
 

 

 

 

للصفين العاشر والحادي عشر في ب الكيمياء محتوى كت تقويم
 (AAASفي ضوء معايير ) لعملية التدريس مودعمه فلسطين

Content Assessment of Chemistry Books for 

Tenth and Eleventh Grades in Palestine, and 

their Support of Learning Process in light of 

AAAS Standards 

 اعداد الباحثة

 فايدة عبد الكريم اإلسي

 

 اشراف

 االستاذ الدكتور

 صالح أحمد الناقة
 

قسم مناهج -لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في كلية التربية قدم هذا البحث استكماالا 
بالجامعة اإلسالمية بغزة وطرق تدريس  

 

م2018 /نوفمبر-هـ4014/بيع أولر   

The Islamic University of Gaza 

Deanship of Research and graduate Studies 

Faculty of Education 

Master of Curricula and teaching methods 

 ـــزةبغــــ اإلســـــالميــةالجـامعــــــــــة 

 العلياالبحث العلمي والدراسات  عمادة

 ــربيةــــــكـليــــــــــــــــــة التــــــــــــــ

 مناهــــج وطــــرق تـــدريسماجستير 



 أ
 

 رارــــــــــاق
 

 :وقع ادناه مقدم الرسالة والتي تحمل عنوانأنا الم

س لتدرياتقويم محتوى كتب الكيمياء للصفين العاشر والحادي عشر في فلسطين ودعمهم لعملية  
 ( . (AAASفي ضوء معايير االتحاد االمريكي لتقدم العلوم 

Content Assessment of Chemistry Books for Tenth and Eleventh Grades in 

Palestine, and their Support of Learning Process in light of AAAS Standards 

ليه اباستثناء ما تمت االشارة ، الرسالة انما هو نتاج جهدي الخاصأقر بأن ما اشتملت عليه هذه 
ب وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل االخرين لنيل درجة أو لق، حيثما ورد

 ي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.علمي أو بحث
Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of university's policy 

on this. The work provided this thesis, unless otherwise referenced is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for 

any other degree or qualification. 

 

 Student's name فايدة عبد الكريم محمد االسي اسم الطالب

 Signature  التوقيع

 Date  التاريخ

 

  







 ت
 

 ملخص الدراسة
 ودعمهم حادي عشر في فلسطينلى تقويم محتوى كتب الكيمياء للصفين العاشر والإهدفت الدراسة 

حيث استخدمت ، (AAASلتقدم العلوم ) لعملية التدريس في ضوء معايير االتحاد األمريكي
ياء كتاب الكيمب. وتمثلت عينة الدراسة ي التحليلي المناسب لهذه الدراسةالباحثة المنهج الوصف

ولة لتربية والتعليم في دوالذين قررت وزارة اللصف الحادي عشر للصف العاشر وكتابي الكيمياء 
وتكونت قائمة المعايير  ،م2017/2018دءا من العام الدراسي فلسطين تدريس هذه الكتب ب

عتين مجمو  عشر معيارًا رئيسا انبثقوا من ين معيارا فرعيا موزعة على اثنيبصورتها النهائية من ثالث
ي كتاب الصف العاشر ( فAAASتقديرات معايير ) . وقد أظهرت النتائج أن متوسطساسيتينأ

وكتابي الكيمياء للصف الحادي عشر للفصل % 76.3بنسبة مئوية  (2.29كانت أعلى من مقبول )
( 2.4على التوالي ) اتقديرهما أعلى من مقبول وكان متوسطهم كان متوسط وللفصل الثاني ولاأل

 عايير والخاصةولى من الم. وحازت المجموعة األ%79وبنسبة مئوية ( 2.37)، %80بنسبة مئوية 
بتحليل المحتوى على متوسط تقدير أعلى من المجموعة الثانية والخاصة بدعم الكتاب لعملية 

 وبنسبة (2.61تقديرات المجموعة االولى لكتاب كيمياء الصف العاشر ) التدريس حيث جاء متوسط
 %87.6وبنسبة مئوية  (2.63ول )ولكتاب كيمياء الصف الحادي عشر للفصل األ %87مئوية 

. بينما %91.6ونسبتها المئوية ( 2.75ولكتاب كيمياء الصف الحادي عشر للفصل الثاني )
وللصف %70وبنسبة مئوية ( 2.1العاشر ) كالتالي: للصفتقديرات المجموعة الثانية كانت 

. وقد أوصت الباحثة بأهمية %72وبنسبة مئوية ( 2.16الحادي عشر للفصلين االول والثاني )
كتب علم لمريكي لتقدم العلوم وإعداد دليل مالمناهج الحالية وفق معايير االتحاد األ تطوير وتعديل

، بوالتجار  وإعداد دليل لألنشطة، تنفيذ عملية التدريس بكفاءة عالية منن المعلم الكيمياء بحيث يمك  
 فةكما أوصت الباحثة بأهمية تنفيذ ورش عمل لمؤلفي الكتب المدرسية عامة ولكتب الكيمياء بص

مريكي لتقدم العلوم وخاصة معايير االتحاد األ خاصة الطالعهم على أهم المعايير العالمية
(AAAS) ، و تعديل كتب الكيمياء الحالية آخذة بعين االعتبار أفكار الطلبة ودمجهم بعملية

هل ألنشطة تتالءم مع ذوى االحتياجات الخاصة و تعزيز دور األ التعليم باإلضافة الى تضمينها
 ي عملية التعلم .ف
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Abstract 

This study aimed at assessing the content of Chemistry books for tenth and 

eleventh grades in Palestine and finding out the extent to which they 

support the learning process in light of the standards of American 

Association for all Advancement of Science (AAAS). The researcher 

adopted the descriptive analytical approach in conducting the study. The 

study sample was represented in the Chemistry book for tenth grade and the 

two Chemistry books for eleventh grade, which all were prescribed by the 

Ministry of Education in Palestine for the school year 2017/2018. The final 

list of the standards consisted of thirty sub-items derived from twelve major 

items which consisting two basic groups of standards. The study results 

revealed that the mean scores of (AAAS) standards in tenth grade' 

Chemistry book were above average by (2.29) representing (76.3%). Also, 

the two Chemistry books prescribed for eleventh grade in the first and 

second school terms achieved mean scores above average by (2.4) with 

(80%) for the first book and by (2.37) with (79%) for the second book.  

The first group of standards relevant to content analysis obtained a mean 

score higher than the second group of standards relevant to the books' 

extent of support to the learning process. In this regard, the mean scores of 

the first group were as follows: by (2.61) with (87.6%) for the Chemistry 

book for tenth grade - by (2.63) with (87.6%) for the Chemistry book for 

eleventh grade in the first school term – by (2.75) with (91.6%) for the 

Chemistry book for eleventh grade in the second school term. However, the 

mean scores of the second group of standards were as follows: by (2.1) with 

(70%) for the tenth grade and by (2.16) with (72%) for the eleventh grade in 

both the first and second school terms. 

The researcher recommended the following: developing and modifying the 

current school curricula according to AAAS standards, preparing a teacher's 

guide for Chemistry books in order to increase teachers' efficiency while 

teaching, and preparing a guidebook for activities and experiments. 

Furthermore, it is important to carry out workshops for schoolbooks' 

authors in general and for Chemistry books' authors in particular to inform 

them with the most important international standards specially the AAAS 

one. This is in addition to modifying the current Chemistry books in light of 

students' feedback who should be involved in the learning process. The 

Chemistry books should include activities that meet the needs of people 

with disabilities. Also families' role in learning process should be enhanced 
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 قال تعالى:

 

 َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْيَزاَن لِيَُقوَم

النَّاُس بِاْلِقْسِط َوَأْنَزْلنَا اْْلَِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولِيَْعَلَم 

ُه َوُرُسَلُه بِا   ْلَغيِْب إِنَّ اَّللََّ َقِويٌّ َعِزيزٌ اَّللَُّ َمْن َينُُْصُ
 [25 :الحديد]
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 هداءاإل
 أقدم هذا العمل خالصا لوجه هللا "واتقوا هللا ويعلمكم هللا"

مته الحياة بنور حك يضاء لأ يالقمر الذ، الطاهرةي كما أهدى ثمرة جهدي المتواضع الى روح والد
اته لى من أفنى حيإ، بثقته الالمحدودة بقدراتيصرار والطموح في نفسي من زرع اإل، ورجاحة عقله

 فجزاك هللا، يعجز قلمي عن ذكر مناقبك والدي العزيز فالصمت في محراب الوفاء وفاء، من أجلنا
 على.عنا كل خير وأسكنك الفردوس األ

لي  من تفتح، أحشائها قبل ذراعيهافي من حملتني ، لى شمس حياتيإ، يةو خر ألوا الى جنتي الدنيوية
بل قمن تسمعني بقلبها ، ليها في فرحي وحزنيإمن أركن ، واب السماء بدعائها لي بالسر والعلنأب

 مرفجزاك هللا عنا كل خير ورزقك هللا طول الع، ليك سيدتي أعيد جزءا يسيرا من دينكإ، أذنيها
 .وبركته

ملت يا من تح، ليك زوجي الغاليإ، وعوني يسند، رفيق دربي، شريك عمري ، الى توأم روحي
أمد هللا ، ودراستي دون تأفف بل كنت تهيئ لي الظروف ألداء مهامي دون تقصير بعمليانشغالي 

 بعمرك وجزاك هللا عنى كل خير.

، من يجري حبهم في عروقي، لى الكواكب المضيئة بحياتيإ، الى من أعلو وأسمو بوجودهم حولي
 ،"سنشد عضدك بأخيك" من قال عنهم عز وجل، لحظات حياتي بكل تفاصيلها من شاركوني

 ئهم(وأبنا وزوجاتهم، أحمد "أبو أنس"، فايز "أبو أحمد"، د. خميس "أبو محمد، بو العبد"أمحمد ")

 عماق الى رفقاء العمل والحياة الى كل من علمني حرفا أصبح سنا برقهمن أحببتهم من األ لىإ
 .الطريق أمامي يءيض

 .م جميعا أهدي هذا البحث المتواضعلك

 

 

 

 



 خ
 

 وتقدير شكر
ه الحمد هلل حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه. أحمدك ربي على ما مننت

 .نجاز هذه الدراسة المتواضعةإمن  علي  

ت ستاذ الدكتور /صالح الناقة على ما بذله من وقستاذي ومشرفي األألى إأتقدم بالشكر الجزيل 
ة فله مني الدعاء بموفور الصح ،تمام هذه الرسالةوتوجيه سديد وتعامل حسن ونصح صادق إل غال  

 والعافية والعطاء الدائم المستمر.

 :المناقشة لجنة وأشكر عضوي  اكم

 حفظه هللا،،   عطا درويشاألستاذ الدكتور/

 حفظه هللا،،  عادل عوض هللااألستاذ الدكتور/

 لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة بصدر رحب.

 محكمين لمنحهم لي جزء من وقتهم الثمين.كما وأشكر السادة ال

هم دتوأخواني وأخواتي تواءم روحي لمسان، وزوجي منارة حياتي، مي مهجة قلبيوالشكر والتقدير أل
 .ودعمهم لي بالدعاء والتشجيع

لى ما ايصال هذه الدراسة إتقدم بالشكر والعرفان لكل من كان له دور من قريب أو بعيد في أ وأخيرا
 ليها.إن نتائج متواضعة لعلها تكون مفيدة لمن يرجع ليه مإوصلت 

 

 وهللا ولي التوفيق                                      

                                                                           
 الباحثة            

 اإلسي عبد الكريم فايدة
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 الفصل األول
 طار العام للدراسةاإل

 المقدمة
التي  ةولوجيالعلمية والثورة المعلوماتية والتكن في غمرة المتغيرات المتسارعة في العلم والمعرفة

 لعملية تطوير بصفة خضاع المناهجإتجتاح العالم واالنفتاح الثقافي والمعرفي كان ال بد من 
بات حداث التغير وبناء الجيل القادر على فهم متطلأن المناهج هي العامل الرئيس في أل ,مستمرة
 هداف المجتمع.أ في تحقيق  كبريضا تتحمل الجزء األأوألنها  ,عصره

كثر عناصر العملية أن المناهج الدراسية تعد من أ( 4ص، م2000ويرى بلطيه ومتولى )
 تنميةحيث يعتمد عليها تنمية القوى البشرية الالزمة لتحقيق ال ,التعليمية تأثرا بتغيرات العصر

 ,البالب الطوة ومراعاة مطوبمقدار ما يتوفر فيها من عناصر ق ,الشاملة في مواجهة هذه المتغيرات
 هدف منها.بمقدار ما يتحقق ال

تهم ثراء معلومات المتعلمين بما يفيدهم في حياإومناهج العلوم تعد من المناهج الخصبة في 
و ألمدى تقدم  اوتمثل مقياس ,نها تعد مجال تنافس بين الدولأ اكم وحل ما يواجههم من مشكالت.

، مشاعلو  )السحيميساسيا في المنهاج المدرسي أعنصرا  لهذا يعد منهج العلوم ,تخلف الدول
ذا إن المنهاج يفقد قوته وفعاليته أ( 10ص، م2005، عفتو  وكما يرى )الطناوى  .(15ص، م2015

 .لتنظيم المنهجي والتسلسل المنطقيلى اإالمحتوى يفتقر في تنظيم خبراته  كان

ل اهج حاجة الى المراجعة والتحليكثر المنأن مناهج العلوم من أ( 4ص، م2012، وترى )سعيد
ت كونها حظيت بنصيب وافر من تلك التطورات والتغيرا ,ليهاإعادة النظر إ والتقويم والتطوير و 
 م.بداع والقدرات العقلية لدى المتعلباإلضافة الى دورها في تنمية اإل ,واالكتشافات العلمية

لمواكبة  ,والعلوم بصفة خاصة ,ومما سبق يتضح أهمية تطوير وتحديث المناهج بصفة عامة
ج تنت، نتاجيةإة يلن تعليم العلوم يعتبر عمأالتطور الحاصل على المستوى العالمي على اعتبار 

 وتقدم خدمة مميزة للمجتمع. ,متعلما مثقفا مميزا

 ,هاجالكتاب المدرسي هو الوثيقة الرسمية التي تتبلور فيها جميع مكونات وعناصر المن يعتبر
  .(6ص، م2011، قري للمنهج والمترجم ألهدافه )عسيالنوالعمود الف
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 ميذوالتال ,وبين من ينفذونه ,ساسي بين من يخططون المنهاجويمثل الكتاب المدرسي الرابط األ
ن الكتاب المدرسي ليس مجرد وسيلة أ( 20ص، م2010) محمد، في الفصل المدرسي. ويرى مرعى

كلي  ساسية في العملية التعليمية التعلمية فهو نظامدوات األهم األأ صبح من أبل  ,عادية للتعلم
ف لى مساعدة المعلمين والمتعلمين على تحقيق األهداإويهدف  ,يتناول عنصر المحتوى في المنهج

جعل الكتاب بشكل عام والكتاب المدرسي بشكل خاص  يمر الذاأل، المتوخاة كما حددها المنهاج
 جتمع.ركيزة من ركائز التقدم والتطور في أي م

لتي ار الكيمياء من العلوم التطبيقية وتعتب ,ويمكن تصنيف العلوم الى علوم نظرية وتطبيقية
تطور يكي يودراسة خواص المواد. الكيمياء علم دينام ,تعنى بدراسة المادة والتغيرات التي تطرأ عليها

لوجيا. حياء والجيو األخرى كالفيزياء و بفروع العلوم األ يرتبط نه علم تكامليألى إيوميا باإلضافة 
 ،م2008، وقد عزى )طه، أحيانا من قبل الطالب عن دراسة الكيمياء اً عزوف ن هناكأولكن نالحظ 

دة وجود فجوة بين الما :إلى ياء والتي تتعلق بالكتاب المدرسي( معيقات تعلم وتعليم الكيم74ص
ت في عدم حداثة المعلوما، سيفي الكتاب المدر  ةحجم المادة الكبير ، النظرية والتطبيقات العملية

ام لى ضعف استخدإباإلضافة  ,جنبيةأعتماد المناهج على مشاريع طورت ببلدان ا و  ,الكتب المقررة
تعلم فكار التي تتعلق في تعليم و ن األأوضح أ( 45ص، م1999وفى دراسة أليوب ) المختبر.

ا كم ،ى المواضيع المطروحةوقليال ما تغط ,ةمبحثي الفيزياء والكيمياء خالل المناهج غير كامل
ن المصطلحات في الكتب المدرسية معرفة بطريقة فلسفية غير أ Price (2012, p.10)وضح أ

 واضحة.

م جراء عملية تقويإال بد من  ،ومناهج العلوم خاصة ،نتمكن من تطوير المناهج عامة يولك
فهما عمليتان ، (135ص، م2009، صالح، ياسين)ال تطوير بدون تقويم يسبقه  هنإحيث  ،للمنهاج

 مجال تقويم وتطوير المناهج االطالع على ما هو جديدفي الزمتان. ولهذا وجب على من يعمل مت
 ,هاعلي والبحث عن مرجعية مناسبة تمتاز بالموثوقية والحداثة يجرى التقويم بناءً  ,في مجال التقويم

 بوية في مجال التقويم هو ماهم المستحدثات التر أ ومن  .يث يتحقق الهدف من عملية التقويمبح
 (ص10، م2010، طلق على هذا العصر "عقد المعايير" )زيتون أعرف باسم المعايير حيث 

مما يجعلها تساير  ،صالح المناهج الدراسيةإكد المختصون على أهمية المعايير في أ قد
، جدي وأخرون )الن التعليمية وضمان جودتها هداف العمليةأ ق وتحق ,التطور العلمي والتكنولوجي

وكان هدفها إعادة صوغ مناهج  ,في الظهور . وقد بدأت الحركات اإلصالحية(70ص، م2005
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للتربية العملية  كهدف أساسي التطور توطئة لتحقيق الثقافة العلمية صالحها بما يساير هذاإالعلوم و 
هولندا والسويد ، انيابريط، سترالياأ، كندا، الدول المتقدمة تربويا مثل أمريكا وقد حرصت العديد من

 ,) Leslie. وأوضح (Dinucci,1998, p.40)صالحية لمناهجها النظم اإل يعلى تبن

p.152004 هو مشروع المعايير الوطنية لتدريس صالح مناهج العلوم إ( أن أهم مشروعات تطوير و
عيد وقد ذكر س ,(AAAS,1995) 1995 عام والذى ظهر ,مريكيةالعلوم في الواليات المتحدة األ

حركة  بداية التسعينات وما بعدها وهي صالحية لمناهج العلوم فيإست حركات ( 20، صم2010)
مشروع المجال ، (AAAS) 2061مريكيين مشروع العلم لكل األ، (STSالعلم والتكنولوجيا )

ية معايير التربية العمل، (NSESحركة المعايير القومية للتربية العملية )، (SS&Cوالتتابع والتناسق)
ن مناهج العلوم كان لها الحظ أ(. ويتضح من هذه المعايير TIMSSالدولية للعلوم والرياضيات )

، (10م، ص2010، )الشعيلى والتي جعلتها تساير التطورات الحديثة صالحيةوفر من الجهود اإلاأل
ت از افر إنها أ صالحية( أن أهم نتائج تلك الحركات اإل401ص، م2009) ن عبد السالمكما وبي  

وطرحت  ,من المفاهيم واالتجاهات التي فرضت نفسها على مناهج العلوم وعلى تقويمها ةمجموعل
وجمع  ,مما أدى الى ظهور أهداف حديثة لتدريس العلوم ,فكرا تربويا جديدا في تعليم العلوم وتعلمها

( مجموعة من أهداف الحركات 15ص م،2010) وزيتون  ,(90م، ص2009) كل من سالمة
وتقدير قدرتهم على  ,على كسب معلومات مناسبة بصورة وظيفية ة ومنها مساعدة الطلبةصالحياإل

اكتشاف الحقائق العلمية وتكوين المفاهيم العلمية بأنفسهم من خالل استخدام االستقصاء 
نما مهارات إكسب مهارات مناسبة ال تقتصر على المهارات اليدوية فقط و  إلى واالكتشاف. باإلضافة

، ثارة التفكير والبحث لديهمإسلوب العلمي في التفكير من خالل وتدريب الطلبة على األ كاديمية.أ
هم االتجاهات التي أ ومن  ,مما يساعد الطلبة على كسب االتجاهات العلمية المناسبة بصورة وظيفية

تكوين العادات ، مانة العلميةاأل، الموضوعية، حب االستطالع، يسعى منهاج العلوم إلكسابها
يمان بالطريقة العلمية في البحث. وهذا بدوره يكسب الطالب صفة تذوق العلم وتقدير واإل، صحيةال

ويعد هذا الهدف أهم وظيفة اجتماعية لتعليم العلوم. وترى  ,نسانيةيمان بالقيم اإلواإل ,جهود العلماء
ليم العلوم. ومن أهم والكيمياء خاصة بالمعايير العالمية لتع ,الباحثة أهمية ربط مناهج العلوم عامة

والتي وضعها االتحاد  ,AAASهذه المعايير العالمية التي تناولت مناهج العلوم هي معايير 
 .2061األمريكي لتقدم العلوم ويعرف باسم مشروع 



4 
 

ن معلى مدار عدة سنوات بتمويل  2061جراء تحليل المواد الدراسية لمشروع إوقد تم تطوير 
ين لباحثشاور مع مئات المعلمين ومطوري المناهج والعلماء والمشرفين امؤسسة العلوم الوطنية وبالت

 تعلم تمركز حولبحاث التي تعلى األ   AAASتستند معايير , و نحاء العالمأفي جميع 

المشروع  موثقيهعلى  يؤكد وهذا ,( (Kesidou & Roseman, 2000, p.34الطالب
(kulma&Grier,1998, p.115.) 

في كتب  AAASنه يسلط الضوء على مدى توفر معايير أا البحث بهمية هذأ ولذلك تكمن 
جل ألمام بها من وكذلك مساعدة واضعي الكتب في اإل ,الكيمياء للصف العاشر والحادي عشر

يم التقو و وذلك استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو للتحليل  ,مراعاتها عند بناء الكتب الدراسية
 دف مواكبة التطور العلمي.المستمر للمناهج الدراسية به

دثت قليمية التي تحبحاث العالمية واإلطار كان هناك العديد من الدراسات واألوفى هذا اإل
 ،(م2016بو السمن )أمثل دراسة الوهر و  جل تحليل وتقويم المناهجأعن المعايير العالمية من 

، (م2013) زهرة، دراسة نور، (م2010الزهراني )، (م2014دهمان )، (م2012دراسة زيتون )
 (.م2013حمودي )

 اإلحساس بالمشكلة:
وبشكل خاص في العلوم؛ فقد حظي ، كون المحتوى ركيزة أساسية في المنهج الدراسي

تب وسعوا إلى التأكد من دقة ما يوضع منه في الك، كبير لدى المعنيين بتدريس العلوم باهتمام
، سهلوقت نفوالتطورات التربوية في ا، المتسارعة ومواكبته للتطورات العلمية والتكنولوجية، المدرسية

وتشعره ، (22ص، م2010، )بعارة وإلى ضمان عرضه فيها بطرق تجعله قابال للفهم من الطالب
تقويم بوجعله ذا معنى بالنسبة له. وعليه فقد اهتمت جهات تربوية عديدة ، بصلة هذا العلم بحياته

، لطالبم ايألداء دوره في تعل قته للمواصفات العالمية؛ومطاب، والتحقق من جودته، الكتاب المدرسي
 وقادرا على أن يتعلم كيف يتعلم. ، ومساعدته على أن يكون متعلما مستقال

راء معلمي آفقد عملت على استطالع لبعض  ,ن الباحثة تعمل في الوسط التعليميأ وبما
فمنهم  ,تناقضات والتباين في اآلراءقد لمست العديد من الو   ,ياء ومشرفيها حول المنهج الجديدالكيم

ومنهم  ,وينمى التفكير يواكب التطور العلمي ويبعد عن التلقين والحفظ ن المنهاج حديثأمن يرى 
طار إولكن تبقى هذه اآلراء في . من يجده صعبا وفوق مستوى الطالب وال يراعى الفروق الفردية
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لمنهاج لنضع النقاط على الحروف. فمناهجنا لى دراسة علمية لإوالتي تحتاج  ,االنطباعات العامة
ا يجب علين ,التي وضعت لتواكب العصر وتالءم الطالب الفلسطيني ,الفلسطينية المعدة حديثا

باإلضافة الى قلة الدراسات بل ندرتها  ةلى مستوى الجودة العالميإتقويمها وتحليلها حتى نصل بها 
ن منهاج الكيمياء للصف أترى الباحثة  ،م2017للمنهاج الجديد  AAASتناولت معايير يالت

المدارس دون أي مستوى من التجريب  يالعاشر والحادي عشر تم دفعه للتطبيق المباشر ف
ليتم ضبطه  AAASومن هنا تظهر الحاجة الملحة إلخضاع منهاج الكيمياء لمعايير  ,المبدئي
 نوعيا.

 مشكلة الدراسة
 ة:تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤالت االتي

  ؟(AAAS) المعايير العالمية لكتب العلوم كما حددها االتحاد األمريكي لتقدم العلومما   -1
 ما مدى توافق محتوى كتاب الكيمياء للصف العاشر في فلسطين مع المعايير العالمية لكتب -2

 (؟AAASكما حددها االتحاد األمريكي لتقدم العلوم )، العلوم

 العاشر في فلسطين عملية تدريس الكيمياء؟  هل يدعم محتوى كتاب الكيمياء للصف  -3

ما مدى توافق محتوى كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر بجزأيه في فلسطين مع المعايير   -4
 (؟AAASكما حددها االتحاد األمريكي لتقدم العلوم )، العالمية لكتب العلوم

تدريس  هل يدعم محتوى كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر بجزأيه في فلسطين عملية -5
 الكيمياء؟ 

 أهداف الدراسة:
 تحقيق األهداف التالية: ىتسعى الدراسة إل

 .AAASتقويم محتوى كتب الكيمياء للصف العاشر والحادي عشر وفق معايير   -1

توضيح درجة توافق محتوى كتب الكيمياء للصفين العاشر والحادي عشر مع معايير   -2
AAAS. 

عاشر والحادي عشر لعملية التدريس وفق معايير مدى دعم محتوى كتب الكيمياء للصفين ال  -3
AAAS. 
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 أهمية الدراسة:
  :أهمية الدراسة في النقاط التاليةتكمن  

 وأي كتب أخرى للمباحث، توفر أداة باللغة العربية مناسبة لتحليل كتب الكيمياء من جهة -1
 الدراسية المختلفة.

 لة الثانوية مع أحدث المعاييرتظهر هذه األداة درجة توافق محتوى كتاب الكيمياء للمرح -2
ى وتعينهم عل، العالمية المطلوب تحققها في كتب العلوم؛ كي تقدم المحتوى المناسب للطلبة

 التعلم والفهم عند دراستها. 

بين ة في المناهج التعليميلعملية التقويم أهمية في تطوير المناهج وتحسينها وتقليل الفجوة  -3
 لضعفاوالقضاء على نقاط  ,لالطالع على نقاط القوة وتدعيمهاالدول المتقدمة والدول النامية 

 أو تعديلها.
 تحديد جوانب القوة والضعف في الكتب المدرسية الحالية للعلوم يمكن أن يساعد الباحثين -4

وعملية تأليف الكتب ، وخبراء المناهج ومؤلفي الكتب المدرسية في تطوير المناهج نفسها
 المنبثقة عنها. 

 ة:حدود الدراس
تقتصر حدود الدراسة على محتوى كتاب الكيمياء للصف العاشر ومحتوى كتاب الكيمياء للصف 

عام ينية لة والتعليم الفلسطقرتهما وزارة التربيأذين لوال ,الحادي عشر علوم للفصلين األول والثاني
2017. 

 مصطلحات الدراسة:
  :شكال والتمارين واألسئلة واأل مجموعة األفكار والمهارات والنشاطاتمحتوى كتاب الكيمياء

ول والرسومات التي يتضمنها كتاب الكيمياء للصف العاشر والصف الحادي عشر للفصلين األ
ر والتي يمكن الحكم على مناسبتها في هذه الدراسة من خالل: التوافق بين األفكا، والثاني

 .قةدوال، يةراء الثقافة العلموما و ، روتماسك األفكا، وبناء القضايا، الرئيسة )األهداف( والمحتوى 
 :قدرة كتاب الكيمياء المدرسي للصفين  دعم محتوى كتاب الكيمياء المدرسي لعملية التدريس

العاشر والحادي عشر على تمكين الطالب من التعلم الذاتي من الكتاب من خالل: إثارة الحس 
وتطوير ، ومشاركته فيها ودمجه في ظواهر ذات صلة، وأخذ أفكاره بعين االعتبار، بالهدف لديه
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وتقويم ، وتشجيعه على التفكير في الظواهر والخبرات والمعرفة، األفكار العلمية واستخدامها
 وتعزيز بيئة تعلمه ودعمها.، تعلمه

 ( معايير االتحاد األمريكي لتقدم العلومAAAS) 
American Association for The Advancement of Science (AAAS) 

ي م والتلتعزيز التعليم في مجال العلو ، ي وضعها االتحاد األمريكي لتقدم العلومالمعايير الت
تتضمن مجموعتين من المعايير إحداهما تتعلق ، يرى أنها يجب أن تتوافر في أي كتاب مدرسي

بحيث  لعملية التدريس والثانية تتعلق بمقدار دعم محتوى الكتاب المدرسي، بمحتوى الكتاب المدرسي
 مارستهمم من اكتسابها الطالب لكل ينبغي التي واالتجاهات والمهارات لها تحديد المعرفةيتم من خال

 يستخدمو  العلمية والمبادئ المفاهيم ليتمكن المتعلم من فهم ,الجامعة قبل في المراحل التعليمية ما

 باستخدام يرتفكال على قدراته ينميو  ،والمجتمع الفرد خير أجل من للتفكير العلمية والطرق  المعلومات

 العلمية. الطرق 
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 الفصل الثاني
 للدراسة اإلطار النظري 

لتي من وا - مما وضع التربية هائالً  اً وثقافي اً وتقني اً وتكنولوجي اً علمي اً يشهد هذا العصر تطور 
لنظر اأرغمتها على إعادة ، أمام تحديات هائلة -اخاللها يحقق المجتمع آماله وأهدافه التي ينشده

 ,صوالعلمية منها بشكل خا ,وحيث أن المناهج التعليمية بشكل عام، في كافة عناصرها ومكوناتها
 كان، وهي الوسيلة لبناء جيل قادر على مواكبة هذا التطور والتغيير ,تعتبر من أهم هذه المكونات

 ء على. وبناهنا ظهرت حركة المعايير العالميةومن  ,وتقويمها ال بد من توجيه االهتمام لمراجعتها
د ذلك سعت هذه الدراسة الى تقويم كتب الكيمياء للصف العاشر والحادي عشر وفق معايير االتحا

 . ولذلك قامت الباحثة بمراجع ما جاء باألدب التربوي وله صلةAAASاألمريكي لتقدم العلوم 
 حثة في هذا اإلطار النظري للدراسة المحاور اآلتية:فتناولت البا، بموضوع الدراسة

 تقويم كتب العلوم الدراسيةالمحور األول : 
  2061المحور الثاني: مشروع 
 اء كعلم ي: الكيمالمحور الثالث 

 المحور األول: تقويم كتب العلوم المدرسية
م هذا النظا حيث يتوقف تحديد مدى نجاح أو فشل, التقويم هو قلب أي نظام تربوي أو تعليمي

ال و ، لى القول بأن التقويم هو النظام التربوي نفسهويذهب بعض التربويين إ، على عملية التقويم
عجب في ذلك ما دام هناك اتفاق على أن تطوير مثل هذه النظم ال يتم إال من خالل تقويمها 

 ه أوسع وأشملفمفهوم ,ت فقطبشكل شامل ومستمر. والتقويم التربوي ليس مقصورا على االختبارا
 .من ذلك

م ويقوم الكتاب المدرسي على مجموعة من المعايير التي تجعله قادرا على تقديم خبرات تعل
 وقدرته أيضا ,ذا صلة بمهمة التعلم اً نشطة ومن أهمها أن الكتاب المدرسي يقدم محتوى متماسك

طبيق المعارف على تقديم مجموعة من األنشطة والوسائل التي تمكن الطلبة من استخدام وت
 .(85م، ص2000، المكتسبة في سياقات التعلم المختلفة )حمدى
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التي أحد المكونات الرئيسة للمنهاج و  ( أن الكتاب المدرسيCohen,2005ويعتبر كوهين )
ويمكن تطويره من خالل تقييمه. وتظهر نتائج  ,تعمل على تعزيز التعليم

مها  يزال أداة التدريس الرئيسة التي يستخدأن الكتاب المدرسي ال( Cohen,2005,p.1407دراسة)
ة المعلم داخل الغرف الصفية وأن معلمي المدارس يستخدمون الكتب المقررة في بناء وتنظيم ماد

 ( ولهذا كان من أهم المهمات المنوطة بمطوري المناهج هو اختيار الكتاب%50) التدريس بنسبة
 .لى تحقيق األهداف التعليميةالمقرر القادر ع

كما ركزت الجهود بشكل أساسي على تحليل مستوى الكتب المدرسية من أجل العمل على 
ية ميم الكتب العلمتقييمها للكشف عن مدى فعاليتها في تحقيق األهداف وكانت عمليات تطوير وتص

محتوى  مدى مالئمة ،مجاالت وهي: استخدام طرق التدريس المناسبة للمحتوى تركز على ثالثة 
 تصورات المعلمين حول الكتب المدرسية المقررة  ،نظريات التعلمسي لعمليات و الكتاب المدر 

 (Chen & Chen, 2013, p.43) 

من  عدة دعوات أطلقها التربويون ل تقييم محتوى الكتب المدرسية نتيجةوتأتي عملية اختيار و 
 (.Davari, Irnmehr& Erfani ,2013,P.813أجل تقديم مادة تعلم تتناسب وتطورات العصر )

  :ا, وهم(263ص، م0520) الوكيل والمفتيعملية تقويم الكتاب المدرسي تقوم على بعدين كما يراها 

 .ن تقويم عناصر أو مكونات المنهاجالتقويم الداخلي ويتضم .1

فيذه عد تنبوتتم بعد االنتهاء من بناء المنهج مباشرة أو  ,وهو أول إجراء في عملية تقويم المنهج
 وغالبا ما تظهر، ويركز على تقويم المنهج كنظام في ضوء أسس بناء المنهجزمن, لفترة من ال

دة جب إعاوأنواع القصور التي ي، عملية التقويم الداخلي جوانب القوة بالمنهج والتي ينبغي تدعيمها
، المحتوى ، األهداف يويتم فيها عملية تقويم لعناصر المنهاج الخمس وه ,النظر فيها وإصالحها

 وأساليب التقويم.، الوسائل التعليمية، ت التدريساستراتيجيا

ي وهو ما يتضمن مقارنة المستوى الذي وصل إليه المتعلم بالمستوى الذ التقويم الخارجي: .2
 جوانب وهي: ةينبغي أن يصل إليه. ويتناول أربع

ة ويجرب في هذه المرحلة صورة المنهج التي تم الحصول عليها من مرحل :التجريب الميداني -
 جريب االستطالعيالت
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فاعلية المنهج: حيث أن المنهج أساسا وضع لمساعدة المتعلمين على تحقيق أهداف معينة  -
 فمن المنطقي أن يكون تقويم المنهج في ضوء ما تحقق من هذه األهداف.، سبق تحديدها

كفاءة المنهج: الكفاءة بصفة عامة إنتاج مخرجات تتناسب مع المدخالت والتي تتضمن  -
 .والمصادر المتاحة، اإلمكانات، مبذولالجهد ال

ي لضرور وبالتالي من ا ,: وتعني تقبل المنهج من المستفيد األول منه وهو المتعلمتقبل المنهج -
 .متعلم من حيث استعداداته وقدراتهأن يصمم بما يتناسب مع هذا ال

لمنهج عملية تحديد قيمة أهمية عناصر اية تقييم الكتاب المدرسي بأنها )وقد عرفت عمل
ه أسسه نحو تحقيق أهدافرض تحديد مسار تصميمه )تخطيطه( وتنفيذه وتطويره وتوجيه عناصره و لغ

 .(Davari, etal, 2013وفق معايير محددة( )

تشخيص دراسة و  بأنها عملية ( تقويم الكتاب المدرسي36، ص2004اللولو )وقد عرف عفانة و 
تطويره في ضوء المنهاج بقصد تحسينه و  تهدف التعرف على نواحي القوة والضعف فيمستمر تس

 .ربوية مقبولة متعارف عليها مسبقاأهداف ت

م في ضوء معايير وعليه ترى الباحثة أن عملية تقويم الكتاب المدرسي ال بد من أن تت
ولكن هناك ,أن التقويم ليس مقصورا على الحكم على مدى تعلم الطالب فقط و  ,موضوعية محكمة

 تنظيمه.ا قرارات تتعلق بعناصر المنهاج وأسسه و معايير تتخذ في ضوئه

( أنه ال بد من اتباع بعض األمور عند بناء الكتب المدرسية 186م، ص2005ويرى الخطايبة )
 :وهي

 م.مراعاة أن تكون النشاطات التي يتضمنها الكتاب المدرسي وظيفية ومرتبطة ببيئة المتعل -1

 لكتب المدرسية.تطوير اإلفادة من تجارب البلدان األخرى في ا -2

 ربط محتوى الكتب المدرسية بالتكنولوجيا والبيئة. -3

هيم يجابية المستمدة من عقيدتنا وتراثنا وإبراز المفاالتركيز على االتجاهات والقيم اإل -4
 والمصطلحات وتفسيرها.

 .ل مشكالت وأحداث وقضايا اجتماعيةتقديم العلم من خال -5
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 :المعايير والتقويم
 ر هذااهج في تحقيق األهداف المرجوة, ويعتبعملية التقويم هي نجاح المن الغاية النهائية من

 فعالية محتوى تلك المناهج.ل اً قياس النجاح

 ,و تحقيق األهداف المرجوةوظيفة التقويم هأن ( أنه طالما 35م، ص2005ويشير العمرية )
ن ا يجعلها معبرة عأن يتم وضع األهداف بمو  ,ن هناك أساس نبني عليه أحكامناأن يكو ال بد و ف

 .وحتى يتم قياس ذلك ال بد من معايير رؤية وتوقعات مشتركة حول ما يمكن أن يمتلكه المتعلم

األهداف يمثل ( إلى أن كال من المعايير و 262م، ص2005عبد المجيد )ويشير المغربي و 
ضع هداف تو ومحل االختالف هنا أن األ ,وصفا لما يجب أن يعرفه المتعلم ويكون قادرا على أدائه

 .التقويم لتعبر عن رؤى مشتركة ال لقياسها أما المعايير فهي مالزمة لعملية

بر ه على المعايير يعتأن التقويم المعتمد في إصدار حكم ومن خالل ما سبق تستنتج الباحثة
تب ويم كوترى الباحثة ضرورة تق ,يحتل مكانة مهمة في العملية التعليمية بكافة جوانبهاأكثر دقة و 

 الميةالكيمياء من خالل توظيف االتجاهات العالمية الحديثة لتواكب متطلبات العصر والقضايا الع
والخبراء من  توجيه نظر المختصينز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف و من أجل العمل على تعزي

 كتب الكيمياء بشكل خاص للصفين العاشر و  ,أجل تطوير وإثراء كتب العلوم بشكل عام

 عشر.والحادي 

 مواصفات محتوى كتب العلوم:
ربوية فال بد أن يأخذ المؤلفون حتى تكون عملية التقويم للكتاب المدرسي ذات قيمة ت

م، 2010، القائمون على إعداد المناهج بعين االعتبار مواصفات الكتاب المدرسي )الشهري و 
 .(113ص

 جديد. وأن يواكب كل أن يكون المحتوى مسايرا للمستحدث في مجال العلوم -1

تنظيمه من ناحية وبين أهداف المنهاج من لعالقة واضحة بين محتوى الكتاب و أن تكون ا -2
 ناحية أخرى.

تسلسل المحتوى تسلسال نفسيا من المعلوم الى المجهول ومن البسيط الى المركب ومن  -3
 المحسوس الى المجرد.
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صول على تعليم تنظيم المادة العلمية في كل صف حول عدد من المفاهيم المترابطة للح -4
 أعلى ومزيد من االستيعاب.

 .لمية المتشابهة في الوقت المناسبتدريس العالقة بين الموضوعات الع -5

وقع الكتاب على مراجعة شاملة في نهاية كل فصل لتوضيح النواتج العلمية التي يت ي أن يحتو  -6
 من الطالب تعلمها.

 .ت تعليمية في جميع الموضوعاتممارساومة بأمثلة و ال بد من تقديم األفكار الجديدة مدع -7

 أن يشتمل محتوى الكتاب على مصادر تعلم مختلفة للعرض كالصور والمخططات والجداول  -8

 .واألفالم التعليمية والتمثيالت

 : تضيف الباحثة لمواصفات الكتاب المدرسي 

قوائم  أن يتضمنو  ,المحتوى مالئمة لمستوى الطالب أن تكون المصطلحات التي يتضمنها -1
 .لمصطلحات غير المألوفةاب

على  ئعة الخاطئة والعملأن يأخذ أفكار الطلبة بعين االعتبار من حيث التنبيه لألفكار الشا -2
 .تعديلها

 ة في عملية التعلمأن يقدم ظواهر متنوعة ترتبط ببيئة الطلبة بما يساعد على دمج الطلب -3
 .ومشاركتهم بها
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 2061: مشروع المحور الثاني
عملية ومناهج العلوم وتدريسها في الواليات المتحدة األمريكية حركات شهدت التربية ال

وكان أوسعها انتشارا وتأثيرا عالميا هو  ,إصالحية أصبحت ذات اهتمام واسع النطاق عالميا
 لومدم العحيث بدأت الهيئة األمريكية لتق ,بوثائقه ومنشوراته المتمثلة بالعلم للجميع 2061المشروع 

American Association for the Advancement of Science (AAAS) في حزيران 
 ويهدف. 2061مشروعا لتطوير مناهج العلوم والتكنولوجيا والرياضيات أطلقت عليه اسم  1985

 تمكينل داة أ ويعد ,(49م، ص2012 ،عاذرة بوأ( المواطنين لكل العلم نشرل ولىاأل بالدرجة المشروع

 عياتهمونو  خلفياتهم االعتبار بعين يؤخذ بحيث ,لمتعلميهم تعليميةال الخبرات تصميم  lkالمعلمين

 امالً ش يكون  نأ ينبغي المناهج صالحإ نأعن  فضالً ، المحلية والبيئات واهتماماتهم واستعداداتهم

 All Subjects الصفوف جميع  All Grades, طفالاأل جميع All Children حول ويتمركز
 السياساتو  والتقويم التدريس وطرائق المعلمين عدادإ و  ,المناهج مع اعلتف يعني وهذا, المواضيع ميعوج

 .ولوجياوالتكن التربوي  والنظام التربوية

 ةرؤي 2061 عالمشرو  يمثل وتدريسها العلوم مناهج وفي صالحيةإ وكحركة المنظور هذا وضمن
 لوجيةو والتكن علميةال الثقافة تمثل حيث ,العلوم مناهج في التربوي  لإلصالح المدى بعيدة نقدية

 المرحلة هايةن وحتى طفالاأل رياض من اً ءبد العلمية التربية هدافأ  بناء عادةإ  في ساساأل واالجتماعية

 هي عتبارهابا والرياضية والتكنلوجية العلمية الثقافة تنمية على يعمل المشروع نإف وبهذا، الثانوية

 (.157م، ص2009،طالب (التغيير عوامل

 SFAA)(Science for All للجميع العلم هما تقريران لمشروعا هذا عن وصدر

Americans) الثقافة العلمية ( وBFSL)Benchmarks for Science Literacy. ) 

 2061تسمية المشروع 
العلم لكل »والذي يتبع الرابطة األمريكية للتقدم العلمي ويحمل شعار  2061مشروع 

تزامنًا مع ظهور مذنب هالي ومشاهدته من على  م1985وتم إطالقه في العام ، «األمريكيين
ويعتبر ، م ظهور مذنب هالي مرًة أخرى ومن هنا كانت التسمية2061ويصادف العام ، األرض

بعد أن الحظ التربويون ، المشروع أحد أهم التحركات والمحاوالت لتطوير مناهج العلوم في أمريكا
فئة معينة من الطالب والذين لهم توجهات علمية  في نهاية السبعينات أن هذه المناهج كانت تناسب
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كما أن هذه المناهج كانت ال تراعي الجوانب الشخصية ، أو هندسية بحتة أكثر من غيرهم
التكنولوجية التي سيشهدها في التغيرات العلمية و  2061شروع م افنظر مؤسسو  .واالجتماعية للطالب

(. يعتبر AAAS,1993,P.4) 2061الي الطفل الذي سيدخل المدرسة قبيل عودة المذنب ه
مبادرة رئيسة طويلة األجل لرسم مسار للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا في القرن  2061مشروع 

يجب على ، هذا العالم زدهري. لع التغيرات العلمية والتكنولوجيةجمي هفي اعتبار  آخذا الواحد والعشرين
رافعا  لعلوم والرياضيات والتكنولوجياا كتابة في مجاالتجميع المواطنين أن يكونوا ملمين بالقراءة وال

هي تحديد النتيجة المرجوة من  2061كانت الخطوة األولى للمشروع فالعلم لجميع األميركيين.  شعار
محو أمية الكبار في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا. تم نشر و التعليم في مرحلة التعليم األساسي 

وهو ما يمثل أكثر من ثالث ، 1989في عام  AAAS ميركيين من قبلالعلوم من أجل جميع األ
سنوات من العمل من قبل خمس لجان من الخبراء في مجاالت العلوم البيولوجية والصحية 
والرياضيات والعلوم الفيزيائية واإلعالمية والهندسية والعلوم االجتماعية والسلوكية والتكنولوجيا. كان 

والمواضيع ، هو تقديم نظرة جديدة ناقدة لما كان العلم يستحق التعلم مشروعالقصد الرئيس لل
تطوير ا و وعادات العقل ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجي، المشتركة التي تتقاطع مع التخصصات

إعداد معلمين جيدين لديهم أسس وهذا يعني تحسين تحصيل الطالب في العلوم والرياضيات لالمعلم 
 على اختالف ميولهم واستعداداتهميدرسونه وفهم كيفية مساعدة الطالب  قوية في المحتوى الذي

  (DeBoer, 2014, p.555) على التعلم

 2061ماهية مشروع 
كمبادرة إلصالح التعليم العلمي طويل األجل. فقد قامت الرابطة األمريكية  2061بدأ مشروع 

بتمويل من مؤسسة العلوم  م1995بالعمل على عملية تحليل محتوى المناهج الدراسية في عام 
، ليست منهجا دراسيا AAASومعايير  الوطنية ومنذ ذلك الوقت ازداد دعم تقييم الكتب المدرسية.

أو خطة لمنهج دراسي فهي توفر للمربين سلسلة من أهداف التعلم ، أو إطارا للمناهج الدراسية
تساعد الطالب على تحقيق التي ية المحددة التي يمكن استخدامها لتصميم المناهج الدراسية األساس

األهداف األساسية وهي محو األمية للعلوم المنصوص عليها في وثيقة العلم لجميع األميركيين. إن 
كما أنها ال ، المعايير المرجعية ال تدعو إلى أي أساليب تدريس معينة أو تصميم المناهج الدراسية

لمناهج أكبر مما هو يشجع على تنوع ا 2061وع فإن مشر ، في الواقع، تحدد أهداف األداء المتقدم
مساعدة المعلمين على إعادة النظر في المناهج الدراسية لتصف مستويات الفهم والقدرة شائع اليوم و 
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يركز على جوهر التعلم المشترك الذي يسهم في التي من المتوقع أن يصل جميع الطالب إليها. 
تراف بأن معظم الطالب لديهم مصالح وقدرات تتجاوز محو األمية العلمية لجميع الطالب مع االع

 .وبعضهم لديه صعوبات التعلم التي يجب النظر فيها، تلك األساسية المشتركة

فريد من نوعه ألنه يكشف عن مدى قدرة الكتاب المدرسي على دعم  2061يعتبر مشروع 
ما أنه نتيجة لتعليم مساعدة الطالب على تعلم أفكار ومهارات محددة كلالمعلمين في جهودهم 

 ة حولالكتاب المدرسي يعطى للمعنيين المعلومات الدقيقة التي يحتاجون إليها التخاذ قرارات مفيد
 .ومهاراتهم في العلوم والرياضيات الكتب الدراسية التي تساعد الطالب على تحسين معرفتهم

داف يعطي داللة على افتراض أن الفحص المتعمق لعدد قليل من األه 2061ويستند مشروع 
حيث يمكن من خالل ذلك تحديد نقاط  ,أفضل من النظرة السطحية على العديد من أهداف التعلم

ي فكان المحتوى  إذاالضعف والقوة في المحتوى وكذلك الدعم المادي. كما ويستند الحكم على ما 
ور الواقع يعالج هذه األهداف التعليمية على فكرتين رئيستين وهما الجوهر والتط

(AAAS,1992,p3) 

 أوال: الجوهر

حيث يضع المقيمون األهداف في االعتبار عند تصميمهم للمادة. فهم يرون ما إذا كانت 
ي ففقد يظهر  أو إن كان تطابقا في الموضوع فقط. ,األنشطة تتناول المحتوى المحدد لهذا التعلم

ف كبير في األهداف التي ولكن قد نجد اختال الكتب الدراسية أنها تعطى نفس عنوان الموضوع
 تغطيها وهذا يتطلب دراسة متأنية لألهداف الواردة في المحتوى الدراسي.

 ثانيا: التطور 

عكس كما ويتابع المقيمون فيما إذا كانت األنشطة مناسبة من الناحية التطويرية بمعنى هل ت
 ف السابقةمستوى تطور الهدف التعليمي أو هي تستهدف هدفا للتعلم على مستوى الصفو 

 :وهما قائم على خطوتين 2061ومشروع 

  أوال: تحليل المحتوى 

حيث يفترض أن الخطوة األولى في تصميم أي كتاب مدرسي هو تحديد األهداف التعليمية 
 التي ينبغي أن تتحقق من خالل الكتب المدرسية وهذا اإلجراء يمكن تطبيقه على أي موضوع
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وهناك شرطان يجب أن يتوافرا في أهداف التعليم ، اني عشردراسي من المرحلة األساسية وحتى الث
(kulm,1999): 

ن يكونوا قادرين على ل ما يجب أن يعرفه جميع الطالب وأيجب أن تعكس توافق األوراق حو  -1
 التعلم به.

 يجب أن تكون مقاصد األهداف واضحة ومحددة وغير غامضة  -2
  محتوى عملية التدريس(ثانيا: تحليل تعليمي )دعم 

عن فحص المحتوى من حيث األهداف فقط وإنما يتعداه الى  2061يتوقف تحليل مشروع  ال
دى إلى تقييم جودة الدعم التعليمي للمحتوى المتضمن والهدف من ذلك هو تقدير م ,أبعد من ذلك

لى انجاح كل نشاط في التعامل مع هدف التعليم المستهدف لتحقيق التعلم الفعال بدال من النظر 
 التعليمي للكتاب المدرسي ككل.التصميم 

طالب فالمقومون ينظرون ما إذا كانت االستراتيجيات التعليمية المرتبطة بكل نشاط ستساعد ال
 على تعلم المفاهيم والمهارات المحددة الواردة في أهداف التعلم المستهدف في التقييم

  2061مراحل مشروع 
 ويقدم (,Science for all Americans)هذا المشروع يطلق عليه العلم لكل األمريكيين 

المشروع رؤية بعيدة المدى لإلصالح التربوي في تعليم العلوم من رياض األطفال حتى نهاية 
من  وقد شارك في إعداده عدد كبير الثانوية العامة بهدف إعداد مواطنين مثقفين متنورين علميا

 :الث مراحلويقسم المشروع الى ث العلماء المتخصصين وخبراء التنمية

 المرحلة األولى -1

وفيها تم تحديد المعرفة والمهارات واالتجاهات التي ينبغي لكل طالب التعليم العام اكتسابها 
من خالل ممارستهم للعلم في المدرسة )مرحلة ما قبل الجامعة(. ويؤكد معدو المشروع الحاجة إلى 

واضح للترابط بين العلوم والرياضيات اختزال كمية المحتوى في مقررات العلوم والحاجة الى تأكيد 
ا يؤكدون كم، والتكنولوجيا وفى الوقت نفسه تقليل الحدود الفاصلة بين المجاالت المعرفية المختلفة

تشجيع مهارات التفكير العليا والحاجة إلى تقديم العلم كمؤثر متأثر على الحاجة إلى تقديم و 
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بنشر تقرير ملخص بعنوان )العلم لكل  1989وقد انتهت المرحلة األولى عام ، بالمجتمع
 .األمريكيين(

 المرحلة الثانية  -2

ع وفيها تولى فريق من العلماء والمربيين العلميين ترجمة هذا التقرير الى خطط عمل ووض
 ونفذت هذه المناهج في مدارس مختارة في الواليات األمريكية وذلك في، نماذج عديدة للمنهج

واردة في المرحلة األولى إلصالح تدريس العلوم والرياضيات محاولة لتنفيذ المقترحات ال
 اسم ونشر التقرير الخاص بتلك المرحلة تحت م1992ولقد تمت هذه المرحلة عام ، والتكنولوجيا

 " Benchmarks for Science Litracyتنور العلمي" "المقاصد النوعية لثقافة ال

وزن ، ناهج العلوم مثل )قانون أومونتيجة لهذا التقرير تم حذف موضوعات كانت في م
 فسيولوجيا النبات وغيرها من الموضوعات( ، البصريات، التفاعالت الكيميائية

 المرحلة الثالثة  -3

ل مرحلة وضع المناهج المطورة في المرحلة الثانية موضع التنفيذ على نطاق واسع خال يوه
وع على (. وقد ارتكز المشر م2009، زيزعبد الع، الفترة األولى من القرن الواحد والعشرين )الغولة

 عدة مسلمات:

 ته.الطفل يحتاج الى تعليم أساسي في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا ليكون منتجا في حيا -1

 لميةعرفة العالعصر الحالي يحتاج إلى تربية أساسية يمكنها أن تواكب النمو المتزايد في الم -2
 .والقوة التكنولوجية

م ية للوصول الى تربية في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا هي الفهنقطة االنطالق الحتم -3
 الواضح لمكونات وعناصر الثقافة العلمية والتنور العلمي.

  2061مجاالت مشروع 
 ,تم في المرحلة األولى طرح أربعة كتب بأربعة مجاالت تمثل مادة الثقافة والتنور العلمي

كل مجال إلى جانب خبرات التعليم والمواد واألدوات الالزمة مقترحا ل ويشمل كل منها إطارا مفاهيميا
مجال الفيزياء ، 2061باإلضافة إلى نماذج التقويم والمجاالت. ومن المجاالت الخاصة بمشروع 
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جال ومجاالت علوم األحياء والصحة ومجال التكنولوجيا باإلضافة الى م، والمعلومات الهندسية
 .العلوم السلوكية واالجتماعية

 خاص ببيئة الواليات المتحدة األمريكية أو يمكن أن يعمم؟ 2061ل مشروع ه

سعى الى تحديد األهداف والموضوعات والتي تميزت بصبغتها العالمية  2061مشروع 
Global نشطة بينما تنفيذ هذه األهداف من خالل المناهج يمكن تحقيقه والوصول إليه باستخدام األ

لتي والبيئة ا بحيث يراعى عند التنفيذ الوسط Localismوى المحلى والظواهر والتجارب على المست
 وموضوعاتها حول كل ما يحدث في هذا الوسط . وبحيث تدور محتويات المناهجيعيش فيها المتعلم

ثم االنطالق من هذا المستوى الى مستوى أخر للثقافة العلمية على المستوى القومي 
Nationalism,  يجب أن تركز على القضايا والموضوعات والظواهر التيوبالتالي فإن المناهج 

تدور عند هذا المستوى وبالتالي يمكن تحقيق األهداف في مستوى ثالث وهو المستوى العالمي 
Internationalism, م، 2002، ومن ثم تتحقق الثقافة العلمية للمواطن بكافة مستوياته )الحذيفى

 .(26ص
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 م: الكيمياء كعلالثالثالمحور 
والمواد  والجزيئات والذرات األولية الجسيمات تعنى بدراسة ألنهاهي الحياة  الكيمياء

( وهو ، هي في األصل كلمة عربية مثل السيمياء الكيمياء، والبلورات الكيميائية مأخوذة من )الَكِمي 
ك ألن وُسِميت كذل، و)الُمَتَكمِ ي( في سالحه أي المتغطي المتستِ ر بالدرع والبيضة، الشجاع

يدخل علم الكيمياء في جميع ، الكيميائيين القدماء كانوا يحتفظون بمعلوماتهم سرية عن اآلخرين
بواسطة علم الكيمياء تم تحويل المواد  نشاطات الكائنات الحية ويسهم في كافة مجاالت الحياة

الفحم والنفط فاستطاع الكيميائي أن ينتج من ، الطبيعية الخام إلى مواد تلبي احتياجات اإلنسان
كما  ,بعض المواد الجديدة كاألصباغ والعقاقير والعطور واللدائن )البالستيك( والمطاط الصناعي

وأمكن بواسطة  ,ساهمت الكيمياء في المجال الزراعي بواسطة األسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية
وجات وغير ذلك من علم الكيمياء إنتاج األلياف الصناعية فساهمت في مجال الكساء والمنس

. والكيمياء كعلم يستخدم عمليات العلم جميعها من المجاالت الكثيرة التي تساهم بها الكيمياء
استنتاج. ونظرا ألهمية الكيمياء كعلم فسوف ، تفسير، تدوين معلوماتوصف و ، تجريب، مالحظة

 نتناول في هذا الفصل مفهوم وخصائص وأقسام وأهمية وأهداف علم الكيمياء.

 :لكيمياءفهوم علم ام
 ( أن الكيمياء في محتواها هي مجموعة من المفاهيم2م، ص2008) علم الكيمياء الباز يعرف

 يتم. ومن خالل مجموعة من العمليات واألنشطة العقلية واليدوية ,العلمية بينها عالقات متداخلة
 .وميةعلم في حياته اليتواجه المت استخدام تلك المفاهيم للتوصل الى معرفة جديدة أو حل مشكالت

يتعامل مع كيفية تكوين المواد  الذي( بأنه العلم 91ص، م2003) وآخرون ويعرفه النجدي 
 وعناصرها وكيفية اتحادها مع بعضها البعض وكيفية تفاعلها تحت مختلف الظروف.

ة مادالعلم الذي يهتم بالدراسة التفصيلي ة للعنصر وال علم الكيمياء " بأنه وتعرف الباحثة
ما  وكل، هاوتركيب، وبنيتها، والتطر ق إلى خواصها وسلوكها والتفاعالت التي تطرأ عليها، الكيميائي ة

؛، يتعلق بالمادة من تغي رات نواع نوع أل نظرًا لجمعه أكثر من وُيطلق عليه أيضًا اسم العلم المركزي 
 ".الفلك والجيولوجيا علم األحياء وعلمك و، العلوم كالفيزياء وربطها مع العلوم الطبيعي ة

 
 

https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 مراحل تطّور علم الكيمياء 
ر هذا العلم إلى عدد من المراحل،   :تم تلخيصها على النحو التاليتقسم مراحل تطو 

على وجه الخصوص بعد اكتشاف ، حيث ارتبط هذا العلم بصناعة بعض األدوات :بل الميالدق -
، طرق من ال ديم قد مارس هذا العلم بالعديدوما تظهره الشواهد األثري ة بأن  اإلنسان الق، المعادن

ًة بعد اكتشافه النار  فكانت بذلك أول عملي ة، والعمل على استخدامها لطهو الطعام، خاص 
، ائي ةرق  بدتشير الدالئل أيضًا إلى أن اإلنسان القديم قد مارس الطب بط اإلنسانكيميائي ة أجراها 

هم التي قام باستخالصها من األعشاب. من وهذا دليل على تحضيره لبعض األدوية والمرا 
لها تخذ شكصناعته لألدوات الفخاري ة والتي ت، العمليات الكيميائي ة األولى التي أجراها اإلنسان

ة الصلصال للشمس  وتعد  هذه العملي ة كيميائي ة. ، النهائي  بعد تعريض ماد 

، ةلزراعي  اواألدوات ، كالحراب، ي ةصناعة األدوات النحاس تم ت الميالدفي األلفية السادسة قبل  -
ن اإلنسان الحقًا من اكتشاف المزيد من العناصر كالفضة والذهب حيث أدخل تلك ، وتمك 

 العناصر في صناعة أدوات الزينة.

هم على اكتسب صن اع الفلزات خبرات ومهارات واسعة ساعدت: الثالثة قبل الميالد األلفيةفي   -
ن السومري ون من خلط معدن الن، ك الفلز ات للحرارةتمييز الخامات أثناء تعريض تل حاس وتمك 

اعة واستخدم البرونز في صناعة أدوات الزر ، والذي يتميز بصالبته، بالقصدير ليتشكل البرونز
في ولهذا تم إطالق اسم العصر البرونزي  على عصرهم. و ، واألسلحة التي تدوم لفترات  طويلة

عود وت، وأطلق عليه فلز السماء، من قبل المصريي ن القدماء الفترة ذاتها تم  اكتشاف الحديد
ة أخذت من نيزك ل عي نات تم  الحصول عليها من هذه الماد  ن الع، التسمي ة ألن  أو  لماء وتمك 

 وأيضا خالل تلك الفترة تم  ، الهندوس في تلك الفترة من تحضير الحديد الصلب أو المكربن
  .صناعة المالبس والتي استخدمت في، اكتشاف الصباغ

ل من بدأوا بفكرة وحدة بناء فهم تمكن المصري ون القدماء من اكتشاف الزجاج. أم ا اإلغريق   - أو 
ة األساسي ة ، حيث اعتقد طاليس أحد فالسفة اإلغريق، ق.م 600المادة عام  بأن  الماء هو الماد 

، األربعة وهي التراب ومن ثم ظهرت نظري ة العناصر، الخام لكل  ما هو متواجد في الطبيعة
 بأن  تلك العناصر االعتقادتوصل وا إلى  والذين ، على يد فالسفة أثينا، والهواء، والنار، والماء

وسادت تلك الفكرة حت ى نهاية القرن الثامن عشر للميالد. لكن اإلغريق قد ، هي أساس كل  شيء
وهي غير قابلة ، اسم ذرات طرحوا فكرة تكون المادة من وحدات صغيرة للغاية أطلقوا عليها
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وذلك من خالل استخدام هذا العلم في ، علم الكيمياء بالطب  ارتبط في هذه المرحلة  للفناء. 
 ، حيث كان الطب  هو الحافز لتطور هذا العلم، تحضير األدوية والعقاقير الطبي ة

دٌد عوأشار ، مينبظهور المنهج التجريبي  على يد العرب والمسل الكيمياءفي  نيالمسلم دور برز -
 ك لفضلوذل، يعد  العصر الذهبي  للحضارة اإلسالمي ة لمؤرخين إال أن  القرن التاسع كبيٌر من ا

 وذلك عن طريق، وعلى رأسها علم الكيمياء، علماء المسلمين في وضع أسس الكثير من العلوم
استخدام ويعود الفضل لهم في ، ترجمة علوم األمم السابقة وتصحيحها واإلضافة عليها

 يعود .علمي ة ومبادئوإجراء التجارب للوصول لتفسيرات ترتكز على أسس ، المالحظة الدقيقة
 إلى العالم المسلم جابر بن حيان بن عبد هللابطريقة منهجية الفضل في تأسيس علم الكيمياء 

خدام ستويعتبر أول الرو اد في التاريخ في ا، وهو عربي األصل، وينسب إلى قبائل بارق ، األزدي
علم و ، والفلسفة، والصيدلة، وبرز في عدد من المجاالت العلمية كالطب، الكيمياء بطريقة عملية

 .والكيمياء ،والفلك، والهندسة، المعادن

أو ما يسمى بالصودا الكاوية.  كتشاف القطرون االبن حيان  ومن االنجازات التي تحسب
لفضة باالعتماد على األحماض. بين الذهب وا سبل الفصلاستحضار ماء الذهب، وأوجد 

. اكتشاف حمض النتريك. أوجد التولد الذاتي. ايجاد حمض الكبريتيك وإطالق مسمى زيت الزاج
يد إعداد أكس، كما استطاع دخل تحسينات جديدة على طرق التبلور والتقطير واالنصهار وغيرهاا

 .األرسين وسلفيد الزئبق

 خصائص علم الكيمياء 
 :ي( مجموعة من خصائص علم الكيمياء وه2018) Helmenstine وضع

ل تعتمد على بوصف الظواهر العلمية المرتبطة بالكيمياء ال تقتصر على الوصف الكيفي   -
 ((Helmenstine, 2018, p.9الكمي استخدام التقدير 

ث فالتفاعل الكيميائي ال يحد، يتصف بالموضوعية ال تتدخل فيه األهواء والنزعات الشخصية  -
 (12م، ص2001،)عطاهلل افر الظروف المناسبةإال بتو 

ين فهي من صنع البشر والذ وإنما نسبية المعرفة العلمية في مجال علم الكيمياء ليست مطلقة -
، ريوالتغ ليه العلماء في مجال الكيمياء قابل للتعديلإن ما توصل إولذلك ف، يمكن أن يخطئوا

 .التاريخوخير شاهد على ذلك تطور النظريات الذرية على مر 
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 .البحثعلم ديناميكي يتطور يوما بعد يوم وفقا لتطور وسائل   -

 .علم تراكمي البناء فكل معرفة جديدة تستند على معلومة سابقة -

 .و فئة من العلماءأنساني عالمي غير مقتصر على أمة من األمم إعلم  -

 .بهادواته الخاصة التي يطورها ويتطور أله  -

 .والرياضياتحياء والجيولوجيا مثل الفيزياء واأل األخرى م بفروع العلو  تكاملي فهو يرتبط -

ثبت أيالحظ من خالل دراسة التطور التاريخي لعلم الكيمياء كيف  حيث، بنفسهيصحح نفسه  -
 .خطأ بعض النظريات القديمة وظهرت نظريات جديدة تصحح ذلك الخطأ

 لمتعلمحداث وبين بيئة اأنه كلما كان هناك ربط بين مجموعة من الظواهر واأل وترى الباحثة
نتباه ايثير ألن ذلك س,والمواد العلمية عامة  ,كلما زادت دافعية المتعلمين واهتمامهم بالكيمياء خاصة

زيد من قدرتهم على استخدام المعلومات وحل المشكالت باستخدام , ويالطلبة للبيئة المحيطة
 واستنتاج.عمليات العلم المختلفة من استقصاء ووصف 

 :الكيمياء األساسيةأقسام 
 إليه ومن أنواعها: يتنتم يللكيمياء أنواع متعددة تبعا للمجال الذ

الل أخذ خمن  ة التحليل الكيفي والكمي للماديهتم هذا النوع الكيمياء بدراسة  الكيمياء التحليلّية: -
 . اتمحتوياتها الكيميائية ونسب هذه المحتويلى عوالتعرف ، عي نات من هذه المادة وتحليلها

سل ط يوكما ، ودراستها عن قربالحيوية يركز هذا النوع على المادة الكيميائية  الكيمياء الحيوّية: -
 الضوء على دراسة ما يحدث في الكائنات الحية من تفاعالت كيميائي ة. 

هدف تشكل حاالت الطاقة الموجودة في عمليات التفاعل الكيميائي ال الكيمياء الفيزيائّية: -
ومن أهم ، ما يطرأ على حاالت الطاقة من تغي رات دراسة، النوع من الكيمياء الرئيس لهذا

 والميكانيكا اإلحصائي ة. ، وكيمياء الكم، وعلم األطياف، أنواعها: الكيمياء الحراري ة

بات العضوية الكيمياء العضوّية: -  ربون التي تحتوى بشكل أساسي على الك وتهتم بدراسة المرك 
 والتعرف على تركيبها وخواصها بشكل مفصل. ، فاعالتوما يطرأ عليها من ت

، ةلعضوييتداخل هذا النوع من علوم الكيمياء بشكل كبير مع الكيمياء ا عضوية: غيرالكيمياء ال -
ة التي تحتوي على الفلزات المعدنيإال أن  هذا النوع يهتم بدراسة المركبات غير العضوية 

 وخواصها وتفاعالتها.
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 أهمية علم الكيمياء

 يساعد على فهم واستيعاب ما يحيط بنا من المواد.  -1
 تبر أحد مكونات نشاطات الكائنات الحية جميعها. يع -2
 ئدة. وكيفية تحويلها إلى مواد ذات فا، اإلنسان على استغالل ما يحيط به من مواد خام ساعدي -3
 دخل في المجاالت الصناعية كاأللبسة والمنسوجات. ي -4
د حياته. منح اإلنسان القدرة على تجي -5  ن ب المواد ذات الخطورة العالية والتي تهد 
 لإلنسان لعب دورًا أساسيًا في تحقيق الرقي والرفاهيةي -6

فية ألن ه سيمتلك المعرفة الكا، أن تساعد الشخص على اتخاذ قرارات مستنيرة يمكن للكيمياء -7
 أم، هاتم الترويج لوما إذا كان هذا المنتج يتمتع حقًا بالخصائص التي ، لتحديد جودة منتج ما

 أنها مجرد دعاية. 

 .مشاكلوطرق حل ال، مثل الموضوعي ة لحياة اإلنسان، تفيد الكيمياء في تعل م المهارات المفيدة -8

 أهداف علم الكيمياء:
 مساعدة المتعلمين على استيعاب البناء المفاهيمي لعلم الكيمياء. -1

 في التفكير وحل المشكالت.تنمية مهارات المتعلمين على استخدام األسلوب العلمي  -2

 تنمية المهارات اليدوية الضرورية الستخدام األجهزة واألدوات استخداما صحيحا وأمنا. -3

 ء.تنمية الرغبة لدى المتعلمين الكتساب المعرفة العلمية ذاتيا من خالل البحث واالستقصا -4

 ريق.ادى أو ضمن فتنمية قدرة المتعلمين على تحمل المسؤولية أثناء دراسة الكيمياء سواء فر  -5

 (67، 2012، المشروعات العلمية التي طورت علم الكيمياء )محجز

وطورت الكتب العلمية ، م في أكاديمية البنات1800بدأ تدريس الكيمياء في المدرسة العليا عام  -
م 1975. وفي عام ظة للتفاعالت الكيميائية الحادثةوكانت تتضمن تجارب تعتمد على المالح

وضعت خالله خطة لنوع جديد ، ي للكيمياء في كلية ريد في بورتالند وأرجون عقد مؤتمر علم
وتبع ذلك مؤتمرات وندوات اهتمت ، CABوعرف بمشروع الرابطة ، من مقررات الكيمياء

على يد  1863إصدار أول كتاب في الكيمياء عام حيث تم ، بتدريس هذه النماذج في المدارس
شروع قامت به كلية هارفي أسمته تدريس المواد الكيميائية الرابطة الكيميائية. ثم تلى ذلك م
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ودليل  في األساس على التجربة وكان يشمل الكتاب ودليل المعمل حيث تم تطوير مقرر يعتمد
 الحائط.المعلم وقائمة من األفالم وسلسلة من رسومات 

المداخل  سميت باسم م1972قامت جامعة ميرالند بإعداد مقررات جديدة في الكيمياء عام  -
، وعالدورية والتن، وكانت موضوعاتها تشتمل على )التفاعالت والسبب (IACالبيئية للكيمياء )
ن التجمعات الجزئية( وكان هدف المشروع هو التأكد من أ، الميزان الدقيق، الشكل والوظيفة

ى لمدئية لدى الطالب على ااتجاهات ومشاعر الطالب لها نفس أهمية اكتساب المفاهيم الكيميا
قي . ومن خالل هذا المشروع بدأ يتطور اتجاه بأن الكيمياء ليست علما جافا وغير حقيالطويل

ى بل هو علم متغير يرتبط بحياة اإلنسان ونشاطه. خالل هذا المشروع تم إعداد القرارات عل
وقد خصص كل موديل لموضوع مختلف في ، شكل موديالت بدال من كتاب واحد مركب

 . وبعد ذلك بدأ االنطالق في تطوير تدريس علممن محتوى كيميائي وتجارب ويتكون  الكيمياء
 .ى تطور المجتمع علميا وتكنولوجياالكيمياء بناء عل

 تدريس الكيمياء:ر طرق وّ تط
وكذلك ، يعتمد تدريس الكيمياء على ُطرق  ُتؤد ي إلى فهم الطالب للُمحاضرات النظرية

في طرق التعليم في وقتنا  ركبي تطوروقد حصل ، براتالت جارب العلمية التي تجري في المخت
ذ تعارف عليه في التعليم منمالخروج عن النمط ال _بشكل خاص_ول العربية دال وتحولت، الحاضر

لى مبتكرة تبتعد عن أسلوب التلقين؛ وذلك للحصول على نسبة نجاح أع طرق واللجوء إلى ، الِقدم
متبع مادة ُأسلوبًا في التدريس َيختلف عن األسلوب ال بين صفوِف الطالب. ومن المعروف أن  لكل

وم ن العلموالكيمياء ، فالمواد العلمية َتعتمد على التفكير والحصول على حلول للمسائل، لمادة غيرها
قناع إوالتسلسل في ، بنية على النشاط العلميمالتطبيقية؛ ولهذا فإن  أفضل طريقة لتدريسها تكون 

من  .عر وكأن ه هو من اكتشف هذه الطريقة في التجربة التي يقوم بهافيش، الطالب بالمعلومة
  )Clayden, Greeves & Warren, 2012(األساليب الناجحة في تدريس الكيمياء

رتب وي، تباع هذا األسلوب َيجب على المعلم أْن يحضر نفسه تحضيرًا جيداً : وإلأسلوب المحاضرة
، ررالمقزع أفكار الدرس توزيعًا عاداًل على زمن الحصة وأْن يو ، أفكاره والجمل التي سيستخدمها

ْن أوال بد ألسلوب المحاضرة ، وهذا كله بالطبع بعد اطالعه العميق على المادة العلمية للد رس
 يحتوي على أسئلة غير مباشرة تثير تفكير الطالب.
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 المعلم تمثل في قياموت، ال غنى عنها في تدريس العلوم كافة وهي طريقة :أسلوب المناقشة والحوار
ولعل هذه الطريقة تناسب جميع ، بطرِح مجموعة من األسئلة القصيرة عادة ولها إجابات قصيرة

 الطالب على مختلف مستوياتهم. 

، هو أسلوب َيتضم ن عرَض وسائل تعليمية يغلب فيها دور المعلم على الطالب :العرض العلمي
ي ز وتتم، ويمكن أْن َتتم داخل الصف أو خارجه، طالبوَتهدف إلى إيصال أغراض تعليمية ُمعينة لل

بالتأثير على ذاكرة الطالب السمعية والبصرية معا؛ فبعض الطالب يستوعبون ويفهمون بالنظر 
 الحاستين ليفهم الدرس بشكل أوضح.والبعض اآلخر يحتاج إلى ، أفضل من االستماع

يقة وتعتمد هذه الطر ، نةيث في قضي ة معهذه الطريقة تعطي المتلقي فرصة أكبر للبح :االستقصاء
مع ، ل لهاعلى العلوم والمهارات الموجودة لدى المتلقي في استنباط المعلومات والنتائج المراد التوص

نته من التوصل للحل.ثلتقديم األم  ة التي مك 

 ة لدى: وهذا األسلوب يشبه البناء بحد  ذاته؛ حيث يعتمد على قاعدة المعلومات الراسخالبنائّية
مع ، يهلد دةالُمتلقي وإضافة المعلومات الجديدة إليها باالعتماد على كمي ة ونوعي ة المعلومات الموجو 

 لسابقة.اعارفه سلوب اإلقناِع العلميِ  إلعطاء الُمتلقي العلوم والنظريات الجديدة بناًء على مأاستخدام 

ع تها مي ة للموضوِع المطروِح ومقارن: ُيعنى هذا األسلوب بفحص وتحليل األفكاِر الجزئاالستقراء
والهدف األساسي  من ذلك هو ، بعضها البعض؛ للتوصل إلى أوجه التشابه واالختالف بينها

ل إلى الفكرة العام ة للمفاهيم والنظريات والقواعد للعلوم  .التوص 

 إن  هذه الُطرق َتهدف لتدريس الطالب مادة الكيمياء مع مراعاة وجود مستويات مختلفة
ِلهذا فقد كانت كل طريقة تحتوي على عدد من األفكار التي تتناسب مع جميع الطالب  للطالب؛

 .سواء كانوا متفوقين أو أقل من ذلك

 :الكيمياء والمجتمع
حيث يتم االستعانة بعلم الكيمياء في عالم األغذية  المجتمع علم الكيمياء له دور كبير في

. ويرى الوسيمي مستوى المعيشي للمجتمعل على رفع الوالصناعة والصحة واالقتصاد بشكل يعم
حيث أن العلم ال يزدهر في مجتمع  ,( على أن المجتمع يؤثر في العلم تأثيرا كبيرا1م، ص2000)

فعلم الكيمياء يعمل على  ،يهتم بالعلم والعلماء يوإنما يكتسب قوته في المجتمع الذ ,يسوده الجهل
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اهيم الكيميائية في حل المشكالت اليومية واتخاذ القرارات مساعدة المتعلمين على توظيف المف
المناسبة في مواجهة الحياة ومشاكلها. وترى الباحثة أن العالقة بين المجتمع والكيمياء تبادلية فال بد 
أن تتوفر البيئة المجتمعية المناسبة لينمو ويترعرع فيها علم الكيمياء والذى بدوره يساعد على نمو 

 .دهارهواز المجتمع 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

ية التي تتعلق بموضوع الدراسة الحال تناولت الباحثة في هذ الفصل عرض الدراسات السابقة
ها تساليب التي اتبعجراءات واألهم المواضيع التي تناولتها هذ الدراسات وأهم اإلأ للوقوف على 

 :لى محورينإ. وقد قامت الباحثة بتصنيف الدراسات ليها هذه الدراساتإوالنتائج التي توصلت 

  تنوعةمدراسات تناولت تقويم وتحليل كتب الكيمياء والعلوم وفق معايير عالمية  :ولالمحور األ. 
 :نوعةتدراسات تناولت تقويم وتحليل كتب لمباحث متنوعة وفق معايير عالمية م المحور الثاني. 

دراسات تناولت تقويم وتحليل كتب الكيمياء والعلوم وفق معايير عالمية  ول:المحور األ 
 متنوعة

 :(م2016بو السمن )أدراسة الوهر، و  -1

ردن في ضوء ساسي في األلى تقويم محتوى كتاب الكيمياء للصف التاسع األإهدفت الدراسة 
لوصفي وقد اتبع الباحثان المنهج ا (AAAS)التي وضعها االتحاد األمريكي لتقدم العلوم  المعايير
ير من مريكي وتتكون المعايأداة معايير االتحاد األ ولهذا الغرض قام الباحثان بترجمة ,التحليلي

 والثانية تتعلق بمدى دعم الكتاب المدرسي ,مجموعتين احداهما تتعلق بمحتوى الكتاب المدرسي
ت ربع في مجااللى تفوق الوحدات األإصل الباحثان وتو  ,لعملية التدريس واثنا عشر معيارا رئيسا

واألشكال والرسومات  ,نشطة مع الخبرات والنشاطاتوتوافق األ ,هدافتوافق المحتوى مع األ
ظهرت النتائج وجود ضعف في أفي حين ، ووضوح األفكار وتسلسلها ,هدافوالتمثيالت مع األ

عم دوفير عة لدى الطلبة ومعالجة هذه األفكار وتجميع الوحدات في تنبيه المعلمين الى األفكار الشائ
 المحتوى للتعليم لجميع الطلبة.

 :(م2016دراسة المشكور والركابي ) -2

هدفت الدراسة الى تحليل محتوى كتابي الكيمياء والفيزياء للصف الثاني المتوسط في ضوء 
تصميم أداة تحليل قام الباحثان ب حيث اتبع الباحثان المنهج الوصفي. Timssمتطلبات اختبار 

قضية فرعية طبقها على عينة الدراسة وهي كتابي  94خاصة تتكون من مجالين رئيسين تفرع منهما 
الكيمياء والفيزياء للصف الثاني المتوسط. وقد أظهرت النتائج تفوق نسبة التحليل لمجال متطلبات 
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وكذلك أظهرت ، 2011لعام  Timssالعلوم لكتابي الكيمياء والفيزياء عن النسبة المحددة الختبار 
النتائج تفوق نسبة التحليل لمجال متطلبات المعرفة وتساوى نسبة التحليل لمجال متطلبات الطبيعة 

 .2011لعام  Timssمع النسبة المحددة الختبار 

 :(م2016دراسة عيد ) -3

عة ابهدفت الدراسة الى تقويم محتوى كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي الطبعة الس
ائمة حيث اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي .قامت الباحثة ببناء ق ,م2014في العراق لعام 

 ,ابعالواجب توافرها في كتاب مبادئ العلوم للصف الر  Timssمن معايير دراسة التوجهات الحديثة 
ثاني عد الوالب ,األرضداة من بعدين وهما بعد العلوم ويشتمل على األحياء والفيزياء وعلوم وتألفت األ

ن أظهرت النتائج أحيث ، بعد العمليات المعرفية ويشتمل على المعرفة والتطبيق واالستدالل
ويليه الفيزياء بنسبة  % 58.76على عدد من التكرارات بنسبة أ متطلبات األحياء حصلت على 

ة ة فمجال المعرف% بينما فيما يتعلق بالعمليات المعرفي 16.15رض بنسبة ثم علوم األ % 25.08
 %11.11% ثم التطبيق بنسبة 16.95% ويليه االستدالل بنسبة 71.92ول بنسبة جاء بالمركز األ

 :(م2016دراسة عبد الرضا ) -4

 على وفق قضايافي العراق هدفت الدراسة الى تحليل كتاب الكيمياء للصف الثالث المتوسط 
لباحث أعد ا، باحث المنهج الوصفي التحليليواتبع ال .STSEالعلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة 

 يسةقضايا رئ 9حيث تكونت من ، لهذا الغرض قائمة لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة
اب الكيمياء للصف الثالث قضية فرعية وكانت عينة الدراسة عبارة عن كت 70عنها  توانبثق

 %17.14قضية فرعية بنسبة  12من ن كتاب الكيمياء يتضأ. حيث أظهرت النتائج المتوسط

 :(م2016دراسة الناقة ) -5

ت خالل السنوا في فلسطين سئلة اختبارات الكيمياء للصف الثاني عشرأهدفت الدراسة الى تقويم 
ء في ضو  حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأعد لذلك أداة لتقويم األسئلة، 2007-2015

ن أتائج (. أظهرت النالمستويات المعرفية–واحي الفنية الن–طابقة الم–المعايير التالية )الشمولية 
ج كما وأظهرت النتائ، على نسبة وحصلت المطابقة على أقل نسبةأ مجال الناحية الفنية حصل على 

 قل نسبة.أسئلة التقويم على أن مستوى التذكر حصل على أعلى نسبة بينما حصلت أ
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 :(م2015بو السمن والوهر )أدراسة  -6

لى معرفة درجة تضمين عادات العقل في كتب العلوم للمرحلة األساسية إالدراسة  هدفت
عادات كتب العلوم المعنية بلى البحث في درجة وعي مؤلفي إكما هدفت الدراسة ، ردنالعليا في األ

حاد أداة لتحليل الكتب اعتمادا على عادات العقل التي أوصى بها االت ان. استخدم الباحثالعقل
حظة وهي القيم واالتجاهات والحسابات والتقدير والمعالجة والمال AAASي لتقدم العلوم األمريك

تخدم أسئلة. اس 8كما وأعد الباحثان أداة للمقابلة ضمت ، ومهارات االتصال واالستجابة الناقدة
ي الباحثان المنهج الوصفي والكمي. أظهرت النتائج أن عادة القيم واالتجاهات كانت متضمنة ف

ركيز تبينما هناك ، أما عادة الحسابات والتقدير فنادرا ما تضمنتها الكتب ,ع الكتب المدرسيةجمي
ظهرت أكما و  .حياءعلى عادة المعالجة والمالحظة في كتابي الفيزياء والكيمياء أكثر من كتاب األ

ت جاء ن العادات المدرجة في الكتبأ% من المؤلفين لديهم معرفة بعادات العقل و 25ن أالنتائج 
 مصادفة وليس عن ادراك وتخطيط مسبق.

 :(م2015دراسة مجيد ) -7

لة لى تقويم كتاب الكيمياء للصف السادس العلمي وفق معايير الجودة الشامإهدفت الدراسة 
 عدأ و ، اتبع الباحث المنهج الوصفي، من وجهة نظر المدرسين والمدرسات والمشرفين االختصاصيين

، مجاالت )جودة مقدمة الكتاب 7فقرة وتكونت من  129تملت على اش الباحث لهذا الغرض استبانة
جودة األشكال والرسومات ، جودة األنشطة، جودة محتوى المادة التعليمية، جودة األهداف

ع وتوصل الباحث الى توافر جمي، خراج والطباعة(وجودة اإل، جودة أساليب التقويم، والمخططات
ن ألى إوكذلك توصلت الدراسة ، الفني حصل على جيد جدا خراجالمجاالت بصورة جيدة ما عدا اإل

 الخطة السنوية .  يحجم الكتاب ال يتناسب مع عدد الحصص المقررة ف

 :(Calado,Scharfenberg &Bonger, 2015)دراسة  -8

لمانيا لقضايا العلم والتكنولوجيا أهدفت الدراسة الى تحديد مدى احتواء كتب العلوم في 
. وقد اتبع الباحثون في تنمية الثقافة العلمية للطلبةومدى اسهامها ,  STSEوالمجتمع والبيئة 

معايير رئيسة تم  6عد الباحثون أداة لتحليل هذه الكتب تتكون من أ المنهج الوصفي التحليلي حيث 
حياء وقد قام الباحثون باختيار كتابي األ يافرع امعيار  26تفرع منها ، دب التربوي استنباطها من األ

شارت أو  كما، STSEعبارة تتعلق ب  718ن الكتابين احتويا أظهرت النتائج ألمانيا. وقد أفي 
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ن أوكذلك اتضح من النتائج ، ن كال الكتابين تعرضا الى أهداف العلم والتكنولوجياأالنتائج الى 
لك وكذ، لى ذلكإعلى االنجازات العلمية والتكنولوجية دون وصف العمليات التي قادت  اً هناك تركيز 

 فشل الكتابين في عرض العلوم والتكنولوجيا كوسائل لحل المشكالت االجتماعية.
 :(م2014دراسة عبد الناصر ) -9

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى تحقق معايير محتوى مناهج الكيمياء المعدة بواسطة 
بالنسبة  بمصر المرحلة الثانوية يمحتوى مناهج الكيمياء ف يف الهيئة القومية لضمان الجودة

 ير محتوى عد الباحث قائمة لمعايأ (. وقد العلم والتكنولوجيا –قصاء العلم كاست -كاديمي)المحتوى األ
نهج ض المضوء المعايير العالمية. استخدم الباحث لهذا الغر  يالمرحلة الثانوية ف يمناهج الكيمياء ف

كاديمي حصل على األ ن مجال محتوى كتب الكيمياءأ ظهرت النتائجأحيث ، الوصفي التحليلي
 العلم كاستقصاء والعلم والتكنولوجيا حيث بلغت النسب مجالي( وتدنى نسبة %78.4على نسبة )أ 

 .ي% على التوال33، 38%

 :(Okechukwu, 2014)دراسة  -10

 يف هدفت الدراسة الى تحديد مدى كفاية محتوى كتب الكيمياء المستخدمة بالمرحلة الثانوية
منهج واتبع الباحث ال، سئلة والرسوماتنشطة التعليمية ومدى مالءمة األومدى كفاية األ ,رياينيج

. الكتب الثمانية نقاط لتقييم ااستخدم الباحث النموذج الكمي ذ، يتفق مع هدف الدراسة يالوصفي الذ
ن أحيث  ,يقع تقيمها ضمن نطاق المقبول الخمسن جميع الكتب المدرسية أوأظهرت النتائج 
 في الكتب فيوجه القصور من أ اً ظهرت النتائج عددأكما و ، لتوضيحية كافية جدااألسئلة والرسوم ا

 تقديم التعليم. فيمجال التغطية الموضوعية وأنشطة التعليم والكفاءة 

 :(م2014دراسة نشوان ) -11

فق و  بفلسطين لى اقتراح تصور لتطوير محتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانويةإهدفت الدراسة 
ام وق، سةيالئم هذه الدرا ي. اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذالعلوم يكير فبعاد التفأبعض 

 -كاري االبت –الناقد  –فوق المعرفي أبعاد للتفكير ) 6عبارة عن  يوه الباحث بإعداد أداة التحليل
. ء للمرحلة الثانويةوقام الباحث بتحليل جميع كتب الكيميا، (ي البصر  – يالمنظوم –العلمي 

بأقل  يوجاء التفكير المنظوم %40.59ن التفكير العلمي حصل على أعلى نسبة أأظهرت النتائج و 
 ا..%. وقد وضع التصور المقترح إلثراء محتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية في ضوئه76نسبة 



33 
 

 :(م2014دراسة دهمان ) -12

فلسطين في ( األساسي ب8 – 5لى تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف )إهدفت الدراسة 
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي حيث قامت الباحثة بإعداد  ,Timssضوء اختبار 

سفرت النتائج عن أو ، ( األساسي8 – 5محتوى كتب العلوم للصفوف )ل Timssقائمة لمتطلبات 
وفى الصف ، %19الصف الخامس  يحيث بلغت النسبة ف Timssتفاوت نسب عدد المتطلبات 

لى وجود إوقد توصلت الدراسة  %.21والصف الثامن ، %29وفى الصف السابع ، %19 السادس
 العمليات المعرفية(.، ضعف في تحقيق المعايير في الكتب في المجالين )محتوى الكتب

 :(م2012دراسة الغامدي ) -13

ئية بتداهدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتب العلوم المطورة بالصفوف الدنيا من المرحلة اال
ي حيث قام الباحث إلى إعداد قائمة بالمعايير التي يمكن ف، في ضوء معايير مختارةالسعودية ب

 20مصنفة تحت  امؤشر  68ضوئها تقويم كتب العلوم المطورة للصفوف الدنيا والتي تكونت من 
استخدم الباحث المنهج الوصفي  وتم التحقق من صدقها وثباتها. ,مجاالت رئيسة 7في  امعيار 
% 67.4لي. توصلت الدراسة الى ان الكتب تركز على مجال العلم كطريقة استقصاء بنسبة التحلي

نظور ومجال العلم من م ,يضا وجود تدني في نسبة مجال العلم والتكنولوجياأظهرت النتائج أكما و ,
  .% على التوالي3.5، %4.2، %5.2 ,واجتماعي ومجال علوم األرض والفضاء يشخص

 (:م2012) دراسة زيتون  -14

فهم طبيعة المسعى العلمي لدى معلمي العلوم في ضوء مشروع  يلى تقصإهدفت الدراسة 
يرات وعالقة ذلك الفهم ببعض المتغ ,اإلصالحي العالمي في التربية العلمية وتدريس العلوم 2061

من  عينة. وتألفت الالتي يعلم فيها والمؤهل والتخصص الديمغرافية مثل الجنس والخبرة ونوع المدرسة
اص والخ ساسية والثانوية في مديريات التعليم العامالمرحلتين األ في ومعلمة ممن يعلمون  امعلم 87

وتوصلت ، فقرة 32واستخدم الباحث اختبار فهم المسلك العلمي المؤلف من  ,في محافظة عمان
 AAASن مستوى فهم طبيعة المسعى العلمي لدى معلمي العلوم في ضوء معايير ألى إالنتائج 

ايير ( وفقا لمع%80ويختلف بفرق ذي داللة عن مستوى المعيار المعتمد تربويا ) ,كان فهما ضعيفا
ن فهم طبيعة المسعى العلمي لدى المعلمين ال يختلف جوهريا أظهرت النتائج أكما و  . 2061

  .والتخصص، المؤهل العلمي، نوع المدرسة، الخبرة، باختالف الجنس
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 :(م2011) يدراسة حمود -15

 .وفق معايير محددة ببغداد الخامس العلمي ت الدراسة الى تقويم كتاب الكيمياء للصفهدف
 فقرة 30حيث قامت الباحثة بإعداد استبانة تكونت من ، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي

وتوصلت الباحثة الى وجود ضعف  .اختصاصين تربويين 10و، ومعلمة امعلم 110وطبقت على 
وضعف في ، مجال المعلومة العلمية يالعلمية في استيعاب كل ما هو جديد ف في مرونة المادة

 استخدام التقنيات الحديثة التي تساهم في تيسير فهم المادة العلمية.

 (:م2010دراسة الزهراني ) -16

ية لى تقويم محتوى مقررات العلوم في المرحلة المتوسطة في المملكة العربإهدفت الدراسة 
تطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم في مجال محتوى علوم السعودية في ضوء م

ي ففرها والمجال المعرفي واالستقصاء العلمي الواجب توا ,األحياء والفيزياء والكيمياء وعلم األرض
 وتوصل الباحث، محتوي مقررات علوم المرحلة المتوسطة. اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي

 محتوى العلوم عند مقارنتها بمتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات ير فالى وجود قصو 
 والعلوم.

 :(JUNG-CHIH & WANG- TING, 2009)دراسة  -17

( في ثالث دول 8-1هدفت الدراسة الى مقارنة التحصيل الدراسي بين الطلبة للصفوف من )
ي اختبارات مشروع اليابان التي حصلت على أعلى مراتب ف، تايوان، سنغافورة ي:وه
(TIMSS,2007) م وتم استخدا، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، مريكانمع الطلبة األ

حيث تكونت عينة الدراسة من جميع الموضوعات الواردة في كتب العلوم ، بطاقة تحليل محتوى 
عنه في هذه  مريكية تختلف تماماتوصلت الدراسة الى أن محتوى المناهج األ و، (8-1للصفوف )

لك ذمدوا واست ,في توقعات التعلم اً او فروق اً ختالفن هناك اأوكذلك أظهرت النتائج  ,سيويةالدول األ
 .من الوثائق التي تم الحصول عليها

 :(Curtis Pyke and others, 2003)دراسة  -18

تبعت ا، في أمريكا المدارس المتوسطة يلى تحليل المناهج الدراسية للعلوم فإهدفت الدراسة 
 2061واستخدم الباحثون أداة تحليل المنهاج وفق معايير مشروع ، يالتحليل يالدراسة المنهج الوصف
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(AAASوكانت عينة الدراسة عبارة عن جميع كتب علوم المرحلة المتوسطة ف )أظهرت  مريكا.أ ي
سلسل هداف والمحتوى وكذلك ال يبرر سبب تنتائج الدراسة أنه ال يوجد توافق مباشر بين األ

كما ، نه ال يربطها ببيئة الطالبأال إيتم توفير عدد من الفرص لمراقبة الظواهر المتنوعة ، الدروس
نه يوفر مجموعة من أكما ، خطاء الشائعةأظهرت النتائج عدم احتواء على عدد كبير من األ

لمية ويشجع فكار العالخبرات الحية المتنوعة ويساعد المعلم على تحديد أفكار الطالب وتطوير األ
 الطالب على شرح أفكارهم وتوجيه تفكير الطالب وأخذ أفكار الطالب بعين االعتبار.

 :(Kesidou, Roseman, 2001) دراسة -19
ار لى التعرف على مدى دعم برامج المرحلة اإلعدادية لبرنامج تحقيق األفكإالدراسة  هدفت

ضعف قاط الحديد نقاط القوة النموذجية ونوت، العلمية الرئيسة المحددة في المعايير العلمية الوطنية
هذا ليلي لفاتبع الباحثان المنهج الوصفي التح، في هذه البرامج باستخدام معايير قائمة على األبحاث

تسعة برامج تستخدم على نطاق واسع من قبل فرق من  حيث أعد الباحثان أداة لتحليل الغرض.
ف داهألتعلم. وجد الباحثان أن هناك توافق بين االمعلمين والمتخصصين في البحث عن التعليم وال

لشعور ن البرامج نادرا ما تزود الطالب باأ ظهرت النتائجأ. كما واألفكار الرئيسة وبين المحتوى 
 ،لتعلماوال تأخذ في االعتبار معتقدات الطالب التي تتداخل مع ، تجاه الهدف من الوحدات الدراسةا

ام على غرار استخد، الصلة لجعل مجردة أفكار علمية معقولة وال تشارك الطالب مع الظواهر ذات
لتي أو الجهود ا، المعرفة العلمية بحيث يمكن للطالب تطبيق ما تعلمت في مواقف الحياة اليومية

 حثانوصى الباأيبذلها الطالب لجعل معنى الظواهر واألفكار الرئيسة المقدمة في برامج الطالب. و 
 .جديدة عداد مناهجإ خذ نتائج الدراسة عند أقائمة وال بد من هج الاالمن على عدم كفاية

 التعليق على دراسات المحور األول:
 من حيث األهداف: أوال 

تناولتها. حيث تناولت بعض  يهداف التتنوعت أهداف الدراسات السابقة من حيث األ
، AAASيير ضوء معا ي( فم2016بو السمن )ألى تقويم كتب الكيمياء مثل الوهر و إالدراسات 

فهم طبيعة المسعى العلمي لدى معلمي العلوم  يهدفت الدراسة الى تقص م(2012)ودراسة زيتون 
بينما تناولت مدى دعم برامج ، اإلصالحي العالمي في التربية العلمية 2061ضوء مشروع  يف

لمية المرحلة اإلعدادية للبرنامج تحقيق األفكار العلمية الرئيسة المحددة في المعايير الع
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تقويم كتب الكيمياء مثل وفق معايير الجودة   (م2015كما تناولت دراسة مجيد )،  AAASالوطنية
( وفق النموذج الكمي ذي الثمانية نقاط لتقييم الكتب م2014) Okechukwuو دراسة ، الشاملة

 يددراسة حمو ، ( وفق المعايير القومية لتعليم الكيمياءم2014دراسة عبد الناصر )، المدرسية
اختبارات الكيمياء  سئلةألى تقويم إ( هدفت م2016دراسة الناقة )، ( وفق معايير محددةم2011)

لى وضع تصور لتطوير إ( هدفت م2014دراسة نشوان )، للثانوية العامة وفق معايير الجودة
قومت كتب الكيمياء وفق  (م2016دراسة عبد الرضا )، محتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية

و دراسة عيد  Timss( وفق معايير اختبار م2016دراسة المشكور والركابي )،  STSEير معاي
ودراسة ، 2014( هدفت الى تقويم محتوى كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي م2016)

Calada&Bonger (2015م ) لمانيا ألى تحديد مدى احتواء كتب العلوم في إهدفت الدراسة
، ومدى اسهامها في تنمية الثقافة العلمية للطلبة STSEوالمجتمع والبيئة  لقضايا العلم والتكنولوجيا

( 8 – 5لى تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف )إ( هدفت الدراسة م2014ودراسة دهمان )
( هدفت الدراسة إلى م2015أما دراسة الغامدي )، Timssاألساسي بفلسطين في ضوء اختبار 

، بتدائية في ضوء معايير مختارةبالصفوف الدنيا من المرحلة االتقويم محتوى كتب العلوم المطورة 
لى معرفة درجة تضمين عادات العقل في إ( هدفت الدراسة م2015بو السمن والوهر)أبينما دراسة 

لى البحث في درجة وعي إكما هدفت الدراسة ، ردنكتب العلوم للمرحلة األساسية العليا في األ
( هدفت الدراسة الى تقويم م2010ودراسة الزهراني )، ادات العقلمؤلفي كتب العلوم المعنية بع

محتوى مقررات العلوم في المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات 
 JUNG-CHIH & WANG- TINGدراسة و دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم. 

( في ثالث 8-1دراسي بين الطلبة للصفوف من )لى مقارنة التحصيل الإهدفت الدراسة  (م2009)
اليابان التي حصلت على أعلى مراتب في اختبارات مشروع ، تايوان، سنغافورة :يدول وه

(TIMSS,2007) مريكانمع الطلبة األ. 

 من حيث المنهج :ثانيا 

( م2014اشتركت جميع الدراسات السابقة باتباع المنهج الوصفي التحليلي فيما عدا دراسة نشوان )
 .اتبعت المنهج الوصفي والبنائي
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 من حيث المجتمع والعينة :ثالثا 

ول فمنها من اقتصر على الكتاب المحور األ يتنوعت مجتمعات وعينات الدراسات السابقة ف
، ( حيث اعتمد على كتاب الكيمياء للصف التاسعم2016بو السمن والوهر )أالمدرسي مثل دراسة 

من  ( وتكونت عينتهم2012كدراسة زيتون ) جراء دراستهوالمعلمات إل خرى اتخذ مجتمع المعلمينأو 
 Kesidou, Rosemanيتم تدريسها كدراسة  يومعلمة ومنها اعتمد على البرامج الت امعلم 87

و منها من اقتصر على مجتمع المدرسين  برامج تعليمية 9حيث قامت بتحليل  (م2001)
، (م2011) يودراسة حمود، (م2015مجيد ) مثل دراسة والمدرسات والمشرفين المختصين

 ودراسات اقتصرت مجتمعاتها على محتوى كتب الكيمياء سواء للمرحلة الثانوي كدراسة
Okechukwu (2014م) ،(م2014دراسة عبد الناصر) ،( م2014دراسة نشوان) ،و المرحلة أ

و دراسة عيد ، (م2016( ودراسة المشكور والركابي )م2016المتوسطة مثل دراسة عبد الرضا)
 Calada&Bongerودراسة  ( اعتمد على كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائيم2016)
( م2014وعينة دراسة دهمان)، لمانيا للمرحلة الثانويةأحياء في ( كانت عينتها كتابي األم2015)

( م2015كانت عينة دراسة الغامدي )، ساسي بفلسطين( األ8-5محتوى كتب العلوم للصفوف )
بو السمن أوفى دراسة ، محتوى كتب العلوم المطورة بالصفوف الدنيا من المرحلة االبتدائية

لعلوم اساسية العليا باألردن ومؤلفي كتب كانت العينة عبارة عن كتب العلوم للمرحلة األ (م2015)
سطة المتو تمثلت عينته في محتوى مقررات العلوم في المرحلة  (م2010ودراسة الزهراني )، المعنية

( حيث م2009) JUNG-CHIH & WANG- TINGدراسة  في المملكة العربية السعودية.
 (.8-1تكونت عينة الدراسة من جميع الموضوعات الواردة في كتب العلوم للصفوف )

  :دواتمن حيث األرابعاا 
 على شكل (م2016بو السمن )أدراسة الوهر و  يتنوعت أدوات الدراسات السابقة فكانت ف

مريكي وتتكون المعايير من مجموعتين احداهما تتعلق بمحتوى الكتاب معايير االتحاد األ أداة 
وفي دراسة ، عشر معيارا يالمدرسي والثانية تتعلق بمدى دعم الكتاب المدرسي لعملية التدريس واثن

واستخدمت ، فقرة 32( واستخدم الباحث اختبار فهم المسلك العلمي المؤلف من م2012زيتون )
ودراسة ، AAAS( أداة تحليل لبرامج تعليمية وفق معايير م2001) Kesidou, Rosemanسة درا

Curtis Pyke and others (2003مم )استبانة ، 2061يضا استخدم أداة تحليل وفق معايير أ
أو على شكل قائمة معايير كدراسة عبد ، (م2011) يودراسة حمود، (م2015كما دراسة مجيد )
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ما دراسة أ، (م2016ودراسة عبد الرضا )، (م2016راسة الناقة)د، (م2014) الناصر
Okechukwu (2014فاتخذت النموذج الكمي ذم )ودراسة ، (م2014ونشوان )، الثمانية نقاط ا

( قائمة من معايير م2016استخدمت دراسة عيد )، أداة تحليل ( صممام2016المشكور والركابي )
Timss ، ودراسةCalada&Bonger (2015م)  قام الباحثان بتصميم أداة لتحليل كتب العلوم

ودراسة   Timss( استخدمت قائمة لمتطلبات م2014بينما دراسة دهمان )، وفق معايير محددة
في دراسة ، مؤشر وسبع مجاالت68( استخدمت قائمة من المعايير تكونت من م2015الغامدي )

ب اعتمادا على عادات العقل التي أوصى تم استخدام أداة لتحليل الكت (م2015بو السمن )أالوهر و 
( استخدمت أداة تحليل وفق م2010) ودراسة الزهراني، AAASمريكي لتقدم العلوم بها االتحاد األ

  JUNG-CHIH & WANG- TINGدراسة  المجال المعرفي واالستقصاء العلمي و
  .تم استخدام بطاقة تحليل محتوى ( م2009)
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 تحليل وتقويم كتب لمباحث مختلفة وفق معايير متنوعة رسائل تناولت المحور الثاني:
 :(م2018بو العون )أدراسة  -1

 ضوء يفلسطين ف يساسية فلى تقويم محتوى منهاج التكنولوجيا للمرحلة األإهدفت الدراسة 
ا وذلك من خالل الكشف عن مدى توافر المعايير في منهاج التكنولوجي ISTEالمعايير العالمية 

كتب  ياستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. تمثلت عينة الدراسة ف، ةللمرحلة األساسي
 توى منكما استخدمت الباحثة أداة تحليل مح، ساسية لصفوف التاسع والعاشرالتكنولوجيا للمرحلة األ

عد . وبISTEواستبانة لمعرفة درجة ممارسة معلمي التكنولوجيا لمعايير  ISTEالمعايير الدولية 
 ن محور العملياتألى إتوصلت الدراسة  ئج الدراسة بعد تحليل كتاب الصف التاسعتحليل نتا

ية ويليه محور البحوث والطالقة المعلومات %29.22والمفاهيم التكنولوجية حصل على نسبة توافر 
وبالنسبة  %.6.86قل ومحور المواطنة الرقمية حصل على النسبة األ، %19.89وحصل على 

محور البحوث والطالقة المعلوماتية حصل على ، تيقد جاءت النتائج كاآللكتاب الصف العاشر ف
أما محور ، %26.46% يلم محور العمليات والمفاهيم التكنولوجية 29.52أعلى نسبة توافر 

 %. 8.35المواطنة الرقمية فقد حصل على أدنى نسبة 

 :(م2017دراسة البقمي واألحمد ) -2

ضوء  يالمملكة العربية السعودية ف يلفيزياء فلى تحليل محتوى كتب اإهدفت الدراسة 
ج أن ظهرت النتائأ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، NGSSمعايير العلوم للجيل القادم 
ثل % ويم33.3كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية بنسبة تضمين منخفضة  يتحقق المرتكزات الرئيسة ف

ية وكان مرتكز الممارسات العلم، %51.9المحتوى بنسبة  يكثر توفرا ففكار الرئيسة األمجال األ
 .%16.35المحتوى  يقل توفرا فاأل

 :(م2016) يدراسة الربيع -3

 يهدفت الدراسة الى تقويم محتوى كتاب مبادئ الجغرافيا العامة للصف األول والمتوسط ف
، لتحليليا يحيث اتبعت الباحثة المنهج الوصف، مريكيةضوء معايير ضمان جودة التعلم األ

وقد  المتخصصة بمادة الجغرافيا 2013واعتمدت الباحثة معايير الجودة لوالية اوهايو الصادرة عام 
فكرة تتوفر فيها المعايير  160وأظهرت النتائج أن هناك ، امعيار  48ربع مجاالت تضم أتكونت من 
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لم  امعيار  21وفكرة ال تتوفر فيها المعايير  480، تضمنها محتوى الكتاب امعيار  27وهناك 
 .يتضمنها المحتوى 

 (:م2015) ي دراسة عليات والدوير  -4

راسة إلى تحليل محتوى الهندسة بكتب الرياضيات المدرسية للمرحلة األساسية  هدفت هذه الدِ 
العليا في المملكة األردنية الهاشمية في ضوء معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في 

( حيث قام الباحثان بتطوير أنموذج للتحليل مشتق NCTM, 2000)الواليات المتحدة األمريكية 
 ,NCTMمن وثيقة معايير المحتوى األمريكية الصادرة عن المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات )

راسة مدى التوافق بين ، التحليلي ياستخدم الباحثان المنهج الوصف (.2000 أظهرت نتائج الدِ 
نسبة لمعيار الهندسة بمجاالته األربعة لوحظ وجود تمثيل متباين بال المحتوى والمعايير كما يأتي:

للصفين التاسع والعاشر األساسيين حيث  ينمن معيار فرعي آلخر في كتابي الرياضيات المدرسي
 64.21 -%  5.05) تراوحت النسب المئوية لتحقق معيار الهندسة في المجاالت المذكورة ما بين

كما أظهرت  ( للصف العاشر األساسي.%69.68 - %0.47بين )و ، %( للصف التاســع األساسي
النتائج داللة إحصائية لمدى توفر معيار محتوى الهندسة لصالح كتاب الرياضيات المدرسي للصف 

 التاسع في المجاالت األربعة.

 :(م2011دراسة فرج هللا ) -5

 بمحافظات غزة هدفت الدراسة تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر للعلوم اإلنسانية
ي، . واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلر المعلمين في ضوء معايير الجودةمن وجهة نظ

ج ( معلمًا ومعلمة، وأظهرت نتائ80على عينة ممثلة للمجتمع األصلي قوامها ) ةووزعت االستبان
 ل علىنت كبيرة حيث حصالدراسة أن قيمة التقدير التقويمي لكتاب الرياضيات بمعاييره المختلفة كا

ا %(. كما لم تظهر الدراسة أي فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة وفق70.89)
 للجنس، كما أظهرت الدراسة فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة وفقا لمتغير

 .سنوات الخدمة لصالح ذوي سنوات الخدمة عشر سنوات فأكثر

  :(م2008مري )دراسة الع   -6

هدفت الدراسة الى تقويم مقرر اللغة االنجليزية للصف السادس االبتدائي في المملكة العربية 
( محورًا 12استخدمت الدراسة استبانة تكونت من )، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، السعودية
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واختيار ، المنهج وتحقيق أهداف، والمواد المصاحبة، والتصميم والعرض، )المظهر العام للكتاب
، والعناصر اللغوية ومحتويات السياق االجتماعي والثقافي، موضوعات الكتاب المالئمة للطلبة

، والطرق التدريسية واالختبارات واألنشطة(، ومرونته، ومناسبة الكتاب للتدريس، ومهارات تعليم اللغة
أظهرت نتائج الدراسة: قبول ، مية( مشرفًا بمنطقة الرياض التعلي11و)، ( معلماً 93الستقراء آراء )

تحقق جميع المحاور في المنهج باستثناء ، المعلمين والمشرفين للكتاب المدرسي بدرجة متوسطة
عدم وجود ، المحور الذي حصل على أعلى متوسط محور مواد التعلم، محور الطرق التدريسية

والمشرفين( حول محاور الدراسة )المعلمين  فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينتي الدراسة
  .باستثناء محور مرونة الكتاب

 المحور الثاني: التعقيب على دراسات
 هداف:من حيث األ -1

لى تقويم محتوى منهاج التكنولوجيا للمرحلة إ( هدفت الدراسة م2018بو العون )أدراسة 
 ( هدفتم2017مد )و دراسة البقمي واألح ISTEضوء المعايير العالمية  يفلسطين ف يساسية فاأل

يل وم للجضوء معايير العل يالمملكة العربية السعودية ف يلى تحليل محتوى كتب الفيزياء فإالدراسة 
ا هدفت الدراسة الى تقويم محتوى كتاب مبادئ الجغرافي (م2016) يدراسة الربيع، NGSSالقادم 

دراسة عليات ، يكيةمر ضوء معايير ضمان جودة التعلم األ يالعامة للصف األول والمتوسط ف
راسة إلى تحليل محتوى الهندسة بكتب الرياضيات المدرسيةم2015) ي والدوير   ( هدفت هذه الدِ 

علمي للمرحلة األساسية العليا في المملكة األردنية الهاشمية في ضوء معايير المجلس الوطني لم
هدفت  (م2008) دراسة العمري ، (NCTM, 2000الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية )

، ةسعوديالدراسة الى تقويم مقرر اللغة االنجليزية للصف السادس االبتدائي في المملكة العربية ال
 تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر للعلوم إلى هدفت الدراسة (م2011دراسة فرج هللا )

 .ضوء معايير الجودة ياإلنسانية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين ف

 ن حيث المنهج:م -2

 جميع دراسات هذا المحور اتبعت المنهج الوصفي التحليلي
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 :دواتمن حيث األ -3

 ISTE( استخدمت الباحثة أداة تحليل محتوى من المعايير الدولية م2018بو العون )أدراسة 
( م2017حمد )واأل يودراسة البقم، ISTE واستبانة لمعرفة درجة ممارسة معلمي التكنولوجيا لمعايير

بطاقة  في بعد الطاقة التابع لمعايير العلوم الفيزيائية وتضمنت NGSS داة أام الباحثان بإعداد ق
درج ملة وينوالمفاهيم الشا، الممارسات العلمية والهندسية، األفكار الرئيسة :التحليل ثالث محاور وهي

 ( اعتمدتم2018وأما دراسة الربيعي )، امعيار  14تحتها عدد من المعايير الفرعية وبلغ عددها 
ونت وقد تك المتخصصة بمادة الجغرافيا م2013الباحثة معايير الجودة لوالية اوهايو الصادرة عام 

( قام الباحثان بتطوير م2013بينما دراسة عليات والدويري)، امعيار  48ربع مجاالت تضم أمن 
ي لس الوطني لمعلمأنموذج للتحليل مشتق من وثيقة معايير المحتوى األمريكية الصادرة عن المج

( استخدمت الدراسة استبانة تكونت من م2008) ودراسة العمرى ، (NCTM, 2000الرياضيات )
، منهجوتحقيق أهداف ال، والمواد المصاحبة، والتصميم والعرض، ( محورًا )المظهر العام للكتاب12)

اق االجتماعي والعناصر اللغوية ومحتويات السي، واختيار موضوعات الكتاب المالئمة للطلبة
ختبارات والطرق التدريسية واال، ومرونته، ومناسبة الكتاب للتدريس، ومهارات تعليم اللغة، والثقافي

عة موز ، ( فقرة48مكونة من) ة( استخدمت هذه الدراسة استبانم2011) ودراسة فرج هللا، واألنشطة(
ائل والوس، والمحتوى ، ألهدافوا، )اإلخراج الفني للكتاب على خمسة معايير هي على النحو التالي:

  وتقويم أنشطة التقويم الواردة في الكتاب(.، اإليضاحية واألنشطة

 من حيث المجتمع والعينة: -4

 كتب التكنولوجيا للمرحلة ي( عينة الدراسة فم2018بو العون )أدراسة  يتمثلت العينة ف
ء محتوى كتب الفيزيا يف (م2017حمد )واأل يدراسة البقم يوف، ساسية لصفوف التاسع والعاشراأل

افيا ( محتوى كتب الجغر م2016ودراسة الربيعي )، المملكة العربية السعودية يللمرحلة الثانوية ف
( كتب الرياضيات المدرسية م2013و دراسة عليات والديري )، ول المتوسطالعامة للصف األ

نة من ( تكونت العيم2008) رى ودراسة العم، للمرحلة األساسية العليا في المملكة العربية السعودية
نة ( استخدمت عيم2011ودراسة فرج هللا )، ( مشرفًا بمنطقة الرياض التعليمة11و)، ( معلماً 93)

 ( معلمًا ومعلمة.80ممثلة للمجتمع األصلي قوامها )
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 التعقيب العام على الدراسات السابقة:
 : أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةأوال

 هداف من حيث األ 

مياء تحليل وتقييم كتب الكي ي( فم2016بو السمن )أاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الوهر و 
ودراسة ، Okechukwu (2014)دراسة ، (م2015واتفقت مع دراسة مجيد ) AAASوفق معايير 
كور ودراسة المش، (م2016) دراسة عبد الرضا، (م2011)ي ودراسة حمود، (م2014) عبد الناصر

 تقويم كتب الكيمياء وتحليلها. ي( فم2016والركابي)

 :من حيث المنهج 

خدمت المنهج حيث است يربعة فاتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة للمحاور األ
 .المنهج الذي يناسب مثل هذه الدراسات والباحثة المنهج الوصفي التحليلي وه

 دوات:من حيث األ 

ي مريكبو السمن باستخدام قائمة معايير االتحاد األأالية مع دراسة الوهر و اتفقت الدراسة الح
 .AAASلتقدم العلوم 

 ثانيا: أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 من حيث المعايير المستخدمة 

 (2016بو السمن )أفيما عدا دراسة الوهر و  AAASمن الدراسات السابقة معايير  يلم تشتمل أ
 تناولت هذه المعايير. يصالة موضوع الدراسة وحداثته وندرة الدراسات التأوهذا يدل على 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 
 .اختيار منهج الدراسة -

 .طار النظري االستفادة من الدراسات السابقة في اإل -

 .جراءات المناسبة للدراسة الحاليةاإل ياالستفادة ف -

 .ض النتائج وتفسيرهااالستفادة من آلية عر  -

 



44 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 الرابع الفصل
 واإلجراءات الطريقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 الفصل الرابع
 واإلجراءات الطريقة

احثة في هذه الدراسة والتي جراءات التي اتبعتها البيهدف هذا الفصل الى توضيح اإل
 ,باتهاوصدقها وث ,دوات الدراسةأو  ,ومجتمع الدراسة ,وعينة الدراسة ,: منهج الدراسةتضمنت

 لى النتائجإتم استخدامها للوصول  يحصائية التساليب اإلواأل ,الدراسة جراءات تنفيذإو 
 واالستنتاجات.

 منهج الدراسة
 رفهعكما  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمالءمته ألهداف الدراسة

 موجودة هي كما اهرةالظ دراسة على يعتمد الذي المنهج بأنه (247م، ص1999) وآخرون  عبيدات

الل تحليل وذلك من خ تعبيرا كميا كيفيا أو تعبيرا عنها دقيقا ويعبر وصفا، بوصفها ويهتم، الواقع في
كتب الكيمياء للصفين العاشر والحادي عشر في ضوء معايير االتحاد األمريكي لتقدم العلوم 

(AAAS.) 

 مجتمع الدراسة وعينتها:
هو عبارة عن كتاب الكيمياء للصف العاشر الطبعة مجتمع الدراسة هو نفس عينتها و 

ذين وال 2017وكتابي الكيمياء للصف الحادي عشر الطبعة التجريبية للعام  2017 التجريبية للعام
 2017/2018بدءا من العام الدراسي   هاقررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين تدريس

 مواصفات كتب الكيمياء(: 4.1جدول )

 ابالكت 
 المواصفات

كتاب الكيمياء للصف 
 العاشر

كتاب الكيمياء للصف 
 1الحادي عشر ج

كتاب الكيمياء للصف 
 2الحادي عشر ج

 جهة التأليف
وزارة التربية والتعليم 

 العالي
وزارة التربية والتعليم 

 العالي
وزارة التربية والتعليم 

 العالي
 2017 2017 2017 طبعة

 3 4 5 عدد الوحدات
 124 131 123 فحاتعدد الص
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 أداة الدراسة
يمياء المتعلق بتقويم كتب الك التربوي دب هذه الدراسة قامت الباحثة بالرجوع الى األ إلجراء

امها تم استخد يداة التواعتمدت الباحثة األ (AAASلتقدم العلوم ) األمريكيوفق معايير االتحاد 
 لتربيةا في مراجعة األدبيات ضوء في طويرهاوت إعدادها تم وقد ,(م2016) بو السمن والوهرأمن قبل 

، لجميعل العلم ووثيقة ,ومعاييره (2061) وبخاصة المشروع ,الصلة ذات السابقة والدراسات العلمية
ر أن الوه حيثقد قامت الباحثة بإدخال بعض التعديالت عليها ( و AAAS ,1993) الثقافة ومعالم

ا درجتهأتحليل فقامت الباحثة بعمل فصل للمؤشرات و استخدموا المؤشرات ضمن سياق ال بو السمنأو 
 داة.ضمن األ

 داةوصف األ: 

 داة من مجموعتين من المعايير:تتكون األ

 31معايير فرعية و 8من المعايير الرئيسة و ةوتشمل خمس :ولى تحليل المحتوى المجموعة األ 
 مؤشرا.

ارا معي عشر يمعايير رئيسة واثن ةلعملية التدريس وتضم سبع الثانية دعم كتب الكيمياء ةالمجموع
 .مؤشرا 97فرعيا و

 :3، مقبول :2، ضعيف :1رقام )أيعتمد على درجة وجود المؤشرات ويأخذ  ياتقدير  اوتتضمن سلم
 ( Kesidou&Roseman,2002) ممتاز(

 داة:صدق األ 

المناهج  يعلى مجموعة من المحكمين المتخصصين ف داة متكاملةقامت الباحثة بعرض األ
م تمقدمة ضوء اآلراء ال يوف، داة من ناحية اللغة والتركيبالتدريس إلبداء آرائهم في بنود األ وطرق 

 . بصورتها النهائية داة جاهزةصبحت األأجراء تعديالت الصياغة اللغوية لبعض الفقرات حتى إ

 داة التحليل:أمكونات 
حتوى دم العلوم لتحليل م( التي أقرها االتحاد األمريكي لتقAAASتم اعتماد قائمة معايير )

 تية:كتب الكيمياء للصفين العاشر والحادي عشر وذلك باتباع الخطوات اآل
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ة يهدف تحليل كتب الكيمياء للصفين العاشر والحادي عشر الى معرف :الهدف من التحليل -1
م مدى توافق محتوى هذه الكتب مع المعايير العالمية كما حددها االتحاد األمريكي لتقد

 (AAASالعلوم )

 عبارة عن كتاب الكيمياء للصف العاشر الطبعة التجريبية للعام ي: وهعينة التحليل  -2
والذي قررت  2017وكتابي الكيمياء للصف الحادي عشر الطبعة التجريبية للعام  2017

وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين تدريس هذه الكتب بدءا من العام الدراسي 
 م2017/2018

ير ق معايحيث يتم التحليل وف، : تم اعتماد الفقرة كوحدة تحليل من قبل الباحثةيلوحدة التحل -3
(AAASف )كل فقرة من فقرات الكتاب. ي 

 .(AAAS: تم التحليل وفق معايير االتحاد األمريكي لتقدم العلوم )فئات التحليل -4

 ( لكتب الكيمياء الصفين العاشرAAAS: تم التحليل وفق معايير )ضوابط التحليل -5
 :وقد اشتمل التحليل علىعشر بجزأيه.  يوالحاد

 .ةالثالثالكتب  يهداف كل وحدة وكل فصل فأ  .أ

 .ةالثالثللكتب المحتوى العلمي والمعرفي  .ب

 .ةالثالثالكتب تضمنتها  يجميع النشاطات والخبرات الت .ت

 .ةالثالثالكتب تضمنتها  يشكال والتمثيالت التالرسومات واأل .ث

 .ةناديق الجانبيالجداول والص .ج

 .و وحدةأنهاية كل فصل  يسئلة التقويم الواردة فأ .ح

 :المعالجة اإلحصائية
فقد تم استخدام المتوسطات ، لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم تجميعها

قائمة على المتوسطات  AAASالحسابية حيث أن معايير االتحاد األمريكي لتقدم العلوم 
 (.: ضعيف1، : مقبول2، : ممتاز3قيمة المتوسطات )والتقديرات حيث تم إعطاء تقدير ل

 ثبات التحليل:
لى نفس النتائج عند معاودتهم إمكانية وصول عدد من الفاحصين إ المقصود بثبات التحليل "

حيث تم التأكد من ثبات التحليل عبر الزمن فقد ، (224ص، م2004، تحليل المحتوى" )طعيمة
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ثم قامت بحساب الثبات ، يوما بين التحليلين 20 يبفارق زمن قامت الباحثة بعمل تحليلين للمحتوى 
  :بين التحليلين باستخدام معادلة هوليستى

R = 2(C1,2) C1 + C2⁄   

 C1 =عدد فئات التحليل األول 

C2 = عدد فئات التحليل الثاني 

C1,2 =عدد فئات التحليل األول و الثاني 

 :والجداول التالية توضح نتائج التحليل
 التحليل عبر الزمن للصف العاشر(: 4.2جدول )

نقاط  2ت 1ت يالمعيار الفرع المعيار الرئيس
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نسبة 
 الثبات%

التوافــق بين األفكار 
الرئيسة )األهداف( 

 والمحتوى 

توافق المحتوى المعرفي مع 
 األهداف.

40 40 40 0 100 

توافق الخبرات والنشاطات مع 
 األهداف.

40 38 38 2 97.4 

توافق األشكال والرسومات 
 والتمثيالت مع األهداف

16 15 15 1 96.7 

 بناء قضية
 93.3 2 14 14 16 توفير حجج قائمة على الدليل

 97.8 1 23 23 24 وضوح األفكار وتسلسلها

 التماسك بين األفكار

إبراز الروابط بين األفكار 
الرئيسة، وبينها وبين 

فكار المتطلبات السابقة، واأل
 ذات الصلة

32 30 30 2 96.7 

 ما وراء الثقافة العلمية
وجود معلومات تزيد على 

 المطلوب لتحقيق الهدف
32 31 31 1 98.4 

توافر الدقة العلمية وعدم توليد  الدقة
 مفاهيم خطأ عند الطلبة

48 43 43 5 94.5 
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نقاط  2ت 1ت يالمعيار الفرع المعيار الرئيس
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نسبة 
 الثبات%

 ثارة الحس بالهدفإ

 98.7 1 39 39 40 .توصيل هدف الوحدة

الدرس أو توصيل هدف 
 النشاط.

56 52 52 4 96.2 

تبرير تسلسل الدروس 
 والنشاطات.

16 16 16 0 100 

أخذ أفكار الطلبة 
 بعين االعتبار

االهتمام بالمعرفة والمهارات 
 السابقة.

24 22 22 2 95.6 

ينبه المعلمين إلى األفكار 
 الشائعة لدى الطلبة.

32 30 30 2 96.7 

يساعد المعلمين في تحديد 
 فكار طلبتهم.أ

24 23 23 1 97.8 

يعالج األفكار الشائعة لدى 
 الطلبة.

16 15 15 1 96.7 

دمج الطلبة 
ومشاركتهم في ظواهر 

 ذات صلة

 97.8 2 46 46 48 يوفر ظواهر متنوعة.

 97.8 1 23 23 24 يوفر خبرات حيوية

تطوير األفكار العلمية 
 واستخدامها

يقدم المصطلحات بطريقة 
 ذات معنى.

24 23 23 1 97.8 

 100 0 16 16 16 يمثل األفكار بفاعلية.

 100 0 16 16 16 يبرز استخدام المعرفة.

 97.8 1 23 23 24 يوفر تطبيقات عملية.

تشجع الطلبة على 
التفكير في الظواهر، 

 والخبرات، والمعرفة

يشجع الطلبة على شرح 
 أفكارهم.

24 22 22 2 95.6 

يوجه تفسيرات الطلبة 
 تبريراتهم.و 

24 21 21 3 95.4 

 96.7 1 15 15 16يشجع الطلبة على التفكير 
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نقاط  2ت 1ت يالمعيار الفرع المعيار الرئيس
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نسبة 
 الثبات%

 فيما تعلموه.

 . تقويم تعلم الطلبة

 100 0 16 16 16 التقويم مع األهداف.الءم يت

يستخدم االختبارات لقياس 
 الفهم.

16 15 15 1 96.7 

يستخدم التقويم لتطوير 
 التدريس.

16 16 16 0 100 

ئة تعزيز ودعم بي
 التعلم

 93.3 2 14 14 16 يوفر دعما لمحتوي التعلم

يشجع على التساؤل والفضول 
 وحب االستطالع.

16 13 13 3 89.9 

 100 0 24 24 24 يوفر الدعم لجميع الطلبة.

 97.2 42 734 734 776 المجموع 

 

 1التحليل عبر الزمن للصف الحادي عشر ج(: 4.3جدول )

 2ت 1ت يفرعالمعيار ال المعيار الرئيس
نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نسبة 
 %الثبات 

التوافــق بين 
األفكار الرئيسة 

)األهداف( 
 والمحتوى 

توافق المحتوى المعرفي مع 
 األهداف.

25 25 25 0 100 

توافق الخبرات والنشاطات مع 
 األهداف.

25 23 23 2 92 

توافق األشكال والرسومات 
 والتمثيالت مع األهداف

10 9 9 1 90 

 بناء قضية
 90 1 9 9 10 توفير حجج قائمة على الدليل

 86.6 2 13 13 15 وضوح األفكار وتسلسلها

التماسك بين 
 األفكار

إبراز الروابط بين األفكار 
الرئيسة، وبينها وبين المتطلبات 

 السابقة، واألفكار ذات الصلة

20 17 17 3 85 
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 2ت 1ت يفرعالمعيار ال المعيار الرئيس
نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نسبة 
 %الثبات 

ما وراء الثقافة 
 العلمية

زيد على وجود معلومات ت
 المطلوب لتحقيق الهدف

20 18 18 2 90 

 الدقة
توافر الدقة العلمية وعدم توليد 

 مفاهيم خطأ عند الطلبة

30 27 27 3 90 

اثارة الحس 
 بالهدف

 100 0 25 25 25 .توصيل هدف الوحدة

 91.4 3 32 32 35 توصيل هدف الدرس أو النشاط.

تبرير تسلسل الدروس 
 والنشاطات.

10 9 9 1 90 

أخذ أفكار الطلبة 
 بعين االعتبار

االهتمام بالمعرفة والمهارات 
 السابقة.

15 12 12 3 80 

ينبه المعلمين إلى األفكار الشائعة 
 لدى الطلبة.

20 18 18 2 90 

يساعد المعلمين في تحديد أفكار 
 طلبتهم.

15 12 12 3 80 

 90 1 9 9 10 يعالج األفكار الشائعة لدى الطلبة.

طلبة دمج ال
ومشاركتهم في 
 ظواهر ذات صلة

 90 3 27 27 30 يوفر ظواهر متنوعة.

 86.6 2 13 13 15 يوفر خبرات حيوية

تطوير األفكار 
العلمية 

 واستخدامها

يقدم المصطلحات بطريقة ذات 
 معنى.

15 14 14 1 93.3 

 100 0 10 10 10 يمثل األفكار بفاعلية.

 90 1 9 9 10 يبرز استخدام المعرفة.

 80 3 12 12 15 يوفر تطبيقات عملية.

تشجع الطلبة على 
التفكير في الظواهر، 

 والخبرات، والمعرفة

 80 3 12 12 15 يشجع الطلبة على شرح أفكارهم.

 80 3 12 12 15 يوجه تفسيرات الطلبة وتبريراتهم.

 80 2 8 8 10يشجع الطلبة على التفكير فيما 
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 2ت 1ت يفرعالمعيار ال المعيار الرئيس
نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نسبة 
 %الثبات 

 تعلموه.

 تقويم تعلم الطلبة

 100 0 10 10 10 ءم التقويم مع األهداف.اليت

 %100 0 10 10 10 يستخدم االختبارات لقياس الفهم.

 %100 0 10 10 10 يستخدم التقويم لتطوير التدريس.

تعزيز ودعم بيئة 
 التعلم

 80 2 8 8 10 يوفر دعما لمحتوي التعلم

يشجع على التساؤل والفضول 
 وحب االستطالع.

15 12 12 3 80 

 100 0 15 15 15 يوفر الدعم لجميع الطلبة.

 95.9 38 452 452 490 المجموع 

 

  2التحليل عبر الزمن لكتاب الصف الحادي عشر ج(: 4.4جدول )

نقاط  2ت 1ت المعيار الفرعي المعيار الرئيس
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نسبة 
 الثبات

 بين التوافــق
 الرئيسة األفكار

( األهداف)
 والمحتوى 

 %100 0 25 25 25 فق المحتوى المعرفي مع األهداف.توا

توافق الخبرات والنشاطات مع  
 األهداف.

25 23 23 2 95.8% 

توافق األشكال والرسومات والتمثيالت 
 مع األهداف

10 10 10 0 100 

 قضية بناء
 80 2 8 8 10 توفير حجج قائمة على الدليل

 80 3 12 12 15 وضوح األفكار وتسلسلها

 بين لتماسكا
 األفكار

إبراز الروابط بين األفكار الرئيسة، 
وبينها وبين المتطلبات السابقة، 

 واألفكار ذات الصلة

20 17 17 3 85 

 الثقافة وراء ما
 العلمية

وجود معلومات تزيد على المطلوب 
 لتحقيق الهدف

20 18 18 2 90 

 86.6 4 26 26 30توافر الدقة العلمية وعدم توليد مفاهيم  الدقة
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نقاط  2ت 1ت المعيار الفرعي المعيار الرئيس
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نسبة 
 الثبات

 لبةخطأ عند الط

إثارة الحس 
 بالهدف

 92 2 23 23 25 .الوحدة هدف توصيل 
 88.5 4 31 31 35 النشاط. أو الدرس هدف توصيل 
 80 2 8 8 10 والنشاطات. الدروس تسلسل تبرير 

أخذ أفكار الطلبة 
 بعين االعتبار

 93.3 1 14 14 15 السابقة. االهتمام بالمعرفة والمهارات 
 الشائعة لدى األفكار إلى المعلمين ينبه 

 الطلبة.
20 17 17 3 85 

 تحديد أفكار في المعلمين يساعد 
 طلبتهم.

15 12 12 3 80 

 100 0 10 10 10 الطلبة. الشائعة لدى يعالج األفكار 
الطلبة  دمج

ومشاركتهم في 
 ظواهر ذات صلة

 90 3 27 27 30 متنوعة. ظواهر يوفر 

 80 3 12 12 15 حيوية خبرات يوفر 

األفكار ر يتطو 
 علميةال

 واستخدامها

 93.3 1 14 14 15 يقدم المصطلحات بطريقة ذات معنى. 

 %100 0 10 10 10 بفاعلية. األفكار يمثل 

 %90 1 9 9 10 المعرفة. استخدام يبرز 

 86.6 2 13 13 15 عملية. يوفر تطبيقات
تشجع الطلبة على 

التفكير في 
الظواهر، 

رات، والخب
 والمعرفة

 80 3 12 12 15 أفكارهم. شرح على الطلبة يشجع 

 73.3 4 11 11 15 وتبريراتهم. الطلبة تفسيرات يوجه 
 فيما التفكير على يشجع الطلبة 

 تعلموه.
10 8 8 2 80 

 تعلم تقويم
 الطلبة

 %100 0 10 10 10 األهداف. يتالءم التقويم مع 

 90 1 9 9 10 .الفهم لقياس يستخدم االختبارات 
 %100 0 10 10 10 التدريس. لتطوير التقويم يستخدم 

 80 2 8 8 10 التعلم لمحتوي  دعما يوفر بيئة  ز ودعميتعز 
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نقاط  2ت 1ت المعيار الفرعي المعيار الرئيس
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نسبة 
 الثبات

 وحب والفضول التساؤل على يشجع  التعلم
 االستطالع.

15 12 12 3 80 

 %100 0 15 15 15 الطلبة. لجميع يوفر الدعم 

 93.3 56 434 434 490 المجموع 

 

 خطوات الدراسة:
 المتعلق بموضوع الدراسة. التربوي دب االطالع على األ -1

بو السمن، أ( )AAASلتقدم العلوم ) األمريكياعتماد قائمة المعايير الصادرة عن االتحاد  -2
 .(م2016الوهر، 

عشر بجزأيه  والحادياشر ع( لكتب الكيمياء للصفين الAAASتحليل المحتوى وفق معايير ) -3
 .يوما 20 يالباحثة بفارق زمنمرتين من قبل 

 ي.التحليل باستخدام معادلة هوليستحساب ثبات  -4

 .تحليل البيانات واستخالص النتائج ومناقشتها -5
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 

 

  



56 
 

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها

يمياء لى تقويم كتب الكإهدفت ليها والتي إيتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي تم التوصل 
للصفين العاشر والحادي عشر بجزأيه وفق معايير االتحاد األمريكي لتقدم العلوم 

(AAASومناقشتها). وفق المعايير  ةحثة بتحليل محتوى الكتب الثالثاولهذا الغرض قامت الب
د من صل تم وضع عدسئلة وفى نهاية الفالمذكورة، كما ويتناول هذا الفصل تفسير وتحليل نتائج األ

 التوصيات وبعض المقترحات.

 ومناقشته: ولجابة السؤال األ إ: أوال
 ؟ (AAAS) المعايير العالمية لكتب العلوم كما حددها االتحاد األمريكي لتقدم العلومما 

و بأبل داة التي تم استخدامها من قولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة باالعتماد على األ
 يةالعلم التربية في مراجعة األدبيات ضوء في وتطويرها إعدادها تم وقد (م2016) هرالسمن والو 

 المومع، لجميعل العلم ووثيقة ومعاييره (2061) وبخاصة المشروع الصلة ذات السابقة والدراسات

استخدموا المؤشرات ضمن سياق التحليل  بو السمنأ( وحيث أن الوهر و AAAS ,1993) الثقافة
 داة.درجتها ضمن األأثة بعمل فصل للمؤشرات و فقامت الباح

 :داة من مجموعتين من المعاييرتتكون األ

  ر فكاألامن المعايير الرئيسة وهي التوافق بين  ةوتشمل خمس :ولى تحليل المحتوى المجموعة األ
قة فكار، ما وراء الثقافة، والدهداف( والمحتوى، بناء قضية، التماسك بين األ)األ الرئيسة

 مؤشرا. 31معايير فرعية و 8وباإلضافة الى 
 رة ثاإمعايير رئيسة وهي  ةدعم كتب الكيمياء لعملية التدريس وتضم سبع :المجموعة الثانية

ة، الحس بالهدف، أخذ أفكار الطلبة بعين االعتبار، دمج الطلبة ومشاركتهم في ظواهر ذات صل
ة، لمعرفالظواهر والخبرات وا يية واستخدامها، تشجيع الطلبة على التفكير ففكار العلمتطوير األ

 مؤشرا. 97عشر معيارا فرعيا و يضافة الى اثنتقويم تعلم الطلبة، وتعزيز ودعم بيئة التعلم باإل

 :3، مقبول :2، ضعيف :1رقام )أيعتمد على درجة وجود المؤشرات ويأخذ  ياتقدير  اوتتضمن سلم
 ( Kesidou&Roseman,2002ممتاز( )
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 ومناقشته:جابة السؤال الثاني إ :ثانيا
: ما مدى توافق محتوى كتاب الكيمياء للصف العاشر في فلسطين مع نص السؤال الثاني

 كما حددها االتحاد األمريكي لتقدم العلوم؟، المعايير العالمية لكتب العلوم

ب الكيمياء للصف العاشر وفق جابة على هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل محتوى كتاولإل
 ي:المعايير الخمسة الرئيسة المتعلقة بهذا المجال كما هو موضح بالجدول التال

 AAAS( تحليل كتاب كيمياء الصف العاشر وفق معايير المجموعة االولى 5.1جدول )

 المعيار المعيار الرئيس المجموعة

متوسط  التقدير
المعيار 
 الفرعي

متوسط 
المعيار 
 5و 4و 3و 2و 1و الرئيس

تحليل 
 المحتوى 

 األفكار بين . التوافــق1
( األهداف) الرئيسة

والمحتوى 
(Alignment 

أ. توافق المحتوى 
المعرفي مع 

 األهداف.

3 3 3 3 3 3 

2.96 
ب. توافق الخبرات 
والنشاطات مع 

 األهداف.

3 3 3 2.6 3 2.9 

ج. توافق األشكال 
والرسومات والتمثيالت 

 ألهداف.مع ا

3 3 3 3 3 3 

بناء قضية . 2
(Building a Case 

أ. توفير حجج قائمة 
 على الدليل

3 3 3 2.5 2.5 2.6 
2.45 

ب. وضوح األفكار 
 وتسلسلها.

2.3 2.3 2.6 2.2 2.3 2.3 

 بين . التماسك3
 Coherence)األفكار

أ. إبراز الروابط بين 
األفكار الرئيسة، 
وبينها وبين 

لسابقة، المتطلبات ا
 واألفكار ذات الصلة

2 2.7 2.7 2.5 3 2.6 2.6 
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متوسط  التقدير المعيار المعيار الرئيس المجموعة
المعيار 
 الفرعي

متوسط 
المعيار 
 الرئيس

 الثقافة وراء . ما4
 Beyond) العلمية

Literacy) 

أ. وجود معلومات 
تزيد على المطلوب 

 لتحقيق الهدف
2.7 3 3 2.7 3 2.9 2.9 

 Accuracy. الدقة )5
 

أ. توافر الدقة العلمية 
وعدم توليد مفاهيم 

 خطأ عند الطلبة.
2 2.2 2.2 2.3 2.5 2.2 2.2 

ن قل مأه قديراتالتوافق بين االفكار الرئيسية )االهداف( والمحتوى وكان متوسط ت: ولالمعيار األ  -1
 :ي( وهو يتضمن ثالث معايير فرعية وه2.9ممتاز )

جميع  يهداف حيث توفرت جميع مؤشراته بشكل واضح فمع األ يتوافق المحتوى المعرف .أ
( فقد كان المحتوى يتفق تماما مع 3تقديراته ممتاز )وكان متوسط  ,وحدات الكتاب الخمس

بداية كل وحدة حيث قدم الكتاب معلومات كافية تتعلق بكل هدف  يوضعت ف ياألهداف الت
د وكانت المعلومات تتوسع تدريجيا عن ,للمعلومات الخاصة لكل هدف يوراعى التسلسل المنطق,

 وكان يخلو من ,ت غير ضروريةلى معلوماضافة لعدم احتواء الكتاب عباإل ,طرحها دون تكرار
 سياقها المناسب. يفكل معلومة وضعت ف .الحشو

 ( وهذا2.9توافق النشاطات والخبرات مع األهداف فقد كان متوسط تقديراته أقل من ممتاز ) .ب
رى خ(، بخالف الوحدات األ2.6تقديراتها ) الكتاب كان متوسط ين الوحدة الرابعة فألى إيعود 

ختما للوحدة الرابعة لم ي ين الفصل األول والثانأ( حيث 3وسط تقديراتها ممتاز )كان مت يالت
فقد  خرى بينما الوحدات األربع األ ,(1كان تقدير هذا المؤشر ضعيف ) يثرائية وبالتالإبأنشطة 

عطاء الطالب فرصة لالستقصاء من إ توافرت جميع المؤشرات فيها من حيث توفر األنشطة و 
 يثرائي فإوتوفر نشاط  ,تطرح بعد كل نشاط يجابته على األسئلة التإطة و دائه لألنشأخالل 

 نهاية كل وحدة.
ميع ( لج3توافق األشكال والرسومات والتمثيالت مع األهداف فقد كان متوسط تقديراته ممتاز ) .ج

 .الرسومات كافية وتتعلق باألهداف الوحدات بال استثناء حيث كانت
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وى والمحت التوافق بين األفكار الرئيسة )األهداف( :ولر الرئيس األن تقدير المعياأوترى الباحثة  .د
 المنهاج أكثر ما يركزون على األهداف المتوقع تحقيقها ين واضع( أل2.9) يقترب من ممتاز

 .اً يفيعتبر التقدير منطق ينهاية كل وحدة وبالتال

على أراته ن متوسط تقدي: بناء قضية وهو يتضمن معيارين فرعيين وكايالمعيار الرئيسي الثان-2
 وكان معياره (2.45من مقبول )

الوحدة األولى مقبول  يتوفير حجج قائمة على الدليل حيث كان تقدير هذا المعيار ف .أ
قدير تكان  يعلى من مقبول، وبالتالأ والثانية والثالثة ممتاز بينما الوحدتين الرابعة والخامسة 

وعرض األمثلة  ,دلة كافيةيث كانت األ( ح2.6على من مقبول )أ هذا المعيار الفرعي 
ن تقدير لى كاالوحدة األو  يالوحدتين الثانية والثالثة بينما ف يالواقعية متوفرة بتقدير ممتاز ف

 مثلة المرتبطة بالواقع مقبول.دلة الكافية وعرض األتقديم األ
 وضوح األفكار الرئيسة وتسلسلها: .ب

قديم تولى والثانية لم يتم الوحدة األ يفف ,(2.3على من مقبول )أ فقد كان متوسط تقديراته 
. وجاءت تقديرات الوحدات الخمس أعلى من فات للمفاهيم الرئيسة بشكل مباشرالتعري

 2.3 – 2.2- 2.6 – 2.3 – 2.3 يمقبول وكانت متوسطاتها على التوال

 : التماسك بين األفكارلمعيار الرئيس الثالثا-3

 .(2.6على من مقبول )أتوسط تقديره وهو يتضمن معيار فرعى واحد وكان م

 ألفكاربراز الروابط بين االفكار الرئيسة وبين المتطلبات السابقة واإ يوكان المعيار الفرع
ر ذات الصلة: حيث تم عرض األفكار بطريقة تعمل على ترابط المادة العلمية ببعضها وكان تقدي

 اغرض المقارنة بين االفكار تقديرهالجداول ب تبينما كان ,هذا المؤشر ممتاز لمعظم الوحدات
عمدة الوحدات. وكان مؤشر عرض األ يممتاز لباق اولى بينما كان تقديرهضعيف للوحدة األ

 ك ربطولم يكن هنا ,الكتاب المدرسي ينظرا لتوفرهم ف اوالصناديق الجانبية لجميع الوحدات ممتاز 
سة العموم كان تقدير الوحدة الخامفكار. وبقدمت لتوضيح األ ينشطة التبين الخبرات واأل كاف  
 على من مقبول.أ الوحدات كان تقديرهم  يولى وباقومقبول بالنسبة للوحدة األ اممتاز 
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 : ما وراء الثقافةالمعيار الرابع الرئيس-4

(، فقد تبين من 2.9وكان متوسط تقديره يقترب من ممتاز ) ,ويشتمل على معيار فرعى واحد
استخدمها سهلة  يوكانت المصطلحات الت ,هدافحتوى التزم باألخالل تحليل المحتوى أن الم

ن المحتوى يطلق العنان لفكر الطالب أوكذلك وجد  ,وبسيطة والنشاطات مألوفة لدى الطالب
 سلوب االستقصاء وحل المشكالت.أباستخدام 

 الدقة  :عيار الرئيس الخامسالم-5

 ( 2.2) قريبا مقبوالوكان تقديره العام ت اواحد يافرع امعيار  وهو يتضمن

ين قد تبهو توافر الدقة العلمية وعدم توليد مفاهيم خاطئة عند الطلبة: ف يوكان المعيار الفرع
لى وضوح األشكال إضافة باإل ,ن المعلومات قدمت بصورة تتسم بالدقة العلمية والشمولأ

ر المقابل لم يظه يولكنه ف .والمعلومات واضحة ,علمية خطاءً أنه ال يتضمن أكما  ,والرسومات
 ين محتوى ويب نه ال يساعد على تكوينها .أال إ ,و معالجتهاأاهتمام بالمفاهيم الخاصة سواء بالتذكر 

 يواء فسفهو لم يتطرق الى المستجدات العالمية  ينه نوعا ما يواكب التطور والتقدم العلمأالكتاب 
 .معلومات تقليدية ينما هإو البتروكيماويات و أعالم الذرة 

 ومناقشته: لثجابة على السؤال الثاإلالثُا: اث
 ؟ فلسطين عملية تدريس الكيمياء يهل يدعم محتوى كتاب الكيمياء للصف العاشر ف

 خاصة بعملية دعم الكتاب ةجابة على هذا السؤال تم تحليل الكتاب وفق معايير رئيسة سبعولإل
  ي:لعملية التدريس كما هو موضح بالجدول التال

  



61 
 

 AAASتحليل كتاب كيمياء الصف العاشر وفق معايير المجموعة الثانية  :(5.2جدول )

 المجموعة
المعيار 
 الرئيس

 المعيار

متوسط  التقدير
المعيار 
 الفرعي

متوسط 
المعيار 
 5و 4و 3و 2و 1و الرئيس

دعم 
الكتاب 
لعملية 
 التدريس

إثارة  -1
الحس 
 بالهدف

 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.6 .الوحدة هدف أ. توصيل

2.2 
 الدرس هدف ب. توصيل

 النشاط. أو
2 2 2 2 2.5 2.1 

 الدروس تسلسل ج. تبرير
 والنشاطات.

2 2 2 2 2 2 

أخذ  -2
أفكار 
الطلبة 
بعين 

 االعتبار

أ. االهتمام بالمعرفة 
 السابقة. والمهارات

2 1.3 1.3 2.2 2 1.8 

1.6 

 إلى المعلمين ب. ينبه
 الشائعة لدى األفكار

 لبة.الط

1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 

 في المعلمين ج. يساعد
 طلبتهم. تحديد أفكار

1.6 1.3 1.3 1.6 2.3 1.6 

الشائعة  د. يعالج األفكار
 الطلبة. لدى

2 1.5 1.5 2 1.5 1.7 

. دمج 3
الطلبة 

ومشاركتهم 
في ظواهر 
 ذات صلة

 2 2.3 1.7 2.5 1 2.3 متنوعة. ظواهر أ. يوفر

2.4 
 حيوية. خبرات وفرب. ي

3 3 3 2 3 2.8 

. تطوير 4
األفكار 
العلمية 

 واستخدامها

أ. يقدم المصطلحات 
 بطريقة ذات معنى.

2.6 2 3 2.4 3 2.6 

 2.7 3 2.5 2.5 2.5 3 بفاعلية. األفكار ب. يمثل 2.1
 1.3 1.3 13 1.3 1.3 1.3 المعرفة. استخدام ج. يبرز

 1.6 2.3 1.8 1.6 1.6 1.6 عملية. د. يوفر تطبيقات
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المعيار  المجموعة
 الرئيس

متوسط  التقدير المعيار
المعيار 
 الفرعي

متوسط 
المعيار 
 الرئيس

. تشجع 5
الطلبة 
على 

التفكير في 
الظواهر، 
والخبرات، 

 والمعرفة

أ. يشجع الطلبة على 
 شرح أفكارهم.

2.6 2.6 2.6 2.6 3 2.7 

2 
ب. يوجه تفسيرات الطلبة 

 1.9 2.6 1.8 1.6 2 1.6 وتبريراتهم

ج. يشجع الطلبة على 
 1.6 2.5 2 1 1 1.5 التفكير فيما تعلموه.

. تقويم 6
 تعلم الطلبة

 أ. يتالءم التقويم مع
 األهداف

3 3 3 3 3 3 

 ب. يستخدم االختبارات 2.5
 الفهم. لقياس

2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.6 

 التقويم ج. يستخدم
 التدريس لتطوير

2 2 2 2 2 2 

. تعزيز 7
ودعم بيئة 

 التعلم

 لمحتوي  دعما أ. يوفر
 التعلم

1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

1.7 
 التساؤل على ب. يشجع

 وحب والفضول
 االستطالع.

2 2 2 2 2 2 

 لجميع ج. يوفر الدعم
 الطلبة.

1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

   72.7 65.2 66.2 64.2 66.2 مجموع التقديرات

 ثارة الحس بالهدفإ :المعيار الرئيس األول -1

 ي:( والمعايير ه2.2) ريبا مقبوالتقديره تق معايير فرعية وكان متوسط ةوهو يضم ثالث

ولى والثانية الوحدة األ يفقد عرض ف ,على من مقبولأ توصيل هدف الوحدة وكان تقديره  .أ
بالنسبة للوحدة الثالثة والرابعة،  والخامسة مسائل متنوعة وشاملة وبأفكار مختلفة وكان مقبوال

وتعدد  اوكان تقديره ممتاز  ,وكان هناك توافق بين المسائل المطروحة والتمثيالت واألفكار
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ونهاية  ,سئلة تقويمية نهاية كل فصلأوتتوافر  ,سئلة تزيد من دافعية الطالب للتعلماأل ةغاصي
و أخالل الوحدة  لى وضع مراجعة لما تم طرحهإولكن محتوى الكتاب لم يتطرق  ,كل وحدة

 الفصل
حدات الخمس، فقد تم الو  ي( ف2) : حيث كان تقديره مقبوالتوصيل هدف الدرس أو النشاط .ب

يل للمعلم لتوص يولكنه لم يقدم الدعم الكاف ,جميع الوحدات يف ةيصال الهدف بطريقة شاملإ
 ,همو ن يتعلأما تعلموه أو ما يجب يالطلبة فرصة ليفكروا ف نه لم يعطِ أكما  ,هداف النشاطاتأ 

ة همية مادأ عن  كالبحث ,للطالب بخالف التجارب ةمحتوى الكتاب مهام موكل يبينما يتوافر ف
. وهدف التجارب هو تدريب الطالب على بعض عمليات و كتابة تقرير عن موضوع ماأما 

 تقان عملية الحساب إالعلم و 
ول وهو تضمن ( حيث تحقق المؤشر األ2) فقد جاء تقديره مقبوالً :  تبرير تسلسل الدروس .ج

لتسلسل هذه  اً مبرر ولكنه ال يقدم  ,المحتوى ألنشطة متسلسلة بشكل منطقي واستراتيجي
 نشطةاأل

ة فرعي معايير ةأخذ أفكار الطلبة بعين االعتبار وهو يشتمل على أربع: يار الرئيس الثانيعالم-2
  ي:( والمعايير الفرعية ه1.6تقديراتهم أقل من مقبول ) وكان متوسط

عيار المحيث كان تقدير  ,(1.8االهتمام بالمعرفة السابقة وكان تقديره العام أقل من مقبول ) .أ
الثة أقل من ن الثانية والثالوحدتي ي( بينما كان ف2) ولى والرابعة والخامسة مقبوالفي الوحدة األ

ه ن يذكر وكذلك أحيانا كا ,لى المتطلبات السابقةإ. فالمحتوى ال ينبه المعلم بشكل مباشر مقبول
 يف اضعيف حيث كان تقدير هذا المؤشر ,مجال الموضوع الذى يتناوله يبما درس سابقا ف

رح الوحدات، كما أنه كان يثير تفكير الطلبة عن طريق ط يباق يف ومقبوال ,الوحدة الثالثة
 (2) وكان تقدير هذا المؤشر مقبوال ,أسئلة تمهيدية بداية كل درس

ن مأعلى  ي: وكان تقدير هذا المعيار الفرعلى األفكار الشائعة لدى الطلبةإن يينبه المعلم .ب
حيانا أفكار الطلبة أسئلة تتحدى أحيث يسأل الكتاب  ,حدات الكتاب( لجميع و 1.5ضعيف )

سأل ي. أحيانا لخاطئة واألفكار العلمية الصحيحةولكنه ال يشجعهم على التمييز بين أفكارهم ا
 سئلة تمهيدية عن الموضوع.أعن المعرفة السابقة ويطرح 

 يعيار أعلى من ضعيف فتحديد أفكار طلبتهم حيث كان تقدير هذا الم ييساعد المعلمين ف .ج
حيث قليال ما  .(2.3) جميع الوحدات ما عدا الوحدة الخامسة كان تقديرها أعلى من مقبول
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تضمن المحتوى تكليف الطلبة بعمل مقارنات بين الظواهر وتنبؤاتهم حولها وما يحدث فعال، 
يحة وتحديد فكار الصحيحملونها واأل يفكار التولكنه لم يشجع الطالب على التمييز بين األ

حيانا كان يعمل على توسيع ما لدى الطلبة من أفكار صحيحة وتعميقها أولكن  ,الفروق بينهم
 والبناء عليها.

نطبق ي( وهو ما 1.7فكار الشائعة لدى الطلبة حيث كان تقديره العام أقل من مقبول )يعالج األ .د
مكن يحيث  ,والرابعة مقبولولى بينما الوحدتين األ ,على الوحدات الثانية والثالثة والخامسة

 ,سئلة الموجودة في الكتاب تساعد على التعرف على المفاهيم الخاطئةحيانا استغالل األأ
ر سب يولكنها ال تساعد الطلبة على التنبؤ بها وتغييرها، كما أنها تدعم المعلم أحيانا ف

هي فطرق لعمل ذلك ولكنها ال تقترح عليهم  ,سئلة وتفسيرهاولية عن األاستجابات الطلبة األ
 تأتى في سياق النشاط.

عام دمج الطلبة ومشاركتهم في ظواهر ذات صلة: حيث كان تقديره ال :لمعيار الرئيس الثالثا-3
 ويشمل معياريين فرعيين وهما: (2.4أعلى من مقبول )

 ( حيث تناول العديد من الظواهر وقد تراوحت2) وجاء تقديره مقبوال :يوفر ظواهر متنوعة .أ
خرى ال يوفر المحتوى أولكن من جهة  ,رات الوحدات ما بين مقبول وأعلى من مقبولتقدي

 ى عندنفس الوقت يراع يولكنه ف ,للمعلمين اقتراحات لكيفية أخذ أفكار الطالب بعين االعتبار
ر تفسير الظاهرة المرحلة العمرية وطريقة التفكير لدى الطلبة وأحيانا يوضح الظاهرة بصو 

 توضيحية.
(، فنجد المحتوى يوفر خبرات 2.8متوسط تقديره أقل من ممتاز ) خبرات حيوية: وجاءيوفر  .ب

رب من التجا اً وكذلك يوفر عدد ,ثرائية وقضايا البحثمباشرة من خالل األنشطة العلمية واإل
 مباشرة مثل الصور التوضيحية والرسومات.الغير من الخبرات  اً العلمية ويعرض عدد

 ,(2) الوكان متوسط تقديره مقبو  :طوير األفكار العلمية واستخدامهات ع:المعيار الرئيس الراب-4
 تي:كاآل يويتضمن أربعة معايير فرعية وه

(، فقد 2.6يقدم المصطلحات العلمية بطريقة ذات معنى وكان متوسط تقديره أعلى من مقبول ) .أ
ة والخامسة ن الوحدة الثالثأذ نجد إتوضيح المحتوى  يوظف الكتاب المصطلحات العلمية ف

ولى والرابعة أعلى من مقبول بينما الوحد الثانية جاء تقديرها ( والوحدة األ3) اكان تقديرها ممتاز 
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 ةالكتاب ممتاز  يدرجة ارتباط المصطلحات باألنشطة والخبرات الواردة ف ت، كذلك كانمقبوال
 يردة فتفسير بعض الظواهر الوا يلجميع الوحدات وكانت تستخدم المصطلحات أحيانا ف

 الكتاب.
بين  (، فقد تراوح تقديره ما2.7يمثل األفكار بفاعلية: وكان متوسط تقديره أعلى من مقبول ) .ب

فقد عرض الكتاب  .الوحدات يباق يولى والخامسة وأعلى من مقبول فممتاز كما الوحدة األ
األفكار بوضوح وعمق وتسلسل وجاء تمثيل األفكار بشكل واضح وربطها بأشياء حقيقية 

 .لتقريب المعنى
ة : كان متوسط تقديره أعلى من ضعيف حيث قدم المادة العلمية بطريقيبرز استخدام المعرفة .ج

تدريس الكيمياء من حيث استخدام عمليات من استقصاء  يتعكس التوجهات الحديثة ف
 لواردةلى توظيف المعرفة اإليرشد المعلم  واستدالل وحل المشكالت ولكن ال يتوفر دليل المعلم

 أليفهاتنها بمجرد االنتهاء من أفيه. وتعزو الباحثة عدم توفر دليل المعلم لحداثة الكتب حيث 
 تم طرحها لتدرس من قبل المعلمين مباشرة.

(، فقد تضمن تدريب الطالب 1.8يوفر تطبيقات عملية: وكان متوسط تقديره أقل من مقبول ) .د
رة انت فقيكرية فيما عدا الوحدة الرابعة فقد مخبالداء المهارات العلمية المختلفة وبالذات أعلى 

ه حيانا يربط بين ما يدرسأجراء التجارب وكان إبالتجارب وكانت تميل الى السرد أكثر من 
ية عطاء تغذإالطالب وواقع الحياة ولكن لم يهتم المحتوى بما يسمى بالتدريب الموجه وذلك ب

 ب.داء التجربة العلمية أو النشاط المطلو أراجعة بعد 

كان و ، الظواهر والخبرات والمعرفة يتشجيع الطالب على التفكير فالخامس:  الرئيسي المعيار-5
 :يمعايير فرعية وه ة( ويتضمن ثالث2) متوسط تقديره مقبوال

  على من مقبولأ و  ,الوحدة الخامسة يف  ايشجع الطلبة على شرح أفكارهم وكان تقديره ممتاز  .أ
ن محتوى الكتاب يشجع الطالب على التعبير عن أبين ربع، حيث تفي باقي الوحدات األ

 حيانا يطلب منهمأأفكارهم كما ويشجعهم على تبرير طريقة تفكيرهم بتشجيعهم على البحث و 
 .لظاهرة ما اتمثيل أفكارهم بكتابة تقرير أو وصف

( حيث تضمن 1.9يوجه تفسيرات الطلبة وتبريراتهم: كان متوسط تقديره أقل من مقبول ) .ب
وى أحيانا أسئلة ومهمات بحثية ذات صلة بخبرات الطلبة السابقة أو الحياتية حيث يقوم المحت

ة الربط الوحدة األولى والثانية كانت عملي يأحيانا على ربط المحتوى بواقع حياة الطلبة ولكن ف
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ن المحتوى يعمل على تحفيز تفكير الطلبة بعمل روابط أ. كما لوحظ بواقع حياة الطلبة ضعيفة
 .كالمحاكاة وحل المشكالت واالستقصاء تفكيرهم الخاص باألفكار العلمية الحديثة بين

ن تقديره أعلى من ضعيف أ: وبحساب متوسط وجد الطلبة على التفكير فيما تعلموه يشجع .ج
وكذلك ال  مجال تشجيع الطلبة مراقبة آلية تغيير أفكارهم ين هناك ضعفا فأحيث وجد 

 يما تعلموه ومراجعته وتعديله.يمنحون فرصة حقيقية للتأمل ف

من  ويتكون ، (2.8: وكان تقديره أقل من ممتاز )تقويم تعلم الطلبة المعيار الرئيس السادس:-6
 :وهيمعايير فرعية  ةثالث

ءم التقويم الهداف: وحصل هذا المعيار على تقدير ممتاز حيث يتمة التقويم مع األالءم .أ
لة سئأميع أنواع التقويم سواء أكان قبلي بطرح نه تم توظيف جأكما  ,هداف بشكل كبيرواأل

أو  ,أو تكويني بطرح أسئلة تتعلق بنفس الدرس ,السابق يمرتبطة بما درسه الطالب ف
 و الوحدة.أأسئلة الفصل  يختامي كما ف

اب سئلة الكتأن أفقد لوحظ ، يستخدم االختبارات لقياس الفهم وكان تقديره أعلى من مقبول .ب
ز أو الختامية كأسئلة نهاية الوحدة ترك ,سياق شرح الدرس يف يتأت سواء أكانت تكوينية

بة تتحدى تفكير الطل يسئلة التولكن بالمقابل كانت األ ,والفرعية فكار الرئيسةعلى األ
 عددها محدود.

 نأحيث كما ذكرنا سابقا  ,(2: وحصل على تقدير مقبول )يستخدم التقويم لتطوير التدريس .ت
ج ها يعالوقليال من ,معرفيةً  اً الغالب يقيس أهداف ين كان فأو  ,التقويم نواعأ يف اً هناك تنوع

كان  نإو  ,قراءة الصور ومهارة ,ولكنه لم يركز على تقويم الجانب العملي ,الجانب التطبيقي
 .ولكن ليس من باب التقويم ,حيانا يطلب تفسير بيانات جداولأ

وهو  (1.7) أقل من مقبول: وحصل على تقدير : تعزيز ودعم بيئة التعلمالمعيار الرئيس السابع-7
 :وهيمعايير فرعية  ةيتضمن ثالث

نه ال يوجد أحيث  ,(1.5على من ضعيف )أ تقديره  وكان متوسط :يوفر دعما لمحتوى التعلم -
 ,ساعدةملى وجود مواد إكما  لم ينوه الكتاب ، لية تنفيذ الدروسآلى إدليل معلم ليرشد المعلم 

ة وعندما قامت الباحث ,ن يستفيد منه الطالبأيمكن  يلكترونإ لموقع فيما عدا ذكر الكتاب
ذات الوقت يعرض موضوعات الكتاب بصورة سهلة  يولكنه ف بفحص الرابط وجدته ال يعمل.

 بها.ميسرة تسهل على المعلم توضيح األفكار الرئيسة والفرعية مما يساعد الطلبة على استيعا
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 يفهو يحاول ف، (2) : وجاء تقديره مقبوالستطالعى التساؤل والفضول وحب االيشجع عل -
نظم عرض  –مثل  –تأمل  -ن يستثير تفكير الطلبة بأسئلة مثل )صفأحيان بعض األ

لى التساؤل والفضول وحب إالطلبة  لى تشجيعإوهذا يؤدى بشكل غير مباشر  ,تقديمي ....(
 ذلك. يسلوب المباشر فولكن ال يتبع األ ,االستطالع

حيث ، (1.6وقد حصل هذا المعيار على تقدير أعلى من ضعيف ) ,لجميع الطلبة يوفر الدعم -
بشكل  اث أو بين فئات المجتمعنالتمييز بين الذكور واإل لى حقيقةإأن محتوى الكتاب ال يشير 

وال ، عملية التعلم يهل على المشاركة فنه ال يتضمن ما يحفز األإولكن بالمقابل ف .عام
 ذوي االحتياجات الخاصة. ءم معاليعرض أنشطة تت

 ن جميع الوحداتأنجد  فإننا ,أما بالنسبة لمقارنة الوحدات بعضها ببعض حسب التقديرات
 متوسطات الوحدة الخامسة أعلى من باقي الوحدات ولكن مجموع ,تقع ضمن تقدير أعلى من مقبول

( 65.2عة )ثم الوحدة الراب، (66.2ولى والثالثة حيث تساوت تقديراتهم )ثم تليها الوحدة األ ,(72.7)
لرئيس المعيار ا يف ا(. كما ونالحظ أن جميع الوحدات كان تقديرها ممتاز 64.2ثم الوحدة الثانية )

 هداف( والمحتوى.فكار الرئيسة )األول وهو التوافق بين األاأل
 ,وهما ,معياريين ين جميع الوحدات حصلت على تقدير أعلى من ضعيف فأوكذلك نالحظ 

 وتعزيز ودعم بيئة التعلم. ,ر الطلبة بعين االعتبارأخذ أفكا
ى ولى من معايير تحليل المحتوى أعلكذلك نالحظ من خالل النتائج أن تقدير المجموعة األ

 .ن مقبوالبينما تقديرات المجموعة الثانية الخاصة بدعم الكتاب لعملية التدريس كا ,(2.6من مقبول )
 .وهو ممتاز ير الفرعيةيتقدير للمعا كما ويظهر من خالل النتائج أن أعلى

مات شكال والرسو هداف وتوافق األ: توافق المحتوى المعرفي مع األالتالية المعايير الفرعية
 هداف.ءم التقويم مع األالهداف ويتوالتمثيالت مع األ

 حيث حصل على ,تخدام المعرفةيبرز اس وفى المقابل كان أدنى تقدير من نصيب المعيار الفرعي
(1.3). 

عرفي مع توافق المحتوى الم ؛الفرعية التاليةالمعايير  يولى تفوقت فن الوحدة األأكذلك نالحظ 
شكال والرسومات والتمثيالت مع توافق األ، هدافتوافق الخبرات والنشاطات مع األ، هدافاأل
 هداف.ءم التقويم مع األاليت، فكار بفاعليةيمثل األ، يوفر خبرات حيوية، هدافاأل
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، فهداألامع  يتوافق المحتوى المعرف المعايير الفرعية التالية. يتفوقت الوحدة الثانية ف بينما
وفير ت، هدافشكال والرسومات والتمثيالت مع األتوافق األ، هدافتوافق الخبرات والنشاطات مع األ

 ،يوفر خبرات حيوية، وجود معلومات تزيد عن المطلوب لتحقيق الهدف، حجج قائمة على الدليل
 هداف.ءم التقويم مع األاليت، فكار بفاعليةيمثل األ

، هدافألامع  يتوافق المحتوى المعرف: المعايير الفرعية التالية يف بينما تفوقت الوحدة الثالثة
وفير ت، هدافشكال والرسومات والتمثيالت مع األتوافق األ، هدافتوافق الخبرات والنشاطات مع األ

، يوفر خبرات حيوية، معلومات تزيد عن المطلوب لتحقيق الهدفوجود ، حجج قائمة على الدليل
 هداف.ءم التقويم مع األاليت، يقدم المصطلحات بطريقة ذات معنى

مع  توافق الخبرات والنشاطات، هدافوتميزت الوحدة الرابعة بتوافق المحتوى المعرفي مع األ
رئيسة فكار البراز الروابط بين األا، هدافشكال والرسومات والتمثيالت مع األتوافق األ، هدافاأل

 هداف.ءم التقويم مع األاليت، فكار ذات الصلةوبين المتطلبات السابقة واأل
 ،هدافتوافق المحتوى المعرفي مع األ تميزت بالمعايير الفرعية التالية.ما الوحدة الخامسة فأ

وفير ت، هدافيالت مع األشكال والرسومات والتمثتوافق األ، هدافتوافق الخبرات والنشاطات مع األ
، يوفر خبرات حيوية، وجود معلومات تزيد عن المطلوب لتحقيق الهدف، حجج قائمة على الدليل

خدم يست، هدافءم التقويم مع األاليت، فكار بفاعليةيمثل األ، يقدم المصطلحات بطريقة ذات معنى
 االختبارات لقياس الفهم.

ج لخاصة بمجموعة تحليل المحتوى تتوافق مع نتائوهذه النتائج لمحتوى كتاب الصف العاشر ا
 شكال والرسومات وجودةوجودة األ، نشطةاأل، ظهرت جودة النتائجأ ي( والتم2005) دراسة مجيد

 أظهرت أن  ي( والتم2014وكذلك تتوافق ونتائج دراسة عبد الناصر )، التقويم
 يشكور والركابي والتوكذلك مع رسالة الم، %78.4محتوى كتاب الكيمياء حصل على نسبة 

 أظهرت تفوق الجانب المعرفي لكتابي الكيمياء والفيزياء.
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 ومناقشته: : إجابة السؤال الرابعثالثاا 
ر ما مدى توافق محتوى كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر بجزأيه في فلسطين مع المعايي

  ؟ا االتحاد األمريكي لتقدم العلومالعالمية لكتب العلوم كما حدده
 قامت الباحثة بتحليل كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر بجزأيهة عن هذا السؤال بإلجاول

 وفق المعايير الخمسة الرئيسة المتعلقة بهذا المجال كما هو موضح بالجدولين التاليين
 AAAS (: تحليل محتوى كتاب الحادي عشر للفصل االول وفق معايير المجموعة األولى5.3جدول )

 المعيار ار الرئيسالمعي المجموعة

متوسط  التقدير
المعيار 
 الفرعي

متوسط 
المعيار 
 4و 3و 2و 1و الرئيس

تحليل 
 المحتوى 

 األفكار بين . التوافــق1
( األهداف) الرئيسة

والمحتوى 
(Alignment 

أ. توافق المحتوى المعرفي 
 مع األهداف.

3 3 3 3 3 

2.9 
ب. توافق الخبرات 

 والنشاطات مع األهداف.
2.6 2.6 2.8 2.8 2.7 

ج. توافق األشكال 
والرسومات والتمثيالت مع 

 األهداف.

3 3 3 3 3 

بناء قضية . 2
(Building a Case 

أ. توفير حجج قائمة على 
 الدليل

2 2.5 2.7 3 2.5 
2.55 

ب. وضوح األفكار 
 وتسلسلها.

2.3 2.3 2.8 3 2.6 

 بين . التماسك3
 Coherence)األفكار

براز الروابط بين أ. إ
األفكار الرئيسية، وبينها 
وبين المتطلبات السابقة، 

 واألفكار ذات الصلة

2.5 2.7 

2.7 
 
 
 

3 2.7 2.7 

 العلمية الثقافة وراء . ما4
(Beyond Literacy) 

أ. وجود معلومات تزيد على 
 2.9 2.9 3 2.7 3 3 المطلوب لتحقيق الهدف

 Accuracy. الدقة )5
 

ة العلمية وعدم أ. توافر الدق
توليد مفاهيم خطأ عند 

 الطلبة.
2 2 2.16 2.3 2.1 2.1 
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 AAASتحليل كتاب الصف الحادي عشر للفصل الثاني وفق معايير المجموعة األولى : (5.4جدول )

 المعيار المعيار الرئيس المجموعة

متوسط  التقدير
المعيار 
 الفرعي

متوسط 
المعيار 
 الرئيس

 5و
 7و 6و 

تحليل 
 لمحتوى ا

 بين . التوافــق1
 الرئيسة األفكار

والمحتوى ( األهداف)
(Alignment 

أ. توافق المحتوى 
المعرفي مع 

 األهداف.

3 3 3 3 

2.9 

ب. توافق الخبرات 
والنشاطات مع 

 األهداف.

2.7 2.8 2.8 2.76 

ج. توافق األشكال 
والرسومات 

والتمثيالت مع 
 األهداف.

3 3 3 3 

بناء قضية . 2
(Building a Case 

أ. توفير حجج قائمة 
 على الدليل

2.7 2.5 3 2.7 
2.85 

ب. وضوح األفكار 
 وتسلسلها.

3 3 3 3 

 بين . التماسك3
 Coherence)األفكار

أ. إبراز الروابط بين 
األفكار الرئيسة، 
وبينها وبين 
المتطلبات السابقة، 

 واألفكار ذات الصلة

3 2.9 3 2.9 2.9 

 الثقافة وراء . ما4
 Beyond) العلمية

Literacy) 

أ. وجود معلومات 
تزيد على المطلوب 

 لتحقيق الهدف
2.7 3 3 2.9 2.9 

الدقة  -.5
(Accuracy 

 

أ. توافر الدقة العلمية 
وعدم توليد مفاهيم 

 خطأ عند الطلبة.
2.16 2.25 2.3 2.2 2.2 
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أقل  تقديره هداف والمحتوى وكان متوسطالتوافق بين األفكار الرئيسة واأل :المعيار الرئيس األول -أ
دير ( وتق2.9) احيث كان تقدير هذا المعيار في كتاب الكيمياء الجزء االول ممتاز  ,2.9من ممتاز 

 معايير فرعية وهي 3ويتكون هذا المعيار من  ,(2.9كتاب الكيمياء الجزء الثاني )

 توافق المحتوى المعرفي مع األهداف: -1

ي ول والثانؤشراته في جميع الوحدات السبع لكتاب الكيمياء الجزء األحيث توافرت جميع م 
علق ظهرت النتائج أن المحتوى يتفق تمامًا مع األهداف حيث قدم الكتاب معلومات كافية تتأحيث 

ة فكل معلوم ,وكانت المعلومات تتوزع تدريجياً  عند طرحها دون تكرار ,بكل هدف متسلسل منطقي
 ي وضعت ألجله. كانت تخدم الهدف الذ

 الخبرات مع األهداف:توافق النشاطات و  -2

ات حيث كان تقدير الوحد ,(2.7ول والثاني أعلى من مقبول )كان متوسط تقدير الكتاب األ  
ظهرت النتائج أن المحتوى يوفر خبرات ونشاطات مناسبة أ حيث, )2.8( و)2.6يتراوح ما بين )

للطالب عن طريق  المحتوى  يوفر. عن الموضوع د تم عرض مقدمة بسيطةوق ,لألهداف بشكل عام
وتشجيع الطالب على االستقصاء بطرح أسئلة ذات صلة  ,لة باألهدافصطرح أنشطة ذات 

 .البا ال يختم الدرس بنشاط إثرائيولكن غ ,بالموضوع
 شكال والرسومات والتمثيالت مع األهداف:توافق األ -3

ا مشكال والرسومات لتوضح فقد جاءت األ ,( في جميع الوحدات السبع3) اوجاء تقديره ممتاز 
ة كانت مرتبط األشكال والرسومات والتمثيالت والتي ن افقد وفر الكتاب ,يتم ذكره في المحتوى 
 .باألهداف بشكل واضح

عياريين ويشتمل على م ,(2.7وجاء تقديره أعلى من مقبول ) بناء قضية :المعيار الرئيس الثاني -ب
 :وهما

 ائمة على الدليل:درجة توفير حجج ق -1

 انيوكذلك تقديره في الكتاب الث ,( أعلى من مقبول2.55حيث كان تقديره في الكتاب األول )
لسابعة هذا المعيار في الوحدتين الرابعة وا ولقد الحظت الباحثة أن تقدير ,(2.85) أعلى من مقبول

أعلى من  في باقي الوحدات كانو  ,(2) أما في الوحدة األولى فقد كان تقديره مقبوال، (3) اكان ممتاز 
ويعطي أدلة كافية تؤيد صحة  ,وبالمجمل فقد تضمن المحتوى أمثلة واقعية من الحياة ,مقبول

  .األفكار الواردة في المحتوى 
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 وضوح األفكار وتسلسلها: -2

تاب والك ,(2.6وقد أظهرت النتائج أن تقدير هذا المعيار في الكتاب األول أعلى من مقبول )
تاب كحيث توفرت معظم المؤشرات بشكل ممتاز في الجزء الثاني من  ,(3) ان تقديره ممتاز الثاني كا

الكيمياء الصف الحادي عشر حيث تم عرض األفكار بشكل متدرج وقدمت التعريفات بشكل 
ألول أما في الكتاب ا  ,مباشر، وتم توضيح الفقرة الجديدة طرق مختلفة منها االستقصاء والتجريب

قبول، مبينما الوحدات الثالث األخرى كان تقديرها أعلى من ا ير الوحدة الرابعة ممتاز فقد كان تقد
ما أ ,والوجاء عرض التعريفات والمفاهيم في الوحدة األولى مقب ,حيث كان يعرض أحيانًا أمثلة واقعية

 حيث لم يتم عرض التعريفات بشكل مباشر . ,اكان ضعيففقد الوحدة الثانية 

 :س الثالث التماسك بين األفكاررئيالمعيار ال-ج

ا ويشتمل هذ , (2.8) وأظهرت البيانات أن تقديره للكتابين األول والثاني أقل من ممتاز
  :المعيار على معيار فرعي واحد وهو

 :لةلبات السابقة واألفكار ذات الصإبراز الروابط بين األفكار الرئيسة وبين المتط -1

 قديرهاتأما باقي الوحدات فقد جاء  ,بعة والخامسة والسابعةوحدات الرالل اوكان تقديره ممتاز 
قات حيث عرضت األفكار في الكتابين بطريقة تبرز بنية المادة وترابطها والعال ,أعلى من مقبول

وكان ، بين مكوناتها وتضمن محتوى الكتابين أعمدة وصناديق توضيحية جانبية بشكل مناسب
ومناسب ولكن لم يتوفر  ,قدمت خالل الوحدات السبع كافالنشاطات التي الربط بين الخبرات و 

 .ول تقارن بين األفكار بشكل مناسبجدا

 :ما وراء الثقافة: المعيار الرابع الرئيس-د

 وهو نفس التقدير للكتاب األول والكتاب الثاني وهو ,(2.9وكان تقديره أقل من ممتاز )
  :يتكون من معيار فرعي واحد وهو

 د عن المطلوب لتحقيق الهدف:وجود معلومات تزي  -1

( فيما عدا الوحدتين الثالثة والرابعة 3وأظهرت النتائج أن تقديره لمعظم الوحدات السبع ممتاز ) 
معظم الوحدات كانت النشاطات التي يعرضها  ينه فأوالمؤشر الذي سبب هذا االختالف هو 

بينما  ثالثة والرابعة فقد كان مقبوالال في الوحدتين الإالمحتوى مألوفة ومعروفة للطالب بشكل ممتاز 
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لألهداف  يحيث أن المحتوى كان ينتم ,باقي المؤشرات فقد توافرت بشكل ممتاز لجميع الوحدات
طته عمليات أنش يوتضمن المحتوى ف، والمصطلحات الواردة في الكتاب كانت سهلة، والوحدات

 .بوتطلق العنان لفكر الطال العلم المتنوعة 

 :ئيس الخامس الدقةالمعيار الر -ه

يار في فقد أظهرت النتائج أن تقدير المع ,( للكتابين2.2) وجاء تقديره أعلى من مقبول قليال
 :( ويشمل على معيار واحد وهو2.2( والكتاب الثاني )2.1ول )ألالكتاب ا

 :م توليد مفاهيم خاطئة عند الطلبةتوافر الدقة العلمية وعد -1

ن قد كاأما باقي الوحدات ف ,حدتين األولى والثانية كان مقبوالالحظت الباحثة ألن تقدير الو 
لك وكذ ,الدقة والشمول خالل التحليل أن المعلومات تصف قد تبين من و ، تقديرها أعلى من مقبول
، ال تتضمن أخطاء علمية بل تضيف معلومات مساندة موضحة للمحتوى  ياألشكال والرسومات فه

يث م يظهر اهتمامًا بالمفاهيم الخاطئة عند الطلبة سواء من حولكن في المقابل نجد المحتوى ل
دم التق كما أن المحتوى ال يواكب ,إال أنه ال يساعد على حدوثها ,التذكير بها أو كيفية معالجتها

 شارات توضح ما استجدإفهو لم يتضمن  ,جميع مجاالت األهداف التي يسعى لتحقيقها يالعلمي ف
  .حتوى الوحدات السبعمن تطورات علمية تتعلق بم

 ومناقشته: خامسالسؤال ال لىاإلجابة عخامساا: 
 ؟هل يدعم كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر بجزأيه عملية التدريسونصه: 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر للفصل 
 لسبعة الرئيسة المتعلقة بهذا المجاالدراسي األول والفصل الدراسي الثاني وفق المعايير ال
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 AAASللفصل الثاني وفق المجموعة األولى لمعايير (: تحليل محتوي الكيمياء للصف الحادي عشر 5.5جدول )

المعيار  المجموعة
 الرئيس

متوسط  التقدير المعيار
المعيار 
 الفرعي

متوسط 
المعيار 
 الرئيس

 4و 3و 2و 1و

دعم 
الكتاب 
لعملية 

 سالتدري

ثارة إ -1
الحس 
 بالهدف

 2.2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 الوحدة هدف أ. توصيل
 أو الدرس هدف ب. توصيل

 النشاط
1.7 1.7 2 2.7 2 

ج. تبرير تسلسل الدروس 
 والنشاطات.

2 2 2 2 2 

أخذ  -2
أفكار الطلبة 

بعين 
 االعتبار

أ. االهتمام بالمعرفة 
 .والمهارات السابقة

2 2.7 2 2 2.2 1.8 

ب. ينبه المعلمين إلى 
 .األفكار الشائعة لدى الطلبة

1.3 1.5 1.5 2.3 1.6 

ج. يساعد المعلمين في 
 .تحديد أفكار طلبتهم

1.7 1.7 1.8 2.3 1.9 

د. يعالج األفكار الشائعة  
 .لدى الطلبة

1.5 1.5 1.5 2 1.6 

. دمج 3
الطلبة 

ومشاركتهم 
في ظواهر 

 ذات صلة

 2.6 2.4 3 2.5 2 2.2 تنوعة.م ظواهر أ. يوفر
 2.8 3 2.8 2.7 2.7 حيوية. خبرات ب. يوفر

. تطوير 4
األفكار 
العلمية 

 واستخدامها

. يقدم المصطلحات بطريقة أ
 . ذات معنى

3 2 2.8 3 2.7 2.25 

 2.4 3 2.5 2 2  ب. يمثل األفكار بفاعلية
 2 2 2 2 2 ج. يبرز استخدام المعرفة.

 1.9 2.6 1.8 1.6 1.6 تطبيقات عمليد. يوفر 
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المعيار  المجموعة
 الرئيس

متوسط  التقدير المعيار
المعيار 
 الفرعي

متوسط 
المعيار 
 الرئيس

. تشجع 5
الطلبة على 
التفكير في 

الظواهر، 
والخبرات، 

 والمعرفة

 شرح على الطلبة أ. يشجع
 أفكارهم.

2.3 2.3 2.3 3 2.5 2.1 

 الطلبة تفسيرات ب. يوجه
 وتبريراتهم

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

 على ج. يشجع الطلبة
 تعلموه. فيما التفكير

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

. تقويم 6
 تعلم الطلبة

 2.6 3 3 3 3 3 األهداف أ. يالئم التقويم مع
 ب. يستخدم االختبارات

 الفهم. لقياس

3 3 3 3 3 

 لتطوير التقويم ج. يستخدم
 التدريس.

2 2 2 2 2 

. تعزيز 7
ودعم بيئة 

 التعلم

 أ. يوفر دعما لمحتوي التعلم
 لبة.

1.5 1.5 1.7 2 1.8 1.76 

 التساؤل على ب. يشجع
 االستطالع. وحب والفضول

1.7 2 1.8 2.3 1.9 

ج. يوفر الدعم لجميع 
 لبةالط

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

   76.3 68.8 66.3 65.6 مجموع التقديرات
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ير ( تحليل كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر للفصل الثاني وفق معايير المجموعة الثانية من معاي5.6جدول )
AAAS  

متوسط  التقدير المعيار المعيار الرئيس عالمجمو 
المعيار 
 الفرعي

متوسط 
المعيار 
 الرئيس

 7و 6و 5و

دعم 
الكتاب 
لعملية 
 التدريس

اثارة الحس  -1
 بالهدف

 هدف أ. توصيل
 .الوحدة

2.4 2.6 2.6 2.55 2.2 

 هدف ب. توصيل
 النشاط. أو الدرس

1.6 2.1 2.7 2.1 

 تسلسل ج. تبرير
 والنشاطات الدروس

2 2 2 2 

أخذ أفكار  -2
الطلبة بعين 

 االعتبار

أ. االهتمام بالمعرفة 
 السابقة. والمهارات

2.1 2.3 2.3 2.2 1.9 

 إلى المعلمين ب. ينبه
 الشائعة لدى األفكار
 الطلبة.

1.6 2.2 2.5 2.1 

 المعلمين ج. يساعد
 تحديد أفكار في

 طلبتهم.

1.3 2 2.6 1.9 

 د. يعالج األفكار
 الطلبة الشائعة لدى

1 1 2 1.3 

. دمج الطلبة 3
ومشاركتهم في 

 ظواهر ذات صلة

 ظواهر أ. يوفر
 متنوعة.

2.2 1.5 3 2.2 2.2 

 خبرات ب. يوفر
 حيوية.

2.3 1.8 2.6 2.2 

األفكار ر يتطو . 4
 واستخدامها علميةال

أ. يقدم المصطلحات 
 بطريقة ذات معنى.

2.8 2.6 3 2.8 2.55 

 األفكار ب. يمثل
 بفاعلية.

3 3 3 3 
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متوسط  التقدير المعيار المعيار الرئيس عالمجمو 
المعيار 
 الفرعي

متوسط 
المعيار 
 الرئيس

 استخدام ج. يبرز
 المعرفة.

2 2 2 2 

 د. يوفر تطبيقات
 عملية.

2.5 2.1 2.6 2.4 

تشجع الطلبة . 5
على التفكير في 
الظواهر، والخبرات، 

 والمعرفة

أ. يشجع الطلبة على 
 شرح أفكارهم.

2.1 2 2 2 1.96 

ب. يوجه تفسيرات 
 طلبة وتبريراتهم.ال

1.6 2 2.6 2 

ج. يشجع الطلبة على 
 التفكير فيما تعلموه.

1.7 2 2 1.9 

 تعلم . تقويم6
 الطلبة

 أ. يتالءم التقويم مع
 األهداف.

3 3 3 3 2.66 

ب. يستخدم 
 لقياس االختبارات

 الفهم.

2.5 2.7 3 2.7 

 التقويم ج. يستخدم
 التدريس. لتطوير

2 2.5 2.5 2.3 

. تعزيز ودعم 7
 بيئة التعلم

 لمحتوي  دعما أ. يوفر
 التعلم

2 2 2 2 1.7 

 على ب. يشجع
 والفضول التساؤل

 االستطالع. وحب

1.6 1.3 1.6 1.5 

 لجميع ج. يوفر الدعم
 الطلبة.

1.6 1.6 1.6 1.6 

   76.3 68.8 67.2 مجموع التقديرات
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 ثارة الحس بالهدفإ: ولالمعيار الرئيس األ 

 ي(، حيث كان تقديره ف2.28معايير فرعية وجاء تقديره أعلى من مقبول ) ةوهو يتضمن ثالث
 :ي. والمعايير الفرعية ه(2.3) ي(، وفى الكتاب الثان2.26ول )الكتاب األ

(، وقد 2.5) ي( والكتاب الثان2.5ول )الكتاب األ يوكان تقديره ف :توصيل هدف الوحدة -1
جميع وحداته عرض  يمتاز حيث توافر بشكل واضح فحصلت معظم مؤشراته على تقدير م

م عيتهتزيد من داف يفكار، وتشجع الطلبة على التفكير وبالتالمسائل متنوعة وشاملة مختلفة األ
م هداف ولكن للى األإ يسئلة، وكل فصل ووحدة ختم بأسئلة تقويمية تنتمنتيجة تعدد صيغ األ

 دات.وحدة من الوح يتتم مراجعة ما تم طرحه خالل أ

 توصيل هدف الدرس أو النشاط  :يالثان يالمعيار الفرع -2

ؤشراته فقد توافرت م ,(2.1) يوفى الكتاب الثان ,(2) ول مقبوالً الكتاب األ يوجاء تقديره ف
كتقديمه دعما للمعلم  ,بعض المؤشرات يف ا، فمثال كان تقديره ضعيفمتفاوتةبدرجات 

ربع ول األجميع وحدات الكتاب األ يمؤشر ففقد جاء تقدير هذا ال ,لتوصيل أهداف الدرس
ة تمكين الطلب )كذلك تقديرات المؤشر .يالكتاب الثان يوكذلك الوحدة الخامسة ف ,اضعيف

ال من بعض الوحدات كالوحدة إ اجاء تقديره ضعيف (,من اقتراح حلول بناءة لمشكلة ما
فر ج توال عام أظهرت النتائ. وبشكاوالوحدة الثالثة والسابعة كان ممتاز  السادسة جاء مقبوال

و ما عطاء الطلبة فرصة للتفكير فيما تعلموه أإ مؤشرات هذا المعيار بدرجه مقبولة من حيث 
 وكذلك تقديمه ألنشطة أخرى غير ,فهو لم يعطهم الفرصة الكافية لذلك ,ن يتعلموهأيجب 

 ,بلة للتحققعرضها الكتاب كانت قاي التي التجارب كالبحث عن مادة أو مفهوم، والتجارب
 لبحث.واألسئلة المرافقة لها كانت غالبا تساعد وتحفز الطالب على ممارسة عمليات العلم وا

 تبرير تسلسل الدروس والنشاطات: -3

. تقدير جميع وحدات الكتابين السبعوهو نفس  ,(2) الكتابين مقبوال يحيث كان تقديره ف
 كنهجميع أنشطة الكتاب ول يذا واضح فوه ,فالمحتوى تضمن أنشطة متسلسلة منطقيا واستراتيجيا

 .لم يقدم تبريرا لهذا التسلسل
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 المعيار الرئيس الثاني: أخذ أفكار الطلبة بعين االعتبار 

 (، والمعايير1.8وجاءت متوسط تقديراتهم أقل من مقبول ) ,وهو يتضمن أربع معايير فرعية
 ؛االهتمام بالمعرفة والمهارات السابقة للطلبةي: الفرعية ه

 حيث أن المحتوى ال ينبه ,(2.2الكتابين أعلى من مقبول ) ين تقديره فأوأظهرت النتائج 
نه وأل المعلم بشكل مباشر الى المتطلبات السابقة من األفكار والمهارات الالزمة لتعلم موضوع ما،

يق طر لب أحيانا بما درسه سابقا كما أنه أحيانا يثير تفكير الطلبة عن انفس الوقت يذكر الط يف
 طرح أسئلة ذات عالقة قبل وبعد وخالل الدرس.

 لى األفكار الشائعة لدى الطلبةإتنبيه المعلمين  -1

على من أ ول الكتاب األ يره في(، فقد كان تقد1.85وجاء تقديره للكتابين أقل من مقبول )
 ليل. فقد ظهر خالل تح(2.1) تقريبا مقبوال يالكتاب الثانفي بينما كان تقديره  ,(1.6ضعيف )
لى لعمل عنشطة للتعرف على المفاهيم الخاطئة عند الطلبة واسئلة واألنه لم يتم توجيه األأالكتابين 

مكن نه يأمع  ,سئلة لم تطلب منهم القيام بتنبؤات تساعدهم على اكتشاف أخطائهمفهذه األ ,تغيرها
ن أين ترح على المعلمن المحتوى لم يقأكما  ,استغاللها للتعرف على هذه المفاهيم بشكل غير مباشر

ار سئلة أو تفسيرها. فمحتوى الكتابين لم يتعرض لألفكولية عن األيسبروا استجابات الطلبة األ
يانا أحسية نها قد تعوق فهمهم للمادة الدراأيحملها الطلبة معهم على الرغم من  يالشائعة الخاطئة الت

 ,مرا األنه من المهم االنتباه لهذأ ثةوترى الباحفكار العلمية الصحيحة، بسبب كونها تتناقض واأل
ن الطلبة يتعلمون أتفكيرهم بحيث يصعب تغييرها حيث  يفكار تكون راسخة فحيث أن هذه األ

 ,هبنفس كونها يفكار التلالختبار وبمجرد انتهاء االختبار يعود الطالب الى األ المفهوم الصحيح فقط
 عمل على تغييرها.ليها وتوجيههم للإيجب تنبيه المعلمين  يوبالتال

 فكارومحتوى الكتابين غالبا ال يتحدى أفكار الطلبة وال يشجعهم على التمييز بينها وبين األ
 العلمية الصحيحة، فهو يطرح أسئلة تمهيدية حول الموضوع دون التطرق لخبراتهم السابقة.

 :المعلمين على تحديد أفكار طلبتهميساعد  -2

فضل تقدير خاص بالوحدة السابعة أ(، وكان 1.9بول )الكتابين أقل من مق يوجاء تقديره ف
يتراوح بين مقبول وأقل من  الوحدات تقديرها يوباق ,(2.6) حيث كان تقديرها أعلى من مقبول
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وكذلك ال يتحدى أفكار الطلبة  ,فكار الخاطئة بشكل مباشر. فالكتاب ال يعمل على عالج األمقبول
 يفكار التم حول ظاهرة ما، أو من خالل التمييز بين األبعدم تكليفهم بعمل مقارنات بين تنبؤاته

فكار ولكنه يعمل أحيانا على توسيع األ ,فكار العلمية الصحيحة وتحديد الفروق بينهايحملونها واأل
 الصحيحة ويبنى عليها.

 يعالج األفكار الشائعة لدى الطلبة:  -3

جاء  يلكتاب الثانلكذلك و  ,(1.6ضعيف )من أعلى األول لكتاب ل وجاء تقدير هذا المعيار
وكان  ,على تقدير من نصيب الوحدتين الرابعة والسابعةأ . وكان (1.3على من ضعيف )تقديره أ 

 على منأ الوحدات كان تقديرها  يما الوحدتين الخامسة والسادسة فكان تقديرهما ضعيفا وباقأ ,مقبوال
 ضعيف.

 ذات صلة ظواهر ي: دمج الطلبة ومشاركتهم فالمعيار الرئيس الثالث

(، حيث 2.4الكتابين أعلى من مقبول ) يويشتمل على معيارين فرعيين متوسط تقديراتهم ف
 :ن هماان الفرعيا(. والمعيار 2.2) يوالكتاب الثان ,(2.6ول )كان تقديره للكتاب األ

 يوفر ظواهر متنوعة  -1

ف ضعي ن أعلى منثم تراوح ما بي ,للوحدتين الرابعة والسابعة اكان تقدير هذا المعيار ممتاز  
ولى الوحدات األ يوأعلى من مقبول ف ,الوحدة الثانيةفي كما  (، ومقبوال1.5كما الوحدة السادسة )

 .والثالثة والخامسة

دلة وقد قدم المحتوى تفسيرات مقبولة ومدعمة باأل ,حيث توفر عدد من الظواهر المتنوعة
 تراحاتحتوى كان أحيانا يوفر للمعلمين اقوقد أظهرت النتائج أن الم .عرضها المحتوى  يللظواهر الت

نا أحياو  ,ن كان يتم ذلك بشكل غير مباشرإو  ,لكيفية أخذ أفكار الطلبة بعين االعتبار حول ظاهرة ما
 يقوم بالحديث عن الظاهرة وذكر معلومات عنها دون مشاركة من الطالب . وكذلك أظهرت النتائج

 ثة أن. وترى الباحوترتبط بشكل كبير بهادات الدراسية فكار الرئيسة للوحأن هذه الظواهر تدعم األ
ميوله اته و ونادرا ما يركز على الطالب واهتمام ,محتوى الكتابين كان يركز غالبا على المادة الدراسية

ن يكو  وغالبا ما ,يوالعقل ي ن كان وصف الظاهرة يتناسب ومستوى الطالب العمر إوقدراته التفكيرية، و 
 ة.توضيحي مصحوبا بصورة
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 يوفر خبرات حيوية: -2

 .(2.2) أعلى من مقبول يوللكتاب الثان ,ول أقل من ممتازوجاء تقدير هذا المعيار للكتاب األ
خامسة دنى تقدير كان خاصا بالوحدة الأو  ,(3) االرابعة وكان ممتاز  الوحدةبعلى تقدير خاص أ وكان 

ى ولمن ممتاز كما الوحدة األ تقديرها ما بين أقل يتراوحالوحدات  يوباق ,(1.8قل من مقبول )أ
 والثانية والثالثة، وأعلى من مقبول كما الوحدة الخامسة.

الل ن محتوى الكتابين يوفر عددا من الخبرات المباشرة من خأفمن خالل عملية التحليل تبين 
ر كما ويوف ,معظم الوحدات السبع يوهذا قد توفر ف ,ثرائية وقضايا البحثنشطة العملية واإلاأل
يتم من  يالغالب تجارب التحقق واالستقصاء الت يف يوه ,حتوى عددا من التجارب العمليةالم

ا لى المعلومات، وهذإالوصول  يتساعد الطالب ف يلى التعميمات المطلوبة والتإخاللها التوصل 
ن أة معظم الوحدات فيما عدا الوحدة السادسة فقد خلت من التجارب، وترى الباحث ييتوفر تقريبا ف

 يالكيمياء العضوية بشكل سرد يحيث تناول مفاهيم عامة ف ,الوحدة هلى طبيعة هذإلك يعود ذ
 نشطة لتفسير جداول أو ظواهر.والقليل من األ

ضافة ن المحتوى وفر مجموعة من الخبرات غير المباشرة كالرسوم والصور باإلأكما ويالحظ 
 ذلك شبكه النت. يما فلى االستفادة من مصادر التعلم بإن المحتوى أشار ألى إ

 المعيار الرئيس الرابع: تطوير األفكار العلمية واستخدامها:

 وكان ,(2.4وجاءت متوسطات تقديراتها أعلى من مقبول ) ,ربعة معايير فرعيةأويشتمل على 
  ي:ه( والمعايير الفرعية 2.5) يوفى الكتاب الثان,( 2.25ول )الكتاب األ يتقدير هذا المعيار ف

متاز مول أقل من الكتاب األ يوكان تقدير هذا المعيار ف :صطلحات بطريقة ذات معنىيقدم الم -1
ة ولى والرابعجاء تقدير الوحدات األ وقد(، 2.8يضا أقل من ممتاز )أ ي( والكتاب الثان2.7)

ن أث الوحدات، حي يباق يوأقل من ممتاز ف ,(2) والوحدة الثانية مقبوال ,(3) اوالسابعة ممتاز 
 يووظفها ف ,الكتاب ينشطة الواردة فظف المصطلحات العلمية وربطها بالخبرات واألالمحتوى و 

 تطبيقات عملية وظواهر طبيعية.
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 :فكار بفاعليةيمثل األ -2

. اتاز وجاء تقدير الوحدة الرابعة مم ,(2.4ول أعلى من مقبول )الكتاب األ يحيث كان تقديره ف
عرض  معظم وحداته الثالث. حيث يوذلك فا، ممتاز  ينالكتاب الثا يبينما كان تقدير هذا المعيار ف

 عرضه لألفكار كما يحيانا اتجه الى السرد فأن كان إو  ,كار بوضوح وتسلسل وعمقفالمحتوى األ
 فكار بصورة واضحة ودقيقة وسهلة للفهم.ويمثل األ

 :يبرز استخدام المعرفة -3

متاز سبع، وقد حصل على تقدير ملجميع الوحدات ال ول والثاني مقبوالجاء تقدير الكتابين األ
يقوم  يمؤشر عرضه لموضوعات الكتاب بصورة تناسب التوجهات الحديثة لتدريس الكيمياء والذ يف

لكتاب سئلة اأنه لم يتوفر دليل للمعلم بحيث يجيب على أال إ. ى استخدام عمليات العلم المتنوعةعل
 لية توظيف المعرفة.أو يرشد المعلم آل

 لية يوفر تطبيقات عم -4

. (2.4أعلى من مقبول ) يوالكتاب الثان ,(1.9ول أقل من مقبول )وجاء تقديره للكتاب األ
وعة نشطة المتنمواقف حياتية من خالل األ يمكانية استخدام المعرفة فإحيث وفر المحتوى أحيانا 

ية مل. واهتم المحتوى بتدريب الطلبة على المهارات العتنوعت محتوياته يى الصناديق والذومحتو 
طوة خثناء التجارب العملية خطوة أفقد كان يتدرج مع الطالب  ,المختلفة وبالذات المخبرية منها

على مهمات غير واضحة، ولكن  ي وال يحتو  ,حيث يتم توضيح جميع الخطوات ,بتسلسل منظم
 ن المحتوى لم يقدم تغذية راجعة للطالب بعد أداء التجارب.أظهرت النتائج أ

 : تشجيع الطلبة على التفكير فى الظواهر والمعرفةلخامسالمعيار الرئيس ا

 :يمعايير فرعية وه ةويشتمل على ثالث ,(2وكان متوسط تقديراته مقبول )

 يشجع الطلبة على شرح أفكارهم: -1

دير (، وقد حصلت الوحدة الرابعة على تق2.5ول أعلى من مقبول )الكتاب األ يوجاء تقديره ف
بعض  يلوحظ أن المحتوى يول و(. 2) مقبوال يالكتاب الثان يه ف(، بينما كان تقدير 3) ممتاز

ر، تقري االهتمام بالطلبة للتعبير عن أفكارهم وتوضيحها وتبريرها وتفسيرها بطرق متعددة مثل كتابة
 وصف ظاهرة، البحث والمقارنة.
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 :يوجه تفسيرات الطلبة وتبريراتهم -2

 ,(2) كان مقبوال ي(، وفى الكتاب الثان2.3ول أعلى من مقبول )الكتاب األ يوجاء تقديره ف
 الكتاب يوتربط ما يدرسه الطلبة ف ,تضمن المحتوى أسئلة ومهمات ذات صلة بخبرات الطلبةحيث 

خاصة ولكنه لم يهتم بربط أفكارهم ال ,وواقع حياتهم أحيانا، وتحفزهم على التفكير فيما تعلموه
يعمل  ولم ,للمفاهيم الخاطئة عند الطلبة اً اهتمام فكار العلمية الصحيحة، وكذلك لم يوجه الكتابباأل

 لى وجودها.إعلى معالجتها أو ينبه المعلمين 

 :الطلبة على التفكير فيما تعلموه يشجع  -3

(، أما 1.5ربع أعلى من ضعيف )ول األجميع وحدات الكتاب األ يجاء تقدير هذا المعيار ف
عفا لوحظ من خالل النتائج أن هناك ض و. (1.9د كان تقديره أقل من مقبول )فق يالكتاب الثان يف
فرصة هم الوكذلك ال تتوفر لدي ,مجال تشجيع الطلبة على مراقبة آلية تغيير أفكارهم أثناء الدراسة يف
 التأمل فيما تعلموه وتعديله عند الضرورة. يف

 :المعيار الرئيس السادس: تقويم تعلم الطلبة

 (، والمعايير2.6متوسط تقديراتهم أعلى من مقبول ) معايير فرعية وجاء ةوهو يشتمل على ثالث
  ي:الفرعية ه

 :هدافءم التقويم مع األاليت -1

م لتقويا، حيث كان معظم يول والثانالكتابين األ يلجميع الوحدات السبع ف اوجاء تقديره ممتاز 
الل دة خلوار سئلة امن خالل األ ييتوافر فيه التقويم التكوين ,هدافالكتاب يتوافق مع األ يالوارد ف

مجمله يحقق  يوالحظت الباحثة أن التقويم ف ,نهاية كل وحدة أو فصل يف يالدرس وتقويم ختام
البا غعمليات العلم وهذا  يأهداف معرفية، كما الحظت أن التقويم أحيانا يستخدم لتقويم الطلبة ف

 نشطة العلمية.نهاية األ يالتقويم المتواجد ف ييتواجد ف

 :لقياس الفهم يستخدم االختبارات -2

(، فقد ركز محتوى 2.7على من مقبول )أ للكتاب الثاني و  ,(3) اجاء تقديره للكتاب األول ممتاز 
 ,الختاميةاألنشطة أو األسئلة التكوينية و  الكتاب على فهم األفكار الرئيسة والفرعية معا سواء في
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لكتاب األول ولكنه كان ولكن يالحظ أن عدد األسئلة التي تثير تفكير الطلبة كان متوفرا في ا
 .محدودا في الكتاب الثاني 

 : ستخدم التقويم لتطوير التدريسي -3

بول كتاب الثاني أعلى من مقوتقديره في ال ,(2) جاء متوسط تقديره في الكتاب األول مقبوال
اء قق مؤشرات األدفقد الحظت الباحثة أن هناك ما يشير الى اهتمام واضح بتقويم مدى تح .(2.3)

دت لى األسئلة التي ور إضافة إ ,تمثل ذلك بوجود أسئلة نهاية الوحدة أو الفصلو  ,المعياربهذا 
 أسئلة نهاية األنشطة أو قضية البحث. مثلضمن المحتوى 

سئلة الوحدات أو الفصول عملت بشكل رئيسي على قياس األهداف أكما الحظت الباحثة أن 
حددة مانًا بقياس قدرة الطالب على أداء مهارات كما اهتمت أحي ،المعرفية وغطت مهارات عقلية أقل

 مثل: كتابة المعادالت أو استخدام الجداول أو كتابة التقارير.

 ,ميكذلك أظهرت النتائج أن الكتاب عمل على تغطية عدة أشكال من التقويم التكويني و الختا
هدف بقبلية فقد جاءت  ن كان يستخدم أسئلةإو  ،و لكن أحيانًا أغفل التقويم التشخيصي أو القبلي

وع و لهذا يمكن أن نستنتج أن التن ,التمهيد للمادة و ليس لقياس مستوى الطلبة في موضوع معين
 . ر تدريسه مما يحقق أهداف التعليمالنسبي في أشكال التقويم وفر أداة مناسبة للمعلم لتطوي

 دعم المحتوى المعيار الرئيس السابع: تعزيز و 

 ( , و المعايير1.7تقديراته أقل من مقبول ) و جاءت متوسط ,ايير فرعيةمع ةيشتمل على ثالثو 
 الفرعية هي : 

  :يوفر دعماا لمحتوى التعليم .1

حيث  ,(2.0) وللكتاب الثاني مقبوال ,(1.8حيث جاء تقديره للكتاب األول أقل من مقبول )
يث حسواء من  ,بكفاءة أظهرت نتائج التحليل أنه ال يوجد دليل معلم يحدد له كيفية تنفيذ الدرس

مساعدة  لى وجود موادإكما لم يشر  ,ثرائهإأو  ,أو تقويم تعلمه ,أو تقديمهالدرس التهيئة لموضوع 
  .ثرائيةمثل دليل األنشطة والتجارب العلمية أو الكتب اإل
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الباحثة فتحه لم يستجب  ولكن عندما حاولت ,لكترونيإن كان الكتاب يعرض لموقع إو 
 على تعرف الأن النمطية التي عرض فيها محتوى الكتابين تسهل على المعلم وجد  .البرنامج

 فكار الرئيسة والفرعية وتبسيطها بما يساعد الطلبة على استيعابها. األ
 يشجع على التساؤل والفضول وحب االستطالع .2

حيث وجد أن الكتاب أحيانا يشجع على طرح  ,قل من مقبولأوكان تقديره في الكتابين  
كن نشطة الطالب على الوصف وكتابة التقارير ولجابتها وساعد من خالل األإلة والبحث عن سئاأل

ما  نشطة جماعية فهو غالباأأو  ,لم يقدم أنشطة تفاعلية صفية كمربعات الحوار ومقاطع الفيديو
  .يميل الى الفردية

 يوفر الطلبة  الدعم لجميع .3
ما قدما دعد تبين أن محتوى الكتابين لم يفق ،(1.6ره بالكتابين أقل من مقبول )وجاء تقدي

ى لإير أو بين فئات المجتمع المختلفة مما يش ,ناثاإلال يميز بين الذكور و  لجميع فئات الطلبة و
نه لم يتضمن ما يحفز إخرى فأمساهمته في تعميق روح المساواة بين فئات المجتمع ومن جهة 

ي نشاطات تلبي حاجات الطلبة ذوي هل على المشاركة في عملية التعلم ولم يعرض ألاأل
في مجال  علميسهامات النساء في التقدم الإكما أنه لم يأت على ذكر  ,االحتياجات الخاصة

 . واظهارهن كنماذج يقتدى بهن الكيمياء
قع تننا نجد أن جميع الوحدات إأما بالنسبة لمقارنة الوحدات بعضها ببعض حسب التقديرات ف

عة خذ بمجموع تقديرات الوحدات نجد أن الوحدتين الرابل ولكن عند األضمن تقدير أعلى من مقبو 
، والوحدتين الثالثة والسادسة حصلتا على مجموع 76.3والسابعة حصلت على أعلى تقديرات 

ولى ألالوحدة ا ي، وأقل الوحدات ه66.3، ثم الوحدة الثانية 67.2، والوحدة الخامسة 68.8تكرارات 
65.6. 

 ين جميع الوحدات حصلت على تقدير أقل من ممتاز فأل النتائج كما ويتبين من خال
 وراء هداف( والمحتوى، ومعيار مافكار الرئيسة )األن، معيار التوافق بين األيالمعيارين الرئيس

ت أظهرت تفوق وحدا يوالت ,(م2016بو السمن )أالثقافة العلمية، وهذا يتفق مع دراسة الوهر و 
ن جميع أكما وتظهر النتائج  ,هدافمجال توافق المحتوى مع األ يالكيمياء للصف التاسع ف

معيار أخذ أفكار الطلبة بعين االعتبار  يالوحدات السبع حصلت على تقدير أعلى من ضعيف ف
 ومعيار تعزيز ودعم بيئة التعلم.
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قل تحليل المحتوى كان أ يالمعايير وه يولى فكذلك أظهرت النتائج أن تقدير المجموعة األ
 (.2.2انية للكتابين أعلى من مقبول )لث(، وتقدير المجموعة ا2.7متاز )من م

 عليها المعايير تكذلك أظهرت النتائج أن أعلى تقدير للمعايير الفرعية وهو ممتاز حصل
ات رسومشكال والهداف، توافق األمع األ يول، توافق المحتوى المعرفالكتاب األ يالفرعية التالية ف

 ستخدم االختبار لقياس الفهم.اهداف، التقويم مع األ ئمالتاف، هدوالتمثيالت مع األ
 يتوافق المحتوى المعرف يه يالكتاب الثان يحصلت على تقدير ممتاز ف يأما المعايير الت

مثل فكار وتسلسلها، يهداف، وضوح األشكال والرسومات والتمثيالت مع األهداف، توافق األمع األ
 .هدافيم مع األءم التقو الفكار بفاعلية، يتاأل

ول هو أعلى من ضعيف المعايير الفرعية للكتاب األ يوفى المقابل كان أدنى تقدير ف
ر الشائعة فكالى األإ(، ينبه المعلمين 1.5يشجع الطلبة على التفكير فيما تعلموه ) :تيةللمعايير اآل

 .(1.6يوفر الدعم لجميع الطلبة )فكار الشائعة لدى الطلبة، لدى الطلبة، يعالج األ
فكار مثل معيار يعالج األ ,دنى تقدير أعلى من ضعيفأيضا أ نكا يبالنسبة للكتاب الثان

عم ر يوفر الدومعيا ,(1.5ومعيار يشجع التساؤل والفضول وحب االستطالع ) ,الشائعة لدى الطلبة
أظهرت  ي( والت2001) Kesidou,Rosemanوهذا يتفق مع نتائج دراسة  .(1.6لجميع الطلبة )

 ال تأخذتجاه الهدف من الوحدات الدراسية و االبرامج التعليمية نادرا ما تزود الطالب بالشعور ن أ
هرت أظ ي( والت2014تتداخل مع التعلم، ودراسة عبد الناصر) يبعين االعتبار معتقدات الطلبة الت

 كتب الكيمياء ينتائجها تدني مجال العلم كاستقصاء ف
 :تيةالمعايير الفرعية اآل يحصلت على تقدير ممتاز ف ولىن الوحدة األ أالنتائج كما أظهرت 

هداف، شكال والرسومات والتمثيالت مع األهداف، توافق األمع األ يتوافق المحتوى المعرف
وجود معلومات تزيد عن المطلوب لتحقيق الهدف، يقدم المصطلحات بطريقة ذات معنى، يمثل 

 ، يستخدم االختبارات لقياس الفهم.هدافءم التقويم مع األالفكار بفاعلية، يتاأل
 شكالألاهداف، توافق مع األ يتوافق المحتوى المعرف يفقد تفوقت ف للوحدة الثانيةوبالنسبة 

ءم ال، يتات تزيد عن المطلوب لتحقيق الهدفهداف، وجود معلوموالرسومات والتمثيالت مع األ
 هداف، يستخدم االختبارات لقياس الفهم.التقويم مع األ

مع  يتوافق المحتوى المعرف :تيةالمعايير اآل يحصلت على تقدير ممتاز ف حدة الثالثةوالو 
 هم.هداف، يستخدم االختبارات لقياس الفشكال والرسومات والتمثيالت مع األهداف، توافق األاأل
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 وماتشكال والرسهداف، توافق األمع األ يتوافق المحتوى المعرف يتفوقت ف والوحدة الرابعة
ابط براز الرو إفكار وتسلسلها، ، وضوح األتوفير حجج قائمة على الدليلهداف، ت مع األوالتمثيال
جود فكار ذات الصلة، يوفر ظواهر متنوعة، و كار الرئيسة وبين المتطلبات السابقة واألفبين األ

معلومات تزيد عن المطلوب لتحقيق الهدف، يوفر خبرات حيوية، يقدم المصطلحات بطريقة ذات 
 ستخدميهداف، ءم التقويم مع األالفكار بفاعلية، يتفكارهم، يمثل األأشجع الطلبة على شرح معنى، ي

 االختبارات لقياس الفهم.
شكال هداف، توافق األمع األ يتوافق المحتوى المعرف يتميزت ف والوحدة الخامسة

 رئيسةفكار الألبراز الروابط بين اإفكار وتسلسلها، هداف، وضوح األوالرسومات والتمثيالت مع األ
ف، هداألاءم التقويم مع الفكار بفاعلية، يتفكار ذات الصلة، يمثل األوبين المتطلبات السابقة واأل

 يستخدم االختبارات لقياس الفهم.
مع  يتوافق المحتوى المعرف :تيةالمعايير اآل يحصلت على ممتاز ف والوحدة السادسة

شكال والرسومات والتمثيالت مع ف، توافق األهداهداف، توافق الخبرات والنشاطات مع األاأل
فكار وتسلسلها، وجود معلومات تزيد عن المطلوب لتحقيق الهدف، يمثل هداف، وضوح األاأل
 هداف.ءم التقويم مع األالفكار بفاعلية، يتاأل

هداف، توافق الخبرات والنشاطات مع مع األ يتوافق المحتوى المعرف والوحدة السابعة
 هداف، توفير حجج قائمة على الدليل،شكال والرسومات والتمثيالت مع األاأل هداف، توافقاأل

ات ذفكار فكار الرئيسة وبين المتطلبات السابقة واألبراز الروابط بين األإفكار وتسلسلها، وضوح األ
 الصلة، وجود معلومات تزيد عن المطلوب لتحقيق الهدف، يوفر ظواهر متنوعة، يقدم المصطلحات

س لقيا هداف، يستخدم االختباراتءم التقويم مع األالفكار بفاعلية، يتت معنى، يمثل األبطريقة ذا
 الفهم.

كتاب الكيمياء للصف العاشر  يف AAASن نسبة توافر معايير أويتضح من مجمل النتائج 
ولكتاب  %79ول نسبة التوافر % بينما كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر الجزء األ76.6هي 

 %. ويأتي تفصيله كما في الجدول التالي:80لصف الحادي عشر الجزء الثاني الكيمياء ل
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 نسبة التوافر % الكتاب المجموعة
 %87 عاشر تحليل المحتوى 

 %87.6 1عشر ج يحاد
 %91.6 2عشر ج يحاد

 %70 عاشر دعم الكتاب لعملية التدريس
 %72 1عشر ج يحاد
 %72 2عشر ج يحاد

عشر بجزأيه أن المجموعة  ين كتاب الكيمياء للصف العاشر والحادأل كما يتضح من الجدو 
ولى من المعايير والخاصة بتحليل المحتوى كانت متوفرة بشكل مناسب من حيث مالئمة األ

ب كت وفكار وتسلسلها وتوافر الدقة العلمية وهذا أمر متوقع أن يلتزم مؤلفالمحتوى ووضوح األ
توى اهتموا بالمح يفكار ووضوحها وبالتالمع مراعاة تسلسل األ وضعوها يهداف التالكيمياء باأل

جل للطالب ألي العملية التعلمية هو التركيز على الجانب المعرف ين الغالب فبشكل أساسي أل
 .يلى المستوى التالإاجتياز االمتحان واالنتقال 
ى ل الجدول تدنالثانية الخاصة بدعم عملية التدريس فنالحظ من خال ةأما بالنسبة للمجموع

 القد المنهاج  واضعين ألى إولى وهذا يعود من وجهة نظر الباحثة األ ةنسبته بالنسبة للمجموع
لى المفاهيم إوكذلك لم يوجه المحتوى اهتمامه  ,AAASمعايير بذهنهم عند وضع المنهاج  ون يك

اعد علم يسجود دليل للموكذلك عدم و  .على التنبيه عليها وال معالجتها الخاطئة لدى الطلبة وال يعمل
 .يراع الفروق الفردية عند الطلبة ولم .لى معالجة ذلكالمعلمين ع
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 التوصيات: 
م تتقد فإن الباحثة ,ومناقشة النتائج ,وعملية التحليل لكتب الكيمياء ,النظري طار ضوء اإل في

هذه  ين ومنفلسط يثراء مناهج الكيمياء فإن تساهم بتطوير و أيمكن  والتيببعض التوصيات 
 :التوصيات

 ( AAASمريكي لتقدم العلوم )تطوير وتعديل المناهج الحالية وفق معايير االتحاد األ -1

 تنفيذ عملية التدريس بكفاءة  منإعداد دليل معلم لكتب الكيمياء بحيث تمكن المعلم  -2

 والتجارب العلمية  لألنشطةإعداد دليل  -3

على أهم  الطالعهملكتب الكيمياء خاصة تنفيذ ورش عمل لمؤلفي الكتب المدرسية عامة و  -4
ها بلألخذ  خاصة, AAASلتقدم العلوم  األمريكيومعايير االتحاد  ,المعايير العالمية عامة

 عند وضع المناهج.

فكار لى األإواالنتباه  ,أفكار الطلبة خذ بعين االعتبارتعديل كتب الكيمياء الحالية مع األ -5
 ءم مع ذوى التت ألنشطةوتضمين الكتاب  ,لتعلمالطلبة بعملية ادمج و  همالخاطئة عند

 .المشاركة بعملية التعلم يهل فلى تعزيز وتحفيز دور األإ باإلضافة االحتياجات الخاصة

 عم لتتوافق تطويرها ثم ومن دورية بصفة وتقويمها العلوم مقررات محتوى  مراجعة ضرورة  -6

 .العلمية والمستجدات العالمية معاييرال

 المقترحات: 
 :لىإالبحث تقترح الباحثة  إلجراءاتكماال است

 عشر الثانيتناول محتوى كتاب الكيمياء للصف  فيها جراء دراسة مماثلة يتمإ -1

 المنهاج للمعايير العالمية  واضعيجراء دراسة توضح مدى فهم إ -2

 AAASوالمشرفين والمعلمين لمعايير  المنهاج واضعيجراء دراسة توضح مدى فهم إ -3

 . AAASعايير م وفق مبنيةدراسية  توحدا وتجريب بناء -4
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، ةلتربوياالمجلة االردنية للعلوم معلمي العلوم في االردن وعالقته ببعض التغيرات الديمغرافية: 

9(2) ،119-139. 

 عمان:، 1ط، صرة في مناهج العلوم وتدريسهااالتجاهات العالمية المعا. (م2010). عايش، زيتون 
 دار الشروق للنشر والتوزيع.

تحليل مناهج االحياء المطورة للمرحلة الثانوية في ضوء . م(2015مشاعل مرزوق. )السحيمي، 
 ية.، جامعة طيبة، السعود(رسالة ماجستير غير منشورة)، (NSESالمعايير الوطنيى االمريكية )

ضوء  تقويم محتوى مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة االساسية العليا في (.م2012). سعيد، تهاني
 ، جامعة االزهر، غزة، فلسطين.(رسالة ماجستير غير منشورة)، المعايير العالمية

دار الثقافة  عمان:، 1ط .طرق تدريس العلوم معالجة تطبيقية معاصرة (.م2009). عادل، سالمة
 للنشر.
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ليا درجة تضمين عادات العقل في كتب العلوم للمرحلة االساسية الع. (م2015). أبو السمن والوهر
 .1905(، 10) 29 .مجلة جامعة النجاح لألبحاثفي االردن. 

درجة مواكبة محتوى كتب العلوم للصفوف االساسية في سلطنة عمان  (.م2010). الشعيلي، علي
 ، الرابط:2018 أبريل 18تاريخ االطالع:  ،NSESللمعايير القومية االمريكية 

www.mohyssin.com/index.php.7420.html 
تحليل محتوى منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات  (.م2010). الشهري، مانع

أم  ، جامعة(اه غير منشورةرسالة دكتور )، TIMSSالدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات 
 القرى، مكة المكرمة، السعودية.

تقويم محتوى كتاب االحياء بالمرحلة الثانوية في ضوء  (.م2010). الشهري، محمد صالح أحمد
، ، جامعة ام القرى، مكة(منشورةغير رسالة دكتوراه ). مستحدثات علم االحياء وأخالقياتها

 السعودية.

 ضوء يف اليمنية بالجمهورية األساسية المرحلة في العلوم مناهج تطوير م(.2009) .هللا طالب، عبد

-195 (2) 12، العلمية للتربية المصرية ، الجمعيةالعلمية التربية مجلةالشاملة،  الجودة معايير
151 

 :رةالقاه، 2ط، اإلنسانية مفهومه واسسه العلوم في المحتوى  تحليل .م(2004) .أحمد رشدي، طعيمة
 .العربي الفكر دار

ورقة مقدمة الى ، معايير محتوى مناهج العلوم بالمرحلة االعدادية (.م2005). الطناوي، عفت
 تربيةالمؤتمر العلمي التاسع، معوقات التربية العلمية في الوطن العربي، الجمعية المصرية لل

 (، مصر.94-56، ص)1مجالعملية، 

ة في تدريس الكيمياء في المرحلة المتوسطمعوقات التطبيقات العملية  (.م2008). حسين تقي، طه
، (2، 1) 8، والعلوم التربوية اآلدابمجلة القادسية في ، من وجهة نظر المدرسين والمدرسات

314. 

 .افةالثق دار :، عمان1ط .العلوم تدريس في الحديثة اإلتجاهاتم(. 2012. )محمد عاذرة، سناء أبو

http://www.mohyssin.com/index.php.7420.html
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م يمياء للصف الثالث المتوسط على وفق قضايا العل(. تحليل كتاب الكم2016). موفق، عبد الرضا
. لعراقامجلة البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد، ، STSEوالتكنولوجيا والمجتمع والبيئة 

(51) ،436  

 دار الفكر ، القاهرة:1، طاالتجاهات الحديثة في تدريس العلوم (.م2009). عبد السالم، مصطفى
 العربي للنشر والتوزيع.

تقويم مناهج الكيمياء للمرحلة الثانوية في ضوء المعايير . (م2014) .علي حسن، د الناصرعب
 مصر.، جامعة المنيا(، منشورة غير رسالة ماجستير، )القومية لتعليم الكيمياء

ات تقويم كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي وفق معايير التوجه .(م2016). احسان، عبد
( 26) جامعة بابل، مجلة كلية التربية االساسية للعلوم االنسانية والتربوية. TIMSSالدولية 

22-44. 

، 16، طالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه. (1999). عبيدات، دوقات وعدس، عبد الرحمن
 .االردن: دار الفكر للطباعة والنشر

االول المتوسط في ضوء  تقويم كتاب العلوم المطور للصف (.م2011). عسيالن، بندر بن خالد 
 ، جامعة ام القرى، السعودية.(رسالة ماجستير غير منشورة)، معايير الجودة الشاملة

، 1، طالمنهاج المدرسي أساسياته، واقعه، اساليب تطويره (.م2004). عفانة، عزو واللولو، فحية
 الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين

هندسة في كتب الرياضيات المدرسية للمرحلة تحليل محتوى ال (.م2013) .عليات، الدويري 
 (.NCTMاالساسية العليا في االردن في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات )

 .2015، (2)21، مجلة المنارة

ي تقويم مقرر اللغة االنجليزية للصف السادس االبتدائ (.م2008). العمرى، عبد الرحمن بن علي
عود، س، جامعة الملك (رسالة ماجستير غير منشورة). لعربية السعوديةبمدارس البنين بالمملكة ا
 المملكة العربية السعودية.

 ي.عمان: مكتبة المجتمع العرب . )د.ط(،طرق تدريس العلوم (.م2005). العمرية، ابراهيم بسيوني



95 
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 ة فيالمتوسط بالمرحلة الطبيعة العلوم معلمي أداء تقويم .(م2010). هللا عبد نب سعيد، الغامدي
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ة تقويم كتاب الكيمياء للصف السادس العلمي وفق معايير الجودة الشامل. (م2015). عباس، مجيد
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 أسماء المحكمين(: 1ملحق رقم )

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم المحكم م

. داوود حلسد 1  
استاذ دكتور مناهج وطرق 

 الجامعة االسالمية تدريس

 د. محمد عسقول 2
استاذ دكتور مناهج وطرق 

 الجامعة االسالمية تدريس

 الجامعة االسالمية دكتور مناهج وطرق تدريس د. محمد أبو عودة 3

كيمياء تربوي  مشرف أ . اياد النبيه 4  وزارة التربية والتعليم 

طرخان ايمان .أ  5  وزارة التربية والتعليم معلمة كيمياء 
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 (AAAS)(: قائمة معايير االتحاد األمريكي لتقدم العلوم 2ملحق رقم )
 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة

 تحليل المحتوى 

. التوافــق بين األفكار الرئيسية )األهداف( 
 (Alignmentوالمحتوى )

 يقدم الكتاب معلومات كافية تتعلق بكل هدف فى الكتاب-1 عرفي مع األهداف.أ. توافق المحتوى الم
 تسلسل المعلومات المتعلقة بكل هدف -2
 تتوسع المعلومات بشكل تدريجى مناسب -3
 اذا تم العودة الى الفكرة مرة اخرى يتم التوسع بها وليس تكرارها -4
 غير الضروريةيخلو الكتاب من الحشو واالفكار  -5

ب. توافق الخبرات والنشاطات مع  
 األهداف.

 توفر خبرات ونشاطات مناسبة لالفكار الرئيسية بوجه عام -1
 يبدأ بمقدمة بسيطة عن الموضوع -2
 يعطى الطالب فرصة ليستقصى عن طريق تكليفه بالقيام بنشاط ذى صلة -3
 طرح اسئلة متعلقة بالنشاط -4
 الدرس بنشاط اثرائي ختم -5

 

ج. توافق األشكال والرسومات والتمثيالت  
 مع األهداف.

 يوفر اشكاال ورسومات وتمثيالت كافية -1
 ترتبط الرسومات واالشكال والتمثيالت االهداف -2

 كار الرئيسيةتقديم ادلة كافية تؤيد صحة االف -1 أ. توفير حجج قائمة على الدليل. Building a Case. بناء قضية )
 يعرض أمثلة واقعية من الحياة بشكل كاف -2

 عرض االفكار بطريقة متدرجة فى الصعوبة -1 ب. وضوح األفكار وتسلسلها.
 تقديم تعريفات للمفاهيم الرئيسية فى المحتوى  -2
 توضيح االفكار الجديدة -3
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
، بين األفكار الرئيسية أ. إبراز الروابط Coherence. التماسك بين األفكار)3

واألفكار ، وبينها وبين المتطلبات السابقة
 ذات الصلة

 يعرض االفكار فى الكتاب بطريقة تبرز بنية المادة وترابطها -1
 يعرض جداول تقارن فيما بين االفكار -2
 يعرض اعمدة وصناديق توضيحية جانبية -3
 لتوضيح االفكار يربط بين الخبرات واالنشطة التى قدمت -4

 Beyond. ما وراء الثقافة العلمية )4
Literacy) 

أ. وجود معلومات تزيد على المطلوب 
 لتحقيق الهدف

 التزام المحتوى باالهداف -1

 مصطلحات الكتاب سهلة -2  
 النشاطات التى يعرضها مألوفة ومعروفة للطالب -3
 يطلق العنان لفكر الطالب -4

 Accuracy. الدقة )
 

أ. توافر الدقة العلمية وعدم توليد مفاهيم 
 خطأ عند الطلبة.

 يقدم المعلومات واالشكال والرسومات بصورة تتصف بالدقة والشمول -1
 ال يتضمن اخطاء علمية -2
 يقدم معلومات واضحة ومساندة للمجتوى  -3
يث التذكير يظهر اهتمام بالمفاهيم الخاطئة عند الطلبة سواء من ح -4

 بها او معالجتها
 يساعد على تكوين مفاهيم خاطئة عند الطالب -5
 محتوى الكتاب يواكب التقدم العلمى -6

دعم الكتاب لعملية 
 التدريس

 إثارة الحس بالهدف .1
 

 يعرض مسائل متنوعة وشاملة وبأفكار مختلفة -1  .أ. توصيل هدف الوحدة
 التمثيالت واالفكار الموجودة فيهيوجد توافق بين المسائل و  -2
 يزيد من دافعية الطالب للتعلم من خالل تعدد صيغ االسئلة -3
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 يختم كل فصل بأسئلة تقويمية -4
 يقدم مراجعه لما تم طرحه خالل الفصل او الوحدة فى نهايتهما -5

 النشاطات يقدم دعما للمعلم لتوصيل اهداف -1 .ب. توصيل هدف الدرس أو النشاط
 يعطى فرصة للطلبة ليفكروا فيما تعلموه او ما يجب ان يتعلموه -2
يقدم الكتاب انشطة اخرى غير التجارب كالمهام الموكولة الى الطالب -3

 بالبحث عن اهمية مادة معينة
 يساعد الطالب على كتابة تقرير حول موضوع ما -4
 اءة لمشكلة مايمكن الطالب من اقتراح حلول بن -5
 يدرب الطالب على ممارسة بعض عمليات العلم واتقان عملية البحث-6
 يعرض تجارب قابلة للتحقق واالجراء -7

 يتضمن المحتوى انشطة متسلسلة منطقيا او استراتيجيا -1 .ج. تبرير تسلسل الدروس والنشاطات 
 يقدم مبرر لتسلسل انشطة المحتوى  -2

 كار الطلبة بعين االعتبار. أخذ أف2
 
 

 ينبه محتوى الكتاب المعلم بشكل مباشر الى المتطلبات السابقة -1 أ. االهتمام بالمعرفة والمهارات السابقة.
 يذكر الطالب بما درسه سابقا فى مجال الموضوع الذى يتناوله -2
 درسفى بداية كل  يثير تفكير الطالب عن طريق طرح اسئلة ذات عالقة -3

ب. ينبه المعلمين إلى األفكار الشائعة 
 لدى الطلبة.

 يطرح اسئلة تتحدى افكار الطلبة -1
يشجعهم على التمييز بين أفكارهم الخاطئة واألفكار العلمية  -2

 الصحيحة
 يسأل عن المعرفة السابقة حول الموضوع الذى سيتم طرحه -3
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 يطرح أسئلة تمهيدية عن الموضوع -4

ج. يساعد المعلمين في تحديدأفكار 
 طلبتهم.

يكلف الطالب بعمل مقارنات بين تنبؤاتهم حول ظاهرة ما وما يحدث  -1
 بالفعل

يشجع الطالب على التمييز بين األفكار التى يحملونها واألفكار  -2
 العلمية الصحيحة وتحديد الفروق بينهم

 م وتعميقها والبناء عليهاتوسيع األفكار الصحيحة الموجودة لديه -3
االسئلة والتمرينات الموجودة فى الكتاب تساعد على التعرف على  -1 .د. يعالج األفكار الشائعة لدى الطلبة

 المفاهيم الخاطئة والعمل على تغييرها لدى الطلبة
المحتوى يقترح على المعلمين سبر استجابات الطلبة االولية عن  -2

 االسئلة وتفسيرها
. دمج الطلبة ومشاركتهم في ظواهر ذات 3

 صلة
 يضم الكتاب ظواهر متنوعة -1 أ. يوفر ظواهر متنوعة.

 ايقدم الكتاب تفسيرات مقبولة ومدعمة باالدلة للظواهر التى يتناوله -2
بار المحتوى يوفر للمعلمين افكار لكيفية اخذ أفكار الطلبة بعين االعت -3

 حول هذه الظواهر
 تقدم الظواهر دعما لألفكار الرئيسية التى يتضمنها المحتوى  -4
يراعى الكتاب عند تفسير الظواهر ووصفها المستوى العمري للطلبة  -5

 وطريقة تفكيرهم
 يدعم الكتاب الظاهرة بصور توضيحية -6

واألنشطة  يوفر للطالب خبرات مباشرة من خالل األنشطة العلمية -1 ب. يوفر خبرات حيوية. 
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 االثرائية وقضايا البحث

 يوفر الكتاب عدد من التجارب العملية -2
 يوفر الكتاب مجموعة من الخبرات الغير مباشرة -3

 يوظف الكتاب المصطلحات العلمية لتوضيح المحتوى  -1 أ. يقدم المصطلحات بطريقة ذات معنى. . تطوير األفكار العلمية واستخدامها4
 ط المصطلحات باالنشطة والخبرات الواردة فى الكتابيرب -2
 يوظف المصطلحات العلمية فى تطبيقات عملية وظواهر طبيعية -3

 عرض الكتاب االفكار بوضوح وعمق وتسلسل -1 ب. يمثل األفكار بفاعلية.
 يمثل االفكار بصورة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم -2

يعرض موضوعات الكتاب بطريقة تعكس التوجهات الحديثة فى تدريس  -1 ج. يبرز استخدام المعرفة.
 الكيمياء

ة يوجد دليل للمعلم يجيب على أسئلة الكتاب أو يرشد المعلم لتوظيف المعرف -2
 الواردة فيه

 يوفر الكتاب امكانية استخدام المعرفة فى مواقف حياتية جديدة -1 د. يوفر تطبيقات عملية. 
 الطلبة على اداء المهارات العلمية المختلفة وبخاصة المخبرية يدرب -2
 يقدم تغذية راجعه للطالب بعد اداء التدريب -3

، . تشجع الطلبة على التفكير في الظواهر5
 والمعرفة، والخبرات

 يشجع الطلبة على التعبير عن افكارهم -1 أ. يشجع الطلبة على شرح أفكارهم.
 على توضيح افكارهم وتبريرهايشجع الطلبة  -2
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
تمثيل –تعليق –وصف  -يشجع الطلبة على تمثيل افكارهم ) كتابة تقارير -3

 بيانى...(

 يتضمن الكتاب اسئلة ومهمات ذات صلة بخبرات الطلبة -1 ب. يوجه تفسيرات الطلبة وتبريراتهم. 
 هميساعد الطلبة على ربط ما يدرسونه فى الكتاب بواقع حيات -2
يحفز الطالب على التفكير فيما يتعلموه بربط افكارهم الخاصة  -3

 باالفكار العلمية الحديثة
ج. يشجع الطلبة على التفكير فيما 

 تعلموه.
 يشجع الطالب على مراقبة كيفية تغيير افكارهم -1
 يمنح الطلبة فرص حقيقية للتأمل فيما تعلموه ومراجعته وتعديله -2

 يتواءم التقويم فى الكتاب مع االهداف -1 أ. يوائم التقويم مع األهداف. م تعلم الطلبة. تقوي6
 يوظف الكتاب انواع التقويم المختلفة -2

ية تركز اسئلة الكتاب سواء التكوينية او الختامية على فهم االفكار الرئيس -1 ب. يستخدم االختبارات لقياس الفهم.
 والفرعية

 اسئلة عديدة تتحدى تفكير الطلبة وفهمهمتتوفر  -2
 يعرض الكتاب أشكال متنوعة من التقويم -1 ج. يستخدم التقويم لتطوير التدريس

يولى الكتاب اهتمام بتقويم الجانب العملى ومهارات ورسومات وتفسير  -2
 الجداول

 كتاب الى وجود مواد مساعدة كدليل لالنشطة أو كتب اثرائيةيشير ال -1 لمحتوي التعلم أ. يوفر دعما . تعزيز ودعم بيئة التعلم7
يعرض موضوعات الكتاب بطريقة تسهل على المعلم تبسيط وتوضيح  -2

 المعلومة للطالب لتساعده على استيعابها
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
ب. يشجع على التساؤل والفضول وحب 

 .االستطالع
 يشجع الطلبة على طرح االسئلة والبحث عن اجاباتها  -1
 يساعد الطلبة على الوصف والتعليق وكتابة التقارير  -2

يساهم فى تعميق روح المساواة بين فئات المجتمع)ال يميز بين الذكور  1 ج. يوفر الدعم لجميع الطلبة. 
 واالناث( 

يوضح الكتاب مساهمة النساء فى التقدم العلمي ويظهرهن كنماذج -2
 يحتذى بها

 هل فى عملية التعلميحفز مشاركة اال -3
 يعرض انشطة تلبى حاجات ذوى االحتياجات الخاصة -4
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 (AAAS)(: تحليل كتاب الكيمياء للصف العاشر في فلسطين وفقا لمعايير االتحاد األمريكي لتقدم العلوم 3ملحق رقم )

 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 2و 1و
 

 5و 4و 3و
 3ف 2ف 1ف 2ف 1ف

تحليل 
 المحتوى 

. التوافــق بين األفكار 
الرئيسية )األهداف( 

والمحتوى 
(Alignment) 

أ. توافق المحتوى المعرفي مع 
 األهداف.

يقدم الكتاب معلومات كافية تتعلق بكل هدف فى -1
 الكتاب

3 2 3 3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 3 3 3 تسلسل المعلومات المتعلقة بكل هدف -2
 3 3 3 3 3 3 3 3 تتوسع المعلومات بشكل تدريجى مناسب -3
اذا تم العودة الى الفكرة مرة اخرى يتم التوسع  -4

 بها وليس تكرارها
3 3 3 3 3 3 3 3 

يخلو الكتاب من الحشو واالفكار غير  -5
 الضرورية

3 3 3 3 3 3 3 
 

3 

ب. توافق الخبرات والنشاطات  
 ف.مع األهدا

توفر خبرات ونشاطات مناسبة لالفكار  -1
 الرئيسية بوجه عام

3 3 3 3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 3 3 3 يبدأ بمقدمة بسيطة عن الموضوع -2
يعطى الطالب فرصة ليستقصى عن طريق  -3

 تكليفه بالقيام بنشاط ذى صلة
3 3 3 3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 3 3 3 طرح اسئلة متعلقة بالنشاط -4
 3 2 1 1 3 3 3 3 ختم الدرس بنشاط اثرائي -5
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 2و 1و
 

 5و 4و 3و

 

ج. توافق األشكال والرسومات  
 والتمثيالت مع األهداف.

 3 3 3 3 3 3 3 3 يوفر اشكاال ورسومات وتمثيالت كافية -1
 3 3 3 3 3 3 3 3 ترتبط الرسومات واالشكال والتمثيالت االهداف -2

. بناء قضية 
(Building a 

Case 

وفير حجج قائمة على أ. ت
 الدليل.

 2 2 3 3 3 3 2 2 تقديم ادلة كافية تؤيد صحة االفكار الرئيسية -1
 3 3 1 3 3 3 2 2 يعرض أمثلة واقعية من الحياة بشكل كاف -2

 3 3 3 2 3 3 3 3 عرض االفكار بطريقة متدرجة فى الصعوبة -1 ب. وضوح األفكار وتسلسلها.
 1 1 2 1 2 1 1 1 لمفاهيم الرئيسية فى المحتوى تقديم تعريفات ل -2
 3 3 3 2 3 3 3 3 توضيح االفكار الجديدة -3

. التماسك بين 3
األفكار)

Coherence 

أ. إبراز الروابط بين األفكار 
وبينها وبين ، الرئيسية

واألفكار ، المتطلبات السابقة
 ذات الصلة

يعرض االفكار فى الكتاب بطريقة تبرز بنية  -1
 المادة وترابطها

3 3 3 3 1 3 3 3 

 3 3 3 2 3 3 1 1 يعرض جداول تقارن فيما بين االفكار -2
 3 3 3 3 3 3 3 3 يعرض اعمدة وصناديق توضيحية جانبية -3
يربط بين الخبرات واالنشطة التى قدمت  -4

 لتوضيح االفكار
1 2 2 2 1 3 2 3 

. ما وراء الثقافة 4
 Beyondالعلمية )
Literacy) 

أ. وجود معلومات تزيد على 
 المطلوب لتحقيق الهدف

 3 3 3 3 3 3 3 3 التزام المحتوى باالهداف -1

 3 3 3 3 3 3 3 3 مصطلحات الكتاب سهلة -2  
 3 2 2 2 3 3 2 2النشاطات التى يعرضها مألوفة ومعروفة  -3



110 
 

 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 2و 1و
 

 5و 4و 3و
 للطالب

 3 3 3 3 3 3 3 3 يطلق العنان لفكر الطالب -4
 Accuracy. الدقة )

 
أ. توافر الدقة العلمية وعدم 

 توليد مفاهيم خطأ عند الطلبة.
يقدم المعلومات واالشكال والرسومات بصورة  -1

 تتصف بالدقة والشمول
3 3 3 3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 3 3 3 ال يتضمن اخطاء علمية -2
 1 1 1 1 1 1 3 3 يقدم معلومات واضحة ومساندة للمجتوى  -3
يظهر اهتمام بالمفاهيم الخاطئة عند الطلبة  -4

 سواء من حيث التذكير بها او معالجتها
1 1 2 2 2 2 3 3 

 1 1 1 1 1 1 1 1 يساعد على تكوين مفاهيم خاطئة عند الطالب -5
 3 3 2 2 2 2 2 1 محتوى الكتاب يواكب التقدم العلمى -6

دعم الكتاب 
لعملية 
 التدريس

لحس إثارة ا .2
 بالهدف

 

 3 2 2 2 2 2 3 3 يعرض مسائل متنوعة وشاملة وبأفكار مختلفة -1  .أ. توصيل هدف الوحدة
يوجد توافق بين المسائل والتمثيالت واالفكار  -2

 الموجودة فيه
3 3 3 3 3 3 3 3 

يزيد من دافعية الطالب للتعلممن خالل تعدد  -3
 صيغ االسئلة

3 3 3 3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 3 3 3 ختم كل فصل بأسئلة تقويميةي -4
يقدم مراجعه لما تم طرحه خالل الفصل او  -5

 الوحدة فى نهايتهما
1 1 1 1 1 1 1 1 
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 2و 1و
 

 5و 4و 3و
ب. توصيل هدف الدرس أو 

 .النشاط
 2 2 2 1 2 2 2 1 يقدم دعما للمعلم لتوصيل اهداف النشاطات -1
او ما  يعطى فرصة للطلبة ليفكروا فيما تعلموه -2

 يجب ان يتعلموه
1 1 1 1 1 1 1 1 

يقدم الكتاب انشطة اخرى غير التجارب كالمهام -3
 الموكولة الى الطالب بالبحث عن اهمية مادة معينة

2 3 3 3 2 2 3 3 

يساعد الطالب على كتابة تقرير حول موضوع  -4
 ما

2 2 2 2 1 1 1 2 

 2 2 2 1 2 1 3 1 مشكلة مايمكن الطالب من اقتراح حلول بناءة ل -5
يدرب الطالب على ممارسة بعض عمليات العلم -6

 واتقان عملية البحث
3 3 3 3 2 3 3 3 

 3 3 2 1 3 3 3 2 يعرض تجارب قابلة للتحقق واالجراء -7
ج. تبرير تسلسل الدروس  

 .والنشاطات
يتضمن المحتوى انشطة متسلسلة منطقيا او  -1

 استراتيجيا
3 3 3 3 2 3 3 3 

 1 2 2 1 1 1 1 1 يقدم مبرر لتسلسل انشطة المحتوى  -2
. أخذ أفكار الطلبة 2

 بعين االعتبار
 
 

أ. االهتمام بالمعرفة والمهارات 
 السابقة.

ينبه محتوى الكتاب المعلم بشكل مباشر الى  -1
 المتطلبات السابقة

1 3 1 1 1 2 2 2 

مجال يذكر الطالب بما درسه سابقا فى  -2
 الموضوع الذى يتناوله

2 2 1 1 2 1 2 2 
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 2و 1و
 

 5و 4و 3و
يثير تفكير الطالب عن طريق طرح اسئلة ذات  -3

 فى بداية كل درس عالقة
2 2 2 2 2 2 2 2 

ب. ينبه المعلمين إلى األفكار 
 الشائعة لدى الطلبة.

 3 3 3 2 3 3 3 3 يطرح اسئلة تتحدى افكار الطلبة -1
ن أفكارهم الخاطئة يشجعهم على التمييز بي -2

 واألفكار العلمية الصحيحة
1 1 1 1 1 2 1 2 

يسأل عن المعرفة السابقة حول الموضوع الذى  -3
 سيتم طرحه

1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 يطرح أسئلة تمهيدية عن الموضوع -4

ج. يساعد المعلمين في 
 تحديدأفكار طلبتهم.

بين تنبؤاتهم  يكلف الطالب بعمل مقارنات -1
 حول ظاهرة ما وما يحدث بالفعل

2 2 1 1 1 2 2 2 

يشجع الطالب على التمييز بين األفكار التى  -2
يحملونها واألفكار العلمية الصحيحة وتحديد الفروق 

 بينهم

1 1 1 1 1 2 1 2 

توسيع األفكار الصحيحة الموجودة لديهم  -3
 وتعميقها والبناء عليها

2 2 2 2 2 2 2 3 

د. يعالج األفكار الشائعة لدى 
 .الطلبة

االسئلة والتمرينات الموجودة فى الكتاب تساعد  -1
على التعرف على المفاهيم الخاطئة والعمل على 

2 2 1 1 1 2 2 1 
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 2و 1و
 

 5و 4و 3و
 تغييرها لدى الطلبة

المحتوى يقترح على المعلمين سبر استجابات  -2
 الطلبة االولية عن االسئلة وتفسيرها

2 2 2 2 2 3 2 2 

. دمج الطلبة 3
ومشاركتهم في ظواهر 

 ذات صلة

 2 2 2 1 3 1 3 3 يضم الكتاب ظواهر متنوعة -1 أ. يوفر ظواهر متنوعة.
يقدم الكتاب تفسيرات مقبولة ومدعمة باالدلة  -2

 للظواهر التى يتناولها
3 2 1 3 2 2 2 2 

ر المحتوى يوفر للمعلمين افكار لكيفية اخذ أفكا -3
 الطلبة بعين االعتبار حول هذه الظواهر

2 2 2 2 1 2 2 2 

تقدم الظواهر دعما لألفكار الرئيسية التى  -4
 يتضمنها المحتوى 

3 2 1 2 1 2 2 2 

يراعى الكتاب عند تفسير الظواهر ووصفها  -5
 المستوى العمري للطلبة وطريقة تفكيرهم

3 2 1 3 1 2 2 3 

 3 2 2 1 2 1 3 1 رة بصور توضيحيةيدعم الكتاب الظاه -6
يوفر للطالب خبرات مباشرة من خالل األنشطة  -1 ب. يوفر خبرات حيوية. 

 العلمية واألنشطة االثرائية وقضايا البحث
3 3 3 3 2 3 3 3 

 3 3 1 1 3 3 3 3 يوفر الكتاب عدد من التجارب العملية -2
 يوفر الكتاب مجموعة من الخبرات الغير -3

 مباشرة
2 3 3 3 2 2 2 3 
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 2و 1و
 

 5و 4و 3و
. تطوير األفكار 4

 العلمية واستخدامها
أ. يقدم المصطلحات بطريقة 

 ذات معنى.
يوظف الكتاب المصطلحات العلمية لتوضيح  -1

 المحتوى 
2 2 2 3 2 2 2 3 

يربط المصطلحات باالنشطة والخبرات الواردة  -2
 فى الكتاب

3 3 3 3 3 3 3 3 

العلمية فى تطبيقات  يوظف المصطلحات -3
 عملية وظواهر طبيعية

3 3 1 3 2 3 2 3 

 3 3 3 2 3 3 3 3 عرض الكتاب االفكار بوضوح وعمق وتسلسل -1 ب. يمثل األفكار بفاعلية.
يمثل االفكار بصورة واضحة ودقيقة وسهلة  -2

 الفهم
3 3 2 2 2 3 2 3 

ب بطريقة تعكس يعرض موضوعات الكتا -1 ج. يبرز استخدام المعرفة.
 التوجهات الحديثة فى تدريس الكيمياء

3 3 3 3 3 3 3 3 

يوجد دليل للمعلم يجيب على أسئلة الكتاب أو  -2
 يرشد المعلم لتوظيف المعرفة الواردة فيه

1 1 1 1 1 1 1 1 

يوفر الكتاب امكانية استخدام المعرفة فى  -1 د. يوفر تطبيقات عملية. 
 مواقف حياتية جديدة

1 1 2 1 2 2 3 3 

يدرب الطلبة على اداء المهارات العلمية  -2
 المختلفة وبخاصة المخبرية

3 3 3 3 1 1 2 3 

 1 1 1 1 1 1 1 1 يقدم تغذية راجعه للطالب بعد اداء التدريب -3
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 2و 1و
 

 5و 4و 3و
. تشجع الطلبة 5

على التفكير في 
، والخبرات، الظواهر
 والمعرفة

أ. يشجع الطلبة على شرح 
 .أفكارهم

 3 3 3 3 3 3 3 3 يشجع الطلبة على التعبير عن افكارهم -1
 3 3 3 3 3 3 3 3 يشجع الطلبة على توضيح افكارهم وتبريرها -2
يشجع الطلبة على تمثيل افكارهم ) كتابة  -3

 تمثيل بيانى...(–تعليق –وصف  -تقارير
2 2 2 2 2 2 2 2 

ب. يوجه تفسيرات الطلبة  
 وتبريراتهم.

يتضمن الكتاب اسئلة ومهمات ذات صلة  -1
 بخبرات الطلبة

2 2 2 2 1 2 2 2 

يساعد الطلبة على ربط ما يدرسونه فى الكتاب  -2
 بواقع حياتهم

1 1 2 1 2 2 2 3 

يحفز الطالب على التفكير فيما يتعلموه بربط  -3
 افكارهم الخاصة باالفكار العلمية الحديثة

2 2 2 2 1 2 2 3 

ع الطلبة على التفكير ج. يشج
 فيما تعلموه.

 2 2 2 1 1 1 1 2 يشجع الطالب على مراقبة كيفية تغيير افكارهم -1
يمنح الطلبة فرص حقيقية للتأمل فيما تعلموه  -2

 ومراجعته وتعديله
2 1 1 1 2 3 2  

 3 3 3 3 3 3 3 3 مع االهداف يتواءم التقويم فى الكتاب -1 أ. يوائم التقويم مع األهداف. . تقويم تعلم الطلبة6
 3 3 3 3 3 3 3 3 يوظف الكتاب انواع التقويم المختلفة -2

ب. يستخدم االختبارات لقياس 
 الفهم.

تركز اسئلة الكتاب سواء التكوينية او الختامية  -1
 على فهم االفكار الرئيسية والفرعية

3 3 3 3 3 3 3 3 

 3 3 2 1 2 2 2 2ر الطلبة تتوفر اسئلة عديدة تتحدى تفكي -2
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 2و 1و
 

 5و 4و 3و
 وفهمهم

ج. يستخدم التقويم لتطوير 
 التدريس

 3 3 3 3 3 3 3 3 يعرض الكتاب أشكال متنوعة من التقويم -1
يولى الكتاب اهتمام بتقويم الجانب العملى  -2

 ومهارات ورسومات وتفسير الجداول
1 1 1 1 1 1 1 1 

. تعزيز ودعم بيئة 7
 التعلم

يشير الكتاب الى وجود مواد مساعدة كدليل  -1 لمحتوي التعلم اأ. يوفر دعم
 لالنشطة أو كتب اثرائية

2 1 1 1 1 1 1 1 

يعرض موضوعات الكتاب بطريقة تسهل على  -2
المعلم تبسيط وتوضيح المعلومة للطالب لتساعده على 

 استيعابها

2 2 2 2 2 2 2 2 

ب. يشجع على التساؤل 
 .عوالفضول وحب االستطال

يشجع الطلبة على طرح االسئلة والبحث عن  -1
 اجاباتها 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 2 2 2 2 2 2 2 2 يساعد الطلبة على الوصف والتعليق وكتابة التقارير  -2
يساهم فى تعميق روح المساواة بين فئات المجتمع)ال  1 ج. يوفر الدعم لجميع الطلبة. 

 يميز بين الذكور واالناث( 
3 3 3 3 3 3 3 3 

يوضح الكتاب مساهمة النساء فى التقدم العلمي -2
 ويظهرهن كنماذج يحتذى بها

1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 يحفز مشاركة االهل فى عملية التعلم -3
يعرض انشطة تلبى حاجات ذوى االحتياجات  -4

 الخاصة
2 1 1 1 1 1 1 1 
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 (AAAS)اء للصف الحادي عشر الفصل األول في فلسطين وفقا لمعايير االتحاد األمريكي لتقدم العلوم (: تحليل كتاب الكيمي4ملحق رقم )

 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 4و 3و 2و 1و
  2ف 1ف 1ف 1ف

تحليل 
 المحتوى 

. التوافــق بين األفكار 
الرئيسية )األهداف( 

والمحتوى 
(Alignment) 

أ. توافق المحتوى المعرفي مع 
 األهداف.

 3 3 3 3 3 يقدم الكتاب معلومات كافية تتعلق بكل هدف فى الكتاب-1
 3 3 3 3 3 تسلسل المعلومات المتعلقة بكل هدف -2
 3 3 3 3 3 تتوسع المعلومات بشكل تدريجى مناسب -3
 3 3 3 3 3 ابها وليس تكراره اذا تم العودة الى الفكرة مرة اخرى يتم التوسع -4
 3 3 3 3 3 يخلو الكتاب من الحشو واالفكار غير الضرورية -5

ب. توافق الخبرات والنشاطات  
 مع األهداف.

 3 3 3 3 2 توفر خبرات ونشاطات مناسبة لالفكار الرئيسية بوجه عام -1
 3 3 3 2 3 يبدأ بمقدمة بسيطة عن الموضوع -2
الب فرصة ليستقصى عن طريق تكليفه بالقيام بنشاط يعطى الط -3

 ذى صلة
3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 طرح اسئلة متعلقة بالنشاط -4
 2 2 2 2 2 ختم الدرس بنشاط اثرائي -5

 

ج. توافق األشكال والرسومات  
 والتمثيالت مع األهداف.

 3 3 3 3 3 يوفر اشكاال ورسومات وتمثيالت كافية -1
 3 3 3 3 3 بط الرسومات واالشكال والتمثيالت االهدافترت -2

. بناء قضية 
(Building a Case 

 3 3 3 3 2 تقديم ادلة كافية تؤيد صحة االفكار الرئيسية -1 أ. توفير حجج قائمة على الدليل.
 3 3 2 2 2 يعرض أمثلة واقعية من الحياة بشكل كاف -2
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 4و 3و 2و 1و
  2ف 1ف 1ف 1ف

 3 3 3 3 3 ض االفكار بطريقة متدرجة فى الصعوبةعر  -1 ب. وضوح األفكار وتسلسلها.
 3 3 3 1 2 تقديم تعريفات للمفاهيم الرئيسية فى المحتوى  -2
 3 3 2 3 2 توضيح االفكار الجديدة -3

. التماسك بين 3
 Coherenceاألفكار)

أ. إبراز الروابط بين األفكار 
وبينها وبين المتطلبات ، الرئيسية
 ر ذات الصلةواألفكا، السابقة

 3 3 3 3 3 يعرض االفكار فى الكتاب بطريقة تبرز بنية المادة وترابطها -1
 3 3 2 2 2 يعرض جداول تقارن فيما بين االفكار -2
 3 3 3 3 3 يعرض اعمدة وصناديق توضيحية جانبية -3
 3 3 2 3 2 يربط بين الخبرات واالنشطة التى قدمت لتوضيح االفكار -4

ما وراء الثقافة . 4
 Beyondالعلمية )
Literacy) 

أ. وجود معلومات تزيد على 
 المطلوب لتحقيق الهدف

 3 3 3 3 3 التزام المحتوى باالهداف -1

 3 3 3 3 3 مصطلحات الكتاب سهلة -2  
 3 2 2 3 3 النشاطات التى يعرضها مألوفة ومعروفة للطالب -3
 3 3 3 3 3 يطلق العنان لفكر الطالب -4

 Accuracy. الدقة )
 

أ. توافر الدقة العلمية وعدم توليد 
 مفاهيم خطأ عند الطلبة.

يقدم المعلومات واالشكال والرسومات بصورة تتصف بالدقة  -1
 والشمول

3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 ال يتضمن اخطاء علمية -2
 3 3 3 2 2 يقدم معلومات واضحة ومساندة للمجتوى  -3
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 4و 3و 2و 1و
  2ف 1ف 1ف 1ف

 ظهر اهتمام بالمفاهيم الخاطئة عند الطلبة سواء من حيث التذكيري -4
 بها او معالجتها

1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 يساعد على تكوين مفاهيم خاطئة عند الطالب -5
 3 2 2 2 2 محتوى الكتاب يواكب التقدم العلمى -6

دعم الكتاب 
لعملية 
 التدريس

إثارة الحس  .3
 بالهدف

 

 3 3 3 3 3 يعرض مسائل متنوعة وشاملة وبأفكار مختلفة -1  .دةأ. توصيل هدف الوح
 3 3 3 3 3 يوجد توافق بين المسائل والتمثيالت واالفكار الموجودة فيه -2
 3 3 3 3 3 يزيد من دافعية الطالب للتعلممن خالل تعدد صيغ االسئلة -3
 3 3 3 3 3 يختم كل فصل بأسئلة تقويمية -4
 1 1 1 1 1 مراجعه لما تم طرحه خالل الفصل او الوحدة فى نهايتهما يقدم -5

ب. توصيل هدف الدرس أو 
 .النشاط

 1 1 1 1 1 يقدم دعما للمعلم لتوصيل اهداف النشاطات -1
 2 2 2 2 2 يعطى فرصة للطلبة ليفكروا فيما تعلموه او ما يجب ان يتعلموه -2
التجارب كالمهام الموكولة الى يقدم الكتاب انشطة اخرى غير -3

 الطالب بالبحث عن اهمية مادة معينة
1 1 2 2 3 

 3 2 2 2 2 يساعد الطالب على كتابة تقرير حول موضوع ما -4
 3 2 1 1 1 يمكن الطالب من اقتراح حلول بناءة لمشكلة ما -5
يدرب الطالب على ممارسة بعض عمليات العلم واتقان عملية -6

 البحث
2 3 2 3 3 
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 4و 3و 2و 1و
  2ف 1ف 1ف 1ف

 3 3 3 3 3 يعرض تجارب قابلة للتحقق واالجراء -7
ج. تبرير تسلسل الدروس  

 .والنشاطات
 3 3 3 3 3 يتضمن المحتوى انشطة متسلسلة منطقيا او استراتيجيا -1
 1 1 1 1 1 يقدم مبرر لتسلسل انشطة المحتوى  -2

. أخذ أفكار الطلبة 2
 بعين االعتبار

 
 

بالمعرفة والمهارات  أ. االهتمام
 السابقة.

 1 2 2 2 2 ينبه محتوى الكتاب المعلم بشكل مباشر الى المتطلبات السابقة -1
 2 2 2 3 2 يذكر الطالب بما درسه سابقا فى مجال الموضوع الذى يتناوله -2
فى بداية كل  يثير تفكير الطالب عن طريق طرح اسئلة ذات عالقة -3

 درس
2 3 2 2 3 

. ينبه المعلمين إلى األفكار ب
 الشائعة لدى الطلبة.

 3 2 2 1 1 يطرح اسئلة تتحدى افكار الطلبة -1
يشجعهم على التمييز بين أفكارهم الخاطئة واألفكار العلمية  -2

 الصحيحة
1 1 1 1 2 

 1 1 1 2 1 يسأل عن المعرفة السابقة حول الموضوع الذى سيتم طرحه -3
 3 2 2 2 2 ة تمهيدية عن الموضوعيطرح أسئل -4

ج. يساعد المعلمين في 
 تحديدأفكار طلبتهم.

يكلف الطالب بعمل مقارنات بين تنبؤاتهم حول ظاهرة ما وما  -1
 يحدث بالفعل

1 1 1 1 1 

يشجع الطالب على التمييز بين األفكار التى يحملونها واألفكار  -2
 العلمية الصحيحة وتحديد الفروق بينهم

2 2 2 2 3 
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 4و 3و 2و 1و
  2ف 1ف 1ف 1ف

 2 3 2 2 2 توسيع األفكار الصحيحة الموجودة لديهم وتعميقها والبناء عليها -3
د. يعالج األفكار الشائعة لدى 

 .الطلبة
االسئلة والتمرينات الموجودة فى الكتاب تساعد على التعرف على  -1

 المفاهيم الخاطئة والعمل على تغييرها لدى الطلبة
2 2 2 2 3 

حتوى يقترح على المعلمين سبر استجابات الطلبة االولية عن الم -2
 االسئلة وتفسيرها

1 1 1 1 1 

. دمج الطلبة 3
ومشاركتهم في ظواهر 

 ذات صلة

 3 3 2 2 2 يضم الكتاب ظواهر متنوعة -1 أ. يوفر ظواهر متنوعة.
 3 2 2 2 2 لهايقدم الكتاب تفسيرات مقبولة ومدعمة باالدلة للظواهر التى يتناو  -2
المحتوى يوفر للمعلمين افكار لكيفية اخذ أفكار الطلبة بعين  -3

 االعتبار حول هذه الظواهر
2 2 2 3 3 

 3 3 2 2 3 تقدم الظواهر دعما لألفكار الرئيسية التى يتضمنها المحتوى  -4
يراعى الكتاب عند تفسير الظواهر ووصفها المستوى العمري للطلبة  -5

 فكيرهموطريقة ت
2 2 2 3 3 

 3 3 3 2 2 يدعم الكتاب الظاهرة بصور توضيحية -6
يوفر للطالب خبرات مباشرة من خالل األنشطة العلمية واألنشطة  -1 ب. يوفر خبرات حيوية. 

 االثرائية وقضايا البحث
3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 يوفر الكتاب عدد من التجارب العملية -2



122 
 

 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 4و 3و 2و 1و
  2ف 1ف 1ف 1ف

 3 3 2 2 2 مجموعة من الخبرات الغير مباشرةيوفر الكتاب  -3

. تطوير األفكار 4
 العلمية واستخدامها

أ. يقدم المصطلحات بطريقة ذات 
 معنى.

 3 3 3 2 3 يوظف الكتاب المصطلحات العلمية لتوضيح المحتوى  -1
 3 3 3 2 3 يربط المصطلحات باالنشطة والخبرات الواردة فى الكتاب -2
 3 3 2 2 3 طلحات العلمية فى تطبيقات عملية وظواهر طبيعيةيوظف المص -3

 3 3 2 2 2 عرض الكتاب االفكار بوضوح وعمق وتسلسل -1 ب. يمثل األفكار بفاعلية.
 3 3 2 2 2 يمثل االفكار بصورة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم -2

التوجهات الحديثة فى  يعرض موضوعات الكتاب بطريقة تعكس -1 ج. يبرز استخدام المعرفة.
 تدريس الكيمياء

3 3 3 3 3 

 يوجد دليل للمعلم يجيب على أسئلة الكتاب أو يرشد المعلم لتوظيف -2
 المعرفة الواردة فيه

1 1 1 1 1 

 3 2 1 1 1 يوفر الكتاب امكانية استخدام المعرفة فى مواقف حياتية جديدة -1 د. يوفر تطبيقات عملية. 
لبة على اداء المهارات العلمية المختلفة وبخاصة يدرب الط -2

 المخبرية
3 3 3 3 3 

 2 1 1 1 1 يقدم تغذية راجعه للطالب بعد اداء التدريب -3
. تشجع الطلبة على 5

، التفكير في الظواهر
أ. يشجع الطلبة على شرح 

 أفكارهم.
 3 2 2 2 2 يشجع الطلبة على التعبير عن افكارهم -1
 3 2 2 2 2 يشجع الطلبة على توضيح افكارهم وتبريرها -2
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 4و 3و 2و 1و
  2ف 1ف 1ف 1ف

تعليق –وصف  -يشجع الطلبة على تمثيل افكارهم ) كتابة تقارير -3 والمعرفة، والخبرات
 تمثيل بيانى...(–

3 3 3 3 3 

ب. يوجه تفسيرات الطلبة  
 وتبريراتهم.

 3 3 2 2 2 يتضمن الكتاب اسئلة ومهمات ذات صلة بخبرات الطلبة -1
 3 3 2 3 3 يساعد الطلبة على ربط ما يدرسونه فى الكتاب بواقع حياتهم -2
يحفز الطالب على التفكير فيما يتعلموه بربط افكارهم الخاصة  -3

 باالفكار العلمية الحديثة
2 2 2 2 2 

ج. يشجع الطلبة على التفكير 
 فيما تعلموه.

 2 2 2 2 2 يشجع الطالب على مراقبة كيفية تغيير افكارهم -1
 1 1 1 1 1 يمنح الطلبة فرص حقيقية للتأمل فيما تعلموه ومراجعته وتعديله -2

 3 3 3 3 3 يتواءم التقويم فى الكتاب مع االهداف -1 أ. يوائم التقويم مع األهداف. . تقويم تعلم الطلبة6
 3 3 3 3 3 يوظف الكتاب انواع التقويم المختلفة -2

ختبارات لقياس ب. يستخدم اال
 الفهم.

 تركز اسئلة الكتاب سواء التكوينية او الختامية على فهم االفكار -1
 الرئيسية والفرعية

3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 تتوفر اسئلة عديدة تتحدى تفكير الطلبة وفهمهم -2
ج. يستخدم التقويم لتطوير 

 التدريس
 3 3 3 3 3 يعرض الكتاب أشكال متنوعة من التقويم -1
يولى الكتاب اهتمام بتقويم الجانب العملى ومهارات ورسومات  -2

 وتفسير الجداول
1 1 1 1 2 
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 4و 3و 2و 1و
  2ف 1ف 1ف 1ف

. تعزيز ودعم بيئة 7
 التعلم

يشير الكتاب الى وجود مواد مساعدة كدليل لالنشطة أو كتب  -1 لمحتوي التعلم أ. يوفر دعما
 اثرائية

1 1 1 1 1 

سهل على المعلم تبسيط يعرض موضوعات الكتاب بطريقة ت -2
 وتوضيح المعلومة للطالب لتساعده على استيعابها

2 2 2 3 3 

ب. يشجع على التساؤل 
 .والفضول وحب االستطالع

 3 2 2 2 2 يشجع الطلبة على طرح االسئلة والبحث عن اجاباتها  -1
 3 3 2 3 2 يساعد الطلبة على الوصف والتعليق وكتابة التقارير  -2

يساهم فى تعميق روح المساواة بين فئات المجتمع)ال يميز بين  1 وفر الدعم لجميع الطلبة.ج. ي 
 الذكور واالناث( 

3 3 3 3 3 

يوضح الكتاب مساهمة النساء فى التقدم العلمي ويظهرهن كنماذج  -2
 يحتذى بها

1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 يحفز مشاركة االهل فى عملية التعلم -3
 1 1 1 1 1 ض انشطة تلبى حاجات ذوى االحتياجات الخاصةيعر  -4
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 (AAAS)(: تحليل كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر الفصل الثاني في فلسطين وفقا لمعايير االتحاد األمريكي لتقدم العلوم 5ملحق رقم )

 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 7و 6و 5و
  2ف 1ف 2ف 1ف

تحليل 
 المحتوى 

. التوافــق بين األفكار 
الرئيسية )األهداف( 

والمحتوى 
(Alignment) 

أ. توافق المحتوى المعرفي مع 
 األهداف.

 3 3 3 3 3 يقدم الكتاب معلومات كافية تتعلق بكل هدف فى الكتاب-1
 3 3 3 3 3 تسلسل المعلومات المتعلقة بكل هدف -2
 3 3 3 3 3 ومات بشكل تدريجى مناسبتتوسع المعل -3
 3 3 3 3 3 ارهااذا تم العودة الى الفكرة مرة اخرى يتم التوسع بها وليس تكر  -4
 3 3 3 3 3 يخلو الكتاب من الحشو واالفكار غير الضرورية -5

ب. توافق الخبرات والنشاطات مع  
 األهداف.

 3 3 3 3 3 سية بوجه عامتوفر خبرات ونشاطات مناسبة لالفكار الرئي -1
 3 3 3 3 3 يبدأ بمقدمة بسيطة عن الموضوع -2
يعطى الطالب فرصة ليستقصى عن طريق تكليفه بالقيام  -3

 بنشاط ذى صلة
3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 طرح اسئلة متعلقة بالنشاط -4
 2 2 2 1 2 ختم الدرس بنشاط اثرائي -5

 

ات ج. توافق األشكال والرسوم 
 والتمثيالت مع األهداف.

 3 3 3 3 3 يوفر اشكاال ورسومات وتمثيالت كافية -1
 3 3 3 3 3 ترتبط الرسومات واالشكال والتمثيالت االهداف -2

. بناء قضية 
(Building a Case 

 3 3 3 3 3 تقديم ادلة كافية تؤيد صحة االفكار الرئيسية -1 أ. توفير حجج قائمة على الدليل.
 3 3 1 2 3 يعرض أمثلة واقعية من الحياة بشكل كاف -2
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 7و 6و 5و
  2ف 1ف 2ف 1ف

 3 3 3 3 3 عرض االفكار بطريقة متدرجة فى الصعوبة -1 ب. وضوح األفكار وتسلسلها.
 3 3 3 3 3 تقديم تعريفات للمفاهيم الرئيسية فى المحتوى  -2
 3 3 3 3 3 توضيح االفكار الجديدة -3

. التماسك بين 3
 Coherenceاألفكار)

أ. إبراز الروابط بين األفكار 
وبينها وبين المتطلبات ، الرئيسية
 واألفكار ذات الصلة، السابقة

 3 3 3 3 3 يعرض االفكار فى الكتاب بطريقة تبرز بنية المادة وترابطها -1
 3 3 3 3 3 يعرض جداول تقارن فيما بين االفكار -2
 3 3 3 3 3 يعرض اعمدة وصناديق توضيحية جانبية -3
 3 3 3 3 3 يربط بين الخبرات واالنشطة التى قدمت لتوضيح االفكار -4

. ما وراء الثقافة 4
 Beyondالعلمية )
Literacy) 

أ. وجود معلومات تزيد على 
 المطلوب لتحقيق الهدف

 3 3 3 3 3 التزام المحتوى باالهداف -1

 3 3 3 3 3 مصطلحات الكتاب سهلة -2  
 3 3 3 2 2 شاطات التى يعرضها مألوفة ومعروفة للطالبالن -3
 3 3 3 3 3 يطلق العنان لفكر الطالب -4

 Accuracy. الدقة )
 

أ. توافر الدقة العلمية وعدم توليد 
 مفاهيم خطأ عند الطلبة.

يقدم المعلومات واالشكال والرسومات بصورة تتصف بالدقة  -1
 والشمول

3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 ن اخطاء علميةال يتضم -2
 3 3 3 3 3 يقدم معلومات واضحة ومساندة للمجتوى  -3
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 7و 6و 5و
  2ف 1ف 2ف 1ف

يظهر اهتمام بالمفاهيم الخاطئة عند الطلبة سواء من حيث  -4
 التذكير بها او معالجتها

1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 يساعد على تكوين مفاهيم خاطئة عند الطالب -5
 3 3 1 2 2 قدم العلمىمحتوى الكتاب يواكب الت -6

دعم الكتاب 
لعملية 
 التدريس

 إثارة الحس بالهدف .4
 

 3 3 3 3 3 يعرض مسائل متنوعة وشاملة وبأفكار مختلفة -1  .أ. توصيل هدف الوحدة
 3 3 3 3 3 يوجد توافق بين المسائل والتمثيالت واالفكار الموجودة فيه -2
 3 3 3 2 2 ل تعدد صيغ االسئلةيزيد من دافعية الطالب للتعلم من خال -3
 3 3 3 3 3 يختم كل فصل بأسئلة تقويمية -4
 1 1 1 1 1 يقدم مراجعه لما تم طرحه خالل الفصل او الوحدة فى نهايتهما -5

ب. توصيل هدف الدرس أو 
 .النشاط

 3 3 2 1 1 يقدم دعما للمعلم لتوصيل اهداف النشاطات -1
 3 2 2 2 2 ليفكروا فيما تعلموه او ما يجب ان يتعلموه يعطى فرصة للطلبة -2
 يقدم الكتاب انشطة اخرى غير التجارب كالمهام الموكولة الى الطالب-3

 بالبحث عن اهمية مادة معينة
2 1 2 3 2 

 2 2 2 1 1 يساعد الطالب على كتابة تقرير حول موضوع ما -4
 2 2 2 1 1 لمشكلة ما يمكن الطالب من اقتراح حلول بناءة -5
 3 3 2 2 2 يدرب الطالب على ممارسة بعض عمليات العلم واتقان عملية البحث-6
 3 1 2 3 3 يعرض تجارب قابلة للتحقق واالجراء -7
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 التقدير

 7و 6و 5و
  2ف 1ف 2ف 1ف

ج. تبرير تسلسل الدروس  
 .والنشاطات

 3 3 3 3 3 يتضمن المحتوى انشطة متسلسلة منطقيا او استراتيجيا -1
 1 1 1 1 1 مبرر لتسلسل انشطة المحتوى يقدم  -2

. أخذ أفكار الطلبة 2
 بعين االعتبار

 
 

أ. االهتمام بالمعرفة والمهارات 
 السابقة.

 2 2 2 2 2 ينبه محتوى الكتاب المعلم بشكل مباشر الى المتطلبات السابقة -1
 3 3 3 3 3 يذكر الطالب بما درسه سابقا فى مجال الموضوع الذى يتناوله -2
يثير تفكير الطالب عن طريق طرح اسئلة ذات عالقة فى بداية  -3

 كل درس
2 1 2 2 2 

ب. ينبه المعلمين إلى األفكار 
 الشائعة لدى الطلبة.

 3 3 2 1 2 يطرح اسئلة تتحدى افكار الطلبة -1
يشجعهم على التمييز بين أفكارهم الخاطئة واألفكار العلمية  -2

 الصحيحة
1 1 2 2 2 

 3 3 2 2 2 يسأل عن المعرفة السابقة حول الموضوع الذى سيتم طرحه -3
 2 2 2 2 2 يطرح أسئلة تمهيدية عن الموضوع -4

ج. يساعد المعلمين في تحديدأفكار 
 طلبتهم.

يكلف الطالب بعمل مقارنات بين تنبؤاتهم حول ظاهرة ما وما  -1
 يحدث بالفعل

1 1 1 2 3 

ب على التمييز بين األفكار التى يحملونها يشجع الطال -2
 واألفكار العلمية الصحيحة وتحديد الفروق بينهم

1 1 1 2 2 

 3 3 3 2 2 توسيع األفكار الصحيحة الموجودة لديهم وتعميقها والبناء عليها -3
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 المؤشرات المعيار الفرعي المعيار الرئيس المجموعة
 التقدير

 7و 6و 5و
  2ف 1ف 2ف 1ف

د. يعالج األفكار الشائعة لدى 
 .الطلبة

عد على التعرف االسئلة والتمرينات الموجودة فى الكتاب تسا -1
 على المفاهيم الخاطئة والعمل على تغييرها لدى الطلبة

1 1 1 1 2 

المحتوى يقترح على المعلمين سبر استجابات الطلبة االولية  -2
 عن االسئلة وتفسيرها

1 1 1 1 2 

. دمج الطلبة 3
ومشاركتهم في ظواهر 

 ذات صلة

 3 2 1 2 2 عةيضم الكتاب ظواهر متنو  -1 أ. يوفر ظواهر متنوعة.
يقدم الكتاب تفسيرات مقبولة ومدعمة باالدلة للظواهر التى  -2

 يتناولها
2 2 2 2 3 

المحتوى يوفر للمعلمين افكار لكيفية اخذ أفكار الطلبة بعين  -3
 االعتبار حول هذه الظواهر

2 2 1 2 3 

 3 2 1 3 3 تقدم الظواهر دعما لألفكار الرئيسية التى يتضمنها المحتوى  -4
يراعى الكتاب عند تفسير الظواهر ووصفها المستوى العمري  -5

 للطلبة وطريقة تفكيرهم
3 3 1 2 3 

 3 1 1 2 1 يدعم الكتاب الظاهرة بصور توضيحية -6
يوفر للطالب خبرات مباشرة من خالل األنشطة العلمية  -1 ب. يوفر خبرات حيوية. 

 بحثواألنشطة االثرائية وقضايا ال
3 1 2 3 3 

 3 1 1 3 3 يوفر الكتاب عدد من التجارب العملية -2
 2 2 2 2 2 يوفر الكتاب مجموعة من الخبرات الغير مباشرة -3
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 التقدير

 7و 6و 5و
  2ف 1ف 2ف 1ف

. تطوير األفكار 4
 العلمية واستخدامها

أ. يقدم المصطلحات بطريقة ذات 
 معنى.

 3 3 2 3 3 يوظف الكتاب المصطلحات العلمية لتوضيح المحتوى  -1
 3 3 3 3 3 يربط المصطلحات باالنشطة والخبرات الواردة فى الكتاب -2
يوظف المصطلحات العلمية فى تطبيقات عملية وظواهر  -3

 طبيعية
2 3 2 3 3 

 3 3 3 3 3 عرض الكتاب االفكار بوضوح وعمق وتسلسل -1 ب. يمثل األفكار بفاعلية.
 3 3 3 3 3 وسهلة الفهم يمثل االفكار بصورة واضحة ودقيقة -2

يعرض موضوعات الكتاب بطريقة تعكس التوجهات الحديثة  -1 ج. يبرز استخدام المعرفة.
 فى تدريس الكيمياء

3 3 3 3 3 

يوجد دليل للمعلم يجيب على أسئلة الكتاب أو يرشد المعلم  -2
 لتوظيف المعرفة الواردة فيه

1 1 1 1 1 

 3 3 2 3 2 يوفر الكتاب امكانية استخدام المعرفة فى مواقف حياتية جديدة -1 د. يوفر تطبيقات عملية. 
يدرب الطلبة على اداء المهارات العلمية المختلفة وبخاصة  -2

 المخبرية
3 3 1 1 3 

 2 3 3 3 1 يقدم تغذية راجعه للطالب بعد اداء التدريب -3
. تشجع الطلبة على 5

التفكير في الظواهر، 
 ت، والمعرفةوالخبرا

 2 2 2 2 2 يشجع الطلبة على التعبير عن افكارهم -1 أ. يشجع الطلبة على شرح أفكارهم.
 2 2 2 3 2 يشجع الطلبة على توضيح افكارهم وتبريرها -2
 2 2 2 2 2–وصف  -يشجع الطلبة على تمثيل افكارهم ) كتابة تقارير -3
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 التقدير

 7و 6و 5و
  2ف 1ف 2ف 1ف

 تمثيل بيانى...(–تعليق 
ت الطلبة ب. يوجه تفسيرا 

 وتبريراتهم.
 3 2 2 2 2 يتضمن الكتاب اسئلة ومهمات ذات صلة بخبرات الطلبة -1
 3 3 1 2 2 يساعد الطلبة على ربط ما يدرسونه فى الكتاب بواقع حياتهم -2
يحفز الطالب على التفكير فيما يتعلموه بربط افكارهم الخاصة  -3

 باالفكار العلمية الحديثة
1 1 2 2 2 

ج. يشجع الطلبة على التفكير فيما 
 تعلموه.

 2 2 2 1 2 يشجع الطالب على مراقبة كيفية تغيير افكارهم -1
 2 2 2 2 2 هيمنح الطلبة فرص حقيقية للتأمل فيما تعلموه ومراجعته وتعديل -2

 3 3 3 3 3 الهدافيتواءم التقويم فى الكتاب مع ا -1 أ. يوائم التقويم مع األهداف. . تقويم تعلم الطلبة6
 3 3 3 3 3 يوظف الكتاب انواع التقويم المختلفة -2

ب. يستخدم االختبارات لقياس 
 الفهم.

تركز اسئلة الكتاب سواء التكوينية او الختامية على فهم  -1
 االفكار الرئيسية والفرعية

3 3 3 3 3 

 3 3 2 2 2 تتوفر اسئلة عديدة تتحدى تفكير الطلبة وفهمهم -2
 3 3 3 3 3 يعرض الكتاب أشكال متنوعة من التقويم -1 ج. يستخدم التقويم لتطوير التدريس

يولى الكتاب اهتمام بتقويم الجانب العملى ومهارات ورسومات  -2
 وتفسير الجداول

1 1 2 2 2 

. تعزيز ودعم بيئة 7
 التعلم

واد مساعدة كدليل لالنشطة أو كتب يشير الكتاب الى وجود م -1 أ. يوفر دعما لمحتوي التعلم
 اثرائية

1 1 1 1 1 
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  2ف 1ف 2ف 1ف

يعرض موضوعات الكتاب بطريقة تسهل على المعلم تبسيط  -2
 وتوضيح المعلومة للطالب لتساعده على استيعابها

     

ب. يشجع على التساؤل والفضول 
 .وحب االستطالع

 2 1 1 1 1 يشجع الطلبة على طرح االسئلة والبحث عن اجاباتها  -1
 2 2 2 1 2 يساعد الطلبة على الوصف والتعليق وكتابة التقارير  -2

يساهم فى تعميق روح المساواة بين فئات المجتمع)ال يميز بين  1 ج. يوفر الدعم لجميع الطلبة. 
 الذكور واالناث( 

3 3 3 3 3 

يوضح الكتاب مساهمة النساء فى التقدم العلمي ويظهرهن -2
 تذى بهاكنماذج يح

1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 يحفز مشاركة االهل فى عملية التعلم -3
 1 1 1 1 1 يعرض انشطة تلبى حاجات ذوى االحتياجات الخاصة -4

 
 


