتهالذات وذلك بتعرف المراهق على قدراته  هيتوج ةيتحمل مسئول -     وتمكنه من  وا 
 القرارات بنفسه ولنفسه. واتخاذ ريالتفك          
 للمستقبل. والتخطيطفي الحاضر  اةيومواجهة نفسه والح اةياتخاذ فلسفة في الح -

 علماء من االهتمام من معظم كبيراً  نالت قدراً  هياجيب ةيالتطور المعرفي فإن نظر  ةيناحمن  أما
ذكره  عرض موجز لما ليي مايوفوالنمو العقلي،  التفكيروالتي ساهمت في فهم  ن،ييالنفس التربو 

)نشوان،  و (63- 60:1989 ،)أبو سكران اجهياألدب التربوي عن مراحل النمو العقلي عند ب
1993: 179- 182). 

من الوالدة وحتى ) sensory – motor period مرحلة الذكاء الحسي حركي -1
 (: نيالسنت

زمن الفترة المحددة للطفولة المبكرة عند علماء النفس،  ثيمن ح النمائيةتقابل هذه المرحلة 
 عمليةمن خالل  العقليةوتتطور البنى  ،القريبة البيئةالطفل بالتفاعل مع  بدأياألولى  اللحظة فمنذ

على  ريكبهذه المرحلة بشكل  ةيالطفل في بدا عتمديو ، والتوافق االستيعاب نيالمستمرة ب التوازن
الختبار  ليالمعلى  هياجيب طلقيو  رها،ي( كالقبض والمص وغالمنعكسة )األفعال ةياألفعال الالإراد

في  جديدة أشياءعن  ببحث الثانيةالسنة  وفي، يفيالوظ ليبالتمث التركيب البنى أو ريلتطو  مثير
من االكتشاف، وتظهر أدلة  دانيز يالزحف والمشي  وكذلك أكثر، ةيتطور أنظمة عقل جديدةأماكن 
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إلى بدء  ريشي embolic thought الرمزي التفكيروهذا  اءياألشتمثل  عيستطيعلى أن الطفل 
 .العملياتء مرحلة ما قبل على بد دليو  الذكي من نوع حل المشكلة التفكير

 إلى سبع سنوات(:  نيسنت)  proparation period العملياتمرحلة ما قبل   -2
 كوني إن الطفل ثيح ةيالمعكوس ابيللشيء، وغ زةياإلدراك بوجه عام على صفة مم تركزي

 لمرحلة قييوهذه الصفة تعتبر مدخل حق ة،يإلى نقطة البدا باألشياءقادر على الرجوع  ريغ
 كوني السادسة وفي سن ةينحو األفكار اإلجرائ اً يتدريج العقليةالطفل في بناء  تطوريو  ات،يلالعم

 معدل التقدم أسرع منه في سن الثالثة.
من سبع سنوات )  confrere operation period الحسية العملياتمرحلة  -3

 عشر سنة(:  إلى إحدى
 مرحلة هياجيأخرى وقسم ب عمليات مع رتبطيفي هذه المرحلة إلى فعل داخلي  العمليات ريتش
 مثل شئين نيبفاألولى تعقد مقارنة  ة،يوتحت المنطق ةيالمنطق نيإلى قسم ةيالحس اتيالعلم

 بالبنى المنطقيةتحت  العمليات نيب هياجياإلضافة والحذف والفراغ والزمن وما شابه، وربط ب
وهذه المجموعات  ،نةيات معفي مجاالت وعالق ونياضيالر  ستخدمهايالتي  المنطقية ةياضيالر 

كما هو في  نيئيش نيب بيالتراك ( وال تتضمناءيتتضمن التعاكس )اإلضافة أو الحذف لألش ةيالحس
أو المزدوج أكثر من  طيالبس فيمن نوع التصن كوني عيفالتجم، األكثر تقدماً  ةيالرسم ةيالعمل
 .التوحيدكاملة  فاتيتصن

كبر من إحدى عشر أ)formal operation period المجردة العملياتمرحلة  -3
 (: سنة

 والمجردة ةيالحسالطفل قادرا على إقامة نظام كامل للربط، فإن المشكالت  صبحيعندما 
 منظمة من منطقية بطريقةمعالجتها  مكنيمتعددة  متغيراتالتي تتضمن  والمشكالت، حلها مكني

 مفاهيم بطبقذه المرحلة أن للفرد في ه مكنيو الفروض،  واختيارفصل الطرائق وضبطها،  خالل
 الالنهائي والصفر المتناهي. عددال واستيعابمركبة مثل التناسب واالرتباط واالحتماالت 

في مرحلة  غالباً  قعي أن توقعيالذي  العليا األساسية التعليممرحلة طلبة أن  ةالباحث ستنتجتو 
وهي   (75 :1980) وآخرونذكرها الهاشل  التي المستويات حققيأن  ستطيعيالمجردة  العمليات
  :التالية

 االستداللي. التفكير -
 التأملي. التفكير -
       والمجتمعات  المثاليات ،رةيكب تراكيبمن  جزئية: القدرة على إبداع أفكار التحليل -

 .المثالية           
 .بالمفاهيم تصليالمجرد الذي  التفكير -
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 االحتمال. استيعاب -
 .ميوالق األخالقيات تقدير -
 .النظرياتبناء  -
 .الالنهائيةاتساع مفهوم الزمن إلى  -
 مفهوم الفراغ بالنسبة للكون والفراغ الجزئي. استيعاب -

 

 .(TIMSS)والرياضيات  للعلوم العالمية الدراسات توجهات:المحور الثاني
TIMSS  هو اختصار  لكلمة  : 

Trends of the International Mathematics and Science Studies                                                   
 (TIMSS) : عن تاريخية نبذة

(TIMSS مصطلح مختصر لدراسة أجريت عن التوجهات العالمية في العلوم )
والرياضيات، وهي أداء اختبارات عالمية لتقييم التوجهات في مدى تحصيل الطالب في العلوم 

يم الطالب في الصفوف الرابع والصف الثامن، وهي دراسة عالمية تهدف إلى والرياضيات، ويتم تقي
التركيز على السياسات والنظم التعليمية، ودراسة فعالية المناهج المطبقة وطرق تدريسها، والتطبيق 
العملي لها، وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات، لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم، وتتم هذه 

مولز  ،( كل أربع سنواتIEAسة تحت إشراف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )الدرا
  .(Mullis and other,2008:p4)واخرون

التي   ( وهي الدراسة1964ويعود تاريخ إجراء أول دراسة دولية في مادة الرياضيات للعام)
ن ست مواد أخرى في (،  كما تم تقويم أداء الطالب في مادة العلوم ضمFIMSعرفت باسم  )

(، وظلت كل من الرياضيات والعلوم محل اهتمام وتركيز البحوث التربوية  1971-1970عامي)
على التوالي وفي العام  -1983-1982-1981-1980)  (1984الكبرى التي نفذت في األعوام

عام  دولة، وفي 24))( بمشاركة SISSقدمت الدراسات العالمية الثانية للعلوم ) 1983-1984))
م بتقويم أداء الطالب في ية لتقييم التحصيل التربوي القياقرر االجتماع العام للجمعية الدول (1990)

وشكل ذلك القرار بداية الدراسات  ،على نحو دوري كل أربع سنوات اً مادتي الرياضيات والعلوم مع
ة في الرياضيات والعلوم ، ليبدأ إجراء الدراسة الدوليموسعة لقياس اتجاهات أداء الطالبالدولية ال

وتكرر إجراؤها بعد ذلك كل ( 1995) ( والتي تم تنفيذها ألول مرة في عامTIMSSالمعروفة باسم )
وأقيمت آخر مسابقة في  2007)) ثم في عام 2003))ثم في عام  1999))أربع سنوات في عام 

 (.2011)أبريل 
 مستمراً  اضيات والعلوم يعتبر تحدياً إن معرفة المزيد حول الممارسات الفعالة في تدريس الري 

يتمثل في  2011))الغرض من الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم للعام فللتربويين والباحثين، 
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استمرار حصر اتجاهات اإلنجازات التي يحققها طالب الصفين الرابع والثامن في مادتي الرياضيات 
وقد  ،كة لجمع بيانات حول هذه الدراسة للمرة األولىكما أنها توفر الفرصة للدول الغير مشار  ،والعلوم

تقويم طالب الصفين الرابع  2003))تم من خالل الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم للعام 
وقامت تلك الدراسة بقياس اتجاهات إنجازات طالب الصف  ،والثامن في مادتي الرياضيات والعلوم
 .1995))زات طالب الصف الرابع للمرة األولى منذ الثامن للمرة الثانية، واتجاهات إنجا

 
 :  TIMSS)) اختبار فلسفة 

هم مجاالت أصبحا من أن التعليم عامة وتعليم العلوم والرياضيات خاصة أمما ال شك فيه 
، فقد ، وبالتالي توفير فرص عمل للشباباالقتصاد القومي والعالمي لتنميةالبحث عن التقدم ووسيلة 

  .لى كونه نماء مجتمعي للشعوبإسدوده من كونه نماء معرفي للعقول تعدى التعليم 
، وعلى حل مشكالته التي الحياة والقدرة على اتخاد القرارملك يمن يملك العلم  وأصبح

يه بل وسيطرته على هذا العالم، يملك القدرة أن يبدي ر أيقابلها في حياته ويصبح له القدرة على 
 ا يريدون تبعاً خرون ليرسموا له الطريق كمذي يسير فيه وال ينتظر اآلن يجد لنفسه الطريق الأعلى 

لى احداث الجودة والتميز في إ، فمن هذا المنطلق تسعى جميع الدول جاهدة هوائهمألمصالحهم و 
حث عن لى البإمن خالل نظرة شاملة عالمية وليست قاصرة محلية، مما دفع الدول  أبنائها تعليم

 . ق ذلكوسيلة تمكنهم من تحقي
فانبثقت فكرة عمل دراسات ومشاريع عالمية مقارنة في مجال التعليم بين الدول المختلفة 

 لى منظمة التعاون االقتصادي التنمية إالذي كان الفضل في ظهوره يرجع (TIMSS)  كمشروع
OECD))  Organization  for Economic Cooperation and Development   

منذ سنوات عديدة بعمل دراسة ترتكز على مادتي العلوم والرياضيات لما  نادت التيهذه المنظمة 
لى نتائج إيجابي على الوضع االقتصادي للدول المشاركة فيها، فهذه المنظمة تنظر إثر ألهما من 

كمصدر للمعلومات يساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة TIMSS)  (هذه الدراسات العالمية ومنها
 .(2007 ،خرونآعبد السالم و )قتصادية لديهم الالعملية اتجاه 

 
 : الفئة المستهدفة

وما تخلص إليه من نتائج أداة فاعلة لدى مخططي السياسة  TIMSS))وحتى تكون اختبارات 
( أن يكون IEAالتربوية وصانعي ومتخذي القرار، فقد اختارت الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )

ثم عند نهاية السنوات  ،األربع سنوات األولى، أي في الصف الرابع االبتدائيتقييم الطلبة في نهاية 
 55:2012). )حلس،األربع التالية أي في الصف الثاني المتوسط من التعليم النظامي
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  (TIMSS) :    اختبار أهداف
 .(Mullis and other,2008:10) مولز واخرونأعده  يذوال TIMSS) (إطار  وضح

 : في تتمثل (TIMSS) اراختب أهدافإن 
 السياسات وتحسين جهة، من التطوير عملية لدعم الالزمة البيانات من متكاملة قاعدة توفر .7

 . أخرى جهة من الجديدة التعليمية االستراتجيات هيوتوج لتقييم الهادفة
 ستسهم والتي المادتين، في التحصيل نتائج لتحليل ثرية بمصادر مشاركة دولة كل إمداد .2

 .والرياضيات العلوم وتعلم تعليم تطوير يةعمل في
 مادتي في العلمي التحصيل لقياس فرصة الدراسة في المشاركة الدول جميع إعطاء .2

 .وعربياً  عالمياً  المشاركة األخرى بالدول ومقارنته والعلوم، الرياضيات
 بتعليم متعلقة استبيانات استكمال المدارس ومديري والمعلمين الطلبة من الدراسة هذه تطلب .3

 في والصعوبات التغيرات حول حية صورة بناء يتم البيانات هذه خالل ومن، المادتين وتعلم
 مجال في التطوير بجهود الجديدة القضايا إظهار على وتساعد والرياضيات، العلوم تدريس
 . المعلم وتدريب تدريس وطرق المناهج

 العلوم في الطلبة تحصيل مقارنة هو االختبار من الرئيسي الهدف أن الباحثة وترى
التعرف  بهدف واالجتماعية واالقتصادية الثقافية خلفياتها في متباينة تربوية أنظمة في والرياضيات

على  العالقة ذات العوامل من مجموعة تأثير مدى وقياس األنظمة، تلك في التحصيل مستوى على
مادتي  في التأسيسية المرحلة في الطالب بأداء الخاصة اإلحصائيات وتطوير التحصيل، مستوى
وجمع   القياسية االختبارات إجراء مجال في الوطنية الكوادر تدريب وكذلك والرياضيات، العلوم

 .التعليمية العملية بأداء الخاصة البيانات
 

  :(TIMSS)اختبارأهمية 
 (Mullis and other,2008:10)مولز واخرونتقرير  في ذكرت بها تميز أهمية الختبارل

 :أن للدول يمكن (TIMSS)في  االشتراك خالل نم 
 العلمية واإلجراءات المصطلحات عن الدول بين مقارنتها يمكن شاملة بمعطيات تحظى .7

 .طوروها التي المواقف وعن والثامنة، الرابعة الصفوف في الطالب تعلمها التي
 والثامنة الرابعة فالصفو  لطالب الوقت، مرور مع والعلوم، الرياضيات في اً دولي التقدم تقيم .2

 . أخرى دول مع مقارنة
 الصفوف من والعلوم للرياضيات والمهارى المعرفي التطور في المختلفة النواحي تشخيص .2

 .الثامنة حتى الرابعة
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 بين دولية مقارنة عقد من وتمكن األمثل، بالشكل الطالب فيها يتعلم التي العالقات تفهم .3
 في تؤدي التي والمواد التدريس،و  التعليم، منهاج تخص التي السياسة خالل أساسية تغيرات
 .الطالب تحصيل في أعلى مستوى إلى النهاية

 في الطلبة تعلمها التي والمواقف المفاهيم عن دول ومقارنة شاملة بيانات على الحصول .5
 .األساسيين والثامن الرابع الصفين في والرياضيات مادتي العلوم

 األخرى الدول مع بالمقارنة والعلوم اضياتيالر  وتعلم تعليم في التقدم مدى قياس على القدرة .6
 .الوقت نفس في

 نتائج مقارنة عبر وذلك أفضل تعليم إلى المؤدية الوسائل وأفضل أهم إلى الوصول .7
 والتي المطبقة التعليمية والنظم السياسات سياق في األخرى الدول مع نتائج االختبارات

 .الطلبة لدى تحصيل عالية معدالت إلى تؤدي
 المشاركة للدولة قدميTIMSS, 2011) )اختبار  نأ الباحثة تستنتج سبق ما خالل من

 الصفية المتغيرات مثل التربوية، العملية فيها تتم التي المراحل كل عن وشاملة نوعية بيانات قاعدة
 البيانات هذه تمكن بحيث والرياضيات، العلوم في والرابع الثامن للصفين المدرسية والبيئة واألسرية

 نوعية وتحسين التربوية األنظمة تطوير في يساهم وبما المشاركة، الدول بين المقارنات إجراء من
 الدول في المناهج مع يتوافق بما والرياضيات العلوم مناهج في النظر إعادة وكذلك، والتعلم التعليم
 .األخرى

 (:TIMSS)وظائف اختبار  
والنقل  تها قياس تحقق األهداف التربوية،في مقدم ،ثيرةأغراضًا ك (TIMSSيحقق اختبار )

 واالنتقاء، والوظيفة التعليمية، ووظيفة التشخيص.
 قياس تحقق األهداف التربوية(يسعى اختبار :TIMSS بوصفه أداة لتقويم التحصيل )

تؤكد  ،الدراسي، إلى تحديد درجة التقدم الذي يحرزه التلميذ في تحقيق األهداف التربوية
تربية الحديثة الصلة الوثيقة بين التعليم وأهدافه وتقويم فاعليته، فالتعليم الفّعال يقتضي ال

 تحديدًا دقيقًا لألهداف التعليمية وقياس مدى تحققها لدى التلميذ.
 وظيفة النقل والتصنيف(يستخدم اختبار :TIMSS أساسًا لنقل الدارسين إلى صف أعلى )

ومن هذه الناحية يكون  و نقلهم إلى مرحلة دراسية أعلى،في المرحلة الدراسية الواحدة، أ
االمتحان أساسًا التخاذ قرارات إدارية حول نقل المتعلمين وترفيعهم أو رسوبهم، كما يكون 
أساسًا في تصنيف الدارسين إلى فرق دراسية بحسب مستوياتهم التحصيلية حين تأخذ 

 المدرسة بهذا االتجاه لتفريد التعليم.
  يؤدي اختبار(تعليم لالختباراتال)وظيفة :(TIMSS)  وظيفة التعليم، فهو يدفع المتعلمين

إلى تكوين عادات الدراسة والمذاكرة المجدية، ويوجه نشاطهم نحو تحقيق األهداف 
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المرسومة، ويمّكن بما يطرحه من أسئلة ومشكالت والقيام بحلها من تنمية القدرة على حل 
 لمشكالت.المشكالت، والتعلم بطريقة حل ا

 وظيفة االختبار التشخيصية: يفيد اختبار(TIMSS)  في تشخيص صعوبات التعلم
المختلفة، ومواطن الضعف عند المتعلم، وكذلك في البرنامج التعليمي، أو أخطاء المعلم، 
وفي ضوء هذه األخطاء تعالج نقاط الضعف عند المتعلم والمعلم وفي البرنامج التعليمي. 

شف عن نقاط القوة، ولذلك كثيرًا ما تستخدم نتائج االمتحان في التوجيه كما أن االمتحان يك
 .(2005 ،أبو جابر) الدراسي والمهني

 :(TIMSS) اختبار أدوات
 خرون آمولز و ذكرها  كما العام بالهدف خاصة أدوات عدة ( TIMSS)اختبار تضمني

(:178  (Mullis and other,2008 التالي الشكل على وهي:  
 :االختبارات كراسات : أوالً 

 بحيث كتيب ( (7-14بين  عددها يتراو  متكافئة كتيبات شكل على تكون ما عادة وهي
 من االختيار نوع من األسئلة هذه من (70%) ،والعلوم الرياضيات أسئلة من عدد كل كتيب يشمل
 هذه وتوزع الحل، استنتاج على المعتمدة القصيرة اإلجابات ذات األسئلة من (30%)و متعدد

 التي الدراسة بهذه الخاصة البرمجيات طريق عن عشوائية بطريقة الممتحنين الطلبة الكتيبات على
 .به الخاص الكتيب ورقم الطالب سماتحدد 
 :الدراسة استبانات : ثانًيا
   خرون آمولز و  أعده الذي ( TIMSS  (الفني التقرير في ورد كما استبانات أربعة هناك

:(Mullis and other:178)   
 واألكاديمية األسرية الخلفية حول معلومات توفر استبانة وهي : الطالب استبانة 

 من والعلوم الرياضيات لمعلمي الصفية والممارسات وطموحاتهم واتجاهاتهم للطلبة،
 .الطلبة نظر وجهة

 للمعلم استبانه : 
 والممارسات ةيميواألكاد العلمية بالخلفيات فقراتها وتتعلق: الرياضيات معلم استبانة .أ 

 اختير الذي الفصل معلم عليها ليجيب الرياضيات معلمي واتجاهات التدريسية
 .العينة ضمن

 والممارسات واألكاديمية العلمية بالخلفيات فقراتها وتتعلق: العلوم معلم استبانة .ب 
 ضمن اختير الذي الفصل معلم عليها ليجيب العلوم معلمي واتجاهات التدريسية
 .العينة
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 التدريسية والهيئة المدرسية البيئة عن بمعلومات فقراتها وتتعلق: المدرسة انةاستب 
 ،العاملين تطوير وبرامج ،المادية واإلمكانيات ،الدراسية والبرامج ،والمنهاج ،والطلبة
 في المشاركة المتوسطة المدارس مديرو عليها ويجيب ،مع  المجتمع المدرسة وعالقات
 . الدراسة

 الدول مناهج حول المعلومات جمع إلى ةاالستبانه هذ هدفتو : المنهج ةاستبان 
 التدريسية والممارسات تدريسها وزمن للطالب تدريسها يتم التي والموضوعات المشاركة
 .المستهدف المنهج في المختصين للمشرفين ةموجه ةاالستبان ةوهذ التقويم، وأساليب

 :(TIMSS) اساتر سلسلة د مميزات
كيامانش ت كما بينها من الدارسا رهايعن غ(TIMSS)  دراسات زيميإن ما 

(Kiamanesh,2004:159)  إجراءاتها، من  جميعفي   والموضوعيةأنها تتصف بالجودة
 :لييذلك من خالل ما  تضحيو  ،نهايتهاحتى  تهايبدا
 تعتمد دراسات (TIMSS) في تضمينها تميسالمهارات التي  تحديدفي  دولية رييعلى معا 

 اتيالرياضج مناه جميعمتضمنة في  غالبيتهاوبالتالي تكون تلك المهارات في  االختبارات،
 للدول المشاركة. والعلوم

  التربوي التحصيلم ييلتق الدوليةتضم المنظمة (IEA ) التي هي الجهة المشرفة على سلسلة
وعلم النفس في  والتقويم والقياسمن خبراء المناهج  كبيرة، مجموعة (TIMSS)دراسات 

 .جودة تلك الدراسة لتحسينتناقش الفرص الممكنة  دوريةالم، وهؤالء لهم لقاءات الع
  :زاتيإلى هذه المم ((Rodriguez,2004:4زو رودر  فيضيو 
 تعتمد دراسات TIMSS)) القياسأداة  ريتغفال  ريالتغ سيتقإذا أردت أن  ،على قاعدة ، 

     في التغير لقياس دقيقة يةإحصائ رييفهي تستخدم نماذج متكافئة وفق معا وبالتالي   
 السنوات المختلفة. عبر التحصيل

  للدول المختلفة بشكل مركزي  اإلحصائيةواستخراج المؤشرات  البيانات تحليل عمليةتتم
 .البياناتخالل مركز إدارة 

 هما: نيتأخر  نيميزت (2005:52)وآخرون  ،مطر فيضيو 
  نتائج الدراسة. تحليلفي  تساعد حديثة إحصائيةتوفر للدول المشاركة برامج 
  ومديري والمعلمينعن المناهج والطلبة  تحصيلية ريغ بياناتتوفر للدول المشاركة قواعد 

 ،المعلمين تدريب وتوجبه ،التربويةالدراسات  تطويراستخدامها في  بمكن ثيبح المدارس،
 . الوطنيةالمناهج  وتطوير

 أهمها: أساسية تامميز ( 2007:4مطر ) فيضيو 
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 لنوعيةكأحد المؤشرات المهمة  التحصيل مستويات قياسمن  مكنيبحثي  تصميم 
 .التربوية األنظمة مخرجات

  التي تمكن من التعرف على ةياقيالس المتغيراتبمجموعة من  التحصيل مستوياتربط 
 .والتعليمالتعلم  عمليات هايالتي حصلت ف السياقات

  مؤشرات  توفرمختلفة بما عبر سنوات  التحصيل مستوياتتوجهات  قياستمكن من
 كل أربع سنوات. التربويةالتطور الحاصل في مخرجات األنظمة  مدى عن

 لكل دولة مشاركة مصادر يوفرون (TIMSS)  على دراسة القائمينأن  ةللباحث تضحيو 
 وتحسين تطوير عمليةوالعلوم، والتي ستسهم في  اتيالرياضفي  التحصيلنتائج  لتحليل ثرية
 أنظمة نيببصفة عامة، ودراسة الفروق  التعليميبصفة خاصة، والنظام  مادتينالوتعلم  تعليم
على مستوى  اتيوالرياضوتعلم العلوم  تعليم نيتحسبغرض المساعدة على  الوطنية التعليم
 لتطويرالتي درسوها  والعلمية ةيالرياض المفاهيم جميع تطبيقالطلبة على  وتعويد العالم،
 أدائهم.

   ( TIMSS) : ختبار ا إجراء خطوات  
 آلية وفق سيري  ((TIMSS اختبار ( أن 65 2008:) عيش أبو أوضحت كما

 : التالية الخطوات في تمثلت (IEA)جرتها ت التي مشابهة للدراسات معيارية
 بمشاركة االنجليزية باللغة) واالستبانات االختبارات)الدراسة ألدوات تجريبية صورة إعداد 

 .دراسةلل الوطنيين المنسقين
 تعليمات وفق وذلك الدراسة، في المشاركة لبلدانا في األم اللغة إلى األدوات هذه ترجمة 

 مدربين ناويكون مستقالن، مختلفان فريقان بالترجمة يقوم الذي أن مراعاة مع محددة
 درجة في األصلية للنسخ مكافئة المترجمة النسخ تكون أن لمراعاة وذلك ،اً كافي تدريباً 

 بإرسال دولة كل تقوم ثم ومن صياغتهما، وتوحيد الترجمتين، تقارن ثم ومن الصعوبة،
 معها مرفق بهولندا، بأمستردام الدراسة على المشرفة الجهة مقر إلى المترجمة النسخ

 يتفق بما واالستبانات، األسئلة محتوى في المقترحة واإلضافات التغيرات توضح استمارات
 أو لألسئلة العلمي المحتوى في التغير هذا يؤثر ال يثبح بلد، لكل الثقافي السياق مع

 المترجمة للنسخ مدربين مراجعين بتكليف الدولي االتحاد يقوم ثم ومن صعوبتها، درجة
 االختبارات طباعة قبل الدولي االتحاد موافقة على الحصول ثم ومن ودقتها، كفاءتها من والتأكد

 . النهائي المسحي التقويم أو تجريبال مرحلة في سواء الطلبة، لجميع نسخها أو
  ًاألدوات هذه تكون بحيث للدراسة الرئيسة األدوات تعد التجريب، مرحلة نتائج على بناء 

 .االختبار كراسات في الفقرات من مجموعات في ةممصم
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 الوطني  المنسق يقوم(NRC) كل في واالستبانات االختبارات تطبيق على مشرفين بترشيح 
 المشرفين، هؤالء بجميع االجتماع ثم ومن المدرسة، خارج أو داخل من سواء مدرسة،
جراءاتها، الدراسة آليات على الطالعهم وذلك  على المشرف بدليل يزودهم ثم ومن وا 
  (10%) من مكونة عينة إلى مدققين الدولي االتحاد يرسل  ثم ومن االختبارات، تطبيق
 .المناسب بالشكل سةالدرا تطبيق سير من للتأكد المشاركة الدول من

 للدراسة  ) الرئيس المسح تنفيذ.(main survey 
 في باً مناس تأهيالً  المؤهلين المصححين من فريق لذلك أعد وقد التصحيح، بعملية القيام 

 الموضحة العملية هذه إجراءات على تدريبهم يتم أن بعد وذلك والعلوم، الرياضيات مادتي
 التحصيل لتقويم الدولية الرابطة قبل من لعمليةا لهذه أعد الذي المصححين دليل في

 (IEA ).التربوي 
 باستخدام وذلك الحاسوب، في البيانات جميع إدخال عملية التصحيح عملية تعقيب 

 للفريق تدريبية ورش عقد ويتم المشروع، على المشرفة الجهات قبل من معدة برمجيات
  .بالمهمة يقوم الذي

 معالجة مركز إلى بياناتها بإرسال جميعها المشاركة الدول تقوم :البيانات معالجة 
 ويتم األلمانية، هامبورج مدينة في ومقره DPC Data Processing Center)البيانات)
 خاللها من يمكن مشتركة مقاييس اشتقاق خاللها من يتم متقدمة، تحليل أساليب استخدام
  .والعلوم رياضياتال مبحثي في المشاركة الدول أداء متوسطات بين المقارنة

 قرارها ومراجعتها الدولية التقارير إعداد  . وا 
 النهائية النتائج إعالن. 

 
 :(TIMSSاالختبارات الدولية ودراسة )  :الثالث المحور

 .(PIRLS ): مشروع أوالً 
 (PISA).     الطةب  لتق    الدول  البفنلم  :ثلن ل  

 :( ( PISA, PIRLS, TIMSS الفرق بين

 ؟متى تعقد-
  تعقد دراسة(PISA )كل ثالث سنوات. 
  تعقد دراسة(PIRLS) .كل خمس سنوات 
 تعقد دراسة  (TIMSS) كل أربع سنوات. 
 مجال التركيز:-
 تركز دراسة  PISA) )على القراءة والرياضيات والعلوم. 
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  تركز دراسةPIRLS)) على مهارات القراءة. 
 ( تركز اختباراتTIMSS ).على مادتي الرياضيات والعلوم 
 أوجه الشبه واالختالف. بعض-

 تستخدم جميع االختبارات كراسات أسئلة غير موحدة وتوزع بشكل عشوائي على طلبة كل
 .اختبار

 :الفئات المستهدفة-
سنة في  (15)دولة على الطلبة البالغة أعمارهم  56))الذي تشارك فيه  (PISA) يعتمد اختبار •

 .التعليم والمدارس الخاصة العربيةالمستقلة ومدارس وزارة التربية و  المدارس
 على طلبة مستوى الصف الرابع في المدارس المستقلة ومدارس وزارة (PIRLS )يعتمد اختبار •

 .التربية والتعليم والمدارس العربية الخاصة
دولة عربية من بينها دولة  (15)دولة ، منها  (68)( الذي تشارك فيه TIMSS)يعتمد اختبار •

لصفين الرابع والثامن في المدارس المستقلة ومدارس وزارة التربية والتعليم طلبة ا قطر على
 .العربية والمدارس

دارة االختبارات–  :البنية األساسية وا 
أما االستبيانات فيتم إرسالها إلى مديري  ،في جميع الحاالت تبلل مدة االختبار ساعتين •

لهاتين الفئتين إضافة إلى و  (TIMSSو  (PIRLSوالمعلمين، بالنسبة الختباري المدارس
 .(PISAبالنسبة الختبار) أولياء األمور والطلبة

 باللغة العربية لطلبة المدارس المستقلة ومدارس وزارة التربية والتعليم (PISAيقدم اختبار) •
 أما ،والمدارس الخاصة العربية، في حين يقدم باللغة اإلنجليزية لطلبة المدارس الدولية

 .فيقدمان باللغة العربية (TIMSSو  (PIRLS اختبار
 

 (: (TIMSSنتائج الدراسة الدولية للعلوم والرياضياترابع: المحور ال
 :TIMSS)) في اختبارالعربية  مشاركة الدول

في نتائج هذه التجربة مقارنة مع الدول األخرى  قد لوحظ تأخر ترتيب الدول العربية عموماً 
فورا، تايوان، هونج كونج ، الواليات المتحدة، قبرص والتي برز منها بتفوق واضح كل من سنغا

 وغيرها.
، وبمشاركة دولة عربية (1995)في العام  TIMSS) ) حيث تم تطبيق الدراسة األولى من

، تم تنفيذ الدراسة بمشاركة ثالث دول عربية هي األردن،  (1999)وفي العام  ،واحدة هي الكويت
 وتونس، والمغرب.
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 (2003)تنفيذ دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم  ، تم2003))في العام 
( تموياًل لخمس منها وهي: مصر، ولبنان، UNDPوبمشاركة عشر دول عربية، قدم برنامج )

واليمن، وفلسطين، وسوريا؛ في حين شاركت كل من تونس، والمغرب، واألردن بمنح من البنك 
  .بتمويل خاص منها وشاركت كل من السعودية، والبحرين ،الدولي

، وبمشاركة أكثر من ((TIMSS, 2007بدأ تنفيذ الدراسة الدولية الرابعة  (2007)في العام 
دولة، منها خمس عشرة دولة عربية وهي: مصر، ولبنان، واليمن، وفلسطين، وسوريا،  (60)

 .، والكويتواألردن، والجزائر، وجيبوتي، وتونس، والمغرب، والسعودية، والبحرين، وقطر، وعمان
 مستوى أداء الدول العربية في الرياضيات:

وقد بينت نتائج الدراسات  أن المتوسط العربي لمستويات األداء في الرياضيات قد بلل 
عالمة، وقد عكس هذا المؤشر تدني  (467)عالمة مقارنة بالمتوسط الدولي الذي بلل  (393)

دني متوسط أداء جميع عينات طلبة الدول المتوسط العربي العام في الرياضيات والذي فسره ت
 العربية عن المتوسط الدولي.

وبالنسبة للفروق بين الجنسين، فقد أظهرت نتائج الدراسة للصف الثامن تقاربًا في متوسطات 
أداء الذكور واإلناث العرب في الرياضيات مع أفضلية بسيطة ألداء اإلناث، ولكنها غير دالة 

دولة الواحدة كان األداء لصالح اإلناث في كل من البحرين واألردن، إحصائيًا، وعلى مستوى ال
وكان لصالح الذكور في كل من لبنان والمغرب وتونس، وجاء األداء متقاربًا في كل من مصر، 

 .(2013،مطلق أبو) وسوريا، وفلسطين، والسعودية
اء الدولية، أن نسبة قليلة وقد كشفدت نتدائج الددراسة للصدف الثامدن فيدما يتعلدق بمستويات األد

 Advance%( من الطلبة العرب قد وصلوا إلى مستوى األداء المتقدم )1)جدًا لم تبلدل 
International Benchmarks( في حين لم يبلل ، )من الطلبة العرب مستوى األداء 45 )%

 مقبول.(، الذي يمثل الحد األدنى من األداء الLow International Benchmarksالمنخفض )
أما بالنسبة للصف الرابع، حيث شاركت ثالث دول عربية هي تونس والمغرب واليمن، كانت 
نتائج الرياضيات أسوأ من مثيلتها في الصف الثامن، فقد بلل متوسط األداء العربي لهذا الصف 

 عالمة للمتوسط الدولي، وقد كان أداء الذكور واإلناث في هذا (495)عالمة مقارنة بد  (321)
 الصف متقاربًا أيضًا مع أفضلية قليلة للذكور ولكنها غير دالة إحصائيًا.

(، فقد International Benchmarksأما فيما يتعلق باألداء وفق مستويات األداء الدولية )
تكررت النتيجة ذاتها مع الصف الثامن، وبصورة أكثر سوءًا، حيث بلغت نسبة الطلبة العرب الذين 

 .2011))أبو غلوة،(%76)األداء المنخفض لم يبلغوا مستوى 
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 علوم:مستوى أداء الدول العربية في ال
عالمة، مقارنة  (419)بينت النتائج كذلك أن المتوسط العربي لألداء في العلوم قد بلل 

عالمة. وقد عكس هذا المؤشر تدني المتوسط العربي العام في ( 474)بالمتوسط الدولي الذي بلل 
ورة أقل حّدة مما كانت عليه الحال في الرياضيات، فقد تجاوزت دولة عربية العلوم، ولكن بص

 واحدة )األردن( المتوسط الدولي بعالمة واحدة فقط.
وبالنسبة للفروق بين الجنسين، فقد أظهرت نتائج الدراسة بالنسبة للصف الثامن فرقًا دااًل 

م لصالح اإلناث، أما على مستوى إحصائيًا في متوسطات أداء الذكور واإلناث العرب في العلو 
 ،الدولة الواحدة، فقد جاءت الفروق لصالح اإلناث في كل من البحرين، واألردن، وفلسطين

والسعودية، وكان الفرق في األداء لصالح الذكور في كل من المغرب، وتونس. وكان الفرق غير 
 ، في كل من مصر ولبنان وسوريا.دال إحصائياً 

اسة بالنسبة للصف الثامن فيما يتعلق بمستويات األداء الدولية، أن وقد كشفت نتائج الدر 
 Advance%( من الطلبة العرب قد وصلوا إلى مستوى األداء المتقدم )1نسبة قليلة جدًا بلغت )

International Benchmarks( في حين لم يبلل )من الطلبة العرب مستوى األداء 41 )%
(، الذي يمثل الحد األدنى من األداء المقبول Low International Benchmarksالمنخفض )
 .(2013بو مطلق،أ)في العلوم

أما بالنسبة للصف الرابع، حيث شاركت ثالث دول عربية هي تونس والمغرب واليمن، فقد 
كانت نتائج العلوم أسوأ من مثيلتها في الصف الثامن، حيث بلل متوسط األداء العربي لهذا 

عالمة للمتوسط الدولي، وقد بلل الفرق بين متوسطي  (489)ة بد عالمة مقارن (289)الصف
 عالمات لصالح اإلناث، إال أن هذا الفرق غير دال إحصائيًا. (7)الذكور واإلناث في 

   
 : (TIMSSفي اختبار ) توجهات طلبة فلسطين في فئات العالمات في مبحث العلوم

( توزع benchmarks)ارية ربع عالمات قطع معيأ ,TIMSS) 2011)اعتمدت دراسة 
الطلبة بموجبها في مجموعة من الفئات وفق تمكنهم من مهارات العلوم والرياضيات، وهذه 

يبين  (1)، والجدول (625)والعالمة  ،(550)، والعالمة (475)والعالمة  ،((400العالمات هي
 نسب الطلبة في هذه الفئات : 
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 (1جدول)
 ((TIMSSالعالمات في مبحث العلوم في اختبار  في فئات  فلسطين نسب طلبة

 ((TIMSS, 2011 (TIMSS, 2007) (TIMSS, 2003)   الفئات       
 % 41 %46 % 34     نقطة 400قل منأ

 %  26 % 26 %30 475من  قلأو 400
 %  23 %19 % 26 550 قل من أو 475
 %  9 %  8 % 9 625قل من أو  550

 %1 %1 %1 625و يساوي أكثر أ
 420 404 435 متوسطات التحصيل

 
 :(  TIMSS, 2011)اختبار في فلسطيننتائج 
 نقطة على سلم  (450)طالب فلسطين في العلوم على متوسط تحصيل مقداره  حصل

وقد جاء طلبة فلسطين  (،(100 المعياري نحرافهااو (، 500)الحسابي  هاطمتوسعالمات 
دولة  (11)من بين  اً عربي (7)وفي المرتبة دولة  45) )من بين عالمياً ( (34في المرتبة 
 مشاركة .

  نقطة مقارنة بمتوسط  (16)ارتفع متوسط تحصيل طالب فلسطين في العلوم بمقدار
 .(2003)قل مما كان عليه في العام ألكنه  ال يزال  ((2007التحصيل في دراسة عام 

  وم والرياضيات.ناث عن الذكور في مبحثي العللى استمرار تفوق اإلإتشير النتائج 
  لي تفوق طلبة المدارس الخاصة على نظرائهم من طلبة مدارس الحكومة إتشير النتائج

وطلبة مدارس الوكالة في العلوم والرياضيات، فيما تقارب مستوى تحصيل مدارس الحكومة 
 والوكالة في كال المبحثين.

 لبة المحافظات تفوق طلبة مدارس المحافظات الشمالية في المبحثين على نظرائهم ط
ير بالذكر كان هذا الفارق واضح في مبحث العلوم وهذا يماثل ما كان عليه دوالج الجنوبية،

 .2007)) الحال في دراسة
 ناث في المرتبة ولى، في حين جاءت مدرسة اإلجاءت المدارس المختلطة في المرتبة األ

             المبحثين  وذلك في كال خيرة،الثانية، وجاءت مدرسة الذكور في المرتبة األ
 .(8-7 :2011)وزارة التربية والتعليم العالي، 
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   (TIMSS,2011) :    اختبار متطلبات 6-
صدار نسخة آخر (  هوTIMSS, 2011)اختبار يعد  موضوع الدولية الدراسة من وا 

 ه ءضو  في  (TIMSS) اختبار متطلبات بتحديد الباحثة قامت عليه وبناءن اآل لحد الدراسة
 تقويم يجرون عليه القائمين أن حيث المشروع، لتطبيقات تطوير أحدث على الحصول لضمان
 قائمة بناء تم ذلك ضوء وفي الالحقة، الدراسة تطبيق في منه لالستفادة دراسة كل مع شامل
 للصفوف  TIMSS))اختبار متطلبات وتتكون الحالية الدراسة في المشروع بمتطلبات معايير

(k8-5) حيث المعرفية، العمليات وبعد العلوم، محتوى بعد  :هما بعدين من العلوم لمادة األساس 
وعلم  ،(35%) حياء بنسبةوعلم األ 20%))رض بنسبة بعاد وهي علم األأربع أالمحتوى  بعد يضم

هذا مع التركيز علي العمليات العقلية وهي  ،(25%)وعلم الفيزياء بنسبة  ،(%20)بنسبة  الكيمياء 
 .(%25)، االستدالل بنسبة (%40)والتطبيق بنسبة  ،35%))بنسبة  المعرفة

البنية ( ، علم األرضء، علم الفيزياء، علم الكيمياءحياعلم األالمحتوى )مجاالت تشكل 
ن بعض مفاهيم هذه أال إرحلتين االبتدائية واالعدادية، ساسية لمحتوى مناهج العلوم بالماأل

لعلوم كمادة الدراسات خرى غير مادة اآفي مواد دراسية الت درس في مناهج بعض الدول االمج
طلق عليها مادة العلوم في أدمجت معا كمواد دراسية متصلة أن هذه المجاالت أ، كما االجتماعية

خر من الدول يدرس كل مجال من هذه المجاالت كوحدة متصلة، كثير من الدول، ولكن البعض اآل
حداث الربط العقلي المعرفي بين هذه إي المعلومات وعدم حداث تكرار فإمر الذي يترتب عليه األ

 المجاالت مما يحدث تفكك وتشتت معرفي للطالب .
وتندرج موضوعات كل مجال من المجاالت المعرفية بين الصفوف الدراسية من المفاهيم 

لى إ صوالً و  كثر تعمقاً بالمفاهيم المحسوسة األ في بداية الصف الرابع مروراً  قل تعمقاً المحسوسة األ
وذلك مراعاة للقدرات العقلية  ،ساسيالصف التاسع من مرحلة التعليم األالمفاهيم المجردة في نهاية 

 .(2009،العرجا  ) للتالميذ في هذه المرحلة العمرية
م ، علءحياعلم األوالتي تتكون من بعدين وهما: بعد المحتوى) (TIMSS)عند تحليل متطلبات 

                )المعرفة، التطبيق، االستدالل(. وبعد العمليات المعرفيةالبيئة(، و  علم األرض ،ء، علم الفيزياياءالكيم
 المعرفية :  بعادمن تلك األ بعدوفيما يلي عرض لكل 
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 البعد األول / بعد المحتوى، ويتكون من المجاالت التالية:
 :ءالفيزيا مجال علم/  المجال األول

، باإلنسانمواج، وبدراسة الظواهر الطبيعية المحيطة جسام واألحركة األ يهتم هذا المجال بدراسة
 لهذا المجال  الموضوعات منها:TIMSS) )اختباروقد حدد 

  تحدث للمادة التيالحاالت الفيزيائية والتغيرات. 
 نواع الطاقة ومصادرها وتحوالتها.أ 
 الحرارة ودرجة الحرارة.  
 الضوء. 
 الصوت والحركة االهتزازية.  
 . الكهربية والمغناطيسية 
 . القوى والحركة 

 أن الطلبة جميع ن علىإف األساس (5-8) المرحلة صفوف طلبة بها يقوم التي لألنشطة نتيجة
 العلوم محتوى معايير وحددت والطاقة، والقوة، والحركة وتغيراتها، المادة خواص في فهماً  ظهروا ي

من  كل في ورد كما المعايير، هذه وتضمنتها بالفيزياء المتعلقة الموضوعات بعض الفيزيائية
 :يلي كما وهي ترجمتها، تم ( والتي 176:  (2006وشينان والشايع ،( 75: 2005)الطناوي 

 
 : وتغيراتها المادة خواص ( أ)

 :التالية المعايير الموضوع هذا يتضمن
 على تعتمد وجميعها والذوبانية، الغليان درجةو  الكثافة، مثل مميزة صفة لها المادة 

 باستخدام األساسية المواد إلى يفصل مواد عدة من مزيج والخليط ،العينة كمية
 .له المميزة خواصه من أكثر أو خاصية

 مركبات( ( جديدة مواد لتكون أخرى مواد مع محددة بطرق كيميائياً  تتفاعل المواد 
 تتشابه كانت إذا فئات أو مجموعات إلى تصنف والمواد، ومختلفة جديدة بخواصو 
 .مجموعة تمثل المعادن فمثالً  التفاعل، طريقة في

 تتضمن والتي الطبيعية المعملية التفاعالت أثناء تنحل ال الكيميائية العناصر 
 ويوجد األحماض مع التفاعلو  ،الكهربائي للتيار التعرض أو بالحرارة معالجات

 من جزء هي التي مركبات إلنتاج مختلفة بطرق يتحد معروف عنصر من أكثر
 .معها نتعامل التي الحية وغير الحية المواد
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 :والقوة الحركة ) )ب
 :التالية المعايير الموضوع هذا يتضمن
 تقاس التي السرعة وكمية الحركة واتجاه الموضع بواسطة توصف أن يمكن ما جسم حركة 

 .البياني بالرسم وتمثل
 حالته من تغير لقوة يتعرض لم ما مستقيم وبخط ثابتة بسرعة الحركة في الجسم يستمر. 
 معتمدة البعض بعضها تلغي أو تعزز القوى هذه نإف قوة، من ألكثر يخضع الذي الجسم 

 حركة واتجاه سرعة في تغيرات تسبب سوف المتوازنة غير فالقوى ،ومقاديرها اتجاهها على
 .الجسم

 :الطاقة انتقال )ج(
 :التالية المعايير الموضوع هذا يتضمن

 والحركة الكهرباء والضوء، الحرارة مع تترافق وهي المواد عظملم خاصية هي الطاقة .7
 فهي مختلفة صور لها الطاقة ،للمواد الكيميائية والطبيعة واألنوية والصوت، الميكانيكية

 .أخرى إلى صوره من تتحول
 حتى الباردة األجسام إلى الساخنة األجسام من منتقلة متوقعة بطرق تنتقل الحرارة .2

 .الحراري( التوازن (الجسمين كال في حرارةال درجات تتساوى
 أو االمتصاص (االنكسار يتضمن والذي النفاذ بواسطة المادة مع يتفاعل الضوء .2

 يدخل أن يجب الجسم عن المنعكس الضوء فإن جسماً  ترى ولكي، االنعكاسو  التشتت
 .العين إلي

 وصوت، وضوء، ة،حرار  إلى الكهربية الطاقة لتحويل بطرق تزودنا الكهربائية الدوائر .3
 . الكيميائية وتغيرات

 .النظام خارج أو داخل الطاقة تنتقل النووية والتفاعالت الكيميائية التفاعالت معظم في .5
 إلىة صور  من تتحول للطاقة صور الكهرباء أو الميكانيكية الطاقة والضوء، الحرارة .6

 .أخرى
 الشمس، األرض سطح على التغيرات لعمل الالزمة للطاقة رئيسي مصدر هي الشمس .7

 األرض إلى يصل منه ضئيل جزء الضوء، انبعاث طريق عن طاقتها من جزء تفقد
 بأطوال ضوء هيئة علي األرض تصل الشمسية فالطاقة، الشمس من الطاقة ناقالً 
 . البنفسجية فوق واألشعة الحمراء تحت واألشعة المرئي الضوء يتضمن مختلفة موجية
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 لكيمياء : مجال علم ا /المجال الثاني
 اختبار يهتم هذا المجال بدراسة التغيرات والتفاعالت الكيمائية والحرارة للمواد، وقد حدد

TIMSS))  : لهذا المجال بعض الموضوعات منها 
 . تصنيف وتركيب المادة 
 خصائص المادة 
 التغير الكيميائي 
ا وصفاتها ن يكونوا قادرين على تصنيف المواد بناء على خصائصهأيجب على الطلبة   

لخصائصها الفيزيائية  ن هناك امكانية لتصنيف المواد في مجموعات تبعاً أوادراك  ،الفيزيائية
ومعرفة مكونات  ،وفقا لتركيبهاويفرقوا بين العناصر والمركبات والمخاليط ، والكيميائية المتشابهة

زيائي والتغير والفرق بين التغير الفي ،ويفهموا خصائص المواد ،المادة من ذرات وجزيئات
 ،وتشخيص التفاعالت الطاردة والماصة للحرارة ،وطرق حماية المادة من التغيرات ،الكيميائي
والتلطخ  ألتكون الصد لألكسجينن هناك حاجة أو  ،همية االكسجين في التفاعالتأومعرفة 
 .وميل مواد معروفة للتعرض لمثل تلك التفاعالت ،والحرق

 :اآلتي ويتضمنتركيبها  تصنيف المواد وتحديد / والً أ
و أيمكن رؤيتها  التيالصفات والخصائص الفيزيائية ساس أتصنيف ومقارنة مواد على  -7

و نقطة أ االنصهار قابلية الذوبان، و الكهربية،أالموصلية الحرارية  )الكثافة، أي قياسها
 .الخصائص المغناطيسية (، الغليان

  .يزيائية والكيميائية المتشابهةلخصائصها الف تصنيف المواد في مجموعات تبعاً  -2
  .تميزها عن الالفلزات التيخصائص المعادن )الفلزات( بين  تفريق  -2
 .تتكون منها التيوصف بنية مادة من حيث الجسيمات  -3
  
 : اآلتيخصائص المواد  ويتضمن  /ثانياً 

  .لى مركباتهاإوصف طرق فيزيائية لفصل المخاليط  .1
  .متفككة في المادة المذيبة وربط التركيز بحجم المحلوللا تعرف المحاليل من حيث المواد .2
  .وصف استعماالت وسلوكيات الماء بالنسبة لخواصه الفيزيائية .2
  .حماض والقواعدمقارنة خصائص األ .3
 : اآلتيالتغيرات الكيميائية ويتضمن  /ثالثا
  .التفريق بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي .7
  .ثناء التغير الكيميائيأتحافظ على حجمها ن الكتلة أالمالحظة على  .2
  .كسجين ضروري لعملية االحتراقاأل .2
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 : ءحيااأل مجال علم /المجال الثالث 
ائف الكائنات الحية والعالقات فيما بينها وكيفية تفاعلها مع يهتم هذا المجال بفهم طبيعة ووظ

بهذا  TIMSS))اختبارم هتيخرى، و أبعضها البعض من ناحية ومع البيئة المحيطة من ناحية 
لهذا  (TIMSS)اختبارهمية وارتباط بواقع التلميذ، وقد حدد ألما له من  كبيراً  المجال اهتماماً 

 :المجال بعض الموضوعات منها
 شكال وصفات وتصنيفات الكائنات الحيةأ.  
 . الخاليا ووظائفها 
 التطورات ودورات حياة الكائنات الحية.  
 . التكاثر والوراثة 
  ع والتكيف واالنتخاب الطبيعيالتنو.  
 نظمة الكونية )العالقات بين الكائنات الحية(األ.  
  لإلنسانالصحة العامة  . 
 الطلبة جميع على يجب نهإف األساس ((5-8المرحلة طلبة بها يقوم التي لألنشطة كنتيجة  

 الطناوي من كل في ورد كما رئيسة، معايير في حددت التي المفاهيم تطوير على قادرين يكونوا أن
 كما وهي ترجمتها، تم والتي(2011 : 61) ( وسعيد  465:  2010)( وزيتون  77: (2005

 :يلي
  ويتضمن اآلتي: الحية لألنظمة والوظيفة الشكل) أ (

 الشكل بين ما تكاملية طبيعة التنظيمية المستويات جميع وعلى الحية الكائنات ُتظهر .7
 :من كل الحية الكائنات في والوظيفة للشكل الهامة يةالتنظيم المستويات تشمل ،والوظيفة
 .البيئة واألنظمة الحي، الكائن العضوية، األجهزة األنسجة، األعضاء، الخاليا،

 الحية الكائنات من الكثير ،الخاليا وهي األساسية الحياة وحدات من الكائنات جميع تتكون .2
 .اإلنسان شملوت الخاليا عديدة حية كائنات وهناك الخلية وحيدة هي

 من المزيد تنتج وتنقسم تنمو فعندما الحياة، على للمحافظة عديدة بوظائف الخاليا تقوم .2
 الحيوية الطاقة توفير في الستخدامها الغذائية المواد الخاليا ُتدخل أن يتطلب وهذا ،الخاليا
 .الحي الكائن يحتاجها أو ذاتها الخاليا تحتاجها التي المواد ولتصنيع الخاليا لعمل الالزمة

 الخاليا وهذه محددة بوظائف المتخصصة الخاليا تقوم الخاليا عديدة الحية الكائنات في .3
 لبناء المختلفة األنسجة تتجمع ،تالعضال مثل نسيج مجتمعةً  وتمثل تتعاون المتخصصة

 شكل له واألعضاء واألنسجة الخاليا أنواع من نوع كل ،العضو تسمى كبرأ وظيفة وحدة
 . ككل الحي الكائن تخدم والتي ،المحددة الوظائف من وعةومجم مميز
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 الجهاز وتشمل ،البعض بعضها مع تتفاعل متعددة أجهزة على اإلنسان جسم يحتوى .5
 عن المسئول العصبي والجهاز والعضلي والبولي والدوري والتناسلي والتنفسي الهضمي
 .األمراض من للحماية المناعي الجهاز وكذلك ،والتنسيق للتحكم

 األمراض بعض، الحي الكائن وظيفة أو شكل في انهيار حالة نهأ المرض يعتبر يمكن .6
 من الناتج التلف إلى يعود بعضها و الحي، للكائن الحيوي النظام في داخلي فشل إلى تعود

 .أخرى حية كائنات من بالعدوى اإلصابة
 ويتضمن اآلتي: والوراثة التكاثر ب( (

 األبد، إلى الحي الكائن يعيش ال حيث الحية الكائنات جميع سمات من سمة التكاثر يعتبر .7
 الكائنات بعض تتكاثر ،الحية الكائنات من النوع الستمرارية أساسية وسيلة التكاثر ويعتبر
جنسية  بطريقة األخرى الكائنات تتكاثر بينما) تزاوجيه- ال (جنسية- ال بطريقة الحية

 ).تزاوجيه)
 الذكور ينتج بينما البويضات اإلناث تنتج اإلنسان فيها بما الحية الكائنات من الكثير في .2

 في اللقا  وحبوب البويضات تنتج حيث جنسياً  أيضاً  النباتات تتكاثر ،المنوية الحيوانات
 الحية الكائنات ،جديد نبات لتكوين بالبويضات اللقا  حبوب وتتحد الزهرية للنباتات الزهرة
 أن حيث األبوين حدأ من مطابقة نسخة تكون أن نيمك ال الجنسي التكاثر من الناتجة
 الحيوان خالل من) واألم األب )األبويين كال من الوراثة الصفات تلقى الجديد الحي الكائن
 .األم من والبويضة األب من المنوي

 وتعرف ،الوراثية المعلومات من مجموعة خالل من المظهرية الحي الكائن صفات تتحدد .2
 .خرإلى آ جيل من الوراثية المعلومات هذه انتقال دراسة بأنها الوراثة

 الوراثية المعلومات على خلية كل في الكروموسومات على الموجودة الجينات تحتوى .3
 المورثة الصفة ،الوراثية المعلومات هذه من واحدة جين كل ويحمل الحي، بالكائن الخاصة

 أن يمكن واحد جين أن كما الجينات، من أكثر أو واحد يحددها أن يمكن الحي الكائن في
 من أالف عدة على اإلنسان خلية تحتوى ،الحي الكائن في صفة من أكثر على يؤثر

 .الجينات
 الصفات هذه بعض ظهور الصفات، من مجموعة خالل من الحي الكائن مالمح تحدد .5

 .البيئة مع التفاعل نتيجة وبعضها مطلق بشكل) الجينات) المورثة العوامل إلى يعود
 ويتضمن اآلتي:  والسلوك التنظيم( ج)

 قادرة تكون أن متغيرة خارجية بيئة ظروف في تعيش التي الحية الكائنات جميع على يجب .7
 على المحافظة وكذلك التكاثر، النمو، مواردها، واستخدام على الغذاء، الحصول على

 .مستقرة داخلية ظروف
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 النشاطات وتغير البيئة تلك اراستشع الحي للكائن الداخلية البيئة تنظيم عملية تشمل .2
 .للحياة والضروري الالزم الحد ضمن الظروف على للمحافظة الفسيولوجية والوظائف

 أو الداخلية المؤثرات مع الحي الكائن تفاعل أو االستجابة نماذج حدأ هو السلوك يعتبر .2
 كثيرة وياتمست على والتواصل التنسيق إلى تحتاج السلوكية فاالستجابة، الخارجية البيئية
 وتعرف ،ككل الحي والكائن العضوية، األجهزة الخاليا، وتشمل الحي الكائن داخل

 بالخبرة وأخرى بالوراثة جزئيا المحددة األفعال من مجموعة أنها على السلوكية االستجابة
 .المكتسبة والتجربة

 الحي كائنال حركة وتعتمد المحيطة، بيئته مع تأقلمه خالل من الحي الكائن سلوك يتطور .3
 .التطوري تاريخه على المخاطر مع وتعامله وتكاثره هءغذا على حصوله وطريقة

 ويتضمن اآلتي: البيئية واألنظمة المجتمعات (د)
 فترة في معين مكان في يعيشون الذين ) النوع)الحي الكائن أفراد جميع من المجتمع يتكون .7

 باإلضافة البعض بعضها مع عيشت التي المختلفة المجتمعات تمثل بينما ،محددة زمنية
 .البيئي بالنظام يسمي ما جميعاً  تمثل معها تتفاعل التي) حيةال غير (الفيزيائية العوامل إلى

 فتعتبر تؤديها، التي للوظيفية تبعاً  البيئي النظام في الحية الكائنات مجتمعات تصنف .2
 بإنتاج يقومون أنهم حيث البيئي النظام في المنتجون من الدقيقة الكائنات وبعض النباتات
 يحصلون ألنهم المستهلكات من يعتبرو الحيوانية المملكة وكذلك اإلنسان بينما ،غذائهم
 األساس في وهي المحلالت مجموعة أما ،أخرى حية كائنات أكل خالل من غذائهم على

 في ةالغذائي الشبكة وتمثل ،الميتة والكائنات الفضالت على تتغذى فهي والفطريات البكتريا
 .الحالة والكائنات المستهلكة والكائنات المنتجة الكائنات بين ما العالقة البيئي النظام

 إلى الطاقة تدخل حيث البيئية، األنظمة في للطاقة الرئيسي المصدر الشمس ضوء يعتبر .2
 في الضوئي التمثيل عملية بواسطة تحول ثم شمسية أشعة شكل على البيئي النظام

 الشبكة خالل من خرآ إلى كائن من تنتقل والتي كيميائية طاقة إلى المنتجة الكائنات
 .الغذائية

 الطبيعية المصادر على تواجدها دعم البيئي النظام يستطيع التي الحية الكائنات عدد يعتمد .3
 والمياه الضوء كمية وتشمل البيئي النظام في المتوفرة حيويةال غير والعناصر ،الحيوية
 في اإلنسان فيها بما الحية الكائنات أعداد تتزايد ،التربة تركيبو  الحرارة درجات ومدى
، واألمراض االفتراس وغياب الالزمة حيويةال وغير الحيوية العوامل توفر عند البيئي النظام
 االفتراس، و المناخية التغيرات مثل األخرى العوامل إلى إضافة المصادر شح تعتبر بينما
 .البيئي النظام في معيشتها أماكن في الحية الكائنات عاتمجتم لنمو المحددة العوامل من
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 ويتضمن اآلتي: الحية الكائنات وتأقلم الحيوي التنوع  ))ه
 فعلى ،والدقيقة والنباتية الحيوانية الحية الكائنات من الماليين األرض سطح على يعيش .7

 من تتشابه أنها الإ مظهرها في التشابه عديمة تبدو المختلفة الحية األنواع أن من الرغم
 مستوى على التشابهات تظهر حيث ،الداخلي والتركيبي الهيكلي محتواها تحليل خالل
 .الحيوية أو البيوكيميائية ياتلالعم

 عبر تدريجي تطوري مسار خالل من األفراد بين التنوع مصدر البيولوجي التطور يعتبر .2
 خالل من والمتميزة  الفريدة اتهاصف من الكثير الحية الكائنات وتكتسب كما ،كثيرة أجيال

 يشملو  ،المجتمعات في الطبيعية التباينات انتقاء تشمل والتي البيولوجية التأقلم عمليات
 المتأقلمات هذه ،الوظيفة أو السلوك أو التركيب أو الشكل في تغيرات البيولوجي التأقلم
 .صعبة بيئية ظروف في والتكاثر البقاء على تساعد

 عن الناتجة الصفات وتكون ،البيئية التغيرات تحدث عندما الحية ألنواعا انقراض يحدث .2
 األحافير من الدالئل وتشير ،والتكاثر النوع على للحفاظ كافية غير البيولوجي التأقلم

 الحية لألنواع االنقراض برتويع ،الحية الكائنات من كثيرة أنواع انقراض إلى الجيولوجية
 انقرضت قد األرض على سابقاً  عاشت التي الحية الكائنات من الكثير أن حيث عامة حالة
 .الحالي وقتنا في موجودة وغير
 : والفضاء األرض مجال علم/ المجال الرابع 

رضية، وعالقة والكونية واأل ةيالجيولوجرض والتغيرات يهتم هذا المجال بدراسة سطح األ
 ربعة فروع هي : أى لإرض رض ومكانها في المجموعة الشمسية، ويقسم علم األاأل

  .علم المحيطاتو  ،علم الفضاء، وعلم الهيدرولوجي، و االجيولوجيعلم 
 بعض الموضوعات وهي : (TIMSS)اختبارخذ أوقد 

 الغالف الحيوي، الغالف المائي ،رض وخواصها الفيزيائية ) الغالف اليابستركيب األ ،
 .(الغالف الجوي

 الدورات والتاريخ. ،ضر عمليات األ 
 ي المجموعة الشمسية والكون.رض فاأل 

خرى غير أن بعض هذه الموضوعات تم تناولها في بعض الدول في مواد دراسية أويالحظ 
 محتوى يضم، حيث رض يتم تناوله في مادة الجغرافيا وليس العلومكموضوع تركيب األ مادة العلوم،

 والمجموعة واألرض األرض، وتاريخ األرض، نظام تركيب األساس ( 5-8المرحلة ) لهذه العلوم
(  :81  (2005من الطناوي كل في ورد والتي والمفاهيم، الموضوعات تحتها تندرج حيث الشمسية،
 :يلي كما ترجمتها تم والتي (65:2011) ( وسعيد181:  (2006وشينان  والشايع
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 ويتضمن اآلتي: األرضي النظام بنية )أ (
 واللب األرض وستار األرضية رةالقش ،يزوسفيراأل طبقة من تتكون األرضية الكرة .7

 .الداخلي واللب الخارجي
 في البعض لبعضها بالنسبة تتحرك ومحيطية قارية صفائح عن عبارة األرضية القشرة .2

 الرئيسة الجيولوجية األحداث ،األرض ستار تحرك فينتج ،السنة في سنتيمترات معدل
 هذه تحرك بسبب تحدث الللجب البانية والحركات البركانية االنفجاراتو  الزالزل مثل

 .الصفائح
 تشمل البناء فعمليات ،والهدم البناء عمليات نتيجة هي األرض لسطح المختلفة األشكال .2

 والتعرية التجوية عمليات تشمل الهدم عمليات بينما ، والترسيب والبراكين القشرة تشوهات
 .الزالزل وكذلك

 .الطبيعة في الصخور بدورة وصفها يمكن األرضية للقشرة تحدث التي التغيرات بعض .3
 فتات عنها تنتج تجوية لها يحدث األرض سطح على المتكثفة القديمة الصخور أن حيث .5

 على تعمل أخرى رسوبيات فوقه تتراكم ثم يتجمع والذي ،األحجام مختلف صخري
 أخرى مرة ترفع الصخور هذه ،جديدة صخور مكونة تبلوره إعادة أو تسخينه أو ضغطه
 األرضية للقشرة المكونة ألوا  أو الصفائح تحرك التي القوى نتيجة ضاألر  سطح على

 في الصخر بدورة يسمى ما وهذا جديد من العملية وتبدأ ،األرض سطح على وتتكثف
 .الطبيعة

 ،دفنها بعد والحيوانات النباتات من تتكون عضوية ومواد صخري فتات من التربة تتكون .6
 .مختلف ونسيج كيميائي تركيب ذات طبقات هيئة على التربة تتواجد عادة

 والمحيطات األرضية القشرة عبر تتوزع األرضية القشرة سطح معظم تغطي التي المياه .7
 سطح من تتبخر فالمياه ،)الطبيعة في المياه دورة (باسم يعرف فيما الجوي والغالف

 هيئة على السحب هذه من تتساقط والتي السحب، مكونة أعلى إلى وترتفع ألرضا
 أو المحيطات أو البحار أو البحيرات في تتجمع والتي األرض سطح على وثلوج طارأم

 .الجوفية بالمياه يعرف ما مكونة األرض باطن الى تتسرب أو التربة
 إلى المذابة المواد هذه تنقل ثم خاللها من تمر التي والصخور المعادن تذيب المياه .8

 .والمحيطات البحار
   تكون التي الغازات وبقية واألوكسجين النيتروجين من طخلي عن عبارة الجوي الغالف .4

 .المختلفة المستويات في خاصة صفات له الجوي فالغالف، الماء بخار
 على تؤثر التي وهي األرض، سطح على الموجودة المياه تبخر نتيجة تتكون السحب .74

 .والجو المناخ تغير
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 أساسي تأثير لها فالمحيطات المحلي، المناخ على يؤثر الجوي للغالف العام النظام .77
 سطح على المياه من األكبر الجزء علي تحوي المحيطات ألن وذلك المناخ، على

 .األرض
 مكونات على التأثير ذلك ويتضمن األرض، نظام في دور تلعب الحية الكائنات .72

نتاج الجوي، الغالف  .الصخور على الجوي التأثير في والمساهمة الصخور بعض وا 
 ويتضمن اآلتي: ألرضا تاريخ  ) ب)

 الغالف مكونات في والتغير األلوا  وحركة التعرية تشمل والتي اليوم تحدث التي العمليات .7
  أيضاً  األرض تاريخ ،الماضي في تحدث كانت التي بالعمليات شبيهة عمليات هي الجوي
 .باألرض واصطدامها المذنبات أو الكواكب تأثير : مثل العرضية بالكوارث متأثر

 .الزمن عبر والبيئة الحياة ظروف تغير كيفية عن هامة أدلة قدمت افيراألح .2
 ويتضمن اآلتي: الشمسي النظام في األرض (ج) 

 القمر يشمل والذي الشمسي النظام في الشمس عن يبعد الذي الثالث الكوكب هي األرض .7
 الكويكبات : مثل الصغيرة األجسام وبعض وأقمارها، أخرى كواكب وثمانية والشمس
  .الشمسية المجموعة في واألكبر المركزي الجسم يعتبر فالشمس، والمذنبات

 وهذه ،بها التنبؤ يمكن منتظمة حركة في الشمسية المجموعة في الموجودة األجسام معظم .2
 .الكسوف وظاهرة القمر وأوجه والسنة اليوم :مثل الظواهر بعض تفسر الحركات

 نظام في الحركة وتحكم الشمس حول مدارها في الكواكب تبقي التي القوة هي الجاذبية .2
 ظاهرة وتفسر األرض سطح علي ثابتين تبقينا التي هي فالجاذبية ،الشمسية المجموعة

 . والجزر المد
 سطح على الموجودة الطبيعية الظواهر ولكل للطاقة الرئيس المصدر تعتبر الشمس .3

 تحدث السنة ففصول، مياهال ودورة المحيطات وحركة والريا ، النباتات نمو :مثل األرض
 دوران لميل والناتجة األرض إلي تصل التي الشمسية الطاقة مقدار في التباين نتيجة

 .محور حول األرض
 

 مجال علم البيئة :/ المجال الخامس
ؤثر على البيئة من تغيرات، ويعتبر ييهتم هذا المجال بدراسة الظواهر والموارد البيئية وما 

لهذا المجال  (TIMSS)اختبارتهتم بالواقع والحياة، وقد حدد  التيالتطبيقية  علم البيئة من العلوم
 بعض الموضوعات منها : 

 التغيرات السكانية.  
 الموارد البيئية.  
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 التغيرات البيئية وملوثاتها.  
 التغيرات السكانية ويتضمن اآلتي: .أ 
دت أ التيسباب النسان، واألالصحة علي السكان والزيادة السكانية، والمخاوف التي تواجه ا تأثير

  .الي زيادة عدد السكان
 الموارد البيئية ويتضمن اآلتي: .ب 

 وتأثير، خطار الناتجة عنهاضرارها، واألأو هميتها لإلنسان أوارد البيئية و ميتضمن هذا المجال ال
  .التقدم التكنولوجي عليها

 التغيرات البيئية وملوثاتها ويتضمن اآلتي: .ج 
ضرار الناتجة عن هذه التغيرات علي االنسان، األ تأثيرنذ ماليين السنين، التغيرات التي حدثت م

 هذه التغيرات )السلبيات وااليجابيات(.
 للعلوم : ) العمليات العقلية (المجال المعرفي / البعد الثاني

ن مادة العلوم عبارة عن مجموعة من ( بفكرة مفادها أTIMSS) اختبار ن عليو يؤمن القائم
 إلكسابهم ،جل تعلم الطالب الكثيرة من الخصائص عن العالم المحيطأتستخدم من  تيالالعمليات 

يحصلون عليها في مواقف حياتية مختلفة، وقد اشتمل  التيالقدرة على تطبيق مجموعة من المعارف 
مجال العمليات المعرفية على ثالثة مجاالت فرعية تحدد مجموعة السلوكيات المتوقعة من الطالب 

  :مع محتوى العلوم، وهذه المجاالت هي وتفاعلهمتراكهم خالل اش
  مجال المعرفة الواقعية للعلوم Factual knowledge 
  التطبيقمجال Conceptual  
  مجال االستدالل والتحليلReasoning and Analysis  

  :وفيما يلي عرض لكل مجال من تلك المجاالت
 

 (:Factual K knowledgeمجال المعرفة الواقعية ) 
ى الطالب ديهتم هذا المجال ببناء القاعدة المعرفية المتعلقة بالحقائق العلمية الواقعية ل

كسابهم القدرة على المشاركة في النشاطات المعرفية المختلفة، وقد حدد إجل أوذلك من 
كساب الطالب القدرة على إعدة عناصر لتنمية وبناء هذه القاعدة المعرفية وهي  TIMSS))اختبار

  .جراءاتدوات واإليستخدم األ ،يعرف ،جهزةشياء واأليصف األ ،يدرك )يستدعي( نأ
 
  :(Conceptual)  التطبيقمجال 

يجاد صلة بين ا  عرفه ويالحظه، و يب القدرة على فهم وتفسير ما الالط بإكسابيهتم هذا المجال 
الفهم ال يقاس  خر مجرد، وهذاما هو مالحظ وما يتعلمه من مفاهيم علمية بعضها محسوس واآل
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مهام محددة تتناسب مع قدراته العقلية ومراحله  بأداءمباشرة ولكنه يظهر من خالل قيام الطالب 
عدة عناصر لتنمية قدرة الطالب على الفهم والتفسير من  TIMSS))اختبارالعمرية، وقد حدد 

  :نأعلى  كسابه القدرةإخالل 
يفسر، ، جع الشي ألصله، يوجد الحلول، يطبق المعلومات، ينسب وير يرسمبأمثلة، يوضح 

                   يستنبط.  يستخرج،  يقارن، يشر ، يصنف، 
 

  :(Reasoning and Analysisمجال االستدالل والتحليل ) 
 ىتالحداث جدال عقلي لحل المشكالت أالطالب القدرة على  بإكسابيهتم هذا المجال 

كسابهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب، إ، وكذلك لى نتائج يمكن تطبيقهاإتواجههم والوصول 
لتنمية قدرة الطالب على االستدالل  (TIMSS)اختباروذلك من خالل عدة عناصر حددها 

 ن :أكسابه القدرة على إوالتحليل من خالل 
 ،ايجمع البيانات ويحللهم ، يقي ، أيتنب ،يفترض، يعمم النتائج ،يعلل ،لي نتائجإ يتوصل، سقيي ،يحلل

 ،اتنالقيام بجمع وتمثيل البيا، القيام بعمل تصميم تجريبي لكل فرض، يقوم بعمل تركيبات وتكامالت
  .لى النتائج وتفسيرهاإالتوصل  ،القيام بتحليل وتفسير البيانات

على  لديه القدرة ف ،التلميذى علتؤكد  (TIMSS)اختبارن مجاالت أومما تقدم يمكن القول ب
تكاري والمهارات الالزمة للتطبيق، ولحل المشكالت واتخاذ القرارات ليكتسب بالمعرفة والفهم اإل

   .القدرة على الثقة بالنفس لتنمية مجتمعه وعالمه
العمليات  د(، حيث شملت بعد المحتوى وبع1في ملحق رقم ) (TIMSS)وتم وضع متطلبات 

  .المعرفية
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 الدراسة إجراءات
 تمهيد :

دوات أطبقت عليها  التيوللمجتمع، والعينة  لمنهج الدراسة، يتناول هذا الفصل وصفاً 
 اةأد صدق وثبات من التحقق كيفية بيانو  األدوات، هذه إعداد في اتبعت التي الدراسة، واإلجراءات

 استخدمت التي باألساليب اإلحصائية تعريفاً  يتضمن كما للدراسة، التنفيذية والخطوات الدراسة،
  :للعناصر السابقة تفصيلياً  وفيما يلي وصفاً  النتائج واستخراج البيانات، لتحليل
 :الدراسة منهج

( 247 : 1999خدرون )آعبيددات و  هويعرفدالباحثدة المدنهج الوصدفي التحليلدي،  تسدتخدما 
 دقيقداً  هتم بوصفها وصدفاً ينه المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي موجودة في الواقع، و أب

 (5-8)وذلددددك  لتحليددددل محتددددوى كتددددب العلددددوم للصددددفوف ،كميدددداً  و تعبيددددراً أ كيفيدددداً  ويعبددددر عنهددددا تعبيددددراً 
 .( (TIMSSاختبارفي فلسطين، في ضوء  ياألساس

، سدلوب تحليدل المحتدوىأسدة باسدتخدام ث قامت الباحثدة بجمدع المعلومدات مدن عيندة الدراحي
 أن  84): 2004، حيدث يؤكدد طعيمدة )ثم قامت بتحليل وتفسير هذه المعلومات، وعدرض نتائجهدا

 هدذه توافدق بشدأن حكم إصدار بهدف الدراسية، المقررات تحليل في يستخدم المحتوى تحليل أسلوب
 دراسي منهج أي بها يلتزم أن ينبغي والتي ،الدراسية للمناهج العامة المعايير مع سيةالدرا المقررات

 .عام بوجه
 

  مجتمع الدراسة:
 العلدوم باكتد محتدوى فدي المتضدمنة الموضدوعات بجميدع الحاليدة الدراسدة مجتمدع تمثدل
  يالدراسدد العددام فددي المطبددق فلسددطينفددي ول والثدداني ( )الجددزء األ يساسدد( األ(5-8للصددفوف 

 م.2014-2013
 

 :الدراسة عينة
 كتب محتوى في الموضوعات جميع يتضمن الذي الدراسة مجتمع من الدراسة عينة تكونت

 . فلسطينفي  ياألساس (5-8) الصفوف  طلبة على المقرر العلوم،
 

  دوات الدراسة:أ
تحليل محتوى داة  أ ببناء الباحثة قامت تساؤالتها عن ولإلجابة الحالية الدراسة أهداف لتحقيق

 استخدمتحيث ، (TIMSS, 2011)متطلبات في ضوء  يساساأل (5-8)كتب العلوم للصفوف
 المحتوى، تحليل أداة ياألساس(5-8)  الصفوف على المقرر العلوم كتب محتوى لتحليل الدراسة
                                 تضمنها المتوقع (TIMSS,2011) تطلباتلم بعديناشتملت على  والتي
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 وفئاته، التحليل وحدة التحليل، عينة التحليل، عملية من الهدف على اشتملت كذلك الكتب، في 
متطلبات  رتكرا معدالت لرصد قائمة تضمنت كما التحليل، عملية ضوابط التسجيل، وحدة

TIMSS))  الدراسية الخطوات متبعة األداة هذه ببناء الباحثة قامت وقد الكتب في بأبعادها 
 :ليةالتا
 :TIMSS))متطلبات   قائمة بناء

 فك  المجكلل هكذا فك  والبحك  اإلطالع خالل م  ( (TIMSS,2011متطلبات  قلئم  بنل  ت  

 : التالية المصلدف
  تدم الحصدول علدى متطلبدات(TIMSS, 2011 )  قبكل مك  المعتمكدة الموضكوعل  مك 

 لةطةب  التفبوي التحص ل لتق    الدول   الجمع  
 The International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement,(IEA).   

 http://timss.bc.edu/timss2011/frameworks.html  للتفون اإل الموقع عة المتوفرة 
 موسى  كدراسة الموضوع بهذا المرتبطة التربوي واألدب التربوية والبحوث الدراسات

 وعة ه( (2010(، ودراسة الجهوري والخروصي (2007 وآخفو  عبدالسال  ودفاس  (،(2012

 وللمل أسلس  بشلل اعتمد  الت   (TIMSS)  م  متطةبل  األول   بصوفتهل القلئم  تلون 

 و نقس  العةو  محتو  بعد : همل بعد    ضم    العةو  لملدة ( (TIMSS, 2011متطلبات  عة 

، حيث (رضالكيمياء، وعلم األعلم فيزياء، و العلم و    األح ل عة ) ه ربعة مجاالت فرعية، أ إل 
تم دمج البعد الخامس علم البيئة ضمن علم األرض وعلم األحياء، وذلك لعدم توافر مجال منفصل 

 المعفف  ) :ه  ففع   مجلال  ثالث  إل   نقس  المعفف   العمة ل  وبعد ،له في الكتاب المدرسي

 .(واالستدالل التطب ق 
 

 :القائمة ضبط 
 المحكمدين مدن مجموعدة علدى  (TIMSS,2011)لقائمدة متطلبدات  األوليدة الصدورة ضعدر  تدم
 وقدد ،فقراتهدا وصدياغة شدموليتها ومددى  ،القائمدة مفدردات حدول الدرأي إلبدداء وذلدك  ،(2ملحدق )
 المتعلقدة العبدارات بعدض تعدديل تدم فقدد التعدديالت، بعدض إجدراء علدى التحكديم عمليدة تأسدفر 

 نظدراً  متطلبدات أخدرى  بإضدافة أحدد يشدر ولدم المحكمدين، غالبية آراء ءضو  في والترجمة بالصياغة
 ( IEA).التربوي  التحصيل لتقييم الدولية الجمعية قبل من المتطلبات معدة هذه نأل

التددى (  و 1رقدم ) ملحدق فددي حيدث تكوندت قائمددة  المتطلبدات فدي صددورتها النهائيدة الموضددحة
 : هما بعدين من تكونت
      اً متطلبد ( 100)ويندرج تحته ( متطلب رئيسي  19) على ويشتمل : ومالعل محتوى بعد 1- 
 : هي مجاالت ربعةأإلى  وينقسم ،اً عير ف     
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 ل  ففع  ل  متطةب( 30)و ندفج تحته   فئ س  متطلبات (6) على ويشتمل األحياء مجال. 

 ( متطلبدددات رئيسدددة  و 3مجدددال علدددم الكيميددداء ويشدددتمل علدددى ) اً ( متطلبددد14)ينددددرج تحتددده 
 .اً فرعي

 ( متطلبات رئيسة  6مجال علم الفيزياء ويشتمل على ) اً فرعي اً ( متطلب32)ويندرج تحته. 
 اً ( متطلبد24)وينددرج تحتده ات رئيسدة  متطلبد ( 4) علدى ويشدتمل األرض علدم مجدال 

 .اً فرعي
      اً متطلبد(40)  ويندرج تحته( متطلب رئيسي 19)على  ويشتمل : المعرفية العمليات بعد 2- 
 : هيو   مجاالت ثالثة إلى وينقسم ،اً فرعي    

  ل  ففع  متطةبل   7))و ندفج تحته  ل  فئ س  متطةب (5) عة  و شتمل المعفف. 

 ففع ل   ل  متطةب( 8)و ندفج تحته  تطةبل  فئ س  م (6) عة  و شتمل التطب ق.  

 ل  ففع  متطةبل  ( 25)و ندفج تحته متطةبل  فئ س   (8) عة  و شتمل االستدالل. 

 : ه و  الخطوا  م  مجموع  وفق المحتو  تحة ل أداة إعداد عمة   لف س

 :التحليل من الهدف تحديد .1

 المعددة القائمدة وفدق (TIMSS,2011) تدوافر متطلبدات مددى لتحديدد التحليل عملية تهدف
  .فلسطين في ي( األساس  5-8الصفوف من ) طلبة على رالمقر  العلوم منهج في محتوى ،مسبقاً 

 :التحليل ةعين تحديد .2

  للصدفوف العلدوم كتدب فدي المتضدمنة الدراسدية الموضدوعات بجميدع التحليدل عيندة تمثلدت
 الكتدب وحددات انظدر،   2013-2014الدراسدي  للعدام فلسدطين والمطبدق فدي ياألساسد (8-5)

 .4)ملحق رقم) في التحليل موضع

 

 :التحليل اتئف تحديد .3
 تتمثدل  ببعدد (   التديTIMSSتطلبدات )م قائمدة هدي الدراسدة هدذه فدي التحليدل فئدات تعتبر
 . ضوئها في) الدراسة كتب )عينةال تحليل تم والتي ،اً سابق المعدة المعرفية العمليات المحتوى  وبعد

 :التحليل وحدة تحديد .4
 والفقدرة، والشخصدية، الفكدرة، أو والموضدوع، الكلمدة،: هدي التحليدل لوحددة أندواع خمسة توجد

كتدب  تحليدل كوحددة تحتدوى علدي فكدرة  التدي الكاملدة الفقدرة اختيدار تدم وقدد2004 : 255) ،طعيمدة)
الدراسدة   لطبيعدة لمالءمتهدا نظدراً  التحليدل فئدات رصدد فدي إليهدا يسدتند والتدي الدراسدة، هدذه فدي العلدوم
 .الحالية
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 :التسجيل وحدة تحديد .5
 أو غيابده أو ظهدوره وتعتبدر والقيداس، للعدد وتخضدعه الباحثدة وتختداره المحتدوى في جزء أصغر هي

 .الفقفة أو الجملة أو الكلمة مثل، التحليل نتائج رسم في معينة داللة تكراره
 إلدى ددتدتم قدد التدي المعندي المترابطدة العبدارات اهدأن ( الفقدرة2002: 120  ) مصدالحةويعدرف 

 .للتسجيل كوحدة الفقرة اعتماد صفحة، وفي هذه الدراسة تم
 :التحليل عملية ضوابط .6

 الضدوابط وهدذه العمليدة، ههذ تحكم ضوابط وجود من البد جيد، بشكل التحليل عملية تتم ولكي
 - :يلي ما

 مدع األساسدي، 5-8) للصدفوف ) العلدوم لكتدب العلمدي المحتدوى إطدار فدي التحليدل تدم 
 . الكتاب ومقدمة استبعاد  الفهرس،

 ولاأل بجزأيده فلسطينفي  األساسي (-8 5للصفوف )  العلوم كتب محتوى التحليل يشمل 
  .والثاني

 باب أو فصل أو وحدة كل نهاية في الواردة التقويم أسئلة التحليل اشتمل. 
 المحتو  ف  الموجودة واألنشطة واألشكال الرسومات على التحليل اشتمل. 
 :المحتوى تحليل أداة صدق .7

 وضدعت مدا فتقديس أجلده، مدن أعددت الدذي للغدرض األداة تحقيدق مددى"بالصددق ويقصدد
 المحكمين، صدق على باالعتماد األداة صدق تقدير تم وقد ( ،118: 1997،غا  اال" (فقط لقياسه

 وطدرق المنداهج فدي المتخصصدين مدن مجموعدة علدى األوليدة صدورتها فدي األداة حيدث عرضدت
 وذلدك، العلدوم ومعلمدي مشدرفي وبعدض التربيدة بكليدات التددريس هيئدة أعضداء مدن العلدوم تددريس 
حدد اضدافة أحيدث لدم يشدر  ،) لالتحليد )فئدات بنودهدا ومراجعدة لدألداة الظداهري الصددق مدن للتأكدد

 معددة مدن قبدل الجمعيدة الدوليدة لتقيديم التحصديل التربدوي خدرى نظدرًا ألن هدذه المتطلبداتأ متطلبدات
(IEA)  (1، ملحق )وتم االجماع عليه تعديله طلب بتعديل ما الباحثة قامت وقد. 
 : المحتوى تحليل أداة ثبات .8

 نفدس فدي األداة نفدس باسدتخدام القيداس تكدرار عندد النتدائج نفدس علدى الحصدول بده يقصدد
 تحليدل  أداة ثبدات أو الثبدات معامدل بحسداب الباحثدة قامدت  التحليدل، ثبدات مدن وللتأكدد الظدروف

 يدتم ذلدك وبعدد بالتحليدل، آخدر مخدتص يقدوم حيدث األفدراد، عبدر االتسداق ثبدات خدالل المحتدوى مدن
الفئدات  عددد مجمدوع علدى مقسدوماً  المحللدين بدين االتفاق مرات دعد خالل من الثبات حساب معامل

 عيندة بتحليدل آخدر زميدل مدع الباحثدة قامدت الحاليدة الدراسة ألداة التحليل ثبات من للتأكد  ،المحللة
مدن    ( 3 ,7,4 ,8)الوحدة وهي فلسطين، في ( األساسي5-8) للصفوف العلوم كتب من  وحدات
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 ويوضح هولستي، معادلة  باستخدام التحليلين بين االتفاق معامل بحساتم   ذلك وبعدكتاب ثامن 
 .العلوم تحليل كتب في واالختالف االتفاق ( نقاط2) التالي الجدول

 
 (2جدول )

 األساسي ( 5-8نقاط االتفاق واالختالف في تحليل كتب العلوم للصفوف )
 المجموع المعرفة الفيزياءعلم   الكيمياءعلم  

 186 86 65 35 الباحثة
 184 84 66 34 المعلم المحلل
 183 84 65 34 نقاط االتفاق

 4 2 1 1 نقاط االختالف
 0.98 0.98 0.98 0.98 معامل الثبات

 

           لهولسددتي الثبدات معلدلك  وفكق  حكدة عةك  لككال   التحة ةكك   بك   الثبكل  معلمكل حسكل  وتك 
   .(1987:178)طعيمة ، 

C R = 2 M / ( N1 + N2 ) 
  ،عدد الفئات المتفق عليها خالل مرتي التحليل = M ،الثبات معاملC R = أن  ثحي

N1 + N2 =  مجموع الفئات في مرتي التحليل. 
 عالي ثبات معامل وهو  ( 0.98)الثبات معامل قيمة بلغت هولستي معادلة تطبيق وبعد  

 ألغراض تكفي الثقة نم درجة على يجعلها مما المحتوى، تحليل أداة الستخدام الباحثة يطمئن
  العلوم كتب لتحليل النهائية صورتها في مناسبة الدراسة أداة أصبحت وبذلك الدراسة،
 .(TIMSS,2011)ضوء متطلبات  فلسطين  فيفي  األساسي (5-8)للصفوف
 :التحليل إجراءات .4

 متطلبدددات ضدددوء فدددي (  األساسدددي5-8للصددفوف ) العلدددوم كتدددب تحليدددل سددار
((TIMSS.2011 يلي ما وفق لذلك المعدة التحليل أداة أساس على : 

 األساسي (5-8)الصفوف  طلبة على ةالمقرر  العلوم كتب من طبعة أحدث على الحصول .7
 .م2013 -2014 الدراسي العام فلسطين في في

 عددة ((TIMSS,2011 تطلبداتبم الخاصدة والفرعيدة الرئيسدية المعدايير قائمدة وقدراءة دراسة .2
 المجدال علدى للتعدرف ،الوحددات مدن وحددة لكدل كاملدة أوليدة ةبقدراء الباحثدة قامدت ثدم مدرات
 .يتضمنها التي واألفكار، تنتمي إليه الذي
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 مدا كدل وتأمدل الكتدب وحددات مدن وحدة لكل) الدراسة عينة (العلوم لكتب متأنية ثانية قراءة .2
مقدمدة  اسدتثناء وتدم وأنشطة، وصور، وأشكال، وأسئلة، وموضوعات، فصول، من فيها جاء
(   TIMSS,2011تضمنها لمتطلبدات ) عدم أو تضمنها مدى عن للكشف والفهرس، بالكتا

  .وحساب تكرارها
 ،متضدمن المتطلدب كدان فدإذا االسدتمارة، داخدل المناسدب المكدان فدي)/ (  عالمدة وضدع .4

ذا متضمن، خانة في )/( عالمة توضع )/( في  عالمة توضع متضمن غير المعيار كان وا 
 . متضمن غير خانة

 برندامج فدي تطلبداتالم مدن تحقدق مدا مدرات عددد بحسداب وذلدك التحليدل، نتدائج تفريدل .5
(spss،) لذلك المئوية والنسبة يتحقق لم ما وعدد . 

 
 : الدراسة خطوات

 ضوء في األساسي (8-5للصفوف )  العلوم كتب محتوى تحليل إلى الحالية الدراسة هدفت
 : اآلتية الخطوات باعإت تم الدراسة أهداف ولتحقيق (TIMSS,2011)متطلبات 

 تطلبداتبم قائمدة إعدداد TIMSS,2011)) العلدوم كتدب محتدوى فدي توافرهدا ينبغدي التدي 
 والدراسدات التربدوي األدب علدى االطدالع تدم ذلدك ولتحقيدق ( األساسدي،8-5) للصدفوف
(، ودراسة عبدد 2010)والخروصي  (، ودراسة الجهوري(2012 دراسة  موسى مثل السابقة
 . (2011ودراسة الفهيدي) ،(2007)السالم 

 ويشتمل المحتوى بعد : وهما تطلباتللم بعدين وتتضمن األولية، صورتها في القائمة إعداد 
 ،) األرض ،  وعلدمءالفيزيداعلدم و ، ءوعلدم الكيميدا األحيداء،علم ) : هي ربعة  مجاالتأعلى 
 ،(االسدتداللو  ،والتطبيدق المعرفدة : (مجداالت ثالثدة علدى ويشدتمل المعرفيدة العمليدات وبعدد
 وتدم(  2) رقدم ملحدق األداة محتدوى صددق مدن للتأكدد وذلدك، المحكمدين علدى عرضدها وتدم

عادة المتطلبات بعض تعديل بعد مناسبة القائمة نأب اإلقرار  . لبعضها اللغوية الصياغة وا 
 تدوفر متطلبدات مددى معرفدة بهددف المحتدوى تحليدل أداة إعدداد (TIMSS, 2011) فدي 

 قامدت التحليدل، وثبدات صددق مدن وللتأكد ( األساسي،5-8للصفوف ) العلوم كتب محتوى
 العيندة، نفس بتحليل األساسي (5-8للصفوف ) علوم معلمة وقامت الكتب بتحليل الباحثة
 .عالي ثبات معامل وهو(  0.98) الثبات معامل وبلل

 تطلبداتم تدوفر مددى لمعرفدة التحليدل، أداة إعدداد تدم التحليدل، وثبدات صددق مدن التأكدد بعدد 
((TIMSS,2011  الباحثدة قامدت األساسدي، (5-8للصدفوف ) العلدوم كتدب محتدوى فدي 

 .الكتب وحدات بتحليل األداة لهذه وفقاً 
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 وتفسيرها النتائج رصد تم . 
 وتفسيرها ودراستها النتائج تحليل. 
 لمجدال  المكملدة الدراسدات بعدض اقترا  ثم ومن الدراسة، نتائج ضوء في التوصيات صياغة

 .سة الحاليةالدرا
 

 : اإلحصائية المعالجة
معادلدة   :التاليدة اإلحصدائية األسداليب اسدتخدامو   النتدائج  وتحليدل  بتفريل الباحثة قامت لقد

 . المئوية والنسب المتوسطات، ،التكرارات، لحساب معامل ثبات األداة يهولست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 الفصل الخامس
 

 ومناقشتها الدراسة نتائج
 
 

  ومنلقشتهل األول بللسؤال لمتعةق ا النتلئ. 
 
  ومنلقشتهل الثلن  بللسؤال المتعةق  النتلئ.   

 

 ومناقشتها لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا.   
 

 الدفاس  نتلئ  مةخص . 
 
  الدفاس  توص ل.    
 
  الدفاس  مقتفحل. 
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 الخامس الفصل
 ومناقشتها الدراسة نتائج

 

 أسدئلة عدن اإلجابدة فدي وتتمثدل إليهدا، التوصدل تدم التدي ائجللنتد اً عرضد الفصدل هدذا يتنداول
 لتحقيدق ،اً إحصدائي بياناتده وتحليدل الدراسة أداة تطبيق عنه أسفرت ما استخالص خالل من الدراسة
 ،بدالمحتوى الخاصدة (TIMSS,2011) متطلبدات قائمدة علدى التعدرف فدي المتمثلدة الدراسدة أهدداف
 عدرض تفصديلي يلدي وفيمدا ،ساسدي( األ5-8لصدفوف )كتدب العلدوم ل محتدوى فدي توافرهدا ومددى
 .ومناقشتها الدراسة إليها توصلت التي للنتائج

 

 وتفسيره: ألولالسؤال انتائج 
 الذي ينص على: 

( 5-8( الواجب توافرها في محتوى كتب العلوم للصفوف )TIMSSما متطلبات ) 
  ؟األساسي  في فلسطين

 لى قائمة معايير المحتوى الخاصلحصول علإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة با
والبحث في هذا   االطالعمن خالل  (TIMSS,2011) اختباراألساسي ب (5-8) وفبالصف

  :المجال في المصادر التالية
(  من الموضوعات المعتمدة من قبل  (TIMSS,2011تم الحصول على متطلبات  .7

 الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي للطلبة 
   The International Association for the Evaluation   of Educational 

Achievement,(IEA).      

 والمتوفرة على الموقع االلكتروني   
  http://timss.bc.edu/timss2011/frameworks.html     

 

 ونوانج واخر  الدراسات والبحوث التربوية واألدب التربوي المرتبطة بهذا الموضوع كدراسة .2
Jung, Chih & Wang-ting,2009)  )،  ( 2007ودراسة  عبدالسالم وآخرون ،)

ومن ثم قامت الباحثة  ،(2010ودراسة الجهوري والخروصي )(، 2012ودراسة موسى)
بترجمة هذه المتطلبات، وعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في اللغة 

الصدق الظاهري ، والتأكد من وضو  ق للتحقاالنجليزية، والمناهج وطرق تدريس العلوم 
( بعد 1) ة في صورتها النهائية الملحقالمعان، والصياغة والترجمة، حيث تكونت القائم

وكل بعد يندرج تحته عدد من  التحقق من صدق ترجمتها وثباتها من بعدين رئيسيين،
  :المجاالت الرئيسية وهي كالتالي
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: ويشتمل على (الكيمياء، علم الفيزياء، علم األرض علم )علم األحياء،بعد محتوى العلوم 1- 
  :( متطلبًا  فرعيًا، وينقسم إلى أربعة مجاالت هي100( متطلب رئيس  ويندرج تحته )19)

  .( متطلبًا فرعياً 30( متطلبات رئيسة  ويندرج تحته )6مجال األحياء ويشتمل على ) •
 ( متطلبًا فرعيًا.14ندرج تحته )( متطلبات رئيسة  وي3مجال الكيمياء ويشتمل على ) •
 .( متطلبًا فرعياً 32( متطلبات رئيسة  ويندرج تحته )6مجال الفيزياء ويشتمل على ) •
 .( متطلبًا فرعياً 24( متطلبات رئيسة  ويندرج تحته ) 4مجال األرض ويشتمل على ) •

( متطلب رئيس 19): ويشتمل على  ، التطبيق، االستدالل( )المعرفة بعد العمليات المعرفية2- 
  :متطلبًا فرعيًا، وينقسم إلى ثالثة مجاالت  وهي (40ويندرج تحته  )

 متطلبًا فرعيًا. ( 7( متطلبات رئيسة  ويندرج تحته )5المعرفة ويشتمل على ) •
 ( متطلبًا فرعيًا. 8( متطلبات رئيسة  ويندرج تحته )6التطبيق ويشتمل على ) •
 ( متطلبًا فرعيًا.25طلبات رئيسة ويندرج تحته )( مت8االستدالل ويشتمل على ) •
 

 وتفسيره: ثانيل الالسؤانتائج 
 :على ينص الذي

ــب العلــوم للصــفوف  ــا مــدى تضــمن محتــوى كت ــي ضــوء  األساســي ((5-8م ــي فلســطين  ف ف
   ؟(الفيزياء، علم األرض علمالكيمياء،  علم ،ءحيا)علم األ موضوعاتفي  ((TIMSS,2011متطلبات 

باسدددددتخدام أداة تحليدددددل محتدددددوى كتدددددب العلدددددوم  ةالباحثددددد تهدددددذا السدددددؤال قامددددد ولإلجابدددددة علدددددى
التي تم إعدادها لهذا  (TIMSS,2011تطلبات )فلسطين في ضوء مفي األساسي  (5-8وف)للصف

( األساسدي وحسداب التكدرارات والنسدب (5-8  وفمحتدوى كتدب العلدوم للصدف الغدرض، ثدم تدم تحليدل
  .مجال من مجاالت المحتوى المئوية لكل
 

 

 في ما يتعلق بمجال موضوعات العلوم بصفة عامة:-ا
فددي محتددوى كتددب  (TIMSS,2011)متطلبددات عدددد ( النسددبة العامددة لتددوافر 3ويوضددح جدددول رقددم )

 األساسي في فلسطين. ( (5-8 العلوم للصفوف
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 (3الجدول رقم )
ى في كتب العلوم ( الخاصة ببعد موضوعات المحتو TIMSSمتطلبات )عدد النسبة العامة لتوافر 

 (  األساسي في فلسطين  ( 5-8 للصفوف
 

وى 
ــــــــ
حتـــ
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ير 
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ا

 

( (5-8للصفوف  الفرعية المتوفرة في محتوى كتب العلوم متطلباتعدد ال
 األساسي في فلسطين

 الصف الثامن الصف السابع الصف السادس الصف الخامس

ا
عدد

ل
سبة 

الن
 

عدد
ال

سبة 
الن

 

عدد
ال

سبة 
الن

 

عدد
ال

سبة 
الن

 

علم  1
 حياءاأل

30 6 31.6% 8 42.1% 9 31% 5 23.8% 

علــــــــــــــــــــم  2
 كيمياء ال
 

14 6  31.6% 0 0 4 13.8% 5 23.8% 

علــــــــــــــــــــم  3
 فيزياءال

32 3 15.8% 7 36.9% 13 44.8% 6 28.6% 

علــــــــــــــــــــم  4
 األرض

24 4 21% 4 21% 3 10.4% 5 23.8% 

 %100 21 %100 29 %100 19 100 19 100 المجموع
النســـبة العامـــة 

 عــــــــدد لتــــــــوافر
ـــــــــــــــــــــات  متطلب

TIMSS) ) فـــي
محتـــــوى كتــــــب 

 للصفوف العلوم
فـــــــــــــي  (8-5)

 فلسطين

 %19=% 100× 19% =  100  ×  في كتاب الصف الخامسعدد المتطلبات المتوفرة 
 100                                (TIMSSعدد متطلبات)         

 %19% = 100×   السادس الصف كتاب في المتوفرة متطلباتال عدد
                                       (TIMSS)متطلبات عدد      
 % 29% =100×   الصف السابع كتاب في المتوفرة المتطلبات عدد

                                     (TIMSS)متطلبات عدد      
 

 %21% = 100×   الثامن الصف كتاب في المتوفرة المتطلبات عدد
                                    (TIMSS)متطلبات عدد      

 
 %22( = (5-8في كتب العلوم للصفوف المتوفرة   ((TIMSSمتطلباتعدد متوسط 
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عدد المتطلبات المتوفرة في كتاب الصف الخامس أن النسبة المئوية ل( 3يتضح من جدول )
 %(،29بينما نسبة الصف السابع تساوي ) ( وهي تتساوى مع نسبة الصف السادس،%19تساوى )

متطلبددددددددات عدددددددددد النسددددددددبة العامددددددددة لتددددددددوافر حيددددددددث أن  %(،21ونسددددددددبة الصددددددددف الثددددددددامن تسدددددددداوي)
(TIMSS,2011)  فقدد األساسدي فدي فلسدطين منخفضدة، ( (5-8في محتوى كتب العلدوم للصدفوف
 ( 22%الخاصددة ببعددد المحتددوى فددي الكتددب ) (TIMSS,2011)متطلبددات  عدددد بلغددت نسددبة تددوافر

 وهي نسبة متدنية جدًا.
 

الفيزيـاء، الكيميـاء، علـم  علـم األحيـاء، علـم )فيما يتعلق بمجـال موضـوعات العلـوم  -ب
 بشكل مفصل: (علم األرض

التكدددرارات والنسددددب  وحسدددداب األساسدددي ( (5-8للصددددفوف تدددم تحليددددل محتدددوى كتددددب العلدددوم 
 (4المحتوى حسب ما يوضحه جدول)المئوية والترتيب لمجاالت 

 

 
  (4جدول )

التكرارات والنسب المئوية والترتيب لمجاالت المحتوى )علم األحياء، وعلم الفيزياء، وعلم 
( األساسي في (5-8المتضمنة في كتب العلوم للصفوف بصفة عامة الكيمياء، وعلم االرض( 

 فلسطين
 

مجـــــال المحتـــــوى  م
 ضـــــــــــــوء فـــــــــــــي

متطلبــــــــــــــــــــــــــات
TIMSS)) 

 الصف الثامن الصف السابع الصف السادس خامسالصف ال

رار
لتك
ا

سب 
الن

يب 
لترت
ا

رار 
لتك
ا

سب 
الن

يب 
لترت
ا

رار 
لتك
ا

سب 
الن

يب 
لترت
ا

رار 
لتك
ا

سب 
الن

يب 
لترت
ا

 

 1 %41.9 86 1 %54.7 60 1 %55.7 79 3 %24.4 37 علم األحياء 1
 3 %17 35 3 %9 10 4 %0 0 1 %32.3 49 ءالكيميا علم 2
 2 %31.9 65 2 %29 32 2 %27.4 39 4 %15.7 24 ءعلم الفيزيا 3
 4 %9.2 19 4 %7.3 8 3 16.9% 24 2 %27.6 42 علم االرض 4

 %33.6 205 %18 110 %33.3 142 %25 152 المجموع

 % 27.4=النسبة المئوية العامة لمجال المحتوى
جددال مفددي  (TIMSS,2011)لمتطلبددات  النسددبة المئويددة العامددة( أن 4يتضددح مددن جدددول )

األساسددددي ( 5-8للصددددفوف ))علددددم األحيدددداء، علدددم الكيميدددداء، علددددم الفيزيددداء، علددددم األرض( المحتدددوى 
أعلى نسدبة كاندت %(، وهي نسبة متدنية، حيدث كاندت النسدبة متبايندة بدين الصدفوف فد27.4تساوي)

(، ثدددم نسدددبة الصدددف %33.3الصدددف السدددادس ) نسدددبة يليهدددا %( 33.6) فدددي الصدددف الثدددامن وتبلدددل
 %(.18) وأخيرًا نسبة الصف السابع%( 25الخامس )
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لمجدداالت األربعدة لبعددد المحتدوى قددد تضدمنها محتددوى كتددب مدا علددى مسدتوى الصددف الواحدد لأ
األساسدي بنسدب مختلفدة، حيدث جداء مجدال المحتدوى  للصدف الخدامس فدي  (5-8) العلوم للصدفوف

ألرض  فدددي ا م%(، وحدددل مجدددال علددد 32.3) المرتبدددة األولدددى مجدددال علدددم  الكيميددداء وبلغدددت نسدددبته
% (، 24.4وحل مجال علم األحيداء فدي المرتبدة الثالثدة بنسدبة )  %(، 27.6المرتبة الثانية بنسبة )

% (، أما مجدال المحتدوي للصدف السدادس  15.7وحل مجال علم الفيزياء في المرتبة الرابعة بنسبة )
الفيزيداء  فددي  %(،  وحددل مجدال علددم 55.7 )فدي المرتبدة األولددى مجدال علددم األحيداء وبلغددت نسدبته 

%(، 16.9%(، وحدل مجدال علدوم األرض  فدي المرتبدة الثالثدة بنسدبة )27.4)المرتبة الثانيدة بنسدبة 
%(، أمدددا مجدددال المحتدددوي للصدددف السدددابع  0وحدددل مجدددال علدددم الكيميددداء  فدددي المرتبدددة الرابعدددة بنسدددبة )

الفيزيداء   ل علم% (،  وحل مجا 54.7) األحياء وبلغت نسبته المرتبة األولى مجال علمفحاز على 
% (، 9وحدددل مجدددال علدددم الكيميددداء فدددي المرتبدددة الثالثدددة بنسدددبة ) %(،29فدددي المرتبدددة الثانيدددة بنسدددبة )

% (، أما مجال المحتوي للصف الثامن   7.3مجال علم  األرض  في المرتبة الرابعة بنسبة ) أخيراً و 
الفيزيدداء  فددي  ال علددم%(، وحددل مجدد 41.9) فددي المرتبددة األولددى مجددال علددم  األحيدداء وبلغددت نسددبته

%(، وحل 17%(، وحل مجال علم الكيمياء  في المرتبة الثالثة بنسبة )31.9المرتبة الثانية بنسبة )
                           .% (9.2مجال علم  األرض   في المرتبة الرابعة بنسبة )

أعلددى النسددبة فددي علددم األحيدداء للصددف السددادس أمددا علددى مسددتوى الصددفوف جميعددًا فكانددت 
 ثدددددم الصدددددف الثدددددامن بنسدددددبة %(،54.7) %( يليددددده الصدددددف السدددددابع بنسدددددبة55.7) نسدددددبة وتسددددداوي

بينمدا كاندت النسدبة فدي علدم الكيميداء للصدف  ،%(24.4) %( وأخيرًا الصف الخدامس بنسدبة41.9)
%(، ثم الصف السدابع 17) %( يليه الصف الثامن بنسبة32.3) ولى بنسبةالخامس في المرتبة األ

ينمددا انعدددمت النسددبة فددي الصددف السددادس، أمددا فددي مجددال علددم الفيزيدداء فكانددت أعلددى ب %(9) بنسددبة
 سددادس%( ثددم الصددف ال29) %( يليدده الصددف السددابع بنسددبة31.9نسددبة فددي الصددف الثددامن وهددي)

%(، أما في مجال علم األرض فكانت أعلدى 15.7) الصف الخامس بنسبة وأخيراً  (%27.4بنسبة)
ثددم الصددف   %(،16.9) %( يليدده الصددف السددادس بنسددبة27.6) نسددبة فددي الصددف الخددامس بنسددبة

 %(.7.3) %( يليه الصف السابع بنسبة9.2) الثامن بنسبة
يتضددح ممددا سددبق أن فددي  مجدداالت المحتددوى )علددم األحيدداء، وعلددم الكيميدداء، وعلددم الفيزيدداء  

تضددددددمنت متطلبددددددات  األساسددددددي ( 5-8وعلددددددم االرض ( المتضددددددمنة فددددددي كتددددددب العلددددددوم للصددددددفوف )
(TIMSS,2011)  بنسب متفاوتة، حيث احتل علم األحياء  وعلم الفيزياء أعلي المراتب  للصدفوف

السدددادس والسدددابع والثدددامن واتفقدددت هدددذه النتيجدددة مدددع دراسدددة كدددل مدددن دراسدددة الجهدددوري، والخروصدددي 
  .(2011(، ودراسة الفهيدي)2010)
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 حتددوى العلددومللمجدداالت الفرعيددة المكونددة لكددل مجددال مددن مجدداالت بعددد م وفيمددا يلددي تفصدديالً 
 .((TIMSS,2011لمتطلبات 

 حياء :األعلم  مجال /والً أ

 ( متطلبًا فرعيًا، تم30) تحتها يندرج رئيسية ستة متطلبات على األحياء علم مجال اشتمل  
التكرار والنسبة  باستخداماألساسي ( 5-8) للصفوف كتب العلوم محتوى تضمينها في درجة حساب
 :يكالتال النتائج وكانت كمعيار

التكرارات والنسب المئوية لمجال علم األحياء، عدد المتطلبات المتوفرة و ( 5يبين جدول )
 .( األساسي في فلسطين5-8في كتب العلوم للصفوف)

 
 (5) جدول

 في ضوء متطلبات األساسي (5-8للصفوف ) العلوم كتب محتوى تحليل نتائج
(TIMSS,2011في مجال علم األحياء ) (توفرة والتكرارات والنسب المئويةعدد المتطلبات الم) 

ات
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 مت
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متطلبات 
TIMSS 

 الصف الثامن الصف السابع الصف السادس الصف الخامس
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 خصائص 7
وتصنيف 

وعمليات الحياة 
 للكائنات الحية 

3 24 64.8% 4 31 39.2% 4 42 70% 2 64 74.4% 

 %25.5 22 3 %18.3 11 2 %25.3 20 2 %18.9 7 2 الخلية ووظائفها 5
دورة الحياة  5

 والتكاثر والوراثة 
0 0 0 0 0 0 2 3 5% 0 0 0 

والتكيف  التنوع 2
 واالنتخاب
 الطبيعي 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 األجهزة البيئية  9
 0 0 0 %6.6 4 1 %35.4 28 2 %16.2 6 1 اإلنسان صحة 2
المجموع النهائي  30

 لمجال االحياء
6 37 24.3% 8 79 55.6% 9 60 54.6% 5 86 41.9% 

 

فدددي مجدددال األساسدددي ( 5-8) ( عندددد تحليدددل كتدددب العلدددوم للصدددفوف5يتضدددح مدددن الجددددول)
 لدى نسدبة كاندت فدي الصدف السدادس وتبلدلعأأن  األساسدي (5-8األحياء علدى  مسدتوى الصدفوف )

%( وأخيدرًا 41.9) %( ثدم نسدبة الصدف الثدامن بنسدبة54.6%( يليه الصف السدابع بنسدبة )55.6)
%(، أمددا علددى مسددتوى الصددف الواحددد فكانددت فددي الصددف الخددامس 24.3) الصددف الخددامس بنسددبة
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يليدده متطلددب  خصددائص وتصددنيف وعمليددات الحيدداة للكائنددات الحيددة%( لمتطلددب 64.8أعلددى نسددبة )
دورة أمدا متطلدب  %(،16.2) بنسدبة صدحة اإلنسدانثدم متطلدب  ،%(18.9) بنسبة الخلية ووظائفها

غيددر  األجهددزة البيئيددةومتطلددب  التنددوع والتكيددف واالنتخدداب الطبيعدديومتطلددب  الحيدداة والتكدداثر والوراثددة
 .في تلك الكتاب موجود

وتصنيف وعمليات الحياة  خصائصنسبة كانت في متطلب  فأعلىأما في الصف السادس 
 %( ثم متطلب 35.4بنسبة ) صحة اإلنسان، يليها متطلب %(39.2) بنسبة للكائنات الحية
التنوع والتكيف ومتطلب  دورة الحياة والتكاثر والوراثةأما متطلب  ،%(25.3) بنسبة الخلية ووظائفها

  .ات في الكتابفال وجود لتلك المتطلب األجهزة البيئيةومتطلب  واالنتخاب الطبيعي
فدي مجدال األحيداء فدي كتداب الصدف السدابع ( TIMSS)بينما كانت أعلى نسبة  لمتطلبات 

الخليددة  %( يليدده متطلددب70بنسددبة ) خصددائص وتصددنيف وعمليددات الحيدداة للكائنددات الحيددةلمتطلددب 
دورة الحيدداة  يليدده متطلددب%(، 6.6) بنسددبة صددحة اإلنسددان ثددم متطلددب %(18.3) بنسددبة ووظائفهددا

األجهددزة ومتطلددب  التنددوع والتكيددف واالنتخدداب الطبيعددي%(، أمددا متطلددب 5) بنسددبة اثر والوراثددةوالتكدد
خصدددائص وتصدددنيف وعمليدددات الحيددداة  تطلدددبأمدددا م، غيدددر موجدددودة لدددم يتطدددرق لهدددا الكتددداب البيئيدددة

%( وهددي أعلددى نسددبة فددي الكتدداب، 74.4فددي كتدداب الصددف الثددامن فكانددت نسددبته ) للكائنددات الحيددة 
ومتطلدب  دورة الحيداة والتكداثر والوراثدة%(، أمدا متطلدب 25.5) بنسدبة ليدة ووظائفهداالخيليده متطلدب 

فدال وجدود لهدا  صدحة اإلنسدانومتطلدب  األجهدزة البيئيدةومتطلدب التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعدي 
 .في الكتاب

 :مجال علم الكيمياء/ثانيًا 
( متطلبددًا فرعيددًا، 28تحتهددا )متطلبددات رئيسددية ينددرج ثالثددة علدى  لكيميدداءاشدتمل مجددال علددم ا

باسددتخدام التكددرار  األساسددي (5-8تددم حسدداب درجددة تضددمينها فددي محتددوى كتددب العلددوم للصددفوف )
 والنسبة كمعيار وكانت النتائج كالتالي:

ء، كيميا( عدد المتطلبات المتوفرة والتكرارات والنسب المئوية لمجال علم ال6يبين جدول )
 .ساسي في فلسطين( األ5-8في كتب العلوم للصفوف)
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 (6) جدول
 متطلبات ضوء في األساسي(5-8) للصفوف العلوم كتب محتوى تحليل نتائج

(TIMSS,2011 )(عدد المتطلبات المتوفرة والتكرارات والنسب المئوية) مجال علم الكيمياء في 

ات
طلب
 مت
عدد

   
   
   
  

( 
TIM

SS
 )

عية
لفر
ا

 

 متطلبات
TIMSS 

الصف  الصف الخامس
 سالساد

 الصف الثامن الصف السابع

عدد
ال

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

 
عدد
ال

تكرا 
ال

رر 
 رررر 

نا
عدد سبة

ال
رار 
لنك
ا

سبة 
الن

 
عدد
ال

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

 

 المواد تصنيف 4
 تركيبها وتحديد

4 21 42.8% 0 0 0 2 7 70% 1 15 42.8% 

 % 57.1 20 4 %20 2 1 0 0 0 %57.1 28 2 المادة خصائص 6
 التغيرات 4

 ئيةالكيميا
0 0 0 0 0 0 1 1 10% 0 0 0 

المجموع النهائي  14
 لمجال الكيمياء

6 49 32.2% 0 0 0 4 10 9.1% 5 35 17% 

 
 (TIMSS)نه عند مقارنة النسدبة المئويدة لمددي تضدمين متطلبدات أ( 6)يتضح من الجدول 
 أن النسددب متفاوتددةبشددكل عددام  علددي مسددتوى الصددفوف األساسددي( 5-8فددي كتددب العلددوم للصددفوف )

%( ثدم 17) ، يليده الصدف الثدامن بنسدبة%(32.2حيث كاندت أعلدى نسدبة للصدف الخدامس بنسدبة )
 %(، بينما انعدمت النسبة في الصف السادس.9.1الصف السابع بنسبة)

خصدائص أما على مستوى الصف الواحد فكانت أعلدى نسدبة فدي الصدف الخدامس لمتطلدب 
%(، أمدا متطلدب 42.8بنسدبة ) تحديد تركيبهاتصنيف المواد و متطلب  %( يليه57.1) بنسبة المادة

ي متطلدب مدن أكتداب الصدف السدادس فلدم يشدمل مدا أ ،فانعدم وجوده في الكتداب التغيرات الكيميائية
 تصددنيف المددواد وتحديددد تركيبهددابينمددا كانددت النسددبة فددي الصددف السددابع لمتطلددب  الكيميدداء، متطلبددات

التغيدددرات %( ثدددم متطلدددب 20) بنسدددبة دةخصدددائص المدددا%( يليددده متطلدددب 70) النسدددبة األعلدددى وهدددي
%( يليده متطلدب 57.1) امن فكان متطلب أعلدى نسدبةثأما في الصف ال %(،10) بنسبة الكيميائية

يتواجددد فددي فلددم  التغيددرات الكيميائيددة%( بينمددا متطلددب 42,8بنسددبة) تصددنيف المددواد وتحديددد تركيبهددا
 الكتاب.
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 :مجال علم الفيزياء / ثالثاً 
( متطلبدًا فرعيدًا، تدم 32متطلبات رئيسدية ينددرج تحتهدا )ست على  لفيزياءا اشتمل مجال علم

باستخدام التكرار والنسدبة األساسي ( 5-8حساب درجة تضمينها في محتوى كتب العلوم للصفوف )
 :كمعيار وكانت النتائج كالتالي

 

ء، لفيزيدداا ( عدددد المتطلبددات المتددوفرة والتكددرارات والنسددب المئويددة لمجددال علددم7يبددين جدددول ) 
 .( األساسي في فلسطين5-8في كتب العلوم للصفوف)

 
 (7جدول )

 متطلبات ضوء في األساسي (5-8) للصفوف العلوم كتب محتوى تحليل نتائج
(TIMSS,2011 )(عدد المتطلبات المتوفرة والتكرارات والنسب المئوية) الفيزياء علم  مجال في 

 

ت 
طلبا

 مت
عدد

TIM
SS

عية
لفر
ا

 

 الصف الخامس TIMSS متطلبات
 

 الصف الثامن الصف السابع الصف السادس

عدد
ال

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

 

عدد
ال

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

 

عدد
ال

رار 
لنك
ا

سبة 
الن

 

عدد
ال

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

 

 الفيزيائيدددددددددددة الحددددددددددداالت 4
 المادة في والتغيرات

0 0 0 0 0 0 4 16 50% 0 0 0 

 درجدة، الطاقدة تحوالت 7
 الحرارة،  الحرارة

3 24 100% 0 0 0 4 5 15.6% 0 0 0 

 %67.6 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الضوء 4

 %32.3 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصوت 2

 0 0 0 %15.6 5 3 30.7% 12 2 0 0 0 والمغناطيسية الكهرباء 7

 0 0 0 %18.7 6 2 %69.2 27 5 0 0 0 والحركة القوى 8

 %31.7 65 6 %29.1 32 13 %27.5 39 7 %15.8 24 3 المجموع 32
 

في  األساسي(5-8( أن نتيجة تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف)7يتضح من الجدول )
الكيمياء كانت النسبة متفاوتة علي مستوى الصفوف بشكل عام حيث كانت النسبة في مجال علم 

%( ثم الصف 29.1) %( فهي أعلى نسبة، يليه الصف السابع بنسبة31.7الصف الثامن)
 %( . 15.8) الصف الخامس بنسبة اً وأخير  ،%(27.5السادس بنسبة)

متفاوتة ( (TIMSS,2011أما على مستوى الصف الواحد فكانت نسبة تضمين متطلبات 
 أعلى نسبة وهى ،درجة الحرارة، الحرارة ،تحوالت الطاقةاحتل متطلب ففي الصف الخامس 
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زيائية والتغيرات في الحاالت الفيوهي متطلب  الكتابيتضمنها المتطلبات فلم  وباقي%( 100)
  ،القوى والحركةومتطلب  الكهرباء والمغناطيسية ومتطلب الصوت ومتطلب الضوء ومتطلب المادة

الكهرباء %( يليه متطلب 69.2) بنسبة القوى والحركةأما في الصف السادس فاحتل متطلب 
وهي متطلب %( أما باقي المتطلبات فلم يتضمنها محتوى كتاب سادس 30) بنسبة والمغناطيسية

 ومتطلب تحوالت الطاقة، درجة الحرارة، الحرارة ومتطلب الحاالت الفيزيائية والتغيرات في المادة

الحاالت الفيزيائية بالنسبة للصف السابع فكانت أعلي نسبة لمتطلب أما ، الصوت ومتطلب الضوء
%( ثم متطلب 18.7) بنسبة القوى والحركة%( يليه متطلب 50) فبلغت النسبة والتغيرات في المادة

فقد حازا علي نفس النسبة  تحوالت الطاقة، درجة الحرارة، الحرارةومتطلب  الكهرباء والمغناطيسية
على نسبة أفلم يتضمنها محتوى الكتاب، أما  الضوءومتطلب  الصوت%( أما متطلب 15.6وهي )

بنسبة  لصوتا %( يليه متطلب67.6) بنسبة الضوءثامن فكانت في متطلب ال الصف  في كتاب
الحاالت الفيزيائية %(، أما باقي المتطلبات فلم يتضمنها محتوى الكتاب وهي متطلب 32.3)

 الكهرباء والمغناطيسيةطلب توم تحوالت الطاقة، درجة الحرارة، الحرارةومتطلب  والتغيرات في المادة
 .القوى والحركةومتطلب 

 
 :األرضمجال علم /رابعُا 

( متطلبًا فرعيًا، تم 24متطلبات رئيسة يندرج تحتها )أربعة لى ع األرضاشتمل مجال علم  
باستخدام التكرار والنسبة  األساسي(5-8حساب درجة تضمينها في محتوى كتب العلوم للصفوف )

 كمعيار وكانت النتائج كالتالي:

 

، رض( عدد المتطلبات المتوفرة والتكرارات والنسب المئوية لمجال علم األ8يبين جدول ) 
 .( األساسي في فلسطين5-8كتب العلوم للصفوف) في
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 (8جدول)
 متطلبات ضوء فياألساسي ( 5-8) للصفوف العلوم كتب محتوى تحليل نتائج

(TIMSS,2011 )(عدد المتطلبات المتوفرة والتكرارات والنسب المئوية) رضاأل  علم مجال في 
 
 

ت 
طلبا

 مت
عدد

TIM
SS

عية
لفر
ا

 

 لخامسالصف ا   TIMSS متطلبات
 

 الصف الثامن الصف السابع الصف السادس

عدد
ال

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

عدد 
ال

رار 
لتك
ا

 

نال
عدد سبة

ال
رار 

لنك
ا

سبة 
الن

عدد 
ال

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

 

 وأشكالها األرض مبنى 6
 الفيزيائية

3 30 71.4% 3 21 87.5% 1 2 25% 2 12 63% 

 األرضية العمليات 6
 التاريخ،  الدورات،

1 12 28.5% 1 3 12.5% 0 0 0 2 5 26.3% 

 مصادر األرض 8
 وطرق استعماالتها

 حمايتها

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 النظام في األرض 4
 والكون الشمسي

0 0 0 0 0 0 2 6 75% 1 2 10.5% 

 %9.2 19 5 %7.2 8 3 %17 24 4 %27.7 42 4 المجموع 24
 

 
 األساسي (5-8) لصفوف( أن نتيجة تحليل محتوى كتب العلوم ل8يتضح من الجدول )

كانت النسبة متفاوتة علي مستوى الصفوف بشكل عام حيث كانت النسبة  رضفي مجال علم األ
 ،%(17يليه النسبة في الصف السادس وهي ) ،%(27.7) الخامس أعلى نسبة وهي في الصف

 %(.7.2) ه نسبة الصف السابع بنسبةييل ،%(9.2) الصف الثامن وتبلل م نسبةث
في  مبنى األرض وأشكالها الفيزيائيةعلى مستوى الصف الواحد فحاز متطلب  أما النسبة

العمليات األرضية ،الدورات،  %( يليه متطلب71.4) كتاب الصف الخامس على أعلى نسبة وهي
ما باقي المتطلبات فلم يتضمنها محتوى كتاب خامس وهي متطلب أ%(  28.5) بنسبة التاريخ

أما  ،األرض في النظام الشمسي والكونومتطلب  ،ق حمايتهامصادر األرض استعماالتها وطر 
على نسبة أله  مبنى األرض وأشكالها الفيزيائية محتوى كتاب الصف السادس فكان متطلب

أما باقي  ،%(12.5) بنسبة الدورات، التاريخ العمليات األرضية، يليه متطلب ،%(87.5وهي)
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مصادر األرض استعماالتها وهي متطلب المتطلبات فلم يتضمنها محتوى كتاب علوم سادس 
أما في الصف السابع فكان أعلى  ،األرض في النظام الشمسي والكون ومتطلب ،وطرق حمايتها
مبنى األرض %( يليه متطلب 75) بنسبة األرض في النظام الشمسي والكوننسبة لمتطلب 

اب صف سابع وهي متطلب %( أما باقي المتطلبات فلم يحتويها كت25بنسبة ) وأشكالها الفيزيائية
، أما مصادر األرض استعماالتها وطرق حمايتهاومتطلب ،  الدورات، التاريخ العمليات األرضية،

 مبنى األرض وأشكالها الفيزيائية علي نسبة لمتطلبأفي محتوى كتاب الصف الثامن فكانت 
 ( ثم متطلب%26.3) بنسبة الدورات، التاريخ العمليات األرضية، %( يليه متطلب63بنسبة)

مصادر األرض استعماالتها %( أما متطلب 10.5بنسبة ) األرض في النظام الشمسي والكون
 فلم يتضمنه محتوى كتاب الصف الثامن . وطرق حمايتها

 
النسبة المئوية العامة  للتكرارات لجميع المجاالت لبعد محتوى كتب العلوم وفيما يلي 

 (9ي جدول )موضحة ف (األساسي في فلسطين5-8للصفوف )
 
 (9جدول)

 (5-8النسبة المئوية العامة  للتكرارات لجميع المجاالت لبعد محتوى كتب العلوم للصفوف )
 األساسي في فلسطين

 

  تمجاال
 المحتوي

متوسط   النسبة المئوية للتكرارات
الصف  العامة النسبة

 الخامس
الصف 
 السادس

الصف 
 السابع

الصف 
 الثامن

 %44.1 %41.9 54.6% %55.6 %24.3 علم األحياء
 %14.6 %17 %9.1 %0 %32.2 الكيمياءعلم 

 %26 %31.8 %29.1 %27.4 15.8% علم الفيزياء
 %15.3 %9.3 %7.2 %17 %27.7 علم األرض

 100 100 100 100 100 
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 (10جدول)
 الدولية الجمعية حددتها  التي العلوم محتوى في المعرفية العمليات بعد لمجاالت المئوية النسب

 ((IEA التربوي التحصيل لتقييم
 النسبة المئوية مجاالت بعد المحتوى

 %35 علم األحياء
 %20 علم الكيمياء
 %25 علم الفيزياء
 %20 علم األرض

عند مقارنة النسب المئوية للتحليل التي توصلت إليها الباحثة للمجاالت األربعة )علم 
(  مع النسب التي 9، علم األرض( الموضحة في جدول)علم الكيمياء، علم الفيزياء األحياء،

( يالحظ أن نسبة 10( الموضحة في جدول )IEAحددتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي)
( وهي أعلي من النسبة التي حددتها الجمعية الدولية لتقييم %44.1وجود مجال علم األحياء  )

%( 14.6جال علم الكيمياء فبلغت نسبة التحليل )%(، أما م35( وهي )IEAالتحصيل التربوي )
تبلل نسبتها  والتي (IEAحددتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي ) التيفهي أقل من النسبة 

حددتها الجمعية  التي%( وهي قريبة من النسبة 26%(، بينما بلغت نسبة تحليل علم الفيزياء )20)
%(، أما عن مجال 25( وهي )TIMSS,2011( لمتطلبات)IEA)الدولية لتقييم التحصيل التربوي 

حددتها الجمعية الدولية  التي%( فهي أقل من النسبة 15.3علم األرض فبلغت نسبة التحليل )
وتتفق هذه النتائج مع دراسة الجهوري ، %(20تبلل) يتوال( IEAلتقييم التحصيل التربوي )

 .(2012موسى)(  ودراسة 2010والخروصي )
 

 العام علي نتائج التحليل لبعد المحتوى: يب التعق
 توفرت في كتب العلوم للصفوف TIMSS) (2011,من خالل ما سبق يتضح أن متطلبات

األحياء علم في فلسطين ولكن بنسب مختلفة فكانت النسبة العامة في مجال األساسي (8-5)  
أما في مجال  ،%(26) ء%(، وفي مجال علم  الفيزيا14.6) ، وفي مجال علم الكيمياء(44.1%)

الجمعية الدولية  هاتحدد التي%( وهذه النسبة متفاوتة مع النسبة 15.3علم األرض فكانت النسبة )
علم و (،%20) علم الكيمياء (،%35)علم األحياءوهي  (IEAالتربوي ) لتقييم التحصيل

علم ونسبة  ،(IEA)علم األحياء أعلى من نسبة  نسبة(، ف%20) علم األرض(، و %25)الفيزياء
أما نسبة علم األرض  ،(IEA)، ونسبة علم الفيزياء قريبة من نسبة (IEA)أقل من نسبة  الكيمياء
، أما على مستوى الصف الواحد فكثير من المتطلبات لم تكن متواجدة في (IEAنسبة )أقل من 

عية، أو مادة لى أن المتطلبات موجودة في مواد اخرى مثل مادة المواد االجتماإالكتب ويعزى ذلك 
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ن الكتب انفردت  في عرض وحدات معينة، ففي مجال علم األحياء كان أو  ،الصحة المدرسية
والخلية ووظائفها في جميع  ،خصائص وتصنيف وعمليات الحياة للكائنات الحية   وحدةاالهتمام ب

عن الصفوف، بينما كان التركيز على صحة االنسان  قليل حيث لم يوجد وحدات كاملة تتحدث 
بينما متطلب الصحة، أما عن متطلب دورة الحياة والتكاثر والوراثة فكان التركيز عليه قليل جدًا، 

فانعدم من جميع الكتب وذلك قصور  األجهزة البيئية، ومتطلب التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعي
 في المناهج.

وحدات  والثامن فاحتل كتاب الصف الخامس والسابعأما على مستوى مجال علم الكيمياء 
تصنيف تركز على متطلب   التي وحداتالفكان االهتمام على  في موضوعات الكيمياء،كاملة 

، وكان التركيز ضعيف على متطلب التغيرات خصائص المادة، ومتطلب المواد وتحديد تركيبها
ل األحياء ما في الصف السادس فانعدم مجال الكيمياء تمامًا، وكان التركيز على مجاأالكيميائية، 

 أعلى.
تحوالت الطاقة، درجة أما في مجال علم الفيزياء فركز كتاب الصف الخامس على متطلب 

بنسبة عالية وأهمل باقي المتطلبات، أما كتاب الصف السادس  فقد تم التركيز على  الحرارة، الحرارة
وفي الصف السابع  همل باقي المتطلبات،أ، و القوى والحركةومتطلب  الكهرباء والمغناطيسيةمتطلب 

 باقي المتطلبات.و  الضوءركز على جميع المتطلبات وأهمل متطلب 
مبنى األرض وأشكالها فجميع الكتب ركزت على متطلب أما في مجال علم األرض 

فكتاب الصف السابع لم يهتم به وباقي  الدورات، التاريخ العمليات األرضية،، بينما متطلب الفيزيائية
فانعدم من جميع الكتب،  مصادر األرض استعماالتها وطرق حمايتها تطلبالكتب ذكرته، أما م

كان التركيز عليه في الصف السابع والثامن،  األرض في النظام الشمسي والكون أخيرًا متطلب
 .وأهمل في الصف الخامس والسادس

 فكانت الكتب فيها قصور، (5-8) وجود المتطلب في الصفوفوتتابع  ما عن استمرارية أ
خر، حتى على ( توفرت في صف ولم تتوفر في الصف اآل(TIMSS,2011كثير من متطلبات ف

 تفق مع دراسةتوهذه النتيجة  مستوى المجال فانعدم مجال الكيمياء تمامًا من كتاب الصف السادس
 . (2009)ودراسة العرجا ( 2012موسى )
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 وتفسيره: لثالثالسؤال انتائج 
 الذي ينص على:

 
( األساسي  في فلسطين لبعد العمليات 5-8) ى تضمين محتوي  كتب العلوم  للصفوفما مد

 ( ؟TIMSS) المعرفة، التطبيق، االستدالل( وفقًا لمتطلبات )  معرفيةال
 

 وفللصف باستخدام أداة تحليل محتوى كتب العلوم ةالباحث تولإلجابة على هذا السؤال قام
 .التي تم إعدادها لهذا الغرض ( (TIMSS,2011بات ( األساسي في فلسطين في ضوء متطل8-5)

 
 

في الفرعية  (TIMSS,2011)تطلبات معدد ( النسبة العامة لتوافر 11ويوضح جدول )
 )المعرفة، لبعد العمليات المعرفيةفلسطين في األساسي ( 5-8للصفوف ) محتوى كتب العلوم

 االستدالل(. التطبيق،
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 (11جدول )
(   ( 5-8 في كتب العلوم للصفوفالفرعية ( TIMSS,2011متطلبات ) عدد العامة لتوافر النسبة

 .االستدالل( التطبيق، )المعرفة، لبعد العمليات المعرفيةاألساسي في فلسطين 
المحتــــوى مجــــاالت 

الرئيســية لمتطلبــات 
TIMSS)) 

 عدد
ات
طلب
مت

 
TIM

SS
)

) 
عية
لفر
ا

 

( األساسي (5-8للصفوف  وى كتب العلومالفرعية المتوفرة في محت تطلباتعدد الم
 التطبيق، االستدالل( لبعد العمليات المعرفية)المعرفة، في فلسطين

 الصف الثامن الصف السابع الصف السادس الصف الخامس
العد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 د
 النسبة

مجال  1
 المعرفة

7 7 25.9% 7 25.9% 7 25% 7 25.9% 

ال مج 2
 التطبيق

8 8 29.6% 8 29.6% 8 28.5% 8 29.6% 

مجال  3
 االستدالل

25 12 44.4% 12 44.4% 13 46.4% 12 44.4% 

 المجموع
 

40 27 100% 27 100% 28 100% 27 100% 

مـــــــــة االنســـــــــبة الع
 متطلبـات    لتوافر

    (TIMSS) فــــــي
محتوى كتـب العلـوم 

 في فلسطين

 %67.5=%100×27% = 100  ×  الخامس في كتاب الصفالمتوفرة  عدد المتطلبات
  40                                (TIMSSعدد متطلبات)         

  % 67.5% =  100×   السادس الصف كتاب في المتوفرة المتطلبات عدد
                                       (TIMSS)متطلبات عدد      
 %70% = 100×   السابع الصف كتاب في المتوفرة المتطلبات عدد

                                       (TIMSS)متطلبات عدد      
 

 %67.5% = 100×   الثامن الصف كتاب في المتوفرة المتطلبات عدد
                                       (TIMSS)متطلبات عدد      

 
الفرعيددة لبعددد العمليددات المعرفيددة فددي (   (TIMSS,2011النسددبة العامددة لتضددمين عدددد متطلبددات

 %  68( =(5-8كتب العلوم للصفوف 
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 الفرعية( TIMSS,2011متطلبات )عدد ( أن النسبة العامة لتوافر 11يتضح من جدول )
 ( األساسي بجزأيه في فلسطين5-8) ب العلوم للصفوفافي محتوى كتلبعد العمليات المعرفية 

 %( وهي نسبة متوسطة.68) تساوي
الفرعية  (TIMSS,2011)نسبة توافر عدد متطلبات فكانت   ا على مستوى الصفوفأم

 وف الخامس والسادس والثامن متساوية وتساويمتقاربة جدًا حيث كانت النسبة في الصف
 %(.70) وتساوي األعلىالنسبة  %( أما نسبة الصف الثامن فكانت هي 67.5)

 ((TIMSS,2011عدد متطلبات  أما على مستوى الصف الواحد فكانت نسبة توافر
أما في مجال التطبيق ، %(25.9في الصف الخامس بنسبة )  ةالمعرفيالفرعية لبعد العمليات 

 %(،44.4)انسبته ة%( وفي مجال االستدالل كان عدد المتطلبات المتوفر 29.6فكانت النسبة )
ابع فكان االختالف ما في الصف السأ تتفق هذه النسبة مع نسبة الصف السادس والصف الثامن،و 

في المجال المعرفي الفرعية  (TIMSS,2011) بسيط حيث كانت نسبة الوجود لعدد متطلبات
أما في مجال االستدالل ،%(28.5) تساوي%( وفي مجال التطبيق كانت النسبة 25) تساوي

 .%(46.4فكانت النسبة تساوي)
 

جال من مجاالت بعد العمليات للمجاالت الفرعية المكونة لكل م لياً تفصي اً وفيما يلي عرض
 .((TIMSSمتطلبات لالمعرفية 
 

 أواًل/مجال المعرفة:

 

 .ةفرعي تمتطلبا  سبع متطلبات رئيسية  ويندرج تحته  خمسويشتمل على  

( 5-8العلوم للصفوف ) ( التكرارات والنسب المئوية لمجال المعرفة في كتب12ن جدول )ييب
 .فلسطينفي األساسي 
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 (12) جدول
 فلسطين في ( األساسي5-8التكرارات والنسب المئوية لمجال المعرفة في كتب العلوم للصفوف )

ت 
طلبا

 مت
عدد

TIM
SS

   
 

ا
عية
لفر

  

 متطلبات
((TIMSS 

 الصف الخامس
 

 الثامن الصف السابع الصف السادسالصف 

 النسبة التكرار النسبة رالنكرا سبةنا التكرار النسبة التكرار

 %33.9 337 %37 231 %36 209 %38.8 274 التذكر 2
 %31.9 317 %30.6 191 %25,3 147 %25.7 182 التعريف االجرائي 2
 %13.1 130 %5.9 37 %7.2 42 %48.7 60 الوصف 1
 إعطاء مع التوضيح 1

 أمثلة
123 47.4% 108 18.6% 95 15,2% 149 15% 

 إبراز معرفته 1
باستخدام األدوات 

 العلمية.

67 9.4% 74 12.7% 69 11% 59 5.9% 

 %57.7 992 %52.4 623 %53 580 %58.6 706 المجموع 7

 
مجال  تاألساسي قد تضمن (5-8وف)أن كتب العلوم للصف( 12يتضح من الجدول )

%( يليها  58,6كانت النسبة في الصف الخامس أعلى نسبة وتبلل ) ، حيثمختلفةبنسب   المعرفة
م الصف السابع بنسبة ث%( 53لصف السادس بنسبة )%( ومن ثم ا 57.7الصف الثامن بنسبة )

(52,4)%.  
فقد  متفاوتة،  (TIMSS)متطلبات  تواجدنسبة أما على مستوى الصف الواحد فكانت  

%( يليه متطلب 48.7) كانت نسبة متطلب الوصف أعلى نسبة في الصف الخامس وتبلل
( يليه متطلب 38.8%) سبة%( ثم متطلب التذكر بن47.4عطاء أمثلة بنسبة ) إالتوضيح مع 
فكان أقل  باستخدام األدوات العلمية ةمعرفالإبراز (، أما متطلب 25.7%جرائي بنسبة )التعريف اإل

 أما نسبة ظهور المتطلبات في الصف السادس فاحتل متطلب التذكر أعلى نسبة،%(9.4نسبة )
 يح مع إعطاء أمثلةالتوض( ثم متطلب 25,3%بنسبة )  التعريف االجرائي( يليه متطلب 36%)

(، أما 12,7%بنسبة ) باستخدام األدوات العلمية ةمعرفالإبراز ( يليه متطلب  18,6%) بنسبة
، أما النسبة في الصف السابع فكانت أعلى (7.2%خر مرتبة بنسبة )آفاحتل  الوصف متطلب
لب متطثم  ،(30.6%بنسبة ) جرائيالتعريف اإل متطلب ( يليه37%التذكر)في متطلب نسبة 

 باستخدام األدوات العلمية ةمعرفالإبراز ، يليه متطلب (%15.2بنسبة ) التوضيح مع إعطاء أمثلة
أما نسبة الصف  ،%(5.9أما متطلب الوصف فكان في المرتبة األخيرة بنسبة ) %(،11) بنسبة
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بنسبة  جرائيالتعريف اإل متطلب( يليه %33.9) التذكر أعلى مرتبة بنسبةمتطلب الثامن فكان 
 ثم متطلب  الوصف بنسبة ،(15%بنسبة ) التوضيح مع إعطاء أمثلة%(، ثم متطلب 31.9)
بنسبة  باستخدام األدوات العلمية ةمعرفالإبراز ما أقل نسبة فكانت نسبة متطلب أ %(،13.1)
(%5.9). 
 

 .ةفرعيات متطلبثمانية  امتطلبات رئيسة  ويندرج تحتهست ويشتمل على  ثانيًا/ مجال التطبيق :

 

( 5-8في كتب العلوم للصفوف ) لتطبيق( التكرارات والنسب المئوية لمجال ا13يبن جدول ) 

 فلسطين.في األساسي 

 

 

 (13جدول)

 فلسطينفي ( األساسي 5-8في كتب العلوم للصفوف ) تطبيقالتكرارات والنسب المئوية لمجال ال

ت 
طلبا

 مت
عدد

TIM
SS

 
عية
لفر
ا

 

 الثامن الصف السابع الصف السادس لصفا        الخامس الصف TIMSS متطلبات

 النسبة التكرار النسبة النكرار التسبة التكرار النسبة التكرار

 %35.1 153 %11.7 47 %8.6 39 %20.8 84 والتصنيف والمقابلة المقارنة 2
 %16.2 99 %11.7 47 %21.1 55 %23.8 96 النماذجاستخدام  1
 %31.5 192 %37.9 152 %55.8 253 %50 201 المفاهيم  بين الربط 1
 بأشددددددددددكال المعرفددددددددددة ترجمددددددددددة 1

 مختلفة
0 0 12 2.6% 25 6.2% 61 10% 

 %8.8 54 %13.2 53 %5.9 27 %1 6 البحث عن حلول 1
 %8.2 50 %21.4 86 %14.7 67 %3.7 15 والعلمي المنطقي الشر  2
 %35.4 609 %33.7 401 %41.4 453 %33.4 402 المجموع 8

 
 ( األساسي قد تضمنت مجال5-8( أن كتب العلوم للصفوف)13) يتضح من الجدول

الصف  %( يليه41.4، فكانت أعلى نسبة في كتاب الصف السادس )تقاربةبنسب م  التطبيق
ي أقل لأما الصف الثامن فحاز ع %(،33.7) %( ثم الصف السابع بنسبة35.4) الثامن بنسبة

 %(.33.4) وهي نسبة
متفاوتة، حيث  TIMSS,2011))نت نسبة تضمين متطلبات أما بالنسبة للصف الواحد فكا

%( ثم متطلب 50) بنسبة الربط بين  المفاهيمكانت أعلى نسبة في الصف الخامس لمتطلب 
%(، 20.8بنسبة ) المقارنة  والمقابلة والتصنيف يليه متطلب ،%(23.8بنسبة ) النماذجاستخدام 
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 %(،1) بنسبة البحث عن حلول يليه متطلب ،%(3.7) بنسبة الشر  المنطقي والعلمي ثم متطلب
أما ، فكان غير متواجد في كتاب علوم الصف الخامس ترجمة المعرفة بأشكال مختلفة أما متطلب

يليه  ،%(55.8) بنسبة الربط بين  المفاهيمفي الصف السادس فكانت أعلى نسبة في متطلب 
 %(،14.7) بنسبة منطقي والعلميالشر  ال (، ثم متطلب21.1%) بنسبة النماذجاستخدام  متطلب

 بنسبة البحث عن حلول ثم متطلب %(،8.6) بنسبة المقارنة والمقابلة والتصنيف يليه متطلب
أما في  ،وهو أقل نسبة (%2.6) بنسبة ترجمة المعرفة بأشكال مختلفة يليه متطلب (،%5.9)

 (، يليه متطلب37.9%) بنسبة الربط بين  المفاهيمالصف السابع فكانت أعلى نسبة في متطلب 

يليه  (،13.2%) بنسبة البحث عن حلول ثم متطلب ،%(21.4) بنسبة الشر  المنطقي والعلمي
ترجمة المعرفة أما متطلب  ،(%11.7) نسبة، ومتطلب بنفس النسبة وهى النماذجاستخدام  متطلب

من فكانت أما أعلى نسبة في الصف الثا ،قل نسبةأوهي  %(6.2) فكانت نسبته بأشكال مختلفة
 بنسبة الربط بين  المفاهيم%( يليه متطلب 35.1) المقارنة  والمقابلة والتصنيفلمتطلب 

ترجمة المعرفة بأشكال  %( يليه متطلب16.2) بنسبة استخدام النماذجثم متطلب  %(،31.5)
الشر  المنطقي  %(، يليه متطلب8.8) بنسبة البحث عن حلولثم متطلب %(، 10) بنسبة مختلفة
 %(.8.2) بنسبة لميوالع

 
  :االستدالل مجالثالثًا/

 

 .متطلبًا فرعياً وعشرون  ةخمس امتطلبات رئيسة  ويندرج تحتهثمانية ويشتمل على 
( 5-8في كتب العلوم للصفوف ) ستدالل( التكرارات والنسب المئوية لمجال اال14ن جدول )ييب 

 فلسطين.في األساسي 
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 (14جدول )

في ( األساسي 5-8في كتب العلوم للصفوف ) ستداللسب المئوية لمجال االالتكرارات والن
 فلسطين
 

عدد متطلبات
 

TIMSS الفرعية
 

 الصف الثامن السابع الصف الصف السادس الصف الخامس TIMSS متطلبات

 النسبة التكرار النسبة لتكرارا النسبة التكرار النسبة التكرار

التحليددددددددددددددددددددددل وترجمددددددددددددددددددددددة  2
لمشدكالت حدل ا -البيانات
 العلمية

25 26.3% 20 33.3% 27 17.4 % 36 31% 

 %6 7 %32.2 50 %15 9 %8.4 8 التكامل والتركيب  4
 فددددددددددددددددددددرض الفرضدددددددددددددددددددديات 3

   العلمي العلمية/التوقع
49 51% 20 33.3% 66 42.5% 37 31.8% 

 %30 35 %7 11 %18.3 11 %13.6 13 والتخطيط  التصميم 3
 اسددتنتاجات إلددى الوصددول 5

 المواقدددددددددددف خدددددددددددالل مدددددددددددن
 العلمية

0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 التعميم العلمي 3
 0 0 %0.6 1 0 0 0 0 التقييم 4
 0 0 0 0 0 0 0 0 التبرير 1

 %6.7 116 %13 155 %5.4 60 %7.8 95 المجموع 25

 
لمجال االستدالل في  TIMSS))تضمين متطلبات ن نسبة أ( 14من الجدول ) حيتض

%( في الصف 13جاءت بنسب مختلفة فكانت أعلى نسبة )األساسي (5-8) فصفو العلوم للكتب 
  نسبة %(، وأخيراً 6.7%( ثم نسبة الصف الثامن)7.8) السابع، يليها الصف الخامس بنسبة

 .%(5.4السادس) الصف
 

فكانت نسبة وجود المتطلب متفاوتة ففي الصف الخامس أما على مستوى الصف الواحد 
يليه  ،%(51) بنسبةالفرضيات العلمية/التوقع العلمي فرض لمتطلب كانت أعلي نسبة وجود 

التصميم  ( ثم متطلب26.3%) بنسبة حل المشكالت العلمية -التحليل وترجمة البيانات متطلب
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أما عن متطلب  (،8.4%) بنسبة التكامل والتركيب يليه متطلب (%13.6) بنسبة والتخطيط
 التقييمومتطلب  التعميم العلميومتطلب  العلمية الوصول إلى استنتاجات من خالل المواقف

ما نسبة وجود المتطلبات في الصف السادس أ ،وجود لهذه المتطلباتيكن  لمف التبريرومتطلب 
فرض ومتطلب  حل المشكالت العلمية -التحليل وترجمة البياناتفكانت أعلى نسبة لمتطلب 

 بنسبةالتصميم والتخطيط ليهن متطلب %(، ي(33.3 بنسبةالفرضيات العلمية/التوقع العلمي  
الوصول إلى استنتاجات من أما متطلب  %(،15) بنسبة التكامل والتركيب ثم متطلب %(،18.3)

فلم يكن لهن  التبرير ومتطلب، التقييمومتطلب  ،التعميم العلميومتطلب  ،خالل المواقف العلمية
 وجود.

 

 بنسبةيات العلمية/التوقع العلمي الفرضفرض في الصف السابع فكانت نسبة متطلب  اأم
 -التحليل وترجمة البيانات ثم متطلب %(،32.2) بنسبة التكامل والتركيب %( يليه متطلب42.5)

%(، ثم متطلب 7) بنسبة التصميم والتخطيط، ثم متطلب (%17.4بنسبة ) حل المشكالت العلمية
 ومتطلب الل المواقف العلميةالوصول إلى استنتاجات من خ %(، أما متطلب0.6) بنسبة التقييم

فرض أما في الصف الثامن فحاز متطلب  ،برير فال وجود لهماالتومتطلب  التعميم العلمي
التحليل وترجمة  ثم  متطلب، %(31.8) علي أعلى نسبةالتوقع العلمي   / الفرضيات العلمية

%(، 30) بنسبة يطالتصميم والتخط ، يليه متطلب(%31) بنسبة حل المشكالت العلمية -البيانات
ومتطلب  التعميم العلميومتطلب  الوصول إلى استنتاجات من خالل المواقف العلمية ما متطلبأ

 فال وجود لهما. التبريرومتطلب  التقييم
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لجميع المجاالت لبعد العمليات المعرفية في محتوى كتب العلوم للتكرارات النسبة المئوية العامة  
 :ساسي في فلسطين( األ5-8للصفوف )
لبعد العمليات المعرفية، كما العامة لجميع التكرارات  المئوية تضح النسبةت  ما سبق لمن خال

 (15يبينها جدول)
 (15جدول )

 العلوم كتب العمليات المعرفية في محتوى لبعد المجاالت لجميع للتكرارات  العامة المئوية النسبة
 فلسطين في األساسي (5-8) للصفوف

 
العمليــــــــــات ل مجــــــــــا

 ضــــوء فــــي المعرفيــــة
 (TIMSSمتطلبات)

النســـــــــــــــــــبة  الصف الثامن الصف السابع الصف السادس الصف الخامس
العامــــــــــــــــــــة 
للمجـــــــــــاالت 

 الثالثة

رار
لتك
ا

سب 
الن

 
 

رار
لتك
ا

سب 
الن

رار 
لتك
ا

سب 
الن

رار 
لتك
ا

سب 
الن

 

 %56 %57.8 992 %52.4 623 %52.5 580 %58.6 706 مجال المعرفة

 %36 %35.5 609 %34.5 401 %41.8 453 %33.6 402 مجال التطبيق

مجال 
 االستدالل

95 7.8% 60 5.7% 155 13.1% 116 6.7% 8% 

 %24.9 %33 1717 %22.7 1179 %21 1093 %23.1 1203 المجموع

 %24.9=( 5-8في الصفوف ) لبعد العمليات المعرفيةالنسبة المئوية العامة 
 

  :التطبيق، االستدالل( )المعرفة، د العمليات المعرفيةالتعقيب العام علي نتائج التحليل لبع
لبعد العمليات المعرفية  في محتوى كتب العلوم ن النسبة العامة أ( 15يتضح من الجدول )

وهي نسبة متدنية، حيث بلغت النسبة العامة للصف  %(24.9) تبلل األساسي (5-8للصفوف)
%( أما في الصف 22.7السابع )%( وفي الصف 21%( وفي الصف السادس )23.1الخامس)
 %( وهي أعلى نسبة .33الثامن )

%( وهي 56بلغت النسبة  العامة لمجال المعرفة )أما على مستوى المجاالت الثالثة ف
وتبلل نسبته %( ثم مجال االستدالل 36مة لمجال التطبيق وتبلل )اأعلي نسبة يليها النسبة الع

 .%( وهي نسبة منخفضة8)
لصف الواحد فكانت النسبة العامة في الصف الخامس لمجال المعرفة أما على مستوى ا 

%( ثم مجال االستدالل وتبلل 33.6%( وهي أعلي نسبة يليها مجال التطبيق وتبلل نسبته )58.6)
%( وهي أعلي من نسبة 52.5أما نسبة مجال المعرفة للصف السادس فكانت ) %(،7.8) نسبته

، أما وهو أقل نسبة%( 5.7) ما مجال االستدالل فنسبتهبين %(41.8) مجال التطبيق الذي نسبته
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 يليه مجال التطبيق ونسبته %(52.4لمجال المعرفة تساوي)النسبة العامة في الصف السابع 
 .%(13.1) %( يليه مجال االستدالل نسبته34.5)

على المستوى العام تتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة عبد السالم وآخرين  
(، وتختلف 2012(، ودراسة موسى)2011ودراسة الفهيدي ) (،2010( ودراسة الزهراني )2008)

والتي توصلت إلى أن مجال  (2010)مع ما جاءت به نتائج دراسة الجهوري والخروصي 
وأن مجال المعرفة جاء في المرتبة األخيرة بين  مجال المعرفة،في االستدالل تحقق بنسبة عالية 

 .لعمليات المعرفيةمتطلبات مجال ا
 

 (16جدول )
 الجمعية حددتها  التي العلوم كتب محتوى في المعرفية العمليات بعد لمجاالت المئوية النسب

 (IEA) التربوي التحصيل لتقييم الدولية
 النسبة العمليات المعرفية

 %35 مجال المعرفة
 %40 مجال التطبيق

 %25 مجال االستدالل
 

هو النسبة المئوية العامة لمجاالت بعد العمليات المعرفية لتحليل ( و 15عند مقارنة جدول )
النسب المئوية  ( وهو16مع جدول )في فلسطين،  األساسي (5-8محتوى كتب العلوم للصفوف )
العلوم التي  حددتها الجمعية الدولية لتقييم كتب في محتوى   لمجاالت بعد العمليات المعرفية

ظ أن المجاالت الثالثة لبعد العمليات المعرفية قد تضمنها محتوى (، نالحIEAالتحصيل التربوي )
( األساسي بنسب مختلفة، حيث جاء في المرتبة األولى مجال المعرفة 5-8كتب العلوم للصفوف )

في حين حل في   %(،36%(، ومجال التطبيق في المرتبة الثانية بنسبة )55.5وبلغت نسبته)
%(، فعند مقارنة هذه النسب مع النسب المئوية 8وكانت نسبته )المرتبة الثالثة مجال االستدالل 

(،  نجد أن النسبة المئوية لمجال IEA) التي حددتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي
%( بينما النسبة الناتجة من عملية تحليل محتوى كتب العلوم 35( بلغت ) IEAالمعرفة في معايير)

، وعند مقارنة مجال (IEA)أعلى من نسبة %(، وهي نسبة 55)( األساسي هي  5-8للصفوف)
(  مع النسب الناتجة من عملية تحليل محتوى كتب  IEAالتطبيق للنسبة المئوية التي حددتها )

%(، بينما 40( هي )IEA)في جمعية ( األساسي يالحظ أن نسبة التطبيق 5-8العلوم للصفوف )
هي  األساسي (5-8)  محتوى كتب العلوم للصفوف النسبة المئوية الناتجة من عملية تحليل

( في IEA)جمعية وبلغت نسبة مجال االستدالل حسب ما حددتها   ها،%( وهي نسبة قريبة من36)
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%( أما النسبة الناتجة من عملية التحليل فقد 25( األساسي )5-8محتوى كتب العلوم للصفوف)
 % ( وهي نسبة غير متوازنة.8بلغت )

فكانت  األساسي (5-8العامة لبعد العمليات المعرفية للصفوف)مئوية ال أما النسبة 
أعلى نسبة في الكتب ظهرت في مجال العمليات  نأ%( وهي نسبة منخفضة، حيث 24.9)

 المعرفية ثم مجال التطبيق وأخيرًا مجال االستدالل.
جال مجال المعرفة توفرت جميع المتطلبات بنسبة جيدة في جميع الكتب، أما في مفي ف

 ترجمة المعرفة بأشكال مختلفةقل وتوفرت أغلب المتطلبات ما عدا متطلب أالتطبيق فكانت النسبة 
توفرت متطلبات في الصف الخامس لم يتوفر، بينما مجال االستدالل كانت نسبته قليلة حيث 

 ،فرض الفرضيات ،التكامل والتركيب، حل المشكالت العلمية -وترجمة البياناتالتحليل 
، في جميع الصفوف، بينما متطلب التقييم انعدم في التصميم والتخطيط  ،ية/التوقع العلميالعلم

الوصول إلى جميع الكتب ما عدا الصف السابع توفر فيه بنسبة بسيطة، أما عن متطلب 
 .التبرير لم تتوفر ،التعميم العلمي، استنتاجات من خالل المواقف العلمية
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 التوصيات:
 بما يلي: دراسةفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة الحالية من نتائج توصي ال

  طالع مؤلفي كتب العلوم المدرسية على متطلبات اختبار إضرورةTIMSS,2011)) 
  .واالستفادة من أداة  التحليل المعدة لذلك

 ( 5-8توظيف نتائج تلك الدراسة في تطوير كتب العلوم للصفوف)  األساسي في
 فلسطين.

  ضرورة مراجعة محتوى مقررات العلوم وتقويمها بصفة دورية ومن ثم تطويرها لتتوافق
 تجدات العلمية.سمع االتجاهات العالمية والم

  تضمين متطلبات (TIMSS,2011) وبرامج المعلم قبل الخدمة إعداد في دورات
  .أثناء الخدمة لتنمية مهاراته دريبيةت

 تضمين متطلبات   (TIMSS,2011)العمليات المعرفية بقدر أكبر وخاصة 
 .(24.9%من)

 

 المقترحات:
  تم طرحها من جهة  التيتم التوصل اليها  والتوصيات  التيفي ضوء نتائج الدراسة الحالية 

 واستكمااًل  لهذه الدراسة من جهة أخرى تقتر  الباحثة بعض الدراسات والبحوث ومنها:
 مقارنة محتوى كتب العلوم الفلسطينية مع  إجراءبمكانية االستفادة من نتائج  هذه الدراسة إ

 .(TIMSS)أحرزت مراتب عالية في نتائج اختبارات  التيمحتوى كتب العلوم في الدول 
 .تطوير مناهج العلوم بالمرحلة األساسية العليا في ضوء المتطلبات العالمية 
  بناء وتجريب وحدات دراسية مبنية وفق متطلبات(TIMSS). 
 توضح أسباب ضعف وقلة توظيف االتجاهات العالمية في محتوى منهاج جراء دراسات إ

 العلوم للمرحلة األساسية ووضع الحلول المناسبة لذلك.
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 عــــــــــــــالمراج
 
 

 أواًل: المراجع العربية
 

 ثانيًا: المراجع األجنبية
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 المراجع العربية
 القرآن الكريم.

 .االنجلو مكتبة  مصر: ،تنظيمات حديثة للمناهج التربوية .(2003ي )مجد إبراهيم، .7
تصددددور مقتددددر  لمندددداهج العلددددوم للمرحلددددة اإلعداديددددة فددددي ضددددوء (. 2000إسددددماعيل، مجدددددي ) .2

المـؤتمر العلمـي الرابـع،  ،للقدرن الحدادي والعشدرين مستحدثات التربيدة العلميدة وتددريس العلدوم
 .   2مج ، أغسطس (13) -( يوليو31) ،التربية العلمية للجميع

األساسية الدنيا فـي  حتوى كتب العلوم في المرحلةمستوى جودة م(. 2009عبيدر ) نصيو،إ .2
  غزة. جامعة األزهر، التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  ،ضوء المعايير العالمية

دار  ردن:األ ،لطلبة كليـة العلـوم التربويـة  (TIMSS) اختبارات  (.2009أبو جابر، ماجدد ) .3
 .الضياء للنشر والتوزيع

جددددودة النصددددوص فددددي كتدددداب العلددددوم لتالميددددذ الصددددف الرابددددع (. 2008ي )يددددحيأبددددو جحجددددو ،  .5
، اإلنسـانية واالجتماعيـة ممجلة جامعة الشارقة للعلـو  األساسي ومستوى معرفة معلميهم بهدا،

 .212-181، ص4، عدد6مجلد
( علـى  STSوالمجتمـع ) لـم والتقانـةأثـر اسـتخدام منحـى الع(. 2003عبدد اهلل ) أبوسدعيدي، .6

كليدة التربيدة،  رسالة ماجسدتير غيدر منشدورة، ،التحصيل الدراسي واالتجاهات نحو مادة العلوم
 سلطنة عمان. جامعة السلطان قابوس،

 ريقدرات التفك  ةيبرنامج مقترح في الجبر على تنم سيأثر تدر (. 2007حنان ) أبو سكران، .7
، رسددالة ماجسدتير غيددر منشدورة، البرنددامج المشددترك الســادس االسـتداللي لــدى طالبــات الصــف
 .شمس بمصر نيلجامعة األقصى بغزة وجامعة ع

 ،التطلع للجامعة واستخدام الحاسب اآللي أهم أسباب التفوق(. 2009أبو عيش، بثينة ) .8
 .ه1434-9-10استرجعت بتاريخ 
                http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=601 

ساسـي األ . االخطـاء  الرياضـية الشـائعة لـدى طلبـة الصـف الثـامن(2011نعديم ) أبو غلدوة، .4
 ،مقتـرح لعالجهـا وفاعليـة برنـامج TIMSS 2007) )بفلسطين في ضـوء الدراسـة الدوليـة 

                 غزة.كلية التربية، جامعة االزهر، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 اختبددارات ء(. رؤيددة إلعددداد الطلبددة المعلمددين و تددأهيلهم فددي ضددو 2013أبددو مطلددق، هندداء ) .74

(TIMSS)،  واقــع التجربــة الفلســطينية فــي ورقددة عمددل للمشدداركة فددي اليددوم الدراسددي بعنددوان"
 قصى غزة.جامعة األ ،ربيةكلية الت، 5/5/2013المنعقد بتاريخ  (،TIMSS )اختبارات

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=601
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المحداور  تطوير محتوى مدنهج العلدوم بالمرحلدة االبتدائيدة وفدق مددخل (.2008أحمد، عزت ) .77
مجلـة  العلمية في ضوء بعض المشاريع العالمية والمسدتويات المعياريدة لمحتدوى مدنهج العلدوم،

 .143-119، ص11، مج4، عالتربية العلمية
مجــاالت  محتــوى مــنهج العلــوم فــي ضــوء بعــض فاعليــة تطــوير(. 2007علددي ) األحمدددي، .72

فــي المدينــة  نــي لــدى طــالب الصــف الثالــث المتوســطالتقنيــة المعاصــرة لتنميــة التنــور التق
           المكرمة.  مكة ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى،المنورة

، الجامعدة اإلسدالمية، 2، طتـهالبحث التربوي عناصـره مناهجـه أدوا(. 1997األغا، إحسان) .72
 غزة.

تعلدديم  ( . تطددوير مددنهج العلددوم بالرحلددة اإلعداديددة  فددي ضددوء معددايير2005البدداز، خالددد ) .73
الجمعيــة  العربــي،معوقــات التربيــة العلميــة  فــي الــوطن ، المــؤتمر العلمــي التاســعالعلددوم، 

 . 136)-111) ، المجلد األول، صالمصرية للتربية العلمية
ساسي فـي فلسـطين وفـق األ تقويم كتاب الرياضيات للصف الرابع(. 2013هيم)، ابدراينيالتل .75

      منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة. ررسالة ماجستير غي ،TIMSS)) متطلبات
تحليدل كتداب العلدوم للصدف الثدامن األساسدي  ( .2010الجهوري، ناصدر، والخروصدي، هندد ) .76

دراسـة  مقدمـة للمـؤتمر العلمـي  ،(TIMSS)مشدروع   لطنة عمان في ضدوء متطلبداتس في
، المنعقدد فدي اإلسدماعيلية  والتطبيـق  الرابع عشر، بعنـوان التربيـة العلميـة والمعـايير والفكـرة

 .3/8-1ما بين  اقعةخالل الفترة الو 
  .مكتبة الرشد الرياض:، 1ط ،المنهج المدرسي المعاصر .(2005الخليفة، حسن ) .77
 .مكتبة الفال : الكويت، 6ط ، المناهج المعاصرة(. 1998الدمرداش، سرحان ) .78
لعلميدة  فدي ض ايجيتي الخارطة المخروطيدة والعدرو فاعلية  إسترات(. 2010الزعانين، جمال ) .74

الدوليدددة لطدددالب   (TIMSS)تحسدددين األداء العملدددي والمهدددارات  المتضدددمنة  فدددي اختبدددارات 
(، )العلــوم اإلنســانية ألبحــاث حمجلــة جامعــة النجــا، الصددف الثددامن األساسددي بقطدداع غددزة

 .290، ص 24عدد
ضــوء  فـي تقـويم محتــوى مقـررات العلــوم بالمرحلـة المتوســطة(. 2010غدرم اهلل ) الزهراندي، .24

ــومراســة التوج متطلبــات دكتددوراه غيددر  رسددالة ،(TIMSS) هــات الدوليــة  للرياضــيات والعل
  .قرى، السعوديةمنشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية  التربية، جامعة أم ال

فددي ضددوء  مددنهج العلددوم بالمرحلددة اإلعداديددة (. تقددويم2009)وهدداني، مرفددت السددايح، محمددد، .27
ــاهج  ،المــؤتمر العلمــي بعددض مفدداهيم النددانوتكنولوجي، ــي الدراســية)تطــوير المن ن األصــالة ب

 2250)-2205) ، مصر، ص1، مجوالمعاصرة (
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، وصيانتهوتنفيذه  مفهومه وتصميمهالمنهاج :(. 1997السويدي، خليفة والخليلي، يوسف ) .22
          دبى: مكتبة دار القلم.

بمشدروع المعدايير  (8-5مددى تحقدق معدايير المحتدوى )(.2006علدي ) فهد وشدينان، الشايع، .22
العلدددوم فدددي المملكدددة العربيدددة  ( فدددي محتدددوى كتدددبNSESالقوميدددة للتربيدددة العلميدددة األمريكيدددة )

 (.187-163(، ص )117ع ) ،ق التدريسمجلة دراسات في المناهج وطرالسعودية، 
في سلطنة  درجة مواكبة محتوى كتب العلوم للصفوف األساسية(. 2010علي ) الشعيلي، .23

 / 0من الموقع االليكتروني : /   . (NSESعمان للمعايير القومية األمريكية )

Thread/php=720,http://www.mohyssin.com/forums/show                  
في محتوى   التوافق بين ثقافتي الصورة والكلمة كمعيار للجودة(. 2011عفاف )الشنطي،  .25

غيددر منشددورة،  ماجسددتير ، رسددالةكتــاب العلــوم الفلســطيني بجزأيــه للصــف الرابــع األساســي
 جامعة األزهر، غزة.

فـي ضـوء  . تحليل محتـوى مـنهج الرياضـيات بالمرحلـة  المتوسـطة(2010مانع ) الشهري، .26
دكتدوراه غيدر منشدورة،  رسالة (TIMSS)الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات متطلبات الدراسة 

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة كلية التربية،
العلوم  بالمرحلة (.معايير محتوى مناهج العلوم مدخل لتطوير مناهج 2005)الطناوي، عفت  .27

ن العربـي، التشـخيص الـوط معوقات التربية العلمية فـي ،المؤتمر العلمي التاسع ،اإلعدادية
 ( .94-56)  ، ص1مج ، الجمعية المصرية للتربية العلمية، والحلول

 الخليج. لدول، الرياض: مكتب التربية العربي لغة التربويين(. 2007العمر، عبد العزيز ) .28
األساسـي   مستوى جودة محتوى كتاب العلوم للصف الثـامن(. 2009العرجا، محمد حسدن ) .24

ماجسدتير غيدر منشدورة، قسدم  ، رسدالةلمية ومـدى اكتسـاب الطلبـة لهـافي ضوء المعايير العا
                . الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين ،المناهج وتكنولوجيا التعليم، كلية التربية

الصــين ات التحصـيل المرتفـع( خصـائص المدرسـة فـي الـدول )ذ(. 2010الغامددي، حندان ) .24
      لســــــــعودية فــــــــي اختبــــــــارات   الدراســــــــة                وســــــــنغافورة )وذات التحصــــــــيل المــــــــنخفض( ا

كليدة التربيدة،  ،رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة ،(TIMS 2007الدوليـة للرياضـيات والعلـوم )
  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ضـوء ي ف المتوسط تقويم أداء معلمي العلوم الطبيعة بالمرحلة .(  2010سعيد ) الغامدي، .27
كلية التربية، جامعة أم القرى،  رسالة دكتوراه غير منشورة، ة للتربية العلمية،المعايير العالمي
 مكة المكرمة.
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ـــــدنيا                  (. 2012ماجدددددد ) الغامددددددي، .22 ـــــوم المطـــــورة بالصـــــفوف ال ـــــب العل ـــــوى كت ـــــويم محت تق
                ،رسدددددالة ماجسدددددتير غيدددددر منشدددددورة ،مـــــن المرحلـــــة االبتدائيـــــة فـــــي ضـــــوء معـــــايير مختـــــارة

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة. كلية التربية،
العربيـة  ةبالمرحلـة االبتدائيـة فـي المملكـ مقررات العلـوم المطـورة(. 2011هدذال ) الفهيدي، .22

 للرياضـيات والعلـوم سـة التوجهـات الدوليـة تقـويم محتـوىالسعودية في ضوء متطلبـات درا
(TIMSS،) التددريس، كليدة التربيدة، جامعدة  وطدرق جدكتوراه غير منشورة، قسم المنداه رسالة

  .لقرىأم ا
مصددر  جمهوريددة، القدداهرة، 3، طالمنــاهج بــين النظريــة والتطبيــق(. 1989اللقدداني، أحمددد ) .23

 (.5، ص )العربية
المنــاهج   م المصــطلحات التربويــة المعرفــة فــيمعجــ(.2003أحمددد والجمددل، علددي) ،ياللقددان .25

 ، القاهرة :عالم الكتب.3ط  ،التدريس وطرق
 الدولي. ، الرياض: دار النشر1ط ،أساسيات المناهج(. 2000محمد ) ي،المكاو  .26
ــا العلميــة(. 2007، قاسددم )يالنعواشدد .27 ــع األطفــال وتطبيقاته ردن: دار ، األ1، طالعلــوم لجمي

 المسيرة.
 ةياالبتدائ نيللمرحلت اتياضيالر  سيلتدر  ةيألهداف التربو ا .(1980الهاشل، سعد وآخرون ) .28

 ز بحوث المناهج.: مركتي، الكو والمتوسطة
منـاهج  وتطـوير طتجاهـات الحديثـة فـي تخطـياإل (. 2001حسدين) ومحمدود، حلمي، الوكيل، .24

 ر: دار الفكر العربي.صم ،1ط ،المرحلة األولى
، األردن: 3ط، أســس بنــاء المنــاهج وتنظيماتهــا(. 2008محمددد) والمفتددي، حلمددي، الوكيددل، .34

 .دار المسيرة
المترجمددة علددى تحصدديل  بيددق سلسددلة مندداهج العلددوم(. دراسددة أثددر تط2009بلفقيدده، نجيددب  ) .37

 (2007,ضدددوء نتدددائج اختبدددارات  طدددالب الصدددف الرابدددع بدولدددة اإلمدددارات العربيدددة المتحددددة فدددي
(TIMSS ،68، ص147 ع ،، مصردراسات في المناهج وطرق التدريس مجلة) –(88. 

 ،1طوآخددرون،  ترجمددة ممدددو  محمددد سددليمان ، نظريــة المــنهج (.1987جددورج ) بددو شددامب، .32
 مصر: الدار العربية للنشر والتوزيع.

خصـائص الطالـب الشخصـية واألسـرية   وعاداتـه الدراسـية فـي  (. (2010جعفدري، فاطمدة .32
السـعودية  سـنغافورة )وذات التحصـيل المـنخفض ( -الصـين الدول ذات التحصيل المرتفع (

رسددالة  ،(TIMSS 2007)والعلــوم  فــي اختبــارات دراســة التوجهــات الدوليــة للرياضــيات 
 أم القرى، مكة المكرمة. ، جامعةبيةكلية التر  ماجستير غير منشورة،
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، متطلبـات الثقافـة العلميـة . تقويم محتوى منـاهج العلـوم فـي ضـوء(2008حكمي، محمد ) .33
 الملك خالد، أبها. كلية التربية، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة،

دوليدددة وعالقتهدددا بمنددداهج العلدددوم ال (TIMSS)الجدددودة فدددي اختبدددارات  (.2012)حلدددس، موسدددى .35
واقـــع التجربـــة ورقدددة عمدددل للمشددداركة فدددي اليدددوم الدراسدددي بعندددوان  ،والرياضددديات فدددى فلسدددطين
 قصى غزة.كلية التربية، جامعة األ (،TIMSSالفلسطينية في اختبارات) 

الخدددامس  (. مراعددداة محتدددوى كتددداب العلدددوم للصدددف2007محمدددد والشدددعيلي، علدددي ) خطابيدددة، .36
جامعـة الشـارقة للعلـوم  مجلة، ردن للمعايير القومية األمريكية لمحتوى العلدوماألساسي في األ

 .(195-170ص ) (،1( ،ع)4) ، مجالشرعية واإلنسانية
 دار الشروق.:  ردن، األ1ط، النظرية في التدريس وترجمتها عملياً (. 2000دروزة، أفنان ) .37
ضدوء الجدودة  األقصدى فديإعدداد معلدم المرحلدة األساسدية بجامعدة  (.2013رضدوان، منيدر ) .38

الفلسـطينية فـي اختبـارات ة عـن واقـع التجربـعمدل  ورقة ،(TIMSS)والتكنولوجيا واختبارات 
(TIMSS) .كلية التربية، جامعة األقصى، غزة ، 

 .القاهرة: عالم الكتب ،4ط، علم النفس النمو(. 1983زهران، حامد ) .34
 ،منــــاهج العلــــوم وتدريســــهاالتجاهــــات العالميــــة المعاصــــرة فــــي (.2010) زيتددددون، عددددايش .54

 ،عمان: دار الشروق.1ط
براهيم، عبد  سعادة، .57 ردن: دار األ  ،4ط ،المـنهج المدرسـي المعاصـر. (2004اهلل )جودة، وا 

 الفكر.
األساسـية العليـا  تقويم محتـوى منـاهج العلـوم الفلسـطينية للمرحلـة (. 2011سعيد، تهداني) .52

التربيدة، جامعدة األزهددر،  نشدورة، كليددة رسدالة ماجسددتير غيدر م ،فـي ضـوء المعــايير العالميـة
 غزة.

 ، مصر: دار القاهرة.1ط  ،أساسيات وتطبيقات في علم المناهج(. 2006شاهين، نجوى ) .52
بالمملكدة العربيدة  ( . تقدويم مقدررات العلدوم للطالبدات فدي التعلديم العدام2003نجدوى ) شداهين، .53

ــة ،المــؤتمر العلمــي الســابعبحددث ميددداني،  ،السددعودية ــة   نحــو تربي ــة أفضــل، الجمعي علمي
 .436)– (417ص شمس، القاهرة ، جامعة عين  ، كلية التربية،المصرية للتربية العلمية

للمرحلـــة  تقـــويم محتـــوي منهـــاج العلـــوم العامـــة (. 2009شدددحادة، إيمدددان محمدددود محمدددد) .55
كليددة  ، رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة،األساســية الــدنيا فــي ضــوء متطلبــات التنــور الصــحي

 غزة . الجامعة اإلسالمية، التربية،
فـي تنميـة  جية الـتعلم المتمركـز حـول المشـكلةأثـر توظيـف اسـتراتي(. 2013شدقورة، نهداد ) .56

لـدى طالبـات الصـف  م( فـي العلـو TIMSSبعض مهارات التفكير المتضـمنة فـي اختبـارات )
 التربية، جامعة األزهر، غزة. كلية رسالة ماجستير غير منشورة، ،ساسي بغزةالثامن األ
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للصدف الخدامس  دراسدة تقويميدة لمحتدوى مدنهج العلدوم(. 2007صالح، نجوى وصبيح، ليندا ) .57
تطـوير منـاهج التعلـيم  -المؤتمر العلمي التاسع عشر األساسي في ضوء المعايير العالمية،

ــايير الجــودة (، الجمعيددة المصددرية للمندداهج  وطددرق 4يوليددو، مددج)25-26 ، فــي ضــوء مع
 . 1557)-1529التدريس، ص)

للعدددددالم  صدددددالة والمعاصدددددرة فدددددي التعلددددديم العدددددام(. معدددددايير جدددددودة األ2006، رشددددددي )يمدددددهطع .58
ـــيم وبنـــاء -المـــؤتمر العلمـــي الثـــامن عشـــر ،اإلسدددالمي ، اإلنســـان العربـــي منـــاهج التعل
 (. 62-24، ص)1 العددمصر،

 -مفهومـه  -اسـتخداماته -تحليل المحتوى في العلوم اإلنسـانية(. 2004، رشدي )طعيمه .54
 القاهرة: دار الفكر العربي.،  2ط ،أسسه

الجميلــة  معلمــي اللغــة العربيــة لكتــاب لغتنــاتقــويم (. 2002طمددوس، رجدداء الدددين حسددن ) .64
رسدالة التحـديث،  المقرر للصف السـادس األساسـي فـي فلسـطين وعالقتـه باتجاهـاتهم نحـو

       غزة.  غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، ماجستير
أنمدوذج مقتدر  لتطدوير مدنهج العلدوم بمرحلدة التعلديم االبتددائي (. 2007خرون)عبد السالم، وا .67

ــد المــؤتمر العلمــي ،(TIMSSضددوء متطلبددات مشددروع ) فددي ــة  ،الحــادي عشــر مجل التربي
 .141) -23، مصر، ص) العلمية العلمية ..إلى أين؟ يوليو، الجمعية المصرية للتربية

ـــوم  تقـــويم محتـــوى منـــا(. 2006عبدددد اللطيدددف، حسدددان ) .62 االبتدائيـــة  نلتيرحمبـــالهج العل
ـــي ـــة ف ـــات المعرفيـــة لمشـــروع واإلعدادي رسدددالة ماجسدددتير غيدددر  ،TIMSS)) ضـــوء المتطلب

 منشورة، كلية التربية ،القاهرة.
 ،دواتـه وأسـاليبهأالبحـث العلمـي مفهومـه و (. 1999وعدس، عبد الدرحمن ) دوقات ،عبيدات .62

 ردن: دار الفكر للطباعة والنشر.، األ6ط
فـي ضـوء   لعلـوم المطـور للصـف االول المتوسـطتقـويم كتـاب ا(. 2011، بنددر )عسديالن .63
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 (1ملحق رقم )
 (TIMSS,2011)الصورة النهائية لمتطلبات اختبار 

 )األرض علم الفيزياء، علم األحياء، علم الكيمياء، علم(العلوم  موضوعات مجال / أوالً 
 الرئيسية والفرعية (TIMSS)متطلبات اختبار  م
  : وتشمل األحياء علم متطلبات  1-
 خصائص وتصنيف وعمليات الحياة للكائنات الحية ويتناول األهداف اآلتية:  -ا

 ذكر الخصائص المميزة للكائنات الحية.  -0

 السلوكية.مقارنة بين الكائنات الحية على أساس صفاتها الطبيعية وخصائصها ال -2

 .تحديد مكان األعضاء الرئيسية في جسم اإلنسان -3

 في جسم االنسان. ذكر مكونات األجهزة -4

 المقارنة بين أعضاء جسم اإلنسان وأجهزته مع غيره الكائنات الحية.  -5

 .ضاء واألجهزة والعمليات الحيويةالربط بين تركيب ووظيفة األع -6

توضيح كيف تستجيب أعضاء اإلنسان للتغيرات الداخلية والخارجية لإلبقاء علي  -1
 استقرار الجسم.

 الخلية ووظائفها ويتناول األهداف اآلتية: -ب
 وصف التركيب الخلوي لكل من الكائنات الحية وحيدة الخلية وعديدة الخاليا.  -8

 ف الخلية. توضيح وظائ  -9

 المقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية.  -01

 وصف عملية التنفس التي تحدث في الكائنات الحية.  -00

 وصف عملية البناء الضوئي.  -12
 دورات الحياة والتكاثر والوراثة ويتناول األهداف اآلتية: -ج

 تطور. المقارنة بين الكائنات الحية من حيث النمو وال -03

 توضيح بأهمية التكاثر الجنسي في الكائنات الحية لبقاء النوع.  -04

 . يوالالتزاوج يالمقارنة بين التكاثر التزاوج -05

 توضيح عملية توارث الصفات الوراثية.  -06

 التمييز  بين الصفات الوراثية والمكتسبة.  -01

 اآلتية:هداف التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعي ويتناول األ -د
 ربط انقراض األنواع باالختالف بين الخصائص الجسمية في بيئة متغيرة.  -08
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التعرف على المجموعات الرئيسية للكائنات الحية التي وجدت على األرض خالل  -09
 العصور الجيولوجية المختلفة. 

 اآلتية:األجهزة البيئية ويتناول األهداف  -ه
 النظام البيئي.وصف دورة الطاقة في  -21

 في هرم بين الكائنات الحية كمنتجات ومستهلكات ومحلالت ووضعهاالمقارنة  -20

 .غذائي

 .توضيح أهمية المنافسة بين الكائنات الحية على البقاء -22

 .الكائنات الحية أعدادتحدد  أنيمكن  التيذكر العوامل   -23

 .سكان العالم في نمو أن إدراك -24
 .زيادة عدد سكان العالم إلى أدت التي ألسباباتشخيص  -25

  .زيادة سكان العالم على البيئة تأثيرتوضيح  -26
  .التغيرات داخل البيئة على التوازن بين المجموعات بتأثيرالتنبؤ   -27
  .والبيئة اإلنسانالطبيعية على  األخطار بتأثيرالتنبؤ  -28
 :اآلتيةصحة اإلنسان ويتناول األهداف  -و

 التعرف على  مسببات األمراض المعدية، طرق العدوى، والمناعة.  -29

ودور المواد الغذائية في منع   ،مناقشة أهمية الحمية، النظافة، التمارين الرياضية -31
 األمراض والمحافظة على صحة اإلنسان. 
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 الرئيسية والفرعية( TIMSS )متطلبات اختبار م 
 :الكيمياء وتشمل علم باتمتطل -2

 اآلتية:تصنيف المواد وتحديد تركيبها ويتناول األهداف  -ا
 تصنيف المواد على أساس الخصائص الفيزيائية.  -30

 تصنيف المواد في مجموعات بالنسبة لخصائصها الفيزيائية والكيميائية.   -32

 اليط. المقارنة بين العناصر والمركبات والمواد النقية والمخ -33

 .للمادة يوصف التركيب الدري والجزيئ -34

 اآلتية:خصائص المادة ويتناول األهداف  -ب
 لفصل المخاليط إلى مكوناتها.   ةوصف الطرق الفيزيائي -35

 .تعريف المحاليل من خالل ذوبان المواد في المذيبات -36

 معرفة العالقة بين التركيز والمذاب والمذيب.  -31

 ق تأثير بعض العوامل  على الذوبانية. تطبي -38

 الربط بين استعماالت وسلوكيات الماء وخصائصه.  -39

 .مقارنة خصائص األحماض والقواعد -41

 اآلتية:التغيرات الكيميائية وتتناول األهداف  -ج

 المقارنة بين التغيرات الفيزيائية والكيميائية.  -40

 مها أثناء التغير الكيميائي. معرفة أن الكتلة تحافظ على حج -42

 .معرفة أهمية األكسجين في تفاعالت األكسدة -43

 .المقارنة بين التفاعالت الماصة والطاردة للحرارة -44
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 الرئيسية والفرعية (TIMSS)متطلبات اختبار  م
 :وتشمل الفيزياء علم متطلبات -3
 اآلتية:مادة ويتناول األهداف الحاالت الفيزيائية والتغيرات في ال -ا

معرفة أن  الحركة والمسافة بين الجزيئات لهل عالقة باالختالفات في الخصائص  -45
 الفيزيائية لكل من المواد السائلة والصلبة والغازية. 

وصف عمليات التبخر والتكاثف واالنصهار والتجمد من خالل التغيرات في حاالت  -46
 المادة. 

 ن درجة الحرارة تبقى ثابتة خالل تغيرات المادة. معرفة أ  -41

 معرفة أن الكتلة تبقى ثابتة خالل التغيرات الفيزيائية. -48

 اآلتية:تحوالت الطاقة، درجة الحرارة ، الحرارة ويتناول األهداف  -ب
 ذكر األشكال المختلفة للطاقة.  -49

 وصف بعض تحوالت الطاقة البسيطة.  -51

 نون حفظ الطاقة. تطبيق قا -50

 التعرف على أن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد.  -52

 مقارنة التوصل  الحراري لبعض المواد.  -53

 مقارنة بين طرق انتقال الطاقة الحرارية.  -54

ربط التغيرات في درجة الحرارة إلى التغيرات في الحجم أو الضغط والتغيرات في  -55
 .أو سرعة الجزيئات الحركة

 الضوء ويتناول األهداف اآلتية:  -ج

 وصف الخصائص  األساسية  للضوء.  -56

 الربط بين ظهور أجسام مضيئة  وامتصاص أو انعكاس الضوء. -51

حل تطبيقات عملية  يدخل فيها انعكاس الضوء في مسطحات مرايا مستوية وتكون  -58
 الظل. 

 

وء وتحديد موقع الجسم الحقيقي والصورة باستخدام رسم مخططات لمسار الض -59
 العدسات. 
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 الصوت ويتناول األهداف اآلتية: -د
 ذكر الخصائص األساسية للصوت.  -61

وصف بعض خصائص الصوت األساسية )الحاجة إلى وسط ناقل أو محمول،  -11
انعكاس الصوت على أجسام مستوية وامتصاصه، سرعة الصوت النسبية عبر 

 .(ئط نقل مختلفةوسا
 تية:الكهرباء والمغناطيسية ويتناول األهداف اآل -ه
 وصف تدفق التيار الكهربي خالل الدارة الكهربية.  -62
 (. ز  وتوا رسم الدارة الكهربية ) توال    -63
 المقارنة بين المواد الموصلة والمواد العازلة للكهرباء.  -64
 ي وفرق الجهد.وصف العالقة بين التيار الكهرب -65
 ذكر خصائص المغناطيس الدائم.  -66
 وصف تأثير القوة المغناطيسية.  -61
 الكهربية.   المغناطيساتالتعرف على استخدامات  -68
 اآلتية:القوى والحركة ويتناول األهداف  -و

تمثيل حركة الجسم بالنسبة لموقعه واتجاهه، سرعته بالنسبة للمستوى المرجعي)نقطة  -69
 اسناد(. 

 يحسب السرعة باستخدام  الزمن والمسافة.  -11

 يستنتج المعلومات من الرسوم البيانية للمسافة بالنسبة للزمن.  -10

 وصف األنواع العامة للقوى.  -12

 توضيح أن تغير مكان الجسم يرجع إلى القوى المؤثرة عليه.  -13

 توضيح عالقة الضغط مع القوة والمساحة.  -14

 ذكر استخدامات بعض اآلالت البسيطة.  -15

 توضيح بعض الظواهر الفيزيائية باستخدام االختالفات في الكثافة والضغط.   -16
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  الرئيسية والفرعية TIMSS))متطلبات اختبار  م
 :وتشمل علوم األرض متطلبات -4
  مبنى األرض وأشكالها الفيزيائية، ويتناول األهداف اآلتية: -ا

 وصف مبنى األرض والصفات الفيزيائية للقشرة األرضية، الوشا ، الجوف.  -11

 وصف خصائص واستعماالت الصخور واألمال  المعدنية واألتربة.  -18

 مقارنة حالة المياه الفيزيائية وحركتها وتركيبها وتوزيعها النسبي على األرض.  -19

 ذكر مكونات غالف األرض.  -81

 (الضغط، التركيب ين التغيرات في الظروف الجوية ) درجة الحرارة،الربط ب -80
 بالنسبة لالرتفاع. 

 التعرف على خصائص األرض من خالل الهزات األرضية والبراكين. -82

 الدورات، التاريخ ويتناول األهداف اآلتية:  العمليات األرضية، -ب
 وصف العمليات الرئيسية في دورة األرض)الصخور(.  -83

 وصف تشكيل الصخور. -84

 .رسم خطوات الدورة المائية -85

رجاع التغير في حالة الطقس  -86 ترجمة البيانات من خرائط الطقس، وا 
 لمسبباتها. 

 مقارنة المناخ في المناطق الرئيسية لألرض. -81
شر  عملية تكون المتحجرات ووقود المتحجرات والتغيرات التي طرأت على  -88

 الحية عبر الزمن. الكائنات 

 مصادر األرض استعماالتها وطرق حمايتها ويتناول األهداف اآلتية:  -ج
 .إعطاء أمثلة للمصادر المتجددة والغير متجددة -89

 مناقشة ايجابيات وسلبيات المصادر المختلفة. -91

 .وصف طرق حماية المصادر األرضية وزيادة اإلنتاج -90

تلفة الستخدام اإلنسان لمصادر األرض والتربة والطرق إرجاع التأثيرات المخ -92
 .المستخدمة في إدارة األرض والزراعة

مناقشة العوامل المتعلقة بمصادر المياه العذبة والطلب عليها واستخدام مصادر  -93
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 المياه الحديثة. 

 .إرجاع المخاوف البيئية إلى مسبباتها المحتملة -94

 .التقانة والعلم لتقليل هده المخاوفتوضيح الطرق باستخدام  -95

 شر  كيف تؤثر طرق الزراعة الشائعة واستعماالت األرض على موارد البيئة. -96

 األرض في النظام الشمسي والكون ويتناول األهداف اآلتية:  -د
 ذكر الظواهر األرضية.  -91
 توضيح دور الجاذبية في النظام الشمسي.  -98
 الفيزيائية لألرض مع القمر والكواكب األخرى. مقارنة الخصائص -99
 معرفة قانون الجاذبية األرضية في المجموعة الشمسية. -011

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واالستدالل( ،التحليل ،التطبيق، المعرفة(المعرفية العمليات مجال  /ثانياً 
 

 الرئيسية والفرعية (TIMSS)متطلبات اختبار  م
 : وتشمل المحتوى في لمعرفةا مجال متطلبات -7
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 التذكر، ويتناول األهداف اآلتية:-ا
يقدم المحتوى صياغة ميسرة للمفاهيم، والحقائق، والعالقات بصورة  -7

 صحيحة.
 محددة ومواد، وعمليات.  يبرز خصائص أو مكونات كائنات حية -2
 التعريف اإلجرائي، ويتناول األهداف اآلتية:-ب
 .مصطلحات العلميةيعطي تعريفات لل -1
يوظف ويستخدم المصطلحات العلمية، والرموز، والمختصرات العلمية،  -2

 وحدات القياس في المواقف ذات العالقة.
 ويتناول الهدف اآلتي:  ،الوصف -ج
والمواد الفيزيائية، والعمليات العلمية التي تظهر   يصف الكائنات الحية، -7

 والعالقات المختلفة.والوظائف،  الخصائص، والتراكيب، 
 التوضيح مع إعطاء أمثلة، ويتناول الهدف اآلتي: -د
 .يعطي أمثلة معينة لتوضيح معرفته للمفاهيم العلمية والحقائق -7

 اآلتي:إبراز معرفته باستخدام األدوات العلمية ويتناول الهدف  -ه
جراء يبرز المعرفة حول استخدام األجهزة العلمية، -7 ات التجهيز، واألدوات، وا 

 واألدوات، وأجهزة القياس. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئيسية والفرعية(TIMSS)متطلبات اختبار  م
 : وتشمل المحتوى في التطبيق مجال متطلبات -2
 المقارنة  والمقابلة والتصنيف ويتضمن األهداف اآلتية:  -ا
مواد  يبين أو يصف أوجه الشبه واالختالف بين مجموعات الكائنات الحية أو -7
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 أو عمليات. 
على  المجموعات معتمداً  يصنف ويميز الكائنات الحية، والعمليات، أو -2

 خصائصها ومكوناتها. 
 :اآلتياستخدام النماذج ويتناول الهدف  -ب 
والتركيب،  يستخدم المخططات أو النماذج إلبراز معرفته  للمفاهيم العلمية، -7

 األنظمة أو الدورات البيولوجية،و  واإلجراءات، والعمليات، والعالقات،
والفيزيائية )مثل المنظومة الغذائية والنظام الشمسي والدارة الكهربية ودورة الماء 

 وتركيب الذرة (.
 : اآلتيالربط بين  المفاهيم ويتناول الهدف  -ج 
يربط المحتوى معرفة التلميذ  بالمفاهيم البيولوجية والفيزيائية بالخواص  -7

 واستعمال األجسام والكائنات الحية والمواد.  ،السلوكالمالحظة و 
 اآلتي:ترجمة المعرفة بأشكال مختلفة ويتناول الهدف  -د
يفسر المحتوى المعلومات الواردة في النصوص أو الجداول والرسومات  ذات  -7

 وينظم المعلومات في ضوء المفاهيم والمبادئ العلمية.  ،الصلة
 : اآلتيول الهدف البحث عن حلول ويتنا-ه 
يحدد العالقات العلمية والمعادالت والصيل للوصول إلى حل كمي أو نوعي  -7

 يتضمن التطبيق المباشر للمفاهيم العلمية.
 الشرح المنطقي والعلمي ويتضمن األهداف اآلتية:  -و 
 للظواهر الطبيعية.   ييسر شرحاً  -7
والقوانين والنظريات العلمية مزيد  يعزز إدراك فهم الطالب للمفاهيم والمبادئ -2

 من األمثلة والشروحات.
 

 

 

 

 

 الرئيسية والفرعية( TIMSS)متطلبات اختبار  م
 : وتشمل المحتوى في التحليل واالستدالل مجال متطلبات  -3

 حل المشكالت العلمية ويتناول األهداف اآلتية:  –التحليل وترجمة البيانات -ا
اجل تحديد العالقات ذات الصلة والمفاهيم وخطوات حل يحلل المشكالت من  -7
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 المشكالت. 
 يطور ويوضح استراتيجيات حل المشكالت.  -2

 التكامل والتركيب ويتناول األهداف اآلتية:  -ب 
 يعطي حلول لمشكالت تتطلب األخذ بعين االعتبار متغيرات متعددة.  -7

 يربط بين المفاهيم العلمية المختلفة. -2
 يكامل بين اإلجراءات والمفاهيم وحل المشكالت العلمية.  -2
 اآلتية:  ويتناول األهداف فرض الفرضيات العلمية / التوقع العلمي، -ج 
يصوغ فرضيات قابلة لالختبار باستخدام المالحظة وتحليل المعلومات العلمية  -7

 . وفهمه للمفاهيم العلمية
وف الفيزيائية والبيولوجية في ضوء األدلة يتنبأ عن تأثير التغيرات في الظر  -2

 والفهم العلمي. 
 التصميم والتخطيط ويتناول األهداف اآلتية:  - د

 يصمم خطة مناسبة للتحقق من اإلجابة عن أسئلة علمية أو اختبار فرضيات.  -7
 يتحكم في متغيرات معينة ) من خالل اقترا  تجربة أو خطة معينة (. -2
جراءات  سوف تستخدم في إجراء التقصي. يستخدم قياس -2  ات وا 
 الوصول إلى استنتاجات من خالل المواقف العلمية، ويتناول األهداف اآلتية:  – ه

 يكتشف المحتوى األنماط  المتعددة في البيانات.  -7
 يوفر المحتوى مواقف تساعد على التعامل مع البيانات وتظهر اتجاهاتها.  -2
 دالالت واستنباطات ذات قيمة بناء على أدلة و قواعد.يتوصل إلى است -2

 

 يستخلص استنتاجات صحيحة تلبي أسئلة علمية وفرضيات.  -3
 يعزز الفهم حول المسببات والنتائج.  -5

 
 

 التعميم العلمي ويتناول األهداف اآلتية: -و
 يقدم استنتاجات عامة تتجاوز الشروط التجريبية أو المعطيات.  -7
 طبق االستنتاجات في مواقف جديدة. ي -2
 يقدم  صيل عامة لتوضيح العالقات الفيزيائية. -2
 التقييم، ويتناول األهداف اآلتية:  -ز
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يوازن بين االيجابيات والسلبيات وذلك لصنع قرار عن العمليات البديلة والمواد  -7
 والمصادر.

والتقانة  لتقييم تأثير العلوم  يأخذ بعين االعتبار العوامل العلمية واالجتماعية -2
 في األنظمة البيولوجية والفيزيائية. 

 يقوم التفسيرات البديلة واستراتيجيات حل المشكالت.  -2
 إلى كفاية البيانات لدعم االستنتاجات. يقيم نتائج التحقيقات استناداً  -3
 التبرير ويتناول األهداف اآلتية:  - ي
علمي ويقدم البراهين لدعم حل  لعلمي لتقديم تفسيريستخدم األدلة والفهم ا -7

 المشكالت.
 يستنتج من التحقيقات والتبريرات.  -2

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق رقم )

 الدراسة اةألدالسادة المحكمين  بأسماءقائمة 
 

 العمل            الدرجة العلمية     االسم         
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بددددددددددو أا. د  محمددددددددددد صددددددددددال  
 حميدة

عميد كلية اآلداب فدي جامعدة  في اللغة العربية هدكتورا
 زهراأل

دكتددوراه مندداهج وطددرق تدددريس  األستاذ. د محمود  ا
 العلوم

 محاضر في جامعة األقصى

مندداهج وطددرق تدددريس دكتددوراه  د. على نصار
 الرياضيات

-محاضر فدي جامعدة األزهدر
 رئيس قسم المناهج سابقاً 

ج وطددددرق دكتددددوراه فددددي المندددداه د. حازم زكي عيسى
 تدريس العلوم

 محاضر في معهد األوقاف

دكتددددوراه فددددي المندددداهج وطددددرق  د. فايز ابو حجر
 تدريس العلوم 

محاضدددر غيدددر متفدددرغ جامعدددة 
 األزهر

ماجسددددددددددتير مندددددددددداهج وطددددددددددرق  نعيم أبو غلوةا. 
 رياضيات تدريس

محاضدددر غيدددر متفدددرغ جامعدددة 
 القدس المفتوحة

ماجسددددددددددتير مندددددددددداهج وطددددددددددرق  ا. ماهر حسين جودة
 س العلومتدري

محاضدددر غيدددر متفدددرغ جامعدددة 
 القدس المفتوحة

ماجسددددددددددتير مندددددددددداهج وطددددددددددرق  ا. صالح  موسى
 العلوم تدريس

 مدرس علوم

ماجسددددددددددتير مندددددددددداهج وطددددددددددرق  نهاد شقورةا. 
 العلومتدريس 

 مدرسة علوم

ماجسددددددددددتير مندددددددددداهج وطددددددددددرق  ا. أزهار الحداد
 تدريس العلوم

 مدرسة علوم

 

 

 

 

 

 (3ملحق )

 :ينيةمحتوى المناهج الفلسط

  لمرحلة التعليم األساسي المفردات التالية: للمحاور العشرة تضمن المحتوى في مناهج العلومي
 ( 643: 1996))مركز تطوير المناهج الفلسطينية، 

 الغذاء وأهميته لجسم اإلنسان.، جسم اإلنسان 
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 .أنواع الغذاء 
 .أهمية الغذاء 
 األمراض التي تصيب جسم اإلنسان.  
 .البكتيريا 
  وسات.الفير 
 . طرق معالجة األمراض 
 إسهامات األطباء المسلمين في الطب.  
 اإلسعافات األولية.  
 نباتات البيئة الفلسطينية. 
 أجزاء النبات. 
 الخلية النباتية.  
 األسمدة وأنواعها تغذية النبات.  
 الطرق الحديثة في الزراعة.  
 غذاء الحيوان.  
 تكاثر الحيوان.  
 .الحيوانات الدقيقة 
 في الحيوانات الدقيقة التكاثر.  
 .أهمية الحيوانات لإلنسان 
  التكاثر في النباتات.العالقة 
 .حيوانات البيئة 
 .الخلية الحيوانية 
 بين اإلنسان والحيوان والنبات. 
 أصل األرض والمجموعة الشمسية.  
 التراكيب الجيولوجية.  
 عوامل التعرية.  
 .تكوين التربة وأنواعها 
 زراعي والصناعي.عالقة التربة بالنشاط ال 
 .خصائص التربة الفلسطينية 
 .الماء ومصادره 
 .أهمية الماء في حياة اإلنسان 
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 ،والصناعة. الماء في الزراعة 
 .المغناطيس والمجال المغناطيسي 
 .الكهرباء الساكنة والمتحركة 
 العالقة بين الكهرباء والمغناطيسية.  
 التطبيقات العملية للمغناطيسية والكهربية.  
 ت الهاتفية والالسلكية.االتصاال 
 .االتصاالت عبر األقمار الصناعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (3ملحق )

 وحدات كتب العلوم للصفوف )الرابع والخامس والسادس والسابع(.

 وحدات كتاب العلوم للصف الخامس األساسي في فلسطين
عـــــــــــــــدد  الجزء الثاني الكتاب      عـــــــــــــــــــــــدد  ولالجزء األ  الكتاب      
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 الوحدة

مواضــــــــــــيع  عنوان الوحدة 
 ةالوحد

 
 الوحدة

مواضــــيع  عنوان الوحدة
 الوحدة 

جسددددددددددددم االنسددددددددددددان  ولىاأل 
 وأجهزته

 4 المادة الخامسة 4

 4 التداوي بالنباتات السادسة 3 اإلنتاج الزراعي الثانية
التغيدددددددرات علدددددددى  السابعة 6 الطاقة الثالثة

 سطح األرض
3 

التغيددددددددددددرات علددددددددددددى  الرابعة
 سطح األرض

 4 األحافير لثامنةا 3

 
 وحدات كتاب العلوم للصف السادس األساسي في فلسطين

 الكتاب      
 الوحدة

 ول الجزء األ
 عنوان الوحدة

عددددد مواضددديع 
 الوحدة

 الكتاب      
 الوحدة

 الجزء الثاني
 عنوان الوحدة

عددددد مواضددديع 
 الوحدة

أجهدددددددزة جسدددددددم  ولىاأل 
 اإلنسان

الكائندددددددددددددددددددددددددددات  ولىاأل  2
 الحية الدقيقة

11 

العمليدددددددددددددددددددددددددات  الثانية
الحيويدددددددة فدددددددي 

 النبات

الثددددددددددددددددددددددددددددددروات  الثانية 2
والمصدددددددددددددددددددادر 

 الطبيعية

11 

الكهربدددددداء فددددددي  الثالثة 2 العناصر الثالثة
 حياتنا

8 

 2 الحركة والقوة  الرابعة
 

 

الضدددددددددددددددددددددددددددددددغط  الخامسة
 الجوي

2 

 

 
 وحدات كتاب العلوم للصف السابع األساسي في فلسطين

 الكتاب      
 الوحدة

 ولالجزء األ
 عنوان الوحدة

عددددد مواضددديع 
 الوحدة

 الكتاب     
 الوحدة

 الجزء الثاني
 عنوان الوحدة

عددددد مواضددديع 
 الوحدة

 3المركبددددددددددددددددددددددددات  الخامسة 7خصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائص  ولىاأل 
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 الكيميائية الكائنات الحية
أجهدددددددددددددددددزة جسدددددددددددددددددم  الثانية

 اإلنسان
التكدددددددداثر فدددددددددي  السادسة 4

 النبات
2 

الخصدددددددددددددددددددددددددددددددددائص  الثالثة
 الفيزيائية للمادة

من خصدائص  بعةالسا 8
 السيولة

3 

المجموعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  الرابعة
 الشمسية

الحدددددددددرارة فدددددددددي  الثامنة 5
 حياتنا        

4 
 

التقانددددة والعلدددددم  التاسعة
 في حياتنا

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحدات كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في فلسطين
  الكتاب     

 
    ولالجزء األ

 عنوان الوحدة 
عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
مواضددددددددددددددددددددديع 

 الكتاب     
 

 الجزء الثاني
 عنوان الوحدة

عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
مواضددددددددددددددددددددديع 
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 الوحدة الوحدة وحدةال الوحدة
الغددددددددددددددددددددددددددددالف  السادسة 3 الخلية ولىاأل 

الجوي وبخار 
 الماء

3 

تنددوع الكائنددات الحيددة  الثانية
 وتصنيفها

الحركددددددددددددددددددددددددددددددة  السابعة 4
الموجيدددددددددددددددددددددددددددة 

 والصوت

2 

ذريددددددددددددددددة العناصددددددددددددددددر  الثالثة
 والمجموعات

الضدددددددددددددددددددددددددددددددوء  الثامنة 2
 والبصريات

3 

المجموعدددددددددددددددددة  التاسعة 3 التفاعالت الكيميائية لرابعةا
 الشمسية

3 

جيولوجيدددددددددددددددددا االرض  الخامسة
 وتاريخها

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


