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  العالمية ومن وجهة نظر المعلمين ومدى معرفتهم بالمعايير

  إعداد
  البطةهبة عاصم شفيق 

  إشراف
  علم الدين الخطيب. د .أ

  الملخص

سـرائيلي للصـف   واإل هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة محتوى كتابي العلوم الفلسطيني

، من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية )2014-2013(السادس المقررة في العام الدراسي 

  :اآلتي ووزارة المعارف اإلسرائيلية، حيث تمت المقارنة على النحو

مقارنة مدى توافر المعايير العالمية للمحتوى العلوم بمشروع المعايير القومية للتربية العلمية  .1

)NSES (   لمجاالت العلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، وعلوم األرض والفضاء بنـاءاَ علـى

  .تحليل المحتوى، في كال الكتابين وإجراء المقارنة بناءاَ على نتائج التحليل

  .ين واإلسرائيليين بهذه المعاييرالفلسطيني مدى معرفة معلمي العلوم للصف السادس مقارنة .2

مقارنة محتوى الكتابين من حيث درجة مناسبة المحتوى العلمي، ودرجة مناسبة األنشـطة   .3

التعليمية، ودرجة جودة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية، للتالميذ وإذا ما كان هنـاك  

  . فروق ذات داللة إحصائية ما بين الكتابين من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس

ذه الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تـم  ولتحقيق الهدف من ه

استخدام ثالث أدوات لجمع بيانات الدراسة من مجتمع الدراسة المكون مـن مجتمـع الكتـاب،    

معلم ومعلمة للصف السادس فـي مـدراس محـافظتي    ) 129(ومجتمع المعلمين، المكون من 

  :وهي ،)قلنسوة ،الطيرة، الطيبة(س مدنمعلم ومعلمة في مدار) 44(، و)قلقيلية، طولكرم(

على هيئة جداول لحساب التكرارات والنسب ) Content Analysis(أداة تحليل المحتوى  .1

  .المئوية لدرجة توافر المعايير العالمية للمحتوى في كتابي العلوم



 م 

إجراء مقابالت على عينة مكونة من عشرة معلمين فلسطينيين، وعشرة معلمين من الداخل،  .2
بحيث وجهت لهم الباحثة أسئلة محددة ُأعدت خصيصاَ لمعرفة مدى معـرفتهم بالمعـايير   

  .العالمية

إعداد استبانة لمعايير المحتوى لمعرفة مناسبة المحتوى العلمي ومناسبة األنشطة التعليمية،  .3
وجودة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية، للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم فـي  

 .في الداخل) الطيرة، الطيبة، قلنسوة(، و معلمي العلوم في مدن )طولكرم ،قلقيلية( محافظتي

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

تفوق الكتاب الفلسطيني على الكتاب اإلسرائيلي لمدى مراعاته لمعايير المحتـوى فـي   
كتاب العلوم اإلسـرائيلي  تفوق ، لصالح الكتاب الفلسطيني%) 17(مجال العلوم الفيزيائية بفارق 

 )%23(على الكتاب الفلسطيني لمدى مراعاته لمعايير المحتوى في مجال علوم الحياة بفـارق  
تفوق الكتاب الفلسطيني على الكتاب اإلسرائيلي لمدى مراعاته  .لصالح كتاب العلوم اإلسرائيلي

   .%)18( للمعايير في مجال علوم األرض والفضاء بفارق

مناسبة المحتوى  لدرجة )α=0,05(داللة إحصائية عند مستوى داللة وجود فروق ذات 

العلمي، ودرجة مناسبة األنشطة التعليمية، ودرجة جودة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية 
تعزى لمتغير السـلطة المشـرفة علـى    للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس 

  .الكتاب، ولصالح الكتاب اإلسرائيلي

النسبة المئوية لمدى معرفة معلمي العلوم الفلسطينيين واإلسرائيليين بالمعايير القوميـة  
  .على الترتيب%) 38(و%) 34(للتربية العلمية للمحتوى منخفضة، حيث بلغت 

بناءاَ على نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بضرورة األخذ بعين االعتبار بمراعاة المعايير 
ب المدرسية، وإجراء دورات تدريبية لمعلمي العلوم حول هذه المعـايير،  العالمية عند تأليف الكت

واستكمال البحث في هذا المجال على صفوف أخرى أو مراحل أخرى وحتى في ضوء معايير 
  .أخرى
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  الفصل األول

  وأهميتها خلفيتها :مشكلة الدراسة

  المقدمة 1:1

؛ حيث كانت أول آية تناال يخفى على أحد أهمية العلم والتعليم، لما له من أهمية في حيا
ـ نزلت من القرآن الكريم على سيدنا محمد  : لىاصلى اهللا عليه وسلم تبدأ بكلمة اقرأ في قوله تع

) ��َ��� �	
�� ������ �ِ���ِ� ْ����ْ�ْـ(َْ)��'&     }2{���َ�� �ْ%ِ$ْ#��"� !ـ	 � ���َـ�ٍ    }1{ �� �� �ِـ��ْ,َ�َ�ِ     }3{�ْـ���ْ +����ـ* 
	� ���ـ� �ـ�}4{   �� ���ـ�
، وبهذا يكون أول ما طلب من الناس أجمعين هو العلم )5-1: سورة العلق()}5{�ْ%ِ$ْ#��"� !�� �َ�� .�-��َـ��  

قبل العبادة، وغيرها من الطاعات، ِلما للعلم من دورٍ رئيس في تَطور األمم، وبناء الحضـارات  
والحـث   ،حيث أن أول كلمة كانت تحث على القراءة والعلم، وهذا خير دليل على أهمية العلـم 

علمي في أصل تكون الجنين الذي ما كان ليكشف عنه إال  عليه، باإلضافة إلى ما بها من إعجاز
بفضل البحوث العلمية التراكمية التي امتدت لفترات زمنية قريبة حتى اكتشـفت هـذه الحقيقـة    

  .العلمية

لها مكونات منها التي بدورها العملية التعليمية هناك ارتباط وثيق بين هذا التقدم العلمي و
في التأثير اإليجابي على مدى كفاءة الـتعلم   المنهاج دوراً رئيسياَالمنهاج الدراسي؛ حيث يشكل 

  :عد بالطريقة الصحيحة من حيثوالتعليم وفاعليتهما إذا ما ُأ

 .البنية العلمية للمادة التعليمية �

 .تنظيم المادة العلمية مع وجود أمثلة وفرص تدريب للمتعلم �

 .مقصودوضوح األهداف المنشودة ومناسبتها للمرحلة والصف ال �

وغيـر مناسـبة    طـأ وما له من أثر سلبي على العملية التعليمية إذا ما ُأعد بطريقـة خ 
فالمنهاج المدرسي هو كافة النشاطات التربوية الصفية والالصفية التي يمر بها  ).2003شحاتة، (

 الطالب، بهدف اكتساب خبرات، لتحقيق األهداف المرغوب فيها، أما المقرر أو الكتاب المدرسي
  ).2006دروزة، (فهو جزء من المنهاج، وهو أحد عناصر المنهاج الدراسي 
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تحظى مناهج العلوم في مختلف المراحل التعليمية، وفي معظم دول العالم بقدر كبير من 

 صـبحت االهتمام والتطوير، والتحديث على النحو الذي يواكب الثورة العلمية والتكنولوجية، إذْ أ

الفرد في بيته ومعمله ومكتبه، فصار لزاماً على المؤسسات التربوية في  التطبيقات العملية ترافق

مجتمعنا المعاصر أن تواكب هذا التطور، وذلك بتبنيها بناء مناهج علوم تراعي هذا الواقع مـن  

أجل تلبية الحاجات األساسية للفرد المتعلم، من حيث تنمية قدراته على التفكير، وفهم الظـواهر  

التعامل مع التطورات المتسارعة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وال يقل  فيدته الطبيعية، ومساع

أهمية عن تلبية حاجات الفرد تلبية احتياجات المجتمع ككل من حيث معالجة المشكالت الناتجـة  

  ).2002أبو سل، (عن هذا التطور والتكيف مع مقتضياتها 

الـذي   Text Bookالمدرسـي  أن المنهاج الدراسي ليس الكتاب ) 2011(ويرى علي 

يشير إلى الشكل التقليدي للكتاب الذي يوزع على الطالب، ويضـم محتـوى أحـد المقـررات     

الدراسية التي تقدم للطالب، فالمنهج الدراسي هو منظومة فرعية من منظومة التعليم وتتضـمن  

يـتم عـن   مجموعة عناصر مترابطة متبادلة، ومتكاملة وظيفياً، تطبق وفق خطة عامة شـاملة  

طريقها تزويد الطالب بمجموعة من الفرص التعليمية التعلمية التي بدورها تحقق النمو الشـامل  

  .المتكامل للمتعلم، وهو الهدف األسمى، والغاية األشمل لمنظومة التعليم

ويعد الكتاب المدرسي من أكثر الوسائل التعليمية فاعلية، وكفاءة في مسـاعدة الطالـب   

حقيق األهداف المنشودة، كما يمثل الكتاب المدرسي أيضاً عنصراً ال غنى عنه في ت والمعلم معاَ

في العملية التعليمية التعلمية، فهو دليل أساسي للمحتوى الدراسي، ولطرق التدريس وعمليـات  

التقييم، وتزداد أهمية الكتاب الدراسي في البالد التي تعتمد في مدارسها بدرجة كبيرة على الكتب 

الموحدة، ونظراً للتوسع في فتح المدارس أصبحت الحاجة إلى الكتاب المدرسي شديدة المدرسية 

  ).2012بحري، (لالعتماد عليه في التدريس 

ويتكون المنهاج الدراسي من مجموعة من العناصر المترابطة فيما بينها ارتباطاً عضوياً 

يؤثر كل منها ويتأثر باآلخر فقد حدأربعة عناصر للمنهاج وهي د:  
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التي يجب تحديدها وصياغتها لتتناسـب مـع احتياجـات الطـالب وقـدراتهم      : األهداف .1

وقد عرف الخطيب الهدف ). 2012بحري، (واهتماماتهم، وحاجة المجتمع من جهة أخرى 

وصف للتغير المتوقع حدوثه في سلوك المتعلم نتيجة تزويده بخبرات تعليمية "التربوي بأنه 

 ).1988الخطيب، " (وتفاعلية مع المواقف التعليمية المحددة

وهو العنصر الثاني من عناصر المنهاج؛ ويشتمل على المعرفة المنهجية المنظمة : المحتوى .2

المتراكمة عبر الزمن من الخبرات اإلنسانية، والخبرات الالمنهجية المكتسبة خالل اليـوم  

مجموعة من الحقائق والمفاهيم والتعميمـات  ، كما يتضمن المحتوى أيضاً )2012بحري، (

المراد تزويد الطلبة بها، ويشتمل المنهاج أيضاً على االتجاهات والقيم المنشود تنميتها لدى 

 ).2011علي، (الطلبة 

وهي التي ينبغي أن يمر بها الطالب داخل المدرسة، أو خارجهـا؛  : نشاطات التعلم والتعليم .3

  ).2011الخوالدة، (حقيق األهداف المرجوة بهدف تسهيل عملية التعلم، وت

أن التقويم يجب أن يكون مرافقا لجميع عناصر المنهاج، ومن  )2006( ترى دروزة: التقويم .4

 .خالله يتم التأكد من مدى تحقق األهداف الموضوعة

نظرة ألهمية الكتاب في العملية التعليمية التعلمية، ما لمادة العلوم من أهمية وما يلعبـه  

اب العلوم من دور رئيسي في تنمية التفكير العلمي والمنطقي لذلك قامت الباحثـة فـي هـذه    كت

الدراسة بمقارنة كتابي العلوم العامة الفلسطيني واإلسرائيلي في ضوء المعايير القومية للتربيـة  

درجة مناسـبة المحتـوى، ودرجـة    (العلمية، ودرجة مناسبة المحتوى العلمي للكتاب من حيث 

) األنشطة التعليمية، ودرجة مناسبة الصور والرسوم والصـور واألشـكال التوضـيحية    مناسبة

للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس األساسي، كذلك مقارنة مدى معرفة معلمي 

العلوم للصف السادس بالمعايير القومية للتربية العلمية، للوقوف على نقاط القوة والضعف فـي  

  . لفلسطيني واالستفادة منه في عملية بناء الكتاب الفلسطيني الحقاًكتاب العلوم ا
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  وأسئلتها مشكلة الدراسة 2:1

مما ال شك فيه أن هناك تفوقاً إسرائيلياً واضحاً في مجال العلوم؛ حيث يمكن مالحظة   

، وعدد براءات االختراع السـنوية،  )(TIMSSهذا التفوق من عدة مؤشرات مثل نتائج امتحان 

والترتيب العالمي للجامعات مما استدعى الوقوف على أسباب هـذا التفـوق، ومنهـا إجـراء     

لما للعلوم من أهمية في الجوانب العلمية . ، ومقارنتها بالكتب العربيةالعلومالدراسات على كتب 

الفلسـطيني   العلـوم  ن كتـابي والعملية على حد سواء والوقوف على بعض االختالفات ما بـي 

لمقارنة بين الكتـابين  لهذا ما دفع الباحثة إلى إجراء هذه الدراسة  .للصف السادس واإلسرائيلي

للوقوف على جوانب القوة والضعف في محتوى كتاب العلوم الفلسطيني فـي ضـوء معـايير    

)NSES ( موضوعاتللمحتوى في )وذلك )لفضاءعلوم الفيزياء، وعلم الحياة، وعلم األرض وا ،

المحتوى العلمي، واألنشطة (في مجاالتبناء على تحليل المحتوى، ومعايير جودة محتوى الكتاب 

في كل من الكتابين للوقوف على أهـم  ) التعليمية، والصور واألشكال والرسومات التوضيحية 

وإجراء  الفروقات واالختالفات في ما بينها، وذلك من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس،

مقابالت مع معلمي العلوم للصف السادس لمعرفة مدى معرفـة معلمـي العلـوم الفلسـطينيين     

  .واإلسرائيليين للصف السادس بالمعايير العالمية

المنهـاج   بنـاء  الكتاب المدرسي وعناصره ال تختلف عـن أسـس   بناء إن أسسحيث 

والكتاب المدرسي من أهم وسائل فكتب العلوم تمثل محتوى منهاج العلوم،  ،وعناصره بوجه عام

الباحثة بمقارنة الكتاب المدرسي لمادة العلـوم   قامتففي هذه الدراسة . المنهاج في تحقيق أهدافه

 للصف السادس األساسي المقرر في كل من فلسطين و إسرائيل في ضـوء المعـايير العالميـة   

)NSES(ومن وجهة  ي كال الكتابين، ومالئمة المحتوى المتضمن ف، بناءاً على تحليل المحتوى

 ،مناسبة األنشطة التعليميـة ، مناسبة المحتوى(في المجاالت نظر معلمي العلوم للصف السادس 

حيث  ،ومدى معرفة معلمي العلوم بهذه المعايير ،)جودة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية

تم اختيار الصف السادس األساسي؛ ألنه يعد من الصفوف االنتقالية من مرحلة إلى أخرى؛ ففي 

فلسطين هو آخر صف في المرحلة األساسية الوسطى حيث تقسم مراحل التعليم األساسي فـي  
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، أما في إسرائيل فهو آخر صف في المرحلة )الدنيا، الوسطى، العليا(فلسطين إلى ثالثة مراحل 

   .بتدائية حيث يتهيأ الطالب لالنتقال للمرحلة اإلعداديةاال

  أسئلة الدراسة

  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن عدد من األسئلة منها

ما مدى مراعاة محتوى كتاب العلوم الفلسطيني للصف السادس األساسي للمعايير العالميـة   .1
)NSES ( للمحتوى في موضوعات)العلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض والفضاء (

 بناءاً على تحليل المحتوى؟ 

ما مدى مراعاة محتوى كتاب العلوم اإلسرائيلي للصف السادس االبتدائي لمعايير العالميـة   .2
)NSES ( للمحتوى في موضوعات)فضاءالعلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض وال (

 بناءاً على تحليل المحتوى ؟

ما أوجه الشبه واالختالف في مدى مراعاة كتابي العلوم الفلسطيني واإلسـرائيلي للصـف    .3
العلـوم الفيزيائيـة، علـوم    (للمحتوى في موضوعات ) NSES(السادس للمعايير العالمية 

 بناءاً على تحليل المحتوى ؟ ) الحياة، علوم األرض والفضاء

واالختالف في درجة مناسبة المحتوى العلمي المتضمن في محتوى كتـابي   ما أوجه الشبه .4
 العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر المعلمين؟

ما أوجه الشبه واالختالف في درجة مناسبة األنشطة التعليمية المتضمنَة في محتوى كتابي  .5
 ر المعلمين؟العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظ

درجة جودة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية المتضمنَة في ما أوجه الشبه واالختالف  .6
 في محتوى كتاب العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي من وجهة نظر المعلمين؟

ما أوجه الشبه واالختالف في مدى معرفة معلمي العلوم الفلسطينيين واإلسرائيليين للصف  .7
 ؟، بناءاً على إجراء مقابالت معهمالعالمية السادس بالمعايير
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  فرضيات الدراسة 3:1

  :أثارت الباحثة الفروض اآلتية الرابع والخامس والسادسلإلجابة على األسئلة 

لدرجة مناسبة المحتوى ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر معلمـي  العلمي المتضمن في كتابي العلوم الفلسطيني 

  .، تعزى لمتغير السلطة المشرفة على الكتابالعلوم للصف السادس

لدرجة مناسبة األنشطة ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
معلمي التعليمية المتضمنة في كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر 

  .، تعزى لمتغير السلطة المشرفة على الكتابالعلوم للصف السادس

لدرجة جودة الرسـوم  ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
والصور واألشكال التوضيحية المتضمنة في كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للتالميـذ  

  .، تعزى لمتغير السلطة المشرفة على الكتابسادسمن وجهة نظر معلمي العلوم للصف ال

  أهمية الدراسة 4:1

قامت الباحثة بتقسيم أهمية الدراسة إلى أهمية عملية ترتبط بالجانب التطبيقـي وأهميـة   
  : علمية نظرية كاآلتي

  )التطبيقية(األهمية العملية 

تصميم كتب العلـوم،  تساعد هذه الدراسة ونتائجها مخططي كتب العلوم ومطوريها في كيفية  .1
  .واختيار المحتوى العلمي الذي ينسجم والتطورات العلمية، والمعايير العالمية

 .للصف السادس األساسيتبرز هذه الدراسة نقاط القوة والضعف في كتاب العلوم الفلسطيني  .2

االستفادة من تجارب اآلخرين في تأليف الكتب المدرسية بشكل عام والصف السادس علـى   .3
صوص، وذلك في مجاالت المحتوى العلمي واألنشطة التعليمية، والصور والرسوم وجه الخ

 .واألشكال التوضيحية
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  )النظرية(األهمية العلمية 

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من الموضوع الذي تتناوله؛ وهو مقارنة محتوى كتب العلوم  .1

وهي تعتبـر مـن أوائـل    ، )NSES(الفلسطينية واإلسرائيلية في ضوء المعايير العالمية 

  .الدراسات في هذا المجال

هذه الدراسة استخدام ثالثة أدوات، هما أداة تحليل المحتوى فـي ضـوء المعـايير    في تم  .2

؛ لمعرفة مدى مراعاة محتوى كتابي العلـوم الفلسـطيني واإلسـرائيلي    )NSES(العالمية 

الحياة، علوم األرض  العلوم الفيزيائية، علوم(  موضوعاتفي ) NSES(لمعايير المحتوى 

رنة مدى مراعاة كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس لهـذه  المق) والفضاء

أما الثانية فهي استبانة لمقارنة جودة محتوى كتابي العلوم للصف السـادس فـي   . المعايير

عليميـة  درجة مناسبة المحتوى العلمي للتالميذ، ودرجة مناسبة األنشطة الت(ثالثة مجاالت 

المتضمنة في كتابي العلـوم   )للتالميذ، ودرجة جودة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية

وكانت . الفلسطيني واإلسرائيلي للتالميذ وذلك من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس

األداة الثالثة إجراء مقابالت مع معلمي العلوم لمعرفة مدى معرفة معلمي العلـوم للصـف   

  .لمعايير العالمية لمقارنة مدى معرفة معلمي العلوم للصف السادس بهذه المعاييرالسادس با

فتح الطريق أمام بحوث ودراسات أخرى في مجال تحليل محتوى مناهج العلوم وتطويرها  .3

  .في ضوء المعايير العالمية للصفوف الدراسية بمراحلها المختلفة

  أهداف الدراسة 4:1

هدف رئيس؛ هو المقارنة بين كتـابي العلـوم للصـف     تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق

ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة مجموعة من األهـداف  . السادس األساسي في فلسطين وإسرائيل

  :الفرعية على النحو التالي

 . محاولة تغطية الفجوة العملية الناتجة عن نقص في الدراسات الميدانية في هذا المجال .1
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كتابي العلـوم الفلسـطيني واإلسـرائيلي للمعـايير العالميـة      مقارنة مدى مراعاة محتوى  .2

)NSES ) (العلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض والفضاء(. 

مقارنة درجة مناسبة المحتوى العلمي المتضمنة في كتابي العلوم الفلسطيني واإلسـرائيلي   .3

 .للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس

ناسبة درجة مناسبة األنشطة التعليمية المتضمنة في كتابي العلوم الفلسطيني مقارنة درجة م .4

 .واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس

واألشكال التوضيحية المتضمنَة فـي كتـابي العلـوم     والرسوم مقارنة درجة جودة الصور .5

 .لصف السادسالفلسطيني واإلسرائيلي من وجهة نظر معلمي العلوم ل

مقارنة أوجه الشبه واالختالف في مدى معرفة معلمي العلوم الفلسـطينيين واإلسـرائيليين    .6

 .للصف السادس بالمعايير العالمية

  حدود الدراسة 5:1

 حدود بشرية

قلقيلية، ( اقتصرت هذه الدراسة على معلمي العلوم للصف السادس األساسي في محافظتي  •

 .)وطولكرم

معلمي العلوم للصف السادس االبتدائي في المدارس االبتدائية بمنطقة كما واقتصرت على  •

 .الفلسطيني في الداخل) الطيرة، والطيبة، وقلنسوة(المثلث 

 حدود مكانية

 .المدارس الحكومية في محافظتي قلقيلية وطولكرم •

 .في الداخل الفلسطيني )الطيرة، الطيبة، وقلنسوة(المدارس االبتدائية في  •
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 أكاديميةحدود 

 .كتاب العلوم العامة الفلسطيني للصف السادس األساسي بجزأيه األول والثاني •

 .كتاب العلم والتكنولوجيا اإلسرائيلي للصف السادس االبتدائي •

العلـوم  (فـي موضـوعات   ) NSES( لمحتوى العلـوم القومية للتربية العلمية المعايير  •

 ).الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض والفضاء

المحتوى العلمـي، األنشـطة التعليميـة،    (في مجاالت معايير جودة محتوى كتاب العلوم  •

 ).الرسوم والصور واألشكال التوضيحية

  حدود زمانية

 .)2014 -2013( الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسيهذه تم إجراء 

  مصطلحات الدراسة 6:1

واألحكام المضبوطة علمياً، التي تستخدم كقاعدة أو هو مجموعة من الشروط ": المعيار اصطالحاً

أساس للمقارنة والحكم على النوعية والكمية، بهدف تحديد مواطن القوة لتعزيزها، وتشـخيص  
  ).2007حلس، " (مواطن الضعف لعالجها

للحكم على جودة وموافقة الكتـاب   وأسس ضوابط: وقد عرفت الباحثة المعيار إجرائياً

  .الضوابط واألسسالمدرسي لهذه 

  ). 1989الخطيب، (درجة اطالعهم عليها، ودرايتهم بها : مدى معرفة معلمي العلوم بالمعايير

يقصد به المحتوى التعليمي لكتاب الصف السادس األساسـي المقـرر   : كتاب العلوم الفلسطيني

د من قبل ، بجزأيه األول والثاني، ضمن المنهاج الفلسطيني المع)2014-2013(للعام الدراسي 
مركز المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بموجـب قـرار مـن المجلـس     

  .1998التشريعي الفلسطيني عام 
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 ريقصد به المحتوى التعليمي لكتاب الصف السادس األساسـي المقـر   :كتاب العلوم اإلسرائيلي

لمطبق في المدارس اإلسـرائيلية  ، ضمن المنهاج اإلسرائيلي و ا)2014-2013(للعام الدراسي 

من قبل وزارة المعارف اإلسرائيلية المعد من قبل مركز التربية العلمية والتكنولوجية في جامعة 

  .أبيب تل

 الصف السادس األساسي من هو الصف الذي يضم طلبة: في فلسطين الصف السادس األساسي

  .نةس 12-11التي تتراوح أعمارهم ما بين و ،المرحلة األساسية

الصف السادس االبتدائي من هو الصف الذي يضم طلبة : في إسرائيل الصف السادس األساسي

  .سنة 12-11التي تتراوح أعمارهم ما بين  االبتدائيةالمرحلة 
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  الفصل الثاني

  والدراسات السابقة األدب التربوي
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  الفصل الثاني

  والدراسات السابقة األدب التربوي

  النظرياألدب التربوي  1:2

  الكتاب المدرسي 1:1:2

، وذلك لتقديم أكبر ُأعتُبِر المعلم والكتاب المدرسي محور العملية التعليمية التعلمية قديماَ

قدر من المعارف الالزمة لطالب، لكن النظرة الحديثة تتبنى عكس ذلك في أن الطالـب نفسـه   

أي حلقة وصل بـين المعلـم و    ؛اةمحور العملية التعليمية بمساعدة المعلم واستخدام الكتاب كأد

الطالب للوصول إلى المعلومات والمهارات الالزمة، لذا يعد الكتاب المدرسي من أهم الوسـائل  

التي يستطيع من خالله الطالب والمعلم الحصول على المعرفة العلمية، وهو أيضـاً مـن أهـم    

  .تعليميةحتوائه على المعلومات، و المهارات، واألنشطة الال المنهاج عناصر

لم يكن يحظى بها من قبل من حيث تحديد المنـاهج   ،أخذ الكتاب المدرسي عنايةً خاصة

وتحديثها وطرق التأليف والتقويم، وذلك بفضل التقدم التربوي الذي نتج عن علم النفس التربوي، 

وافر في لذا ال بد من أن تت. والنظريات التربوية، ونظريات المنهاج التربوي، وتكنولوجيا التعليم

الكتاب المدرسي العديد من الشروط، من حيث مقدمـة الكتـاب، ومناسـبة المـادة التعليميـة،      

والنشاطات، وأسئلة التقويم، والصور واألشكال التعليمية، وطباعة الكتاب، وإخراجه، بما يتالئم 

ياتيـة  لتعلم، والفهم وتطبيقه فـي بيئتـه الح  لمع خصائص الطلبة ومستوياتهم، وتحفيز دافعيتهم 

  ).2011الخوالدة، (

كما يعد حجم الكتاب المدرسي وكمية المعلومات التي يحتويها عالمة مميزة في خضوعه 

إلى دراسة تجريبية؛ للموازنة بين كمية المادة التعليمية والوقت المسموح بتعلمه، إذ أنه ممتلـئ  

المفـاهيم  بالمعلومات دون تخصيص سوى عدد معين من الحصص قد ال تتناسب مـع عـدد   

والمهارات الالزم تحقيقها للطالب، مما يحدث خلالً في إتقان الطالب للمهارات األساسية فينـتج  

  ).2010عليان، (عنه ضعف في التعلم لدى انتقاله من صف إلى آخر 
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عند الحديث عن الكتاب ال بد من أخذ حجم الكتاب بعين االعتبـار، ولـيس المقصـود    

كمية المادة التعليمية من حيث عدد المفاهيم والحقائق والقوانين بالحجم عدد الصفحات فحسب بل 

طلب من التلميذ إتقانها بما يتناسب وعدد الحصـص األسـبوعية   والنظريات والمهارات التي ي

وإال انعكس ذلك سلباً على تحصيل التالميذ وضـعف فـي    -سبوعينصاب الكتاب األ-للكتاب 

  ).2006دروزة، (ن مرحلة ألخرى التعلم عند االنتقال من صف آلخر أو م

فالكتاب المدرسي يحمل في ثناياه رسالة أساسها التربية والتعلـيم وتهـذيب الوجـدان،    

والبحث عن قدرات الطالب من خالل العرض للمادة التعليمية وتقديم الكتاب بالشكل الصحيح بما 

  .يتالئم مع قدرات الطالب في مرحلة عمرية محددة

ي بمكانة مرموقة، ويكتسب أهميته في أنه مصدر من مصادر التعلم يتمتع الكتاب المدرس

للطالب، وتقوية معلوماته ومراجعتها، فهو سهل االستعمال، قليـل الكلفـة بالمقارنـة بالبـدائل     

األهداف، المحتوى، األنشـطة،  : التكنولوجية األخرى، كما يمكن التحكم بعناصره األربعة وهي

لة العمرية لدى الطلبة، كما يمكن إجراء تعديالت وتحديثات والتحكم والتقويم بما يتالئم مع المرح

ثارة الدافعية والتشويق لدى الطلبة لتحفيزهم على إلبإخراجه وإثرائه بالصور واألشكال الالزمة 

  .التعلم

  أهمية الكتاب المدرسي 1:1:1:2

صول علـى  تكمن أهمية الكتاب المدرسي لدى المعلم في أنه من األدوات المرجعية للح

بذل فيه من جهد في التأليف واإلخراج التى تسعى المعلومة، وتبرز أهميته أيضاً، من خالل ما ي

ل األول عن الكتاب المدرسي هـم  ؤولتحقيقها وزارة التربية والتعليم؛ ففي الواليات المتحدة المس

امعات للقيـام  دور النشر الكبرى التي تقوم بتكليف فرق علمية، ومتخصصين وأكاديميين من الج

  ).2014مرعي والحيلة، (بعملية التأليف 

إذ البد من أخذ آراء الخبراء والمتخصصين من خالل استفتائهم عن المادة الدراسية وما 

يجب تقديمه للطالب في الصفوف المدرسية، واالستفادة من األبحاث والدراسـات والتوصـيات   
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األنشطة التعليمية، وترجمتها إلى خبـرات   للدراسات السابقة في المجال نفسه، من خالل تحليل

توزع على الصفوف الدراسية بشكل متدرج ومتكامل وشـامل، والبـد أن يتعـرض الكتـاب     

وميـولهم لموضـوعات    التي يوجهها التالميذ المدرسي لبعض المشكالت والقضايا االجتماعية

  ).2003شحاتة، (معينة شريطة أن يتسم بالموضوعية والشمول والصدق 

ضافة إلى ذلك البد من أن يراعي الكتاب المدرسي الفروق الفردية لـدى الطـالب،   باإل

وتقديم عناصر المعرفة من حقائق، ومفاهيم، ومبادئ، وقوانين، ونظريات؛ إلثارة دافعية الطالب 

للبحث واالستقصاء، للحصول على المعرفة، والتدرج في عرض المعلومة مـن المعلـوم إلـى    

  ).2010عليان،(س إلى المجرد، ومن البسيط إلى المعقد المجهول، ومن المحسو

؛ الخوالـدة،  2006دروزة، (ويمكن تلخيص أهمية الكتاب المدرسي في الجوانب اآلتية 

  ): 2010؛ عليان، 2014؛ مرعي والحيلة،  2007حلس، ؛ 2002، زيتون ؛2011

ر، حيـث يعـد   إن صناعة اإلنسان من أهم أهداف التعليم المعاص: تحقيق أهداف المجتمع -1

الكتاب المدرسي أداة مهمة من األدوات الكثيرة التي تستخدمها أنظمة التعلـيم والمجتمـع   

  .بشكل عام في إعداد أفراده وبناء شخصياتهم في ضوء األهداف العامة للتعليم

فالكتاب المدرسي هو المرشد األساسي للمعلم في إعداد : أداة تخطيط رئيسة للعملية التعليمية -2

للدروس، كما ويسترشـد المعلـم    –التحضير اليومي  –سنوية، والتخطيط اليومي خططه ال

  .بالكتاب في استخدام الوسائل التعليمية المناسبة واألنشطة التعليمية الالزمة

المادة التعليمية واألنشـطة،   -بين دفتيه-يحتوي الكتاب المدرسي : المادة الرئيسة للتدريس -3

من قبل، لكن الفكر التربوي الحـديث   -كما أسلفنا-للتالميذ  كسابهاوالمهارات التي يجب إ

يرى أنه يجب على المعلم ألّا يكتفي بالكتاب المدرسي دون سواه ولكن عليه الرجوع إلـى  

كما ويعتبر الكتاب المدرسي مرجعاً أساسياً . المصادر والمراجع األخرى إلثراء مادة الكتاب

  . يعود إليه التلميذ للدراسة والمراجعة
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فالكتاب المدرسي يحد من اعتماد التالميذ علـى المعلـم،    :تشجيع التعليم الذاتي لدى الطلبة -4

  .واعتباره مصدراً رئيسياً للمعلومات

عند تأليف الكتاب المدرسي ال بد أن  :إكساب التالميذ منهجاً علمياً في التفكير وحل المشاكل -5

الواردة به إكسـاب التالميـذ طـرق    يراعى في طريقة عرضه للمادة التعليمية والتمارين 

  .التفكير، واالستنباط، واالستقراء العلمي، وطرق حل المشكالت

 .تكوين القيم واالتجاهات اإليجابية لدى التالميذ -6

 من العرض السابق ألهمية الكتاب المدرسي ترى الباحثة أنه البد من مراعاة التطـوير 

 ،الـذي نعيشـه   التطور التكنولوجي السريع صل لمواكبةاوالتحديث والتعديل بشكل مستمر ومتو

حتى يتالئم الكتاب المدرسي مع ما هو جديد في هذا العصر، ومراقبة الجودة في التعليم، حتى ال 

  .تتراجع نوعيته وتستمر بصورة نمائية متزايدة

  خصائص الكتاب المدرسي 2:1:1:2

؛ التعلمية عد الكتاب المدرسي من الركائز المهمة في العملية التعليميةيسهم في تعليم إذ ي

المفاهيم والمهارات واألنشطة التعليمية لدى الطلبة حتى يتقنوها، وينتقلوا من مرحلة تعليمية إلى 

مرحلة تعليمية أخرى أي أنه أداة تعلم وتكوين، وحتى يحقق الكتاب المدرسي مهمته في تحقيـق  

من خالل تجديد وتعديل وتغيير المعـارف   األهداف التعليمية ومواكبة التقدم التقني والتكنولوجي

  .للمعلم والمتعلم على حد سواء بالنسبة عديدة خصائصفيجب عليه أن يتميز ب

؛ 2011الخوالـدة،  ( هـي الخصائص الواجب توافرها في كتاب العلوم بالنسبة للمتعلم 

  :)2007حلس، 

 .ب المهارات الالزمةأن يكون الكتاب المدرسي قابالً للتعلم من خالل نقل المعارف واكتسا .1

مواجهة الصعوبات التي يتعرض إليها الطالب في حياته اليومية من خالل دمج المعلومـات   .2

 .بواقع الطالب المحيط به
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 .األداة المرجعية األولى لطالب للحصول على المعلومات والقوانين والمفاهيم .3

 .تحفيز إثارة دافعية الطالب نحو التعلم .4

؛ 2011الخوالـدة،  (ي كتاب العلوم بالنسبة إلى المعلـم  الخصائص الواجب توافرها ف

  :)1995 ،إبراهيموسعادة ؛ 2002، زيتون ؛2006؛ دروزة، 2007حلس، 

 .تزويد المعلم بالمعلومات والمهارات الالزمة للتعلم .1

تجديد المعلومات وإمكانية تطبيقها للطالب وفق ما تراه وزارة التربية والتعليم من خـالل   .2

 .تعديل أو حذف أو تطوير، لتحسين العملية التعليمية التعلميةتغيير أو 

 .تقييم المعلومات والمهارات التي اكتسبها الطالب وإمداده بالتغذية الراجعة الفورية .3

 .التدرج في عرض المعلومة وذلك من أجل ترسيخها في ذهن الطالب .4

واسـترجاعها فـي الوقـت    تزويد المعلم بطرق دراسية فعالة، ومتجددة إليصالها للطالب،  .5

 .المناسب الستخدامها في حياته اليومية

 .ربط المعلومات الجديدة بالسابقة بحيث تتسم الشمول والعمق والتكامل .6

  األمور الواجب مراعاتها عند تصميم وتأليف الكتاب المدرسي وإقراره 3:1:1:2

لطالب في تحديد هناك عدة أمور يجب أن يراعيها الكتاب المدرسي حتى تساعد المعلم وا

النقاط التي ستبدأ من خاللها العملية التعليمية التعلمية، وبالتالي ستمكّن المعلم من اتباع الطـرق  

  .واألساليب الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية للحصول على أفضل النتائج في أقل وقت وجهد

هو جديد ومتغير، لذا إذ ال تواكب ما  تأليفهاإن بعض الكتب المدرسية تفتقد الصدق أثناء 

البد من بذل الجهود الالزمة لمواكبة التطور المتسارع في تغيير المنهاج وتحديثه بما يتوافق مع 

  ).2010عليان، (متطلبات هذا العصر 
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وفي السياق نفسه، هناك أمور مهمة تتجلى في قدرة الكتاب المدرسـي علـى تحقيـق    

المعلومة مع واقع البيئة المحلية لطالب والقدرة على المعرفة النظرية والتطبيقية من خالل اندماج 

تطبيقها، من خالل وسائل عدة منها؛ الشرائح والنماذج على سبيل المثال التي مـن شـأنها أن   

  ).2007حلس، (تساعد الطالب على الفهم واالستيعاب وتعزيز ما جاء بالمنهاج وتطويره 

اضح، ليسهل علـى المعلـم فـي    كما البد أن يصاغ الكتاب المدرسي بأسلوب لغوي و

تحسين طريقة تدريسه وتسهيل عملية التعليم التي سوف يتبعها إليصال المعلومة لدى الطالـب،  

كما البد أن تتناسب لغة الكتاب مع المرحلة العمرية للطالب من خالل توحيد القاموس اللغـوي  

ب المدرسي جيدة مـن  للطفل لتجنب صعوبات اإلدراك اللغوي للطالب، وأن تكون طباعة الكتا

خالل عرضه على مجموعة من المعلمين والمدارس والمتخصصين إلجراء التعديالت المناسبة 

  ).2008؛ سالمة، 2007حلس، (

والبد في نهاية كل فصل من وجود قائمة من الكتب والمراجع والدوريات التي يمكن أن 

ـ  افة إلـى تـوفير قائمـة مـن     تكون مراجع للطالب إلثراء معلوماته، وتنمية مهاراته، باإلض

باإلضافة إلـى عـدم إغفـال    . المصطلحات والمفاهيم الجديدة التي تعد غير مألوفة لدى الطالب

عنصر التشويق في الكتاب المدرسي من خالل مالئمته مع مستويات الطالب من حيث السـهولة  

ت التي تتفق مع والدقة والوضوح، أي أن الكتاب المدرسي يحاول أن يفسر المفاهيم و المصطلحا

  ).2007حلس، (الوارد في ) رضوان(القدرات العقلية واللغوية 

كما البد أن يكون شكل الكتاب جذابا وأنيق المظهر وحجمه مالئـم ووضـوح طباعـة    

كلماته وحروفه، خال من األخطاء اللغوية والمطبعية، ووضوح الرسوم واألشكال التوضـيحية  

ار العناوين الرئيسة والفرعية بما يشـد انتباهـه ويدفعـه    للطالب، ولفت انتباهه من خالل اختي

  ).2010عليان، (لالهتمام بالموضوع وإثارة دافعيته نحو التعلم 

تمكن الطالـب   الكتاب المدرسي يتسم بسمات وأسس عامةأن ) 2011الخوالدة، (يرى 

  :والمعلم من تسهيل استيعاب المفاهيم وعملية التعلم



19 

من خالل توظيف الكفايات التعليمية والتدريبية التي تنطلق مـن  الترجمة الصادقة للمنهاج  .1

 .فلسفة وأهداف المجتمع

 .مراعاة الفروق الفردية بما يتناسب مع القوة اإلدراكية وميول الطالب في التعلم .2

تحقيق األهداف التعليمية المخططة في الكتاب المدرسي من خالل توفير اإلمكانات الالزمة  .3

 .ةفي بيئتهم التعليمي

تحقيق التكامل من خالل انتقال األفكار النظرية إلى الحياة الفعلية للطالـب فـي محيطـه     .4

 .جتماعياال

 .تعزيز الدافعية من خالل إثارة اهتمام الطالب لتحقيق األهداف التعليمية .5

القيام بعملية التقويم الذاتي، القبلي والتكويني والختامي من خالل توفير األنشطة التعليميـة   .6

 .للوصول إلى اإلتقان

 .أن يكتب الكتاب بصيغة متكاملة لتغلب على الصعوبات وإدراك األهداف التربوية .7

بتنظيم وحدات الكتاب المدرسي فهناك عدة عناصر ينظم مـن خاللهـا   أما فيما يتعلق 

  ):2010؛ عليان، 2011الخوالدة، ( وحدات الكتاب المدرسي

من خالل عرض المفاهيم األساسية علـى شـكل    أن يبدأ الكتاب المدرسي بمقدمة تمهيدية .1

 .مخططات أو نماذج لتسهيل تعلم الطالب

 .الطالب المفهوم الفرعي للمفهوم األساسي، بما يالئم تعلم الطالب بفاعلية وإتقان تمييز .2

أن تنتهي األسئلة التعليمية بعدد من األسئلة التقويم الذاتي وإجاباتها واردة في الـنص مـع    .3

 .نشطة والتدريبات المدعمة لعملية التعلمتعزيز وجود األ

 .احتواء الوحدة على مشاريع فردية أو تعاونية بهدف إتقان المفاهيم .4
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 .احتواء الوحدة على قراءات إضافية مرتبطة بموضوع الوحدة لزيادة تعلم الطالب .5

 .انتهاء الوحدة بالخالصة لألفكار والمفاهيم األساسية إلشعار الطالب بتقدم والنجاح .6

ن تحتوي الوحدة على مجموعة من األنشطة التعليمية بهدف تطبيق المعلومات النظرية إلى أ .7

 .تطبيقية في مواقفه الجديدة

  األنشطة التربوية والتعليمية 2:1:2

دور مفيد  من تعتبر األنشطة التربوية عنصر مهم من عناصر المنهاج الدراسي؛ لما لها

زيز دور الطالب وزيادة فعاليتـه فـي الوصـول إلـى     وفعال في إنجاح العملية التعليمية، وتع

المعلومة، من خالل مسك زمام المبادرة لتوظيف المعلومات في مواقف جديدة، وفي بيئة تعليمية 

  .مختلفة عن المعتاد

  وأهميتهامفهوم األنشطة  1:2:1:2

متكامـل مـع   بشكل تعرف األنشطة المدرسية بأنها ذلك البرنامج الذي تنظمه المدرسة 

ل عليه الطالب برغبته ويزاوله بشوق وميل تلقائي بحيث يحقق أهدافاً النشاط التعليمي والذي يقبِ

تربوية معينة، سواء ارتبطت هذه األهداف بتعليم المواد الدراسية، أو باكتساب خبرة أو مهارة أو 

أو خارجه، وأثناء اليوم الدراسي أو بعد انتهاء الدراسة على  فاتجاه علمي أو عملي داخل الص

فـي االتجاهـات التربويـة     موقـدراته  مميذ وتنمية هوايـاته نمو خبرة التالإلى أن يؤدي ذلك 

  ). 2004عبدالوهاب، (واالجتماعية المرغوبة 

 أن األنشطة التربوية محببة لنفس الطالب، وبعيدة عن التصنع) 2006( ترى دروزةكما 

الذي يكون داخل غرفة الصف، باإلضافة إلى أنها مشوقة لطالب من خالل ممارستها في حديقة 

  .المدرسة، والمعسكرات المدرسية، واإلذاعة المدرسية

أنه البد على المعلم من توفير البيئة التعليمية المناسبة وأن ) 2005خطايبة، (أشار و هذا

الرضا واالرتياح لتحقيـق  بواألنشطة في جو مليئ يمارس دوره كقائد من خالل تقديم المهارات 
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باإلضافة إلى ذلك يمكن للمعلـم اسـتخدام أسـلوب     .الفاعلية في التعلم والوصول إلى األهداف

قيل؛ وهي استرتيجية يستخدمها المعلم بشكل مؤقت فيقدم من خاللها األنشطة والبرامج التي سالت

عتماد على نفسـه وأداء النشـاط   الطالب من االتزيد من مستوى الفهم واالستيعاب والتي تمكن 

لطالب بشـكل مؤقـت فـي أداء    لسم ألنها تركز على دعم المعلم بشكل ذاتي، وسميت بهذا اال

  .النشاط

 متكوين عادات، ومهارات، وأساليب تفكير، فمن خالل مشـاركته  تالميذللفالنشاط يتيح 

قيادة مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم، لذا البد بهذه األنشطة يتمتعوا باإليجابية مع زمالئهم، وروح ال

شـحاته،  (بغية تحديثها، وتحسينها، وتطويرها لألنشطة من االهتمام الكافي، والمراجعة الدورية 

2003.(  

  المراحل التي مرت بها األنشطة التعليمية 2:2:1:2

على ن وذلك مرت األنشطة التعليمية بعدد من المراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه اآل

  :)2004عبدالوهاب، ؛ 2010؛ عليان، 2011الخوالدة، ( تيالنحو اآل

على الجوانب المعرفية والعقلية، وتجاهـل  تم التركيز هذه المرحلة ففي  :مرحلة التجاهل  - أ

 .األنشطة إال ما ندر

وهي معارضة إدارة المدارس لألنشطة باعتبارها مركز يهدد الجـو  : مرحلة المعارضة  - ب

 .والتحصيل العلمي لدى الطالباألكاديمي، 

تميزت هذه المرحلة بتقبل الجزئي والمحدود لألنشـطة التعليميـة، مـع    : مرحلة التقبل  - ت

 .اعتبارها نشاطات خارج المنهاج، ولكنها كانت وظيفة المدرسة أن توفرها لطالب

بـه،   انتقلت هذه المرحلة إلى تأثر التالميذ بالنشاط التعليمي واالهتمام: مرحلة االهتمام  - ث

دمجت هذه األنشطة في المناهج الدراسية، وأسهمت في تكـوين النمـو الشخصـي،    فُأ

 .والمعرفي لطالب
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  أنواع األنشطة التعليمية 3:2:1:2

؛ مرعي والحيلـة،  2010؛ عليان، 2006 دروزة،(تقسم األنشطة إلى نوعين رئيسيين 

2014:(  

تساعد الطالـب علـى تعلـم     وهي حالة خاصة من طرق التعليم التي: األنشطة التعليمية  .1

المفاهيم والمعلومات من خالل المناقشة، والمالحظة، وحل المسائل الرياضية، لذا تتسم هذه 

يعبر عن هذه األنشطة بأنماط أو نماذج التعليم التي قامت على نظرية واألنشطة بالمرونة، 

 .تعليمية خاصة لتطبيقها في مواقف جديدة

لطالب وبشكل مستمر بالمعلومات والمهارات من أجل تغييـر  مداد اإهي : األنشطة التربوية .2

 .االتجاهات وأنماط سلوك الطالب إيجابياً

إن األنشطة التعليمية تتميز بتنوعها، وذلك حتى تتالئم مع الفروقات الفرديـة لطالـب،   

وتساهم في بناء المعرفة، وشخصية الطالب بعيداً عن المنهج التقليدي في الحصول على المعرفة 

  .والمعلومات، إذ أنها تساهم في تحفيز دافعية الطالب وتشويقهم لتلقي المعلومات

؛ مرعـي والحيلـة،   2010؛ عليـان،  2006دروزة،( كما ويمكن تقسيم األنشطة إلـى 

2014(:  

ألنشطة الصفية وهي التي يمارسها الطالب داخل المدرسة، تحت فا: أنشطة صفية وال صفية .1

أما بالنسبة لألنشطة الالصفية وهي التي يشارك بها الطالب بصورة فرديـة  . إشراف المعلم

ور المدرسة وتحت إشراف المعلم مثل الواجبات البيتية، أو الـرحالت  سأو جماعية خارج 

النظري إلى الجانب العملي، ومن الخيال إلـى  العلمية، مما يسمح لطالب التنقل من الجانب 

 .الواقع

وهي أنشطة يخطط لها المعلم وتستخدم كطريقـة  : أنشطة تعليمية أو أنشطة علمية تدريسية .2

 ).اللوحات التعليمية والخرائط المفاهيمية(تدريس، أو كمدخل تدريسي مثل 
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ب، ومراعاة الفروق الفردية، ثراء تعلم الطالإالتي تهدف إلى : أنشطة علمية إثرائية وتقويمية .3

، )نترنـت المطالعة الخارجية، اإل(شباع ميولهم ورغباتهم في الحصول على المعرفة مثل إو

أوراق (أما بالنسبة لألنشطة التقويمية فهي تقوم مدى اكتساب الطالب للمعرفة العلمية مثـل 

 ).العمل

ية لطالب وتحمل المسؤولية وهذا النوع من األنشطة يراعي الفروق الفرد: األنشطة الفردية .4

 .في تنفيذ النشاط مما يعزز لديه روح القيادة ومراعاة الميول واالتجاهات الفردية لديهم

في هذا النوع من األنشطة يقسم الطلبة إلى مجموعات وتمـارس كـل   : األنشطة الجماعية .5

، فيساعد مجموعة نشاطها على حدة أو يقوم كل التالميذ بالقيام بالنشاط مع بعضهم البعض

 .جتماعي بين الطلبةهذا النوع من األنشطة بتبادل الخبرات التعليمية وتقوية التفاعل اال

  أهمية األنشطة التعليمية 4:2:1:2

  :)2003شحاته، (يمكن إجمال أهمية األنشطة التعليمية باآلتي 

 .مساعدة الطالب في تنمية القدرات والميول واالتجاهات وصقلها .1

 .الفراغ بشكل مفيد وبناّء مما يسهم في إشباع حاجات الطلبةاستغالل أوقات  .2

 .تشجيع الطلبة على التفوق واالبتكار من خالل توسيع خبراتهم في مجاالت متعددة .3

التخلص من بعض المشاكل النفسية واالجتماعية كالقلق، وتقوية سلوكات مرغوبـة مثـل    .4

 .التعاون

 .سي كمصدر، ووسيلة تعليمية أيضاًاستخدام النشاط كوسيلة لتنفيذ المنهاج الدرا .5

 .تثبيت المادة التعليمية من خالل استخدام الحواس المختلفة الستيعابها وفهمها بشكل أفضل .6
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  تحليل المحتوى 3:1:2

يعتبر أسلوب تحليل المحتوى من األساليب األكثر اسـتخداماً عنـد دراسـة وتحليـل     

بشكل عام، ففي هذه الدراسة سيتم تحليل  النصوص المكتوبة، كالكتب، والمقاالت، والمطبوعات

في للمحتوى )  NSES(محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي في ضوء المعايير العالمية 

  ).األرض والفضاء  ملعلوم الفيزيائية، علم الحياة، وعل(مجاالت 

يددة، ف تحليل المحتوى بأنه أسلوب بحثي يهدف إلى الوصول إلجابات عن أسئلة محعر

لتوصل لمن خالل تصنيف محتوياته، ومعرفة العالقات والتفاعالت بين أجزاء النص واألفكار، 

  ).2007 القدس المفتوحة،(إلى أوصاف كمية لنص المحلل 

حصائي يسعى لتحويل المادة المكتوبة إلى إأسلوب علمي  تحليل المحتوى بانهف عري كما

، ومعرفة عليها الباحث أحكاماً علمية للحكم على جودتها بيانات عددية كمية قابلة للقياس، ليبني

  ).2010عطية، ( األجزاء المكونة لها

  خصائص تحليل المحتوى 1:3:1:2

تبرز أهمية تحليل المحتوى في البحث العلمي لمعرفة أوجه القوة والضعف في الكتـب  

لمادة إلـى التخطـيط   المدرسية، إلجراء تحسينات وتعديالت عليها، باإلضافة فهي تساعد معلم ا

  ):2010عطية، ؛ 2010 عليان،(لدرس بشكل أفضل فأهم ميزات تحليل المحتوى كما يراها 

 .أسلوب موضوعي لوصف المضمون بعيد عن التحيز •

 .أسلوب علمي منظم له منهجية وخطوات واضحة يتبعها الباحث •

بما هو موجود في حث إنما اأسلوب كمي ويركز على ظاهر النص أي أنه ال يهتم بنوايا الب •

 .مضمون الكتاب
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  طرق تحليل المحتوى 2:3:1:2

  :أكثر الطرق شيوعاً في تحليل المحتوى طريقتان

الطريقة األولى باستخدام الكلمات المفتاحية من خالل تجميع العناصر المتماثلة وجـدولتها   .1
 ).الخ.....معرفة، فهم، تطبيق، تحليل،(مثل استخدام 

الطريقة الثانية تهدف إلى تجزئة األفكار الرئيسة إلى فرعية أو تحديد األفكار الفرعية التي  .2
 الـوارد فـي  ) الدوسـقي ((تنتمي إلى األفكار الرئيسة الموجودة في الكتاب المراد تحليلـه  

  ).2010عطية، ؛ )2013، زهرة(

محتوى كتابي العلـوم  ستقوم الباحثة باستخدام الطريقة الثانية لتحليل  في هذه الدراسةو
الفلسطيني واإلسرائيلي، باعتبار فئات التحليل هي قائمة المعايير القومية لتربية العلمية المذكورة 

ايير الرئيسة والفرعية في كال الكتابين والمقارنة بينهما، وقد تم عسابقاً، لتحديد مدى توافر هذه الم
شـرح،  (لحالية والتي تتمثل في نص لفظـي  اختيار هذه الطريقة لمالئمتها مع طبيعة الدراسة ا

  ). وأمثلة، ورسوم توضيحية، وأسئلة

 Education Standards Nationalحركة المعايير القوميـة للتربيـة العلميـة     4:1:2

Science )NSES(  

تبلورت فكرة هذه الحركة لمواكبة التغيرات العالمية المعاصرة لتطوير وتحديث كتـب  
العلوم العامة وذلك بسبب التدفق المعرفي، والتغير السريع، والتقدم التكنولوجي في مجاالت عدة، 

مئات في الواليات المتحدة في وضع هذه المعايير منهم معلمون وإداريون، وآبـاء  الفقد شارك 
مناهج، وعلماء ومهندسون، وذلك إليجاد مجتمعٍ متنورٍ علمياً، وبناء الطالب المثقف  اومخططو

  .ذهنياً وتكنولوجياً ورياضياً

أن حركة المعايير هي من التوجهات الحديثـة التـي تنـادي    ) 2010 ( كما بين زيتون
ظيت حركة بضرورة تعديل المناهج لمواكبة التطورات والتغيرات التي حدثت في هذا القرن، فح

  .المعايير بقبول المختصين في مجال التربية والتعليم فأطلقوا عليه عقد المعايير
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لذا ظهرت عدة معايير لتطور مناهج العلوم بكافة المراحل التعليمية في ضوء المعـايير  

 العلـوم كمـا أوضـحه    العالمية المعاصرة التي تتبناها هيئات، ومنظمات علمية عالمية لتعلـيم 

  ):2005. راشد، سعوديالنجدي، (

 NSES(National Science Education Standard(المعايير القومية للتربية العلميـة   �

 .أقرتها األكاديمية القومية للعلوم

) NSTAS(المعايير التي أقرتها الجمعية القومية لمعلمي العلوم بالواليات المتحدة األمريكية  �

National Science Teachers Association Standard 

 California Stateبالواليات المتحدة األمريكية) CSCS(معايير المحتوى لوالية كلفورنيا  �

Content Standard 

 بالواليـات المتحـدة األمريكيـة    والمحتوى فـي  لمعايير دراسة العلوم "وسكنسون"نموذج  �

)WMASS(Wisconsin Model Academic Standard  

أن هناك ست حركات تعد من أهم ) Stern& Reseman, 2004(كما أوضحت دراسة 

المعـايير القوميـة للتربيـة العلميـة      وهي حركـة  ،صالح المرتبطة بمناهج العلومحركات اإل

)NSES(   وحركة العلـم والتكنولوجيـا والمجتمـع ، (Science– Technology-Society) 

)STS( ومشروع المجال والتتابع والتناسق ،)SS&C(  مـريكيين مشـروع   ، والعلـم لكـل األ

ـ   )2000(، والمقاصد التربوية القومية )2061(  ات المتحـدة ، ومعايير التربيـة العلميـة للوالي

 Trends in األمريكية، باإلضافة إلـى دراسـة التوجهـات الدوليـة للرياضـيات والعلـوم      

International Mathematics and Science Study )TIMSS.(  

  مية للتربية العلميةنشأة حركة المعايير القو 1:4:1:2

يرجع السبب الرئيس في ظهور حركة المعايير إلى تقرير نشر في الواليـات المتحـدة   

القاعـدة التعليميـة فـي     أن هناك خلل في ، الذي بين)م1983( عام" أمة في خطر"األمريكية 
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الطالـب  أمريكا، مما حذا بتقويم ومراجعة المناهج التعليمية واالهتمام بمحتـوى التعلـيم وأداء   

  ).2009الطناوي، (

بدأ االهتمام بالمعايير الوطنية، عندما وافقت جمعية الحكام الوطنيـة  ) م1989( ففي عام

زيتـون،  (على أهداف التعليم، مما دفع ذلك إلى تشكيل لجنة لوضع أهـداف التعلـيم الـوطني    

2010.(  

 )NRC( كما أبرزت لجنة وضع األهداف القومية للتعليم المجلـس القـومي للبحـوث   

Research Council National دوراً رئيسيا وفعاالً في تحديـد منـاهج   )م1991( في عام ،

العلوم وتطويرها من حيث المحتوى، وطريقة التدريس والتقويم وقـدموا مبلغـاً ماليـاً لهـذا     

على يد مجموعة مـن المختصـين مـن أجـل     ) م1994( المشروع، فقدموا مسودة أولية عام

  ).2005 ،النجدي، راشد، سعودي(ا وتقديم االقتراحات الالزمة مراجعتها وانتقاده

، بعـد  )م1996( ونشرت عام) م1995( تم استخدام الوثيقة النهائية للمعايير القومية عام

ومئـتن وخمسـين    شـخص أكثر من أربعين ألف نسخة على حوالي ثمانية ألف  منهاأن وزع 

  ).2010زيتون، ( من ذوي العالقة مجموعة

نبي )Stern& Reseman, 2004 (   أن حركة المعايير القومية للتربية العلميـة تركـز

المهارات بدالً من حفظها، للتوصل إلى التعلم ذو معنى، فليس المهم هو حشو ر وعلى فهم األفكا

  . ذهن الطالب بكمية كبيرة من المعلومات بقدر أن يتقن األفكار الهامة لتحقيق تعليم أفضل

  ة المعايير القومية للتربية العلميةمبادئ حرك 2:4:1:2

  :تقوم حركة المعايير القومية للتربية العلمية على عدة مبادئ أبرزها

يعتبر هذا المبدأ من المبادئ المهمة والضرورية لتعلقها بالطالب، فحق  :العلوم لكل الطالب .1

لفيـة  التعليم والتعلم هو حق مشروع لكافة الطالب بغض النظر عن العمر والجـنس والخ 

الثقافية، وذلك بأنه يمكن لطالب التوصل إلى فهم العلوم إذا أتيحت لهم الفرصة؛ إذ أنها تقوم 
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بوصف النتائج أو ما يجب أن يفهمه الطالب وليست الطريقة التـي يـتم التوصـل إليهـا     

للحصول على المعلومة، إذ على الطالب أن يقوم بعمليات البحث الالزمة للوصـول إلـى   

األسئلة التي تدور حول العالم الطبيعي، ويتم التوصل إلى النتائج والتقديرات اإلجابات عن 

بشكل يختلف من طالب إلى آخر، وهذا ما تؤكده حركة المعايير القومية في عـدم إثـارة   

  .االختالفات في فرص التعلم الموجودة حالياً بين الطالب المتفوقين وغير المتفوقين

يتحقق التعلم الفعال يجب أن يتضمن كالً من النشاط العقلي  حتى :تعلم العلوم عملية فعالـة  .2

شراك الطالب في األبحاث العلميـة مـن خـالل عمليـة     إوالبدني، وذلك من خالل تحفيز 

االستقصاء فهذه إثارة لنشاط العقلي، أما مشاركة الطالب في العمل بمجموعات ومشـاركة  

ل إلى إجابات ألسئلتهم وصنع القرارات الطالب اآلخرين فهذا يستلزم النشاط البدني، للوصو

  .فبهذا يتحقق التعلم الفعالط والتخطي

 :تعكس العلوم المدرسية التقاليد الثقافية والفكرية التي تميز ممارسة العلـوم المعاصـرة   .3

للوصول إلى تعلم أفضل، يجب حث الطالب على عمليات االستقصاء العلمـي، وصـياغة   

راتهم، وإدراك عالقة العلوم بالرياضيات والتكنولوجيا وفهم األسئلة، وتقديم اقتراحات لتفسي

رتباط العلوم اطبيعة العلم، للوصول إلى تعلم ذا معنى، وفهمها بشكل أفضل وهذا من خالل 

  .بعلوم الفيزياء واألرض والحياة، ودور العلم في المجتمع والحياة الشخصية

 يعتبر تعليم العلوم نظاماً فرعياَ: صالح التعليمي المنظميعد تحسين تعلم العلوم جزءاً من اإل .4

به مكونات فريدة وهو جزء من نظام التعليم األكبر وخاصة بأنـه يشـترك مـن خـالل     

موضوعاته مع المواد األخرى، فمن مكوناته الطـالب والمعلمـين ومـديري المـدارس،     

ـ  احف العلـوم والصـناعة،   والموجهين، واللجان المدرسية، وجمعيات اآلباء والعلماء، ومت

فمعايير العلوم تؤكد على وحدة الهدف والرؤية الالزمة لتركيزها في محتويـات العلـوم؛   

 .لتحسين تعلم العلوم لكل الطالب وإمدادهم بتغيـرات طويلـة المـدى التـي يحتاجونهـا     

26)-(pp 19 ecord_idhttp://www.nap/openbook.php?r 
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وضعت معايير محتوى مادة العلوم حتى تساعد الطالب على فهم مادة العلوم، واستيعاب 

تفاصيلها الدقيقة من خالل عمليات البحث والتقصي المعرفي عن الحقائق للوصول إلى األهداف 

  . وحتى يكون الطالب مؤهل بالكم المعرفي والعلمي قبل التعلم الجامعي

معايير المحتوى هي عبارة عـن مجموعـة   ) 2005 .سعودي راشد، النجدي،(ويعرف 

معيناً بحد ذاته، وكما يجـب   كاملة من النتائج يجب أن يصل إليها الطالب، فهي ال تصف منهجاَ

  .استخدام كافة المعايير حتى يكون التعلم فعاالً

  )NSES(مجاالت المعايير القومية للتربية العلمية  3:4:1:2

أن هناك ست مجاالت تشملها المعايير القومية  )2010؛ زيتون،2009الطناوي،( لقد بين

  :وهي

يركز هذا المجال على كيفية تدريس مادة العلوم من خالل اختيـار  : معايير تدريس العلوم .1

المعلم الطريقة المناسبة لتحقيق التعلم الفعال، ومن خالل اتباع أسلوب االستقصاء العلمـي،  

  .واالكتشاف والبحث والتفكير،

يهتم هذا المجال على كيفية تطوير المعلم لمعلوماته : معايير التطوير المهني لمعلمي العلوم .2

  .ومهاراته المهنية، من خالل التكامل بين المعرفة العلمية، والتربوية، والحياتية

يهتم هذا المجال في قياس وتحليل تحصيل الطلبة، من خالل الحكـم علـى   : معايير التقييم .3

، ومعايير التقييم سواء كان داخل الصـف أو  )التجميعي التكويني،( دة ممارسات التقييمجو

  .خارجه

يقوم هذا المجال على الحكم على مدى جودة برامج العلوم المستخدمة فـي   :معايير البرامج .4

 المدارس، وإمكانية توفيرها لطالب لتعلم العلوم، كما يهتم بالتناسق بـين بـرامج العلـوم،   

 .الرياضياتوبرامج 
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كز هذا المجال على تحقيق التناسق والتوازن داخل الهيئات التعليمية، من ري: معايير النظام .5
خالل تثقيف المتعلمين علمياً، ودعم المدارس باإلمكانات التي من شـأنها تسـيير العمليـة    

  .التعليمية

المعرفـة  يركز هذا المجال على محتـوى المـادة التعليميـة، وعلـى     : معايير المحتوى .6
والمعلومات التي يجب على الطالب أن يعرفها ويوظفها في بيئته بدءاً من رياض األطفـال  

 .وحتى نهاية الصف الثاني عشر

  فئات معايير محتوى العلوم 4:4:1:2

  :هناك ثماني فئات لمعايير محتوى العلوم كما أوردها المجلس القومي

 .توحيد المفاهيم والعمليات في مادة العلوم �

 .العلوم كطريقة استقصائية �

 .العلوم الفيزيائية �

 .علوم الحياة �

 .علوم األرض والفضاء �

 .العلوم والتكنولوجيا �

 .العلوم من منظورات شخصية وإجتماعية �

 pp 104 http://www.nap/openbook.php?record_id)-(113 .تاريخ وطبيعة العلم �

العلوم الفيزيائية، علـوم الحيـاة، علـم    (وسوف تقتصر الدراسة الحالية على مجاالت 
، وذلك لتعـرف  )8-5(للصف السادس األساسي الذي يصنف ضمن المرحلة ) األرض والفضاء

جراء المقارنة التي تخدم إعلى مدى تضمن محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي عليها و
  .لدراسةجراء هذه اإالهدف من 
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   المحتوى معايير

تهتم المعايير السابقة الذكر، بالمادة المعرفية التي تركز علـى الحقـائق، والمفـاهيم،    

العلـوم الفيزيائيـة،   (في مجاالت  والمبادئ، والقوانين، والنظريات، وفهمها، وكيفية استخدامها،

وفيما  .وسيتم عرض هذه المعايير تبعاً للمرحلة الدراسية )وعلوم الحياة، وعلم األرض والفضاء

؛ NRC. 2003( يلي عرض لمعايير محتوى العلوم من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر

  .)2010؛ زيتون، 2006؛ الشايع وشينان، 2005الطناوي، 

  العلوم الفيزيائية

مة لجميع الطلبـة لكـي   يتضمن هذا المجال التركيز الحقائق والمفاهيم والنظريات المه

راحـل  حيث قسمت إلـى ثالثـة م   في مجال العلوم الفيزيائيةيعرفوها ويفهموها ويستخدموها 

  :هي ،)1(الجدول

  .الحقائق والمفاهيم والنظريات لكل مرحلة في مجال العلوم الفيزيائية) 1(جدول 

  )12- 9( رحلةالم  )8- 5( المرحلة  )4-ر( المرحلة
  بناء الذرة  خواص المادة وتغيراتها  خواص األشياء والمواد
  بناء وخواص المادة  الحركة والقوة  موقع وحركة األشياء

  التفاعالت الكيميائية  تحول الطاقة  الضوء والحرارة والكهرباء والمغناطيس
  الحركة والقوة    
  حفظ الطاقة    
  تفاعالت المادة والطاقة    

   http://www.nap/openbook.php?record_id (p 106)مترجم عن : المصدر

  علوم الحياة

يركز هذا المجال على الحقائق والمفاهيم والنظريات المهمة لجميع الطلبة لكي يعرفوها 

كما هي موضـحة   ،راحلحيث قسمت إلى ثالثة م في مجال علوم الحياة ويفهموها ويستخدموها

  :هي ،)2(بالجدول 



32 

  .الحقائق والمفاهيم والنظريات لكل مرحلة في مجال علوم الحياة) 2(جدول 

  )12- 9( رحلةالم  )8- 5( المرحلة  )4-ر( المرحلة

  خواص الكائنات الحية
البناء والوظيفة في األنظمة 

  الحية
  الخلية

  الجزيئي للوراثةاألساس   التكاثر والوراثة  دورات حياة الكائنات الحية
  التطور البيولوجي  األنظمة البيئية والمجتمعات  الكائنات الحية وبيئاتها

  
التنوع والتكيف في الكائنات 

  الحية
االعتماد المتبادل بين الكائنات 

  الحية

    
المادة والطاقة والتنظيم في 

  األنظمة الحية
  سلوك الكائنات الحية    

   http://www.nap/openbook.php?record_id (p 106)مترجم عن : المصدر

  علم األرض والفضاء

يتضمن هذا المجال التركيز على الحقائق والمفاهيم والنظريات المهمة لجميع الطلبة لكي 

راحـل  حيث قسمت إلـى ثالثـة م   في مجال العلوم الفيزيائيةيعرفوها ويفهموها ويستخدموها 

  :هي ،)3(الجدول

  .الحقائق والمفاهيم والنظريات لكل مرحلة في مجال علوم األرض والفضاء) 3(جدول 

  )12- 9( رحلةالم  )8- 5( المرحلة  )4-ر( المرحلة
  الطاقة في نظام األرض  تركيب نظام األرض  خواص المواد األرضية

  الجيوكيميائية الدورات  تاريخ األرض  األجسام في السماء
  أصل وتطور نظام األرض  األرض في النظام الشمسي  التغيرات في األرض والسماء

  أصل وتطور الكون    
   http://www.nap/openbook.php?record_id (p 107)مترجم عن : المصدر

   



33 

  الدراسات السابقة 2:2

  الدراسات العربية السابقة 1:2:2

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم كتـاب الفيزيـاء للصـف األول     )1999 أيوب،( دراسة

الثانوي العلمي من وجهة نظر المشرفين والمعلمين والطلبة في محافظات شمال فلسطين في ست 

ألنشـطة،  المظهر العام للكتاب، مقدمة الكتاب، محتوى الكتاب، األساليب والوسائل وا(مجاالت 

بع مشـرفين،  رعينة الدراسة من أتكونت  ).وسائل تقويم الكتاب، تنمية الكتاب التجاهات خاصة

طالباً وطالبة، استخدم الباحث استبانتين كأداة تحليل أعدهما الباحث ) 195(معلم ومعلمة، ) 51(

وكان  .طلبةلل ألغراض الدراسة، حيث كانت االستبانة األولى معدة للمشرفين والمعلمين والثانية

  :نتائج الدراسة من أهم

التقديرات التقويمية للمعلمين كانت أعلى من المستوى المقبول تربوياً وبداللـة إحصـائية    •

وأنه ال يوجد فـرق  ). تنمية الكتاب التجاهات خاصة(للمجاالت الستة عدا المجال السادس 

وأنه ال يوجد . لكل مجالذات داللة إحصائية تعزى لمتغير جنس المعلم أو المؤهل العلمي 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة التدريسية للمعلم لكل المجاالت مـا عـدا   

  .المجال الثاني

أما النتائج المتعلقة بالتقديرات التقويمية لطلبة، فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق  •

الت الستة ككل ولكل مجال مـن  ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير جنس الطالب للمجا

  .مجاالت الدراسة

وأنه يوجد فروق ذو داللة إحصائية يعزى إلى متغير معدل الطالب في مادة الفيزياء علـى   •

  .المجال الثاني والثالث والسادس

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم كتاب الكيميـاء للصـف األول    )2000 بشارات،( دراسة

مشرفين والمعلمين في محافظات شمال فلسـطين، لـذا سـعت    الثانوي العلمي من وجهة نظر ال

المظهـر  (دراسته إلى التعرف على التقديرات التقويمية للمشرفين والمعلمين في ستة مجـاالت  
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العام للكتاب، مقدمة الكتاب، محتوى الكتاب، األساليب والوسائل واألنشطة، وسائل تقويم الكتاب، 

ب الكيمياء، تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع المشـرفين    لكتا) تنمية الكتاب التجاهات الطلبة

والمعلمين في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين وقد بلـغ  

، واستخدم الباحث االستبانة كأداة تحليل في دراسته التـي  )61(عدد المشرفين أربعة والمعلمين 

  :وأظهرت نتائج الدراسة أن .تضمنت المجاالت الستة المذكورة سابقاً

درجة تقويم المشرفين والمعلمين للكتاب كانت متوسطة بشكل عام وكانت متوسطة لجميع  •

المجاالت عدا مجالي المظهر العام للكتاب، ووسائل تقويم الكتاب فكانت درجة التقويم لها 

  .كبيرة

يدل على أن للجـنس   درجة التقويم الكلية كانت عند الذكور أفضل منها عند اإلناث، مما •

  .أثر على التقديرات التقويمية

  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي •

) 10(درجة التقويم الكلية للكتاب كانت أفضل عند المعلمين أصحاب الخبـرة أقـل مـن     •

  .سنوات على جميع المجاالت

قليل مقارنة بالمعلمين مما يدل على  درجة التقويم الكلية كانت أفضل عند المشرفين بفارق •

  .أن للوظيفة أثر على التقديرات التقويمية

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم كتاب العلوم العامـة للصـف   ) 2003 مصطفى،( دراسة

من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس األساسي في ) المنهاج الفلسطيني(السادس األساسي 

المظهـر  (محافظات فلسطين الشمالية، التي اهتمت بتسعة مجاالت  مديريات التربية والتعليم في

العام للكتاب، ومقدمة الكتاب، واألهداف والمحتوى العلمي للكتاب، واألساليب المتبعة في عرض 

ووسائل تقويم الكتاب، وتنمية الكتاب التجاهـات   ،المادة، ومالئمة الرسوم واألشكال التوضيحية

) 269(، حيث بلغت عينة الدراسة )مالئمة األنشطة وإمكانية تطبيقها إيجابية لدى الطلبة، ومدى

مدرسة بنين وبنات ومختلطة وعلى ست مـديريات تربيـة   ) 257(معلم ومعلمة توزعوا على 
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فقرة موزعة ) 88(وتعليم في محافظات فلسطين الشمالية، وقد استخدم الباحث استبانة مكونة من 

  : النتائج التالية إلى راسةالد توصلت .على المجاالت السابقة

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقويم كتاب العلوم للصف السادس األساسي من  •

علـى المجـاالت   ) 3(وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس والمستوى المقبول تربوياً 

التسعة والدرجة الكلية، والفرق لصالح المجاالت التسعة والدرجـة الكليـة حيـث كانـت     

  ). 3(المقبول  المتوسطات أكبر من المستوى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة تقويم كتاب العلوم تعزى لمتغير اسم المديريـة   •

  .على المجاالت السابقة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة تقويم الكتاب العلوم للصف السادس تعزى لمتغير  •

  .الجنس على جميع المجاالت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة على جميع المجاالت وعلى  •

  . الدرجة الكلية

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة مهارات اسـتخدام   )2004، عبدالرحمنو بدوي( دراسة

 الصور والرسوم التوضيحية في الدراسات االجتماعية والعلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، لذا

قراءة الصور والرسوم التوضـيحية فـي مـادة    (األول  ختباراال: اناختبارقام الباحثان بإعداد 

قراءة الصور والرسوم التوضيحية في مـادة   اختبار( الثاني ختبارللصفوف الثالثة، واال) العلوم

للصفوف الثالثة، واشتملت عينة الدراسة طالب الصفوف الثالثـة فـي   ) الدراسات االجتماعية

طالب وطالبة من التعليم األزهـري والعـام بمحافظـة    ) 360(رحلة اإلعدادية وكان عددهم الم

الدقهلية، كما واستخدم الباحثان المنهج التحليلي في تحديد مهارات قـراءة الصـور، والرسـوم    

التوضيحية، باإلضافة إلى المنهج التجريبي لمعرفة مدى تمكن الطالب في المرحلة اإلعدادية من 

  :وأظهرت نتائج الدراسة. والرسوم التوضيحية قراءة الصورمهارات 
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وجود فرق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب المرحلة اإلعدادية، نحو مهارة  •

 .قراءة الصور والرسوم التوضيحية لصالح طالب الصف الثالث اإلعدادي

ر والرسـوم  وجود فرق بين متوسطات درجات البنين والبنات في مهـارة قـراءة الصـو    •

 .التوضيحية لصالح البنين

عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية في التحليل يرجع إلى عـدم اهتمـام المعلـم بشـرح      •

 .مكونات الصور والرسوم التوضيحية باعتبارها توضح نفسها بنفسها والتركيز على النص

رجع السـبب  لصالح التعليم األزهري وي) التعليم العام-األزهري(وجود فرق دال إحصائياً  •

 .إلى أن عدد الطالب األزهري أقل منه في فصول التعليم العام

محتوى كتـاب العلـوم للصـف     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل) 2005 الجبر،( دراسة

السادس االبتدائي في المملكة العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية، حيث استخدم الباحث 

بناء أداة التحليل في ضوء المعايير الوطنيـة لتـدريس العلـوم    المنهج الوصفي التحليلي، وقام ب

)NSES .(أن كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي في المملكة : توصلت الدراسة النتائج التالية

العربية السعودية يغطي إلى حد كبير المعايير الوطنية لتدريس العلوم، وركـز الكتـاب علـى    

، والظـواهر  %22، والتفكيـر العلمـي  %25يعـة العلـم   طب(المعايير األربعة األولى وهـي  

، أما المعايير المتعلقة بالرياضيات والمنظـور التـاريخي   %)15، واألحياء البيئية%17الطبيعية

  .فكانت متدنية

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم كتاب العلـوم للصـف السـابع     )2005رمضان،( دراسة

الجنس، المؤهل (معلمات وذلك تبعاً لمتغيرات األساسي في فلسطين من وجهة نظر المعلمين وال

، بلغـت عينـة   )العلمي، الخبرة التدرسية، وعدد الدورات التدريسية التي شارك بها المعلمـين 

معلمة، تكونت أداة الدراسة من استبانة اشتملت المجـاالت التاليـة   ) 27(معلماً و) 24(الدراسة 

كتاب، والوسائل واألنشطة، مساهمة الكتاب فـي  المظهر العام للكتاب، مقدمة الكتاب، محتوى ال(

تنمية اتجاهات الطلبة نحو العلوم، وسائل التقويم المتضمنة في الكتاب، مالئمة عدد الحصـص  
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حيث توصـلت   ).للمحتوى، توفر المختبرات والمواد الالزمة لتنفيذ األنشطة، مناسبة لغة الكتاب

  :لى النتائج اآلتيةإالدراسة 

المعلمين لكتاب العلوم كان مرتفعاً بشكل عام حيث بلغت نسـبة التقـدير   أن مستوى تقدير  •
، كما وأظهرت أن مستوى تقدير المعلمـين لمجـاالت   %)71.1(الكلي للمجاالت مجتمعة 

، محتـوى  %)68.6(، مقدمة الكتاب %)75.8( العام للكتابر الكتاب المختلفة كانت المظه
، مساهمة الكتاب في %)74.5(دة في الكتاب ، الوسائل واألنشطة الموجو%)71.2(الكتاب 

، وسـائل التقـويم المتضـمنة فـي الكتـاب      %)75.6(تنمية اتجاهات الطلبة نحو العلوم 
مالئمة األنشطة والتجارب إلمكانات  ،%)65(، مالئمة عدد الحصص للمحتوى %)76.1(

  %).70.2(، مناسبة لغة الكتاب %)59(المدرسة والبيئة المحيطة 

النتائج عدم وجود فروق ذو داللة احصائية تبعاً لمتغيـر الجـنس، المؤهـل    كما وأظهرت  •

العلمي، سنوات الخبرة، والدورات التدريبية التي شارك بها المعلم علـى مسـتوى تقـدير    

  .المعلمين لكتاب العلوم الذي قاموا بتدريسه

ـ  )2006، الصادق(دراسة  ف هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى منهاج العلوم للص

العاشر وفقاً لمعايير الثقافة العلمية و مدى اكتساب الطلبة لها، و تم اختيار عينة الدراسة وهـي  

شعبة دراسية موزعة على أربعة مدارس تم اختيارها عشوائياً وهـم مدرسـتان    12عبارة عن 

يا، كفر الرملة األساسية العل(ومدرستين لإلناث ) اليرموك العليا أ، شهداء الشاطئ العليا(للذكور 

طالباً و طالبة، وقد استخدمت الباحثة ) 438(حيث كان العدد الكلي لعينة الدراسة ) قاسم الثانوية 

المنهج الوصفي التحليلي إذ قامت بإعداد اختبار الثقافة العلمية وتطبيقه على أفراد العينة، وقـد  

ير الثقافة العلمية، أظهرت نتائج الدراسة ضعف تناول محتوى منهاج العلوم للصف العاشر معاي

مما يدل على انخفاض في مستوى الثقافة العلمية لـدى  %) 80(عدم وصول الطلبة لحد الكفاية 

 . الطلبة

ت هذه الدراسة إلى معرفة احتواء كتب العلوم في فهد )2006الشايع وشينان، ( دراسة

الصفوف من الخامس االبتدائي إلى الثاني متوسط في المملكة العربية السعودية لمعايير المحتوى 
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لمحور العلوم الفيزيائيـة،  ) NSES(بمشروع المعايير القومية لتربية العلمية ) 8-5(من الصف 

، والتعرف على الموضوعات التي تحتويها كتـب  ومحور علوم الحياة، وعلوم األرض والفضاء

العلوم في تلك الصفوف في المملكة العربية السعودية، والتي ال تتضـمنها معـايير المحتـوى    

المقابلة لها بمشروع المعايير القومية لتربية العلمية، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي 

في مشروع ) 8-5(قائمة بمعايير المحتوى من للمحتوى عن طريق بطاقة تحليل المحتوى تضم 

)NSES ( مكونة من عدد من المعايير بلغ مجموعها)معياراً، كما تحتوي البطاقـة علـى   ) 51

مقياس درجة تحقق هذه المواصفات، وقد تمثل مجتمع الدراسة في عينته، وعبارة عن معـايير  

حاور العلوم الفيزيائية، ومحور علوم بمشروع المعايير القومية لتربية العلمية لم) 8-5( المحتوى

الحياة، وعلوم األرض والفضاء، وكتب العلوم للصفوف الخامس، والسـادس االبتـدائي واألول   

في المملكة العربية السعودية، وأسفرت النتـائج عـن   ) ه1427-1426(والثاني المتوسط طبعة 

%) 27.5(، ولم يتحقق بنسبة %)37.5(وجزئياً بنسبة  %)35.5(تحقيق تلك المعايير كليا بنسبة 

من هذه المعايير، كما أسفرت النتائج عن عدد من الموضوعات التي تحتويها كتب العلوم ولـم  

  ).NSES(في مشروع ) 8-5(تتضمنها معايير المحتوى 

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم محتوى مقرر العلـوم للصـف    )2007 شحيبر،( دراسة

معياراً تتوزع علـى  ) 65(اإلسالمية، حيث تضمنت القائمة العاشر األساسي في ضوء المعايير 

الحقائق العلمية، المفاهيم العلمية، القوانين والنظريات العلميـة، المهـارات   (ستة مجاالت وهي 

، حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم ثالث أدوات ).العملية،االتجاهات، والقيم

إلسالمية لمحتوى منهج العلوم، واسـتبانة للمعـايير اإلسـالمية،    في بحثه وهي قائمة المعايير ا

معلم ومعلمـة مـن معلمـي    ) 100(عينة على  .وقائمة تحليل المحتوى وفقاً للمعايير اإلسالمية

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية. ومعلمات العلوم للصف العاشر األساسي في قطاع غزة

ة من وجهة نظر المعلمين في محتوى منهـاج العلـوم   بلغت نسبة توافر المعايير اإلسالمي •

وهي نسبة غير مرضية، تؤشر إلى ضعف النسبة العامـة  %) 53(للصف العاشر األساسي 

للحقائق العلميـة، بينمـا   %) 53(لتوافر المعايير اإلسالمية، موزعة على المجاالت الست 
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العلميـة علـى نسـبة    ، والقوانين والنظريـات  %)61(حصلت المفاهيم العلمية على نسبة 

، والقيم علـى نسـبة   %)45(، واالتجاهات على نسبة %)56(، والمهارات العملية %)51(

)49.(%  

على تحليل المحتـوى وهـي نسـبة     بناءاَ%) 44.6(كانت نسبة توافر المعايير اإلسالمية  •

محتوى  متدنية، أما بالنسبة لمجاالت المعايير اإلسالمية فقد بلغت نسبة المهارات العملية في

، أما باقي المجاالت فكانت %)26.99(، ثم المفاهيم العلمية بنسبة %)54.90(منهاج العلوم 

، واالتجاهـات  %)1.48(، والقيم %)0(الحقائق العلمية : نسبتها ضعيفة وهي على الترتيب

  %).11.09(، والقوانين والنظريات العلمية %)5.55(

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم محتوى مناهج العلوم بالصـفوف   )2008 حكمي،( دراسة

العليا من المرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات الثقافة العلمية، حيـث وضـع الباحـث أربعـة     

المفاهيم العلمية، وبعض القضايا المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا، والتعامل (متطلبات للثقافة العلمية 

، كما واستخدم الباحث أداة تحليل )بيئة، وبعض القضايا المتعلقة بالبيئةمع األجهزة الحديثة في ال

المحتوى لكتب العلوم للصفوف الثالثة العليا من المرحلة االبتدائية في ضوء المتطلبات السابقة، 

وفي ضوء ذلك تم تصميم استبانة وتحقق من صدقها وثباتها، واتبع المنهج الوصفي في بحثـه،  

مي العلوم بمنطقة جازان التعليمية في المملكة العربية السـعودية، وتوصـل   بالتطبيق على معل

  :الباحث إلى النتائج اآلتية

حصول متطلبات المفاهيم العلمية األساسية على النسبة األعلى في متطلبات الثقافة العلمية،  •

وأخيراً بعـض   وتاله فهم القضايا المتعلقة بالبيئة، ثم التعامل مع األجهزة الحديثة في البيئة،

  .على تحليل المحتوى القضايا المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا، بناءاَ

: تواجد متطلبات الثقافة العلمية من وجهة نظر المعلمين في كتب العلوم على النحو التـالي  •

المفاهيم العلمية األساسية بعض القضايا المتعلقة بالبيئة، بعض القضـايا المتعلقـة بـالعلم    

 .، التعامل مع األجهزة الحديثةوالتكنولوجيا
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هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة منهاج الرياضيات الفلسـطيني   )2008العايدي، (دراسة 

مع كتب الرياضيات األردنية والمصرية للصف ) 2003-2002(للصف التاسع المطبق في العام 

بتطوير قوائم حيث قام الباحث ) 2001-2000(التاسع األساسي المطبقة في فلسطين حتى العام 

رصد احتوت على الخطوط العريضة والتفصيلية لمناهج الرياضيات للصف التاسع األساسـي،  

 :حيث أظهرت نتائج الدراسة

هناك وحدتان دراسيتان من أصل خمس وحدات متفقة ما بين المنهاج الفلسطيني واألردني  •

 .والمصري والمنهاج األردني والمصري، ووحدة واحدة ما بين المنهاج الفلسطيني

هناك تباين في معدالت مستوى األهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحـة فـي    •

المناهج الثالثة، إذ حيث وجد أن مستوى الفهم واالستيعاب في المنهاج األردني أعلى منـه  

في كل من المنهاجين الفلسطيني والمصري، وأن مستوى التحليل في المنهـاج المصـري   

 .ني واألردنيأعلى من الفلسطي

التحليل، (هناك انخفاض واضح في معدالت مستوى األهداف التربوية في المستويات العليا  •

في المناهج الثالثة إال أنه في المنهاج الفلسطيني أعلى منه في األردني ) والتركيب، والتقويم

 .والمصري

ـ   ) 2009أنصيو، ( دراسة وم هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى جـودة كتـب العل

حيـث اتبعـت    في كتب العلوم الفلسـطينية  للمرحلة األساسية الدنيا في ضوء المعايير العالمية،

 في بنـاء أداة التحليـل   للمحتوى الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة المعايير األسترالية

منهاج  تدني مستوى جودة كل من ، وفد بينت النتائج)علم الحياة، وعلم األرض والفضاء(لمجالي 

لمجال علـم   الصف الثاني، والثالث، والرابع األساسي، بينما اتسم منهاج الصف األول بالجودة

لى تدني جودتها في إتوصلت الدراسة  األرض والفضاءعلم  جالما ما يخص معايير مأ، الحياة

الصفين الثاني والثالث وكانت متوسطة في الصف الرابع وحققت الجـودة فـي الصـف األول    

  .األساسي
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هدفت هذه الدراسة إلى تقويم محتوى منهاج العلـوم العامـة    )2009شـحادة،  (دراسة 

للمرحلة األساسية الدنيا في ضوء متطلبات التنور الصحي الممثلـة بالصـفوف األول والثـاني    
والثالث والرابع األساسي، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وقد اعتمدت الباحثة على 

النظافة الشخصـية، والتغذيـة الصـحية، وجسـم     : تحليل المحتوى شملت المجاالت اآلتيةأداة 
وبناء استبانة ومن ثـم توزيعهـا   . اإلنسان، وتلوث البيئة، والتربية األمانية، واإلسعافات األولية

وقد توصلت الدراسـة  . طالبٍ وطالبة موزعين على ثماني مدارس حكومية 400على عينة من 
 :إلى

  .متطلباً 61متطلباً صحياً من أصل  19كتاب العلوم للصف األول األساسي على تضمن  •

  . متطلباً صحياً 18تضمن محتوى كتاب العلوم العامة للصف الثاني األساسي على  •

  .تضمن محتوى كتاب العلوم للصف الثالث على متطلبين صحيين •

  .صحياًمتطلباً  23تضمن محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي على  •

تقـان  عدم وصول مستوى طلبة الصف الرابع األساسي في التنور الصحي لمسـتوى اإل  •
)75.(%  

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مستوى جودة محتوى كتـاب   )2009العرجا، (دراسة 

العلوم للصف الثامن األساسي في ضوء المعايير العالمية، ومدى اكتساب الطلبة لها، وقد استخدم 

ج الوصفي التحليلي، واعتمد في دراسته على بناء أدوات الدراسة الذي تمثلت فـي  الباحث المنه

وقد أظهرت نتـائج الدراسـة   ) TIMSS 2003(أداة تحليل المحتوى واختبار المعرفة العلمية 

%) 7.9(، %)26.3(تضمن موضوعات الفيزياء للمعايير العالميـة للصـف الثـامن بنسـبة     

. لموضوعات الكيميـاء %) 34.5(وضوعات األحياء، م%) 31.2(لموضوعات علوم األرض،

  .كما بينت أن هناك فرقاً في اكتساب المعرفة العلمية بين الذكور واإلناث كانت لصالح اإلناث

استهدفت هذه الدراسة تحليل وتقـويم النشـاطات التدريسـية    ) 2010، الصيفي(دراسة 

اهدات الصـفية، الزيـارات، وأشـياء    العروض العلمية، المش(العلمية، وذلك وفقاً لنمط النشاط 
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، حيث )نشاطات تعليمية، نشاطات تعزيزية، ونشاطات إثرائية(، كذلك وفقاً لنوع النشاط )أخرى

نشاط تدريسي محتواة في كتاب العلوم العامة ) 85(تكون مجتمع الدراسة من عينتها المتمثلة في 

تحليل المحتوى لمالءمته ألغراض استخدم الباحث أسلوب . للصف التاسع األساسي الجزء األول

  :أظهرت نتائج الدراسة. البحث وأهدافه

  .التركيز على العروض العلمية أكثر من المشاهدات الصفية والزيارات •

  .ابتعدت النسب المئوية للنشاطات التعزيزية واإلثرائية عن النسب التي اقترحها المحكمون •

 . اقترحها المحكمون اقتربت نسبة النشاطات التعليمية من النسب التي •

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر األنشطة العلمية الالصـفية   )2010 قهوجي،( دراسة

في مستوى التحصيل الدراسي في مادة علم األحياء حيث تناولت وحدة النباتات الزهريـة مـن   
، )يقبلي وبعد(كتاب علم األحياء واألرض لصف السابع األساسي فقامت ببناء اختبار تحصيلي 

طالبـة فـي المجموعـة     )44(طالب و )35(طالب وطالبة منهم ) 158(حيث بلغ حجم العينة 
طالبة في المجموعة الضابطة، من محافظة دمشق، واسـتخدمت   )43(طالب و )36(التجريبية و

  :وأظهرت النتائج أنه. الباحثة المنهج التجريب في دراستها

داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط     اتال يوجد فروق ذ •
 .الدرجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل القبلي

داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات  اتيوجد فروق ذ •
 .المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي لصالح المجموعة التجريبية

داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في  اتوجد فروق ذال ي •
 .المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي

داللة إحصائية بين متوسط درجات اإلناث فـي المجموعـة التجريبيـة     اتق ذويوجد فر •
ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي لصالح إنـاث  

 .المجموعة التجريبية
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في المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط     داللة إحصائية بين متوسط الذكور اترق ذويوجد ف •

التحصيل البعدي لصالح ذكور المجموعة  اختبارلضابطة في درجات الذكور في المجموعة ا

 .التجريبية

ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجة اتجاهات الـذكور ومتوسـط درجـة     •

اتجاهات اإلناث في المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس اإلتجاه يعـزى إلـى   

 .برنامج األنشطة العلمية الالصفية

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم كتاب العلوم المطـور للصـف    )2011 يالن،عس(دراسة 

إخراج الكتاب، واألهداف، (األول المتوسط في ضوء معايير الجودة الشاملة في جوانبه األساسية 

؛ فقد قام الباحث باستخدام تحليل إخراج الكتـاب، وتحليـل   )والمحتوى العلمي، وأساليب التقويم

مطور، وتحليل محتوى كتاب العلوم المطور، وتحليل أساليب التقويم فـي  أهداف كتاب العلوم ال

ضوء معايير الجودة الشاملة المقترحة حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلـي فـي دراسـته،    

 : توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

مؤشراً موزعة علـى أربعـة محـاور    ) 73(معياراً و) 12(احتواء كتاب العلوم المطور  •

 .)راج الكتاب، واألهداف، والمحتوى العلمي، وأساليب التقويمإخ(

حصل مجال جودة إخراج الكتاب على الرتبة األولى بين مجاالت الجودة الشـاملة لكتـاب    •

العلوم المطور، يليه مجال أساليب التقويم، ثم مجال جودة األهداف، وأخيراً مجـال جـودة   

 .المحتوى العلمي

أكثر معايير الجودة تحققاً؛ مما يدل على اهتمام أهداف ) العلمية تنمية المهارات(يعد معيار  •

كتاب العلوم المطور بتنمية المهارات العلمية لدى الطالب كالتفكير الناقد، ومهارات البحث 

  .العلمي وتصميم التجارب

جودة المحتوى (في المرتبة األخيرة في معايير مجال ) االرتباط بالبيئة والمجتمع(حل معيار •

؛ مما يعني أن محتوى كتاب العلوم المطور للصف األول المتوسـط يحتـاج إلـى    )لعلميا
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المزيد من التمثيل لطبيعة المجتمع السعودي، التعبير عـن هويتـه، ومشـكالته الصـحية     

 .واالجتماعية

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم محتوى منهاج العلوم الفلسـطينية   )2011سعيد، (دراسة 

العلوم الفيزيائية، وعلوم الحيـاة،  (للمرحلة األساسية العليا في ضوء المعايير العالمية لمجاالت 

فـي  ) 8-5( في محتوى مناهج العلوم للمرحلة األساسية العليا لصفوف) وعلم األرض والفضاء

ن محتوى المعايير العالمية ومحتوى المنهاج الفلسطيني، ولتحقيق فلسطين، ومعرفة االختالف بي

ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم اختيار عينة الدراسة المتمثلة بكتـب العلـوم   

   :كان من أهم نتائج الدراسة. كتب) 8( بجزأيه األول والثاني والتي بلغت) 8-5( للصفوف

فـي  ) NSES( الخاصة بالمحتوى لمعايير التربيـة العلميـة  نسبة توافر المعايير الرئيسة  •

 %).70.1( محتوى كتب علوم المرحلة األساسية العليا، كانت متوسطة

هناك قصور في محتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية، عند مقارنتهـا بمعـايير التربيـة     •

 ).8-5(العلمية الخاصة بمحتوى مرحلة 

العليا، على بعض المعايير الرئيسة لمعـايير التربيـة    تركيز كتب العلوم للمرحلة األساسية •

 .العلمية بدرجة كبيرة مثل معيار خواص وتغيرات المادة في مجال العلوم الفيزيائية

كما يوجد قصور في معيار االستمرارية، والتتابع لبعض المعايير الرئيسة لمعايير التربيـة   •

اريخ األرض يدرس في محتوى من صف دراسي إلى آخر مثل معيار ت) NSES( العلمية

 .علوم الصف الخامس والثامن وال يدرس في الصف السادس والسابع

كما يوجد عدم توازن في نسبة توافر المعايير الرئيسة لمعايير التربية العلمية في محتـوى   •

مثل معايير مجال العلوم الفيزيائية حيث : كتب علوم المرحلة األساسية العليا بالنسبة للمجال

وكذلك بالنسبة إلى مستوى الصف الدراسـي  %). 100 إلى% 41.6( وحت النسبة بينترا

المعايير الرئيسة لمجال علوم األرض والفضاء بالنسبة للصف السابع حيث تراوحـت  : مثل

 %).100-%0(النسبة بين 
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الهدف من هذه الدراسة تحديد مستوى جودة موضوعات علوم  )2011شاهين، (دراسة 

المعايير القومية لتربيـة  ( علوم للمرحلة األساسية في ضوء المعايير العالميةاألرض في كتب ال

ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي بأسـلوب تحليـل    ،)العملية، والمعايير القطرية للعلوم

لعلوم األرض، حيث تمثلت عينة الدراسة بكتب العلـوم لصـفوف   ) 10-5(المضمون لصفوف 

 : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية. باًكتا) 12(البالغة ) 5-10(

تدني نسبة توافر المعايير الرئيسة الخاصة بموضوعات علـوم األرض لمعـايير التربيـة     •

 . والقطرية في محتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية العليا) NSES(العلمية 

لتربية العلمية هناك قصور في محتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية عند مقارنتها بمعايير ا •

 ).10-5( لموضوعات علوم األرض بمحتوى مرحلة

 كما يوجد قصور في معايير التكاملية لبعض المعايير الرئيسة لمعـايير التربيـة العلميـة    •

)NSES (  والقطرية في نفس الصف الدراسي مثل معيار تاريخ األرض ومعيار الـدورات

الجوكيميائية ال يدرس في محتوى علوم الصف التاسع ويـدرس فـي الصـف الخـامس،     

 . السادس، السابع، والثامن

إن معيار الدورات الجوكيميائية ومعيار الطاقة في نظام األرض قد توفر بنسبة متدنية جداً  •

 .صفوف ما عدا الصف العاشرفي كل ال

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة محتـوى كتـاب الرياضـيات     )2012سليمان، (دراسة 

فـي  ) NCTM(الفلسطيني مع اإلسرائيلي للصف الثامن األساسي ومعرفة مدى توافر معـايير  

محتوى الكتاب الفلسطيني وتم اختيار كتب الرياضيات المدرسية لطلبة الصف الثامن األساسـي  

في كل من فلسطين وإسرائيل بجزأيه األول والثاني على شكل جداول لتصنيف األمثلة واألسئلة، 

والتدريبات الواردة في الكتاب، وتوزيع قائمة من المعايير على مجموعة من معلمي الرياضيات 

معلما للقيام باستطالع رأي عدد األسئلة واألمثلة الواجب توافرها فـي محتـوى   ) 15(وعددهم 

 :ب الرياضيات الفلسطيني للصف الثامن األساسي، وتفريغها، وأظهرت نتائج الدراسةكتا
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لمجال الهندسة في %) 45(أن كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثامن يحتوي على نسبة  •

فـي  %) 42(حين محتوى كتاب الرياضيات اإلسرائيلي للصف الثامن يحتوي على نسـبة  

في كتاب الرياضيات الفلسطيني يحتـوي علـى نسـبة     حتماالتمجال الجبر، أما مجال اال

 .في كتاب الرياضيات اإلسرائيلي%) 5(بالمقابل %) 7(

وجود تشابه بين المنهاج الفلسطيني واإلسرائيلي لكتاب الرياضيات الصـف الثـامن فـي     •

حتماالت ورد ذكره في ولكن مجال اال) األعداد، الهندسة، الجبر، اإلحصاء(محتوى الكتب 

  .لكتاب الفلسطيني ولم يرد في محتوى الكتاب اإلسرائيليمحتوى ا

وذلك نتيجـة  %) 40.6(المرتبطة في المجاالت فكانت ) NCTM(أما مدى توافر معايير  •

التباعد بين مجموع عدد األمثلة واألسئلة الموجودة في محتوى الكتاب ومجموع ما اقترحه 

  .المعلمون لتحقيق هذه المعايير

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم محتوى كتب العلوم الفلسـطينية   )2012موسى، (دراسة 

، اسـتخدم الباحـث المـنهج    TIMSS)( واإلسرائيلية للصف الرابع األساسي في ضوء معايير

معلم ومعلمة من معلمي مبحث العلوم فـي  ) 211(الوصفي التحليلي، وتم اختيار عينة الدراسة 

، )شرق غزة، رفح، خان يونس، الوسطى( والتعليم التربية المدارس الحكومية التابعة لمديريات

معلماً ومعلمة من معلمي مبحث العلوم في المدارس التابعة لمدينة الناصرة في الـداخل  ) 30(و

المحتل، كما تم اختيار محتوى كتاب العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف الرابع لعملية التحليل 

  : اسةأظهرت نتائج الدر .محتوىبأسلوب تحليل ال

في محتوى منهاج العلوم الفلسطيني واإلسـرائيلي  ) TIMSS 2011(النسبة العامة لمعايير  •

 .على الترتيب%) 42.02(و %) 37.68(هي نسبة ضعيفة بلغت 

%) 56.6(نسبة المعايير لبعد العمليات المعرفية في محتوى منهاج العلوم للصف الرابع هي  •

واإلسرائيلي، حيث يالحظ أن نسبة المنهاج اإلسرائيلي لكل من المنهاج الفلسطيني %) 90(و

 .مرتفعة في حين أن نسبة المنهاج الفلسطيني ضعيفة
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حصل كل من المنهاج الفلسطيني واإلسرائيلي على نسبٍ غير مرضية بوجهة نظر المعلمين  •

لبعد محتوى كتـاب العلـوم، وبعـد العمليـات     ) TIMSS 2011(في مدى توافر معايير 

 .ي المحتوىالمعرفية ف

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى فهم معلمي العلـوم  ) 2013دلول، ( دراسة

في مدارس غزة لطبيعة العلم واالستقصاء العلمي، استخدم الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي،   

) 23(، وإعداد قائمة من المؤشرات لطبيعة العلم ضـمت  )NSTA( حيث قام بترجمة المعايير

مؤشر ) 15(ة على ثالثة معايير وقائمة من المؤشرات لالستقصاء العلمي وضمت مؤشر موزع

مهارات االستقصـاء العلمـي،    اختبارطبيعة العلم و اختبارموزعة على معيارين، أعد الباحث 

معلمة من معلمـي ومعلمـات    )35(معلم و) 39(معلم ومعلمة منهم ) 74(بلغت عينة الدراسة 

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة. التربية والتعليم في شرق غزة في مديرية العلوم الموجودة

الالزم أن يمتلكها معلم العلـوم  ) NSTA(استخراج معايير الجمعية الوطنية لمعلمي العلوم  •

لطبيعة العلم واالستقصاء العلمي، جاءت نسبة أداء معلمي ومعلمات العلوم في الدرجة الكلية 

وهي أقل من المعـدل المقبـول   ) NSTA(لمعايير  وفقاً %)62.08(طبيعة العلم  ختبارال

  %). 80(تربوياً والمعدل لدراسة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفقـاً لمعـايير    •

)NSTA ( تبعاً لمتغير الجنس)المعلمات(وذلك لصالح ) إناثر، ذكو .(  

تالك معلمي العلوم لمهـارات االستقصـاء   توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ام •

 . وذلك لصالح المعلمات) ذكور وإناث(تبعاً لمتغير الجنس ) NSTA( العلمي لمعايير

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى كتاب العلوم العامة للصف  )2013نور، (دراسة 

ومن وجهة نظر  ،)NSES( الخامس األساسي وتقويمه في ضوء المعايير القومية للتربية العلمية

معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا في فلسطين، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، إذ 

) 8-5( الخاصة بـالمحتوى للمرحلـة  ) NSES( قامت بترجمة المعايير القومية للتربية العلمية
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 فـي أداة تحليـل   ضـعها لمجاالت العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة، وعلوم األرض والفضاء، و

 مـن المكونـة  عينة الدراسة  على وتوزيعها، كما تم اعداد استبانة لمعايير المحتوى، المحتوى

 :أظهرت نتائج الدراسةو .معلماً ومعلمة من محافظة جنين) 135( معلمٍ ومعلمة من أصل) 105(

 الخاصـة بمجـاالت  ) NSES( من معايير المحتوى في مشروع%) 41.2(توفر ما نسبته  •

 .بدرجة كبيرة) لعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، وعلوم األرض والفضاءا(

 الخاصـة بمجـاالت  ) NSES( من معايير المحتوى في مشروع%) 29.4(توفر ما نسبته  •

 .بدرجة متوسطة) العلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، وعلوم األرض والفضاء(

ـ   %) 29.4( ولم يتوفر ما نسبته • الخاصـة  ) NSES(روع من معايير المحتـوى فـي مش

فـي محتـوى كتـاب    ) العلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، وعلوم األرض والفضاء( بمجاالت

 .العلوم للصف الخامس األساسي

) α=0.05( كما بينت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

) مديرية، وسـنوات الخبـرة  الجنس وال(في درجة تقويم محتوى كتاب العلوم تعزى لمتغير 

 .بينما وجدت فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي، والتخصص

  جنبية السابقةالدراسات األ 2:2:2

وقد استهدفت هذه الدراسة تطـوير أداة تحليـل   ) Chiappetta.et al, 1991( دراسة

تـوازن  وهذه األداة تستخدم للتعرف علـى   كمي لمحتويات كتب العلوم في المرحلة المتوسطة،

الطبيعـة االستقصـائية للعلـم،    ( المنهج في الكتب المدرسية لمدى تضمنها ألبعاد الثقافة العلمية

: ، وبينـت نتـائج الدراسـة أن   )التفاعل بين العلم والمجتمع والتكنولوجيا، العلم كطريقة للتفكير

ها، ويلي ذلك بعد المعرفة األساسية للعلم كانت من األبعاد التي ركزت عليها الكتب التي تم تحليل

الطبيعة االستقصائية للعلم، واحتل بعد التفاعل بين العلم والمجتمع والتكنولوجيا المركز الثالـث  

حيث كان احتواء الكتب له بنسبة منخفضة، ويبدو أن بعد العلم كطريقة للتفكير يمثـل الجـزء   

  .المهمل في العديد من الكتب التي تم تحليلها



49 

بدراسة هدفت إلى التعرف على أهميـة اسـتخدام الصـور    ) Mnifold, 1997( قام 

رس االبتدائية، وتناولـت الصـور   اكمصدر من مصادر التعلم في الدراسات االجتماعية في المد
المؤثرة من حيث الوضوح واأللوان والقيمة التاريخية، والمكان وزاويـة التصـوير، وأكـدت    

ضايا المؤثرة وفـي تنميـة العديـد مـن     الدراسة على أهمية الصور في تنمية التعاطف مع الق
المهارات مثل مهارة التفكير الناقد، والتعليل، والقدرة على التأثير وتدريس بعض القضايا المعقدة 

  .االبتدائية ةبالنسبة لتالميذ المرحل

من كتب العلوم الحياتية فـي  ) 10(دراسة هدفت إلى تحليل ) Haury, 2000( أجرى

ها ألهداف تدريس العلوم حسب المعايير الوطنية بالواليـات المتحـدة   أمريكا، لتحديد مدى تحقيق
أخذ أفكار الطالب بعين االعتبار، اشراك الطالب مع الظـواهر المدروسـة،   :األمريكية، وهي

تطوير واستخدام األفكار العلمية، تشجيع تفكير الطالب حول الظواهر والتجـارب والمعـارف،   
بنية ووظيفة الخلية، المادة وتحوالت الطاقة، ( لعلوم، في مواضيعتقييم التقدم، تعزيز بيئة تعلم ا

، حيث ركز التحليل على أنشطة ودروس )واألساس الجزيئي للوراثة، واالنتقاء الطبيعي والتطور
  .تلك الكتب التي تتماشى مع أهداف التدريس

أن ال أحد من هذه الكتب وصل درجة تقييم عالية، وأن هذه الكتب  :وبينت نتائج الدراسة
قد أهملت معظم المفاهيم المهمة، إذ ركزت على المعلومات السطحية بدالً من المعلومات المهمة، 
وأنه قد تم عرض األمثلة والتوضيحات للطلبة بطريقة مجردة أكثر منها حسـية، وأن الطلبـة   

من الكتب عند القيام بإجراء األنشطة العلميـة، وكـان هنـاك     يحصلون على مساعدة قليلة جداً
سيطرة للمراتب المتدنية على تحقيق المواضيع للمعايير لجميع الكتب، وكان هنـاك اسـتثناءات   

معيار تم فحصها، غير ) 28( قليلة، لم يصل أي كتاب إلى مرتبة أعلى من متوسط على أكثر من
معيار التـي تـم أخـذها بعـين     ) 91(معيار من ) 63(أن أحد الكتب وصل إلى درجة متدني 

االعتبار، كل الكتب وصلت إلى مستوى متدنٍ ألي معيار مرتبط بإشراك الطالب مع الظـاهر  
  .المدروسة في أي موضوع باستثناء االنتقاء الطبيعي والتطور

هدفت هذه الدراسة إلى تحري وجهـات نظـر مـدراء     )Marlette, 2003(دراسة  

لميها في والية كنساس حول معايير العلوم المختارة من المعايير القومية للتربيـة  المدارس ومع
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حيث اسـتخدم الباحـث المـنهج     األمريكية كنساسلوالية والمعايير التربوية ) NSES( العلمية

معلمـاً فـي المـدارس    ) 120(مـديراً و  )232(الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من 

العليا في والية كينساس، وقد توصلت الدراسة إلى أن تدريس العلوم يجب  االبتدائية، والمتوسطة

ن ينسجم والمعايير، هذا باإلضافة إلى أن هناك قلة إدراك عند المدراء والمعلمين بالممارسـات  أ

  . المعايير القوميةمع تحقيق  تنسجمالتدريسية التي 

ج األحياء فـي جامعـة   هدفت هذه الدراسة إلى تقويم منه Michael, 2003)( دراسة

أوهايو في ضوء المعايير القومية للعلوم، حيث استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي حيث قـام  

بتدريس منهج األحياء الذي يراعي المعايير القومية على عينة من الطالب في جامعة أوهـايو،  

اليب التقويم المتبعة ومن ثم قام بقياس أثر كل من المحتوى التعليمي وإستراتيجيات التدريس وأس

  :توصل الباحث إلى النتائج التالية .بالمقارنة مع المنهج الذي ال يراعي المعايير القومية للعلوم

تطور كبير في منهج األحياء الذي يراعي المعايير القومية بالمقارنة مع المـنهج الـذي ال    •

 .يراعي تلك المعايير

، على الطلبة الذين طبق عليهم المـنهج الـذي   األثر اإليجابي على مخرجات التعليم والتعلم •

 .يراعي المعايير القومية للعلوم بالمقارنة مع الطلبة اآلخرين

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقـة بـين    )Gibbon, 2006( دراسة

شراك إمن خالل ) 7-5(األنشطة المصاحبة للمنهج والتحصيل الدراسي عند الطلبة في الصفوف 

شراك من أثر على النجاح والتحصيل الدراسي، الطلبة في األنشطة المصاحبة للمنهج وما لهذا اإل

من الطلبـة فـي   ) 504(اعتمدت الباحثة على إجراء دراسة مسحية طبقت على عينة مؤلفة من 

بالعودة إلى بياناتهم في المؤسسات المختصة، وتوصلت الدراسة إلـى  ) 7-5(الصفوف ما بين 

  : لتاليةالنتائج ا

والتحصـيل   منهاجوجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية بين األنشطة الصفية المصاحبة لل •

 .في المراحل الدراسية المتوسطة



51 

 .وجود عالقة ذات طبيعة منحنية بين األنشطة المصاحبة للمنهج والتحصيل الدراسي •

 .توترال يوجد عالقة بين اإلشتراك في األنشطة المصاحبة للمنهج والضغط وال •

استهدفت هذه الدراسة التعرف على العوائق والصـعوبات  ) Johnson, 2006( دراسة

، )NSES(التي تمنع تطبيق معايير علم االستقصاء لمشروع المعايير القومية للتربيـة العلميـة   

حيث تم تطبيقها على مدرستان من المدارس المتوسطة في الواليات المتحدة، وذلك من خـالل  

من ثي استكشافي وحيث تم جمع البيانات النوعية على شكل مقابالت ومالحظات توجيه سؤال بح

، توصلت نتائج الدراسة إلى أن أبرز تلك العوائق تتمثل في الصعوبات الثقافية والتقنية، الصفوف

داري وتوفير المصـادر الالزمـة   والتي البد التغلب على هذه الصعوبات من تطوير النظام اإل

  .افيوتوفير الوقت الك

هدفت هـذه الدراسـة إلـى     )JUNG-CHIH &WANG-TING, 2009( دراسة

في  )TIMSS2007(ات مشروع اختبارفي  الثامنمقارنة التحصيل الدراسي بين طلبة الصف 

مقارنة مع الطلبة األمريكان، تم الوصول إلى اسـتخدام   الدول التي حصلت على ترتيب متدني

المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام بطاقة تحليل المحتوى، تكونت عينة الدراسة من جميـع  

هـذا الفـارق   أشارت النتائج إلى أن ) 8-1(الموضوعات الواردة في كتب العلوم للصفوف من 

 .تختلف تماماً عنه في هذه الدولمحتوى المناهج األمريكية بالتحصيل سببه أن 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقييم التطور التاريخي لمنهجي  )Kartal, 2011( دراسة

العلوم للصف الرابع والخامس االبتدائي المقررة في تركيا وفقاً للمكونات األساسية للمنهج التـي  

ستخدمت الدراسة المنهج وردت في المنهاج منذ تأسيس جمهورية تركيا حتى الوقت الحاضر، وا

األهـداف،  (الوصفي التحليلي، حيث تم بناء أداة التحليل التي تشمل مكونـات المـنهج التاليـة    

، أما عينة الدراسة فتمثلت في مناهج العلوم التركية )والمحتوى، وعملية التعليم والتعلم، والتقويم

ومـنهج العلـوم   ) 2000-1992(، ومناهج العلوم للفتـرة بـين   )1969-1948-1926(لعام 

، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود تطور ملحوظ على مناهج العلوم، مع ذلك قد لوحظ )2005(
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كان يالحـظ أن عالقـة الطالـب    : بعض المشكالت الخاصة بعملية التطوير فعلى سبيل المثال

ـ )1969(بالطبيعة قد تم تأكيدها بكثرة في المناهج قبل عام  أثيره فـي  ، بينما فقد هذا االهتمام ت

، فقد كان التعليم يتم عن طريق المعامل والفرق الصفية، ووفقاً للنتائج )1992(المناهج بعد عام 

وجد أن التطور األكثر أهمية قد حصل في العمليات المتعلقة بالتعليم والتعلم والتقويم، وأن عـدم  

  .الكفاءة في خصائص المنهج ظهرت بصفة عامة في المحتوى واألهداف

كان الهدف من هذه الدراسة إجـراء   ، ,Lebana; Kozina; Perse) 2011( دراسة

في سلوفينيا لتحديد الكيفية التـي تـرتبط بالعوامـل السـلبية     ) TIMSS 2003(تحليل لنتائج 

بالمدرسة، مثل العدوان، والتحصيل في العلوم والرياضيات لطالب، وأجريت عمليـة التحليـل   

ولية، وألغراض ذلك استخدم البـاحثون المـنهج الوصـفي    بشكل منفصل للبيانات الوطنية والد

ن الطالب الذين عانوا من السلوك العدواني كان تحصيلهم أقـل  أ النتائجالتحليلي، حيث أظهرت 

أن العوامـل  أهميـة  وتوصلت كما  الثامن، وأفي الرياضيات والعلوم، سواء في الصف الرابع 

  .بالتحصيل التعليميالسلبية مثل السلوك العدواني للتنبؤ 

  الدراسات السابقةعلى التعليق  3:2:2

  الدراسات العربية التعليق على

  :تم التعليق على الدراسات العربية السابقة وفق المحاور اآلتية

  محور المعايير المستخدمة في عملية التحليل في الدراسات السابقة: أوالً

كدراسـة العرجـا    )NSES(هناك دراسات تناولت المعايير القومية للتربيـة العلميـة   

ودراسـة   ،)2013(، ودراسة نور )2011(، ودراسة شاهين )2011(، ودراسة سعيد )2009(

، وهذا ما تشابه مع )2009(أنصيو ، ودراسة )2005(، ودراسة الجبر )2006(الشايع وشينان 

، ولكن اختلفت مع هذه الدراسات )NSES(المعايير العالمية القومية الدراسة الحالية في تناولها 

علوم الفيزيـاء، علـوم   (ركز على مجال ) 2009(في تناولها مجال أو أكثر ففي دراسة العرجا 

، ودراسة شاهين TIMSSولكن في ضوء معايير  )األرض والفضاء، علم األحياء علم الكيمياء
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تناول مجـال  ) 2009(نصيو أألرض والفضاء، ودراسة في تركيزه على مجال علوم ا) 2011(

(  فتناول المجـاالت اآلتيـة  ) 2005(وجودة الكتاب المدرسي، أما الجبر  علم األرض والفضاء

، كما اتفقت الدراسة الحالية مـع  )طبيعة العلم، التفكير العلمي، الظواهر الطبيعية، األحياء البيئية

العلـوم الفيزيائيـة، علـم الحيـاة، علـم األرض      (اآلتية الدراسات اآلتية في اختيار المجاالت 

  ).2006(، ودراسة الشايع وشينان )2013(، ودراسة نور)2011(، كدراسة سعيد )والفضاء

في دراسات أخرى تم تناول معايير أخرى مثل معايير الثقافة العلمية كدراسة الصادق ف

الشاملة  ةدالجو فتناول معايير) 2011(، أما دراسة عسيالن )2008(، ودراسة الحكمي )2006(

، أمـا دراسـة   )إخراج الكتاب، واألهداف، والمحتوى العلمي، وأساليب التقويم(للجوانب اآلتية 

، )TIMSS( معـايير  )2012( ، ودراسـة موسـى  )NCTM(فتناول معايير ) 2012(سليمان 

تي اعتمدت على ال )2013(المعايير اإلسالمية في دراسته، أما دلول ) 2007(واستخدم شحيبر 

)NSTA(   إال أنها اختلفت عن الدراسة الحالية بتناولها لمجاالت طبيعة العلم واالستقصاء وفـي

  .استخدامها للمنهج التجريبي

كما تشابهت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية في المرحلة الدراسـية مثـل دراسـة    
التي أجريت لطالب الصف السادس، واختلفت مـع  ) 2005(، ودراسة الجبر )2003(مصطفى

، وبعضها تناول المرحلة األساسية )4-1(التي ركزت على الصفوف من ) 2009(دراسة شحادة 
واستهدفت بعضـها المرحلـة االبتدائيـة    ، )2009(نصيو أ، ودراسة )2011(كدراسة شاهين 
، في حين تركز اهتمام بعض الدراسات على صـف معـين كدراسـة    )2008(كدراسة حكمي 

للصـف  ) 2006(والشـايع وشـينان   ) 2013(للصف الرابع، ودراستي نـور ) 2012(موسى 
جـا  للصف السـابع، ودراسـتي العر   )2010(و قهوجي ) 2005(الخامس، ودراستي رمضان

لصف التاسـع، ودراسـتي   ) 2008(، ودراسة سليمان للصف الثامن، ودراسة العايدي )2009(
فركـز علـى    )2011(لصف العاشر، أما دراسة عسيالن ) 2007(وشحيبر ) 2006( الصادق

لصف أول ثانوي  )2000(وبشارات ) 1999(صف األول المتوسط في دراسته، في حين أيوب 
أمـا دلـول    ،)2001(عدادية كدراسة بدوي وعبـدالرحمن  اإلعلمي، وتناول بعضها المرحلة 

  .فاستهدف فئة المعلمين في دراسته) 2013(
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  محور األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة: ثانياً

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة، فبعضها تم تقويم الكتب عن طريـق  

، ودراسة الشـايع  )2013(كدراسة نور ) NSES(استخدام تحليل المحتوى عن طريق استخدام 

، )2011(، ودراسة سـعيد  )2005(، ودراسة الجبر)2009(، ودراسة انصيو )2006(وشينان 

، )2012(، ودراسـة موسـى   )2012(، ودراسة سـليمان  )2011(واختلفت مع دراسة شاهين 

فاسـتخدم   )2008(في اختيار تحليل المحتوى فقط، أما دراسة العايدي ) 2009(كدراسة شحادة 

الثقافـة   اختبار )2001(قوائم رصد احتوت على الخطوط العريضة، في حين استخدم الصادق 

ضافة إلى استخدام تحليـل  باإل) 2009( ضافة إلى تحليل المحتوى، أما دراسة العرجاالعلمية باإل

تحليل استخدم  )2011(، أما دراسة عسيالن )TIMSS(المعرفة العلمية  اختبارالمحتوى استخدم 

، )2005(، ودراسة رمضان)1999(المحتوى ومعايير الجودة الشاملة، أما كل من دراسة أيوب 

فاسـتخدموا االسـتبانة كـأداة تحليـل     ) 2000(، ودراسة بشارات )2003(ودراسة مصطفى 

، ودراسة بدوي وعبـدالرحمن  )2013(، ودراسة دلول )2011(المحتوى، ولكن دراسة قهوجي 

  .الختبارات كأداة تحليل المحتوىفاستخدموا ا) 2004(

طريق اسـتخدام   اتفقت جميع الدراسات السابقة من حيث المنهجية المستخدمة فيها عن

، )2010(باستثناء دراسـة قهـوجي    التحليلي سلوب تحليل المحتوى واستخدام المنهج الوصفيأ

  .فاستخدما المنهج التجريبي) 2004(ودراسة بدوي وعبدالرحمن 

راسات على المجتمع والعينة فاقتصرت بعضها على الكتاب المدرسـي  اتفقت بعض الد

، ودراسـة سـعيد   )2011(ودراسة شاهين  )2008(، ودراسة العايدي )2009(كدراسة العرجا 

، ودراسـة الشـايع وشـينان    )2008(، ودراسة حكمـي  )2000(، ودراسة عسيالن )2011(

اآلخر اشتملت عينته على الطالب  وبعضها، )2009(نصيو أ، )2005(، ودراسة الجبر )2006(

، ودراسـة بـدوي وعبـد الـرحمن     )2009(، ودراسة شحادة )2001(فقط كدراسة الصادق 

، ودراسات أخرى جمعت ما بين المعلم والمشرف والطالب )2010(، ودراسة قهوجي )2004(

، ودراسـة  )2012(، ودراسة موسى )2013( ، ودراسة نور)2012(والكتاب كدراسة سليمان 
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، ودراسـة مصـطفى   )2005( ، ودراسـة رمضـان  )2007(، ودراسة شحيبر )1999(يوب أ

  ).2013(، ودراسة دلول )2000(، ودراسة بشارات )2003(

اتفقت أغلب الدراسات على وجود بعض نقاط القوة وبعض نقاط الضعف فـي الكتـب   

ركز على  الذي) 2011( المدرسية، فقد أظهرت بعض الدراسات جوانب القوة كدراسة عسيالن

،حيـث  )2005(، ودراسة رمضان )1999(الجودة الشاملة وكان مستواه مقبول، ودراسة أيوب 

كانت النسب مرتفعة، أما الدراسات التي بينت جوانب الضعف في الكتاب المدرسي من خـالل  

  ).2011(، ودراسة شاهين )2011(، ودراسة سعيد )2006(عرض النتائج كدراسة الصادق 

  عربيةدراسات الالتعليق عام على 

هذه الدراسات معايير المجلس القومي األمريكي لمحتوى مادة العلـوم  بعض لقد تناولت 

استبانة  باإلضافة إلى ، إال أنه في هذه الدراسة تم استخدام األدوات السابقةكفئات لتحليل المحتوى

اختيـار العينـة    ومقابلة مع المعلمين كالدراسة الحالية، في حين تختلف مع بعض الدراسات في

، )2003( واتفقت هذه الدراسة على صف معين مع دراسـة مصـطفى   وفي المرحلة التعليمية،

  .، في تناولها الصف السادس األساسي)2005(والجبر 

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث المنهجية المستخدمة وهـي أسـلوب   

 ، ودراسة بدوي وعبـد )2010(ة قهوجي تحليل المحتوى واختلفت مع بعض الدراسات كدراس

  .المنهج التجريبيباستخدامها ) 2004(الرحمن 

وستنفرد هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات أنها جمعت ثالث أدوات وهـي تحليـل   

لقياس درجة مناسـبة المحتـوى    ستبانةواال في ضوء المعايير القومية للتربية العلمية، المحتوى

لقياس  والمقابلة العلمي المتضمن في كتابي العلوم من وجهة نظلر معلمي العلوم للصف السادس،

  .مدى معرفة معلمي العلوم بالمعايير القومية للتربية العلمية
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  الدراسات األجنبيةالتعليق على 

، )Johnson, 2006( ، ودراسـة )Marlette, 2003( تشابهت هذه الدراسة مع دراسة

 ، واختلفت مـع دراسـة  )NSES(، في استخدام المعايير القومية )Michael, 2003( ودراسة

)2011 (Lebana;  في إجراء تحليل لنتائج)TIMSS (  المرتبطة بالعوامل السـلبية، ودراسـة 

)Hrury, 2000 (في استخدام المعايير الوطنية.  

) Chiappetta, 1991( ودراسـة  ،)Kartal, 2011(تشابهت هذه الدراسة مع دراسة 

ودراسة ) Bruce, 1997(، ودراسة )Marlette, 2003( ، ودراسة) ,2006Haury( ودراسة

)Mnifold, 1997( ــة ــة  ,Lebana; Kozina; Perse) 2011(، ودراسـ ودراسـ

)Johnson2006(َفي كون العينة عبارة عن طالب أو معلمين أو مشرفين أو كليهما معا ،.  

 JUNG-CHIH(، ودراسـة  )Kartal, 2011(لدراسـة مـع دراسـة    اتفقت هـذه ا 

&WANG-TING, 2009( ودراسة ،)2011 (Lebana; Kozina; Perse,    فـي اسـتخدام

ي ف) Marlette, 2003(دراسة ك المنهج الوصفي التحليلي، واختلفت مع بقية الدراسات األخرى

  .تجريبيالفاستخدم المنهج شبه  )Michael, 2003(أما  م المنهج الوصفي،ااستخد

تنوعت الدراسات في اختيار المرحلة الدراسية، فمنها ما اعتمد في دراسته على المرحلة 

، ومنها ما استهدف الصف الرابع والخـامس كدراسـة   )Mnifold, 1997(االبتدائية كدراسة 

 JUNG-CHIH(كدراسـة  ) 8-1(ومنه ما اشتملت دراسته مـن   ،)2011(كارتل وآخرون 

&WANG-TING, 2009( ومنه ما اختار المرحلة المتوسطة كدراسة ،)Johnson, 2006( ،

اسـتهدفت طـالب جامعـة    ) Michael, 2003(، أما دراسة )Chiappetta, 1991(ودراسة 

  .أوهايو

سلطت بعض الدراسات على نقاط القوة في الكتب المدرسية من خالل عرض النتـائج  

يجاد الحلول المناسـبة  إل، ومنها ما اهتمت بمعالجة نقاط الضعف )Michael, 2003(كدراسة 

  ).Marlette, 2003(، ودراسة ) ,2006Haury(كدراسة 
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  االجنبيةدراسات الالتعليق العام على 

، )NSES(اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في اهتمامها بالمعـايير القوميـة   

، ومنها ما ركزت علـى معـايير   )Johnson, 2006(، ودراسة )Marlette, 2003(كدراسة 

)TIMSS ( كدراسة)2011 (Lebana; Kozina; Perse,،   كما انفردت الدراسة الحالية علـى

الصف السادس األساسي ولكن اختلفت مع دراسات أخرى في اختيار المرحلة  وصف محدد وه

  .الثانوية والمتوسطة والمرحلة الجامعية

على استخدام أسلوب تحليل المحتوى واستبانة والمقابة ولكن كما اهتمت الدراسة الحالية 

زمنه ما اعتمد فقط وفي استخدام المقابالت والمالحظات فقط، ) Johnson, 2006(اختلفت مع 

  ). Chiappetta, 1991(على تحليل المحتوى كدراسة 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل وصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة من حيـث مـنهج   

الدراسة، وتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وبناء أدوات الدراسة المستخدمة في جمـع بيانـات   

ختبار فروضها، الإلجابة عن أسئلة الدراسة و الالزمةمعلومات الالدراسة الالزمة للوصول إلى 

وثباتها، إضافة إلى وصف متغيرات الدراسـة والطـرق    تاومن صدق األد وخطوات التحقق

  .اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات

  منهج الدراسة 1:3

 منهجا للدراسة، وذلـك لمالءمتـه لطبيعتهـا،    التحليلي اتبعت الباحثة المنهج الوصفي
الباحثة بجمع بيانات الدراسة من عينة الدراسة  قامتحيث  ومراجعة االدب التربوي ذو العالقة

المتمثلة بمعلمي العلوم للصف السادس، وكتابي العلوم للصف السادس، عن طريق بنـاء ثالثـة   
أدوات لجمع البيانات الالزمة للحصول على معلومات الدراسة إلجراء المقارنة لتحقيق أهـداف  

؛ جامعـة القـدس   2010المنيـزل، ( دراسـة ختبار فروض الواالدراسة واإلجابة عن تساؤالتها 
  . )2005؛ الكيالني والشريفين، 2007المفتوحة؛ 

  مجتمع الدراسة 2:3

  :من تمثل مجتمع الدراسة  

 مجتمع المعلمين  - أ

يتي قلقيلية وطولكرم، وذلـك خـالل   رجميع معلمي العلوم للصف السادس األساسي في مدي -1
معلمـاً  ) 129(، والبالغ عـددهم  )2013/2014( الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

معلماً ومعلمة من محافظـة  ) 78(معلماً ومعلمة من محافظة قلقيلية، و) 51(ومعلمة، منهم 
قسام التخطيط في مديريتي التربية والتعليم لسـنة  أإحصاءات (، ))9(انظر الملحق(طولكرم 

)2013/2014((.  
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) الطيرة، والطيبة، وقلنسوة(جميع معلمي العلوم للصف السادس االبتدائي في منطقة المثلث   -2

 .معلما ومعلمة وذلك وفق مسح شامل من قبل الباحثة لهم) 44(في الداخل والبالغ عددهم 

 مجتمع الكتاب  -  ب

المحتوى المتضمن في كتاب العلوم العامة للصف السادس األساسي الفلسـطيني بجزأيـه     -1

 ).2013/2014( األول والثاني المطبق حالياً في فلسطين من العام الدراسي

هو عبارة عـن  وم للصف السادس االبتدائي اإلسرائيلي والمحتوى المتضمن في كتاب العل  -2

 ربية فـي الـداخل مـن العـام الدراسـي     عارس التستخدم في المد للعربية نسخة مترجمة

)2013/2014.( 

  عينة الدراسة 3:3

  عينة الكتاب : والَأ

المحتوى المتضمن في كتاب العلوم العامة للصف السادس األساسي الفلسطيني بجزأيـه  

 مواألول والثاني المطبق حالياً في فلسطين من العام الدراسي، والمحتوى المتضمن في كتاب العل

 ).2013/2014( السادس االبتدائي اإلسرائيلي من العام الدراسي للصف

  عينة المعلمين: ثانياَ

ار جميع أفراد مجتمع ياختدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل في دراستها، حيث تم خاست

  :يبين توزيع مجتمع الدراسة تبعا لمتغير السلطة المشرفة) 4(، والجدول المعلمين

   *الدراسة وفق متغير السلطة المشرفةتوزيع مجتمع : )4(جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار السلطة المشرفة

  %74.57  129 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
 %25.43  44  وزارة المعارف اإلسرائيلية

  %100.00  173  المجموع
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بمديريتي التربيـة  حيث تم توزيع االستبانة على معلمي العلوم للصف السادس األساسي 

صول المعمول بها بعد الحصول على كتاب تسهيل مهمة من حسب األ) قلقيلية، طولكرم(والتعليم 

ومن ثم الحصول على تسهيل مهمة من وزارة التربية )) 1(ملحق أنظر (عمادة الدراسات العليا 

أنظـر  ( م التعليم العامقس/والتعليم العالي ومخاطبة مديريتي التربية والتعليم في قلقيلية وطولكرم 

اسـتردادهن  ، بحيث وزعت االستبانة عن طريق البريد الخاص بكل مدرسة ومن ثم ))2(ملحق 

المناسب وقد بلغـت نسـبة    ليل اإلحصائيجراء التحإ أجلمن  بعد اسبوعين من تاريخ التوزيع،

ذلـك   ما في ما يخص معلمي العلوم بالـداخل تـم  أ. من مجتمع الدراسة%) 80.6( االستجابة

لى كـل مدرسـة ومخاطبـة    إقارب من مدينة الطيرة بالداخل وذلك بالتوجه أبمساعدة معلمين و

المدير في كل من مدارس مدينة الطيرة والطيبة وقلنسوة ومن ثم تسليم االستبانة لمعلم العلـوم  

 تأما نسبة االستجابة الكلية بلغ%). 81.8( للصف السادس االبتدائي حيث بلغت نسبة االستجابة

، كما هـو  من معلمي العلوم للصف السادس في محافظتي قلقيلية وطولكرم والداخل%) 81.2(

  .يوضح النسبة المئوية لعدد االستبانات المستردة ،)5( رقمموضح بالجدول 

  *نسبة استجابة أفراد عينة الدراسة: )5(جدول 

 السلطة المشرفة
عدد االستبانات 

  الموزعة
عدد االستبانات 

  المستردة
 %النسبة المئوية 

  %80.6  104  129 وزارة التربية والتعليم
 %81.8  36  44  اإلسرائيلية وزارة المعارف

  %81.2  140  173  المجموع

  أدوات الدراسة 4:3

  : لتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم بناء ثالثة أدوات كما يلي

  )إطار تحليل المحتوى( ولىاألداة األ

بمشـروع  ) 8-5(معايير المحتوى الخاصة بالصفوف مـن  قامت الباحثة بترجمة قائمة 

من ) NRC( والمعدة من قبل المجلس القومي للبحوث) NSES(المعايير القومية للتربية العلمية 
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أنظر ) id(pp103 http://www.nap/openbook.php?record)-(272(لكترونيالموقع اإل

العلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علوم ( ثالث موضوعات ، حيث تكونت القائمة من ))10(ملحق 

 معيـاراَ ) 11(وكل مجال يندرج تحته عدد من المعايير الرئيسة مجموعهـا   ،)األرض والفضاء

 معيـاراَ ) 51(، يندرج تحت كل معيار رئيس عدد من المعايير الفرعية بلـغ مجموعهـا   رئيساَ

؛ وذلك بهدف تحليل محتوى كتاب العلـوم العامـة   )6(رقم ما هو موضح في الجدول ك ،فرعياَ

كتاب العلوم للصف السادس محتوى للصف السادس األساسي الفلسطيني بجزأيه األول والثاني، و

وفق مقياس ثالثي لتحديد درجة توفر المعايير الفرعية من عدمـه،   وذلك. االبتدائي اإلسرائيلي

متوافر بدرجة كبيرة، متوافر بدرجة متوسـطة، متـوافر   ( ثة مستويات، هيويضم المقياس ثال

ومن ثم تم تفريغ النتائج على جـداول خاصـة    ))7(ملحق أنظر ) (غير متوافر/ بدرجة ضعيفة

  .لحساب التكرارات والنسب المئوية لدرجة توافر المعايير الرئيسة والفرعية

ميـة  لالتربية العر والفرعية في قائمة معايي المعايير الرئيسيةعدد و الموضوعات :)6( جدول
)NSES(  

  رقم
  المجال

  المجال
عدد المعايير 

  مجال/الرئيسية 
عدد المعايير 

  الفرعية
النسبة المئوية 

  %للمجال 
  %24  12  3  العلوم الفيزيائية  1
  %43  22  5  علوم الحياة  2
  %33  17  3  علوم األرض والفضاء  3

  %100  51  11  المجموع

الباحثة بتحديد درجة التوافر بناء على معيار تم استخدامه سابقاً وذلك بعد مراجعة قامت 

  ).7(كما هو موضح بالجدول رقم ،)2011سعيد، (و) 2013نور، (للدراسات السابقة مثل دراسة 
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  *الفرعية توافر كل معيار من المعايير درجة :)7(جدول 

  درجة التوافر  الدرجة

  متوافر بدرجة كبيرة
و األنشـطة بشـكل   أاألمثلة + يتوافر المعيار في المحتوى بالشرح 

  .صريح

  متوافر بدرجة متوسطة
و النشاطات الالزمة أإذا ذكر كفقرة صريحة دون توضيحها باألمثلة 

  .المحتوى في
متوافر بدرجة 

  غير متوافر/ضعيفة
فـي   و بصورة ضمنية أو لم يتم ذكره مطلقاَأإذا ذكر بشكل محدود 

  .المحتوى

  هدف التحليل

لى تحديد مدى تضمن محتوى كتابي العلوم الفلسـطيني  إتهدف عملية التحليل للمحتوى 

 لمحتوى العلوم) NSES( واإلسرائيلي للصف السادس األساسي للمعايير القومية للتربية العلمية

  .)العلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض والفضاء(وضوعات م في

  عينة التحليل

تمثلت عينة التحليل بجميع الموضوعات المتضـمنة فـي كتـابي العلـوم الفلسـطيني      

  .)م2014-2013(المطبق في العام الدراسي  واإلسرائيلي للصف السادس األساسي

  فئات التحليل

بمشروع المعايير القوميـة للتربيـة   ) 8-5(تم استخدام معايير المحتوى للصفوف من 

  .))10(ملحق أنظر (العلوم كفئات للتحليل  لمحتوى موضوعات) NSES( العلمية

  وحدات التحليل

ليها في رصد فئات التحليل، والفقرة هـي الجمـل   إتم اعتماد الفقرة كوحدة تحليل يستند 

ومسائل شرح، توضيح، أنشطة، أمثلة : والعبارات المترابطة المعنى، وهي تتمثل في نص لفظي

  .يحيةمحلولة، وبعض الرموز والصور واألشكال التوض
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  عملية التحليل  طضواب

 بمشروع المعايير القومية للتربية العلمية) 8-5(تم التحليل في ضوء قائمة معايير المحتوى  -

)NESE ( في موضوعات)علوم األرض والفضاء ،العلوم الفيزيائية، علوم الحياة.(  

  .األول والثانيتحليل المحتوى لكتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس بجزأيه  -

  .اشتمل التحليل على الرسوم واألشكال واألنشطة المرافقة في المحتوى -

  .تم استبعاد أسئلة الدرس والفصل والوحدة من عملية التحليل -

  )إطار تحليل المحتوى(  صدق أداة الدراسة الثانية

للمعايير تم التحقق من صدق أداة تحليل المحتوى عن طريق الرجوع إلى النص األصلي 

وترجمتها، حيث تم عرض الترجمـة علـى مشـرف اللغـة     ) NSES(العالمية للتربية العلمية 

نجليزية في محافظة قلقيلية، ومن ثم عرضها على محكمين من ذوي االختصاص بهدف التأكد اإل

زمة، وفي ضوء مالحظاتهم تـم  المن سالمة وتوحيد المصطلحات الواردة وإجراء التعديالت ال

انظـر  (قائمة من حيث الضوابط اللغوية تعديل القائمة حيث خرجت بصورتها النهائيـة  تعديل ال

  )).7(ملحق 

  ثبات إطار تحليل المحتوى

 الثبات عبر الزمن  - أ

عادة التحليل بعد شهر من التحليل إداة الدراسة، قامت الباحثة بكد من ثبات التحليل ألأللت

مـن   نثلت بوحدتيمللصف السادس، والتي ت وحدات من كتابي العلوم) 4(األول، وذلك بتحليل 

من الكتاب اإلسرائيلي للصـف السـادس   ن الكتاب الفلسطيني للصف السادس األساسي، ووحدتي

 باستخدام معادلة هولسـتي ثبات عبر الزمن االبتدائي، وبعد ذلك قامت الباحثة بحساب معامل ال

  :)2005والشريفين،  الكيالني() 11(كما هو موضح بالجدول رقم 
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  %100)*2ن+1ن/ م2= (معامل الثبات 

  :حيث

  .عدد نقاط الالتفاق: م

  .عدد النقاط في التحليل األول: 1ن

  .عدد النقاط في التحليل الثاني: 2ن

  معامل الثبات عبر الزمن واألفراد: )8(جدول 

  المجال
  األفرادثبات التحليل عبر   ثبات التحليل عبر الزمن

نقاط 
  االتفاق

نقاط 
  االختالف

  المجموع
 معامل
  االتفاق

نقاط 
  االتفاق

نقاط 
  االختالف

  المجموع
 معامل
  االتفاق

العلوم 
  الفيزيائية

10  2  12  83.3%  11  1  12  
91.7

%  

علوم 
  الحياة

19  3  22  86.4%  21  1  22  
95.5

%  

 علوم
األرض 
  والفضاء

16  1  17  94.1%  15  2  17  
88.2

%  

  51  4  47  %88.2  51  6  45  المجموع
92.1

%  

بـين   الثبـات عبـر الـزمن   ن معامل أ) 8(في الجدول رقم يتضح من النتيجة السابقة 
  .، وهي نسبة عالية تدل على ثبات عملية التحليل%)88.2( ، فقد بلغالتحليلين كان عالياَ

  الثبات عبر األفراد  -  ب

العـالي  حد مشرفي العلوم بوزارة التربية والتعليم أكد من ثبات التحليل قامت الباحثة وأتلل

وحدات من كتابي العلوم للصـف السـادس    )4(ممن له الخبرة في مجال تدريس العلوم بتحليل 

والتي تمثلت بوحدتين من الكتاب الفلسطيني للصف السادس األساسي للصف السادس  ،األساسي
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من الكتاب اإلسرائيلي للصف السادس االبتدائي، وبعد ذلك قامـت الباحثـة    ناألساسي، ووحدتي

، كمـا هـو موضـح    باستخدام معادلة هولستي السابقة الذكر لثبات عبر األفرادمعامل ا بحساب

  .السبق الذكر) 8(بالجدول رقم 

بـين   الثبات عبـر األفـراد   ن معاملأ) 8(في الجدول رقم يتضح من النتيجة السابقة 

  .التحليل، وهي نسبة عالية تدل على ثبات عملية %)92.1( فقد بلغ التحليلين كان عالياَ،

  )االستبانة( ثانيةاألداة ال .1

قامت الباحثة بإعداد استبانة لمعايير محتوى كتاب العلوم، وذلك بعد االطالع على األدب 

التربوي ذي العالقة بمحتوى كتب العلوم، ومراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة 

 كما هو موضح بالجـدول ، ثالثة مجاالتفقرة موزعة على ) 43(الحالية، تكونت االستبانة من 

  ).9(رقم 

  )*االستبانة(توزيع مجاالت اداة الدراسة الثانية  )9(جدول 

  الفقرات  عدد الفقرات  مجالال  الترقيم
  18 – 1  18  .المحتوى العلمي لكتاب العلوم مجال  1

2  
مناسبة األنشطة التعليمية المتضمنة في كتـاب   جالم

  .العلوم
15  19 – 33  

  43 – 34  10 .جودة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية جالم  3
  43  43  المجموع

درجات عـن  ) 5(عطت الباحثة أحيث ، واإلجابة عليها وفق المقياس اليكرتي الخماسي

درجات عن كـل  ) 3(، و)موافق(درجات عن كل إجابة ) 4(، و)موافق بدرجة كبيرة(كل إجابة 

معـارض  (، ودرجة واحدة عن كل إجابـة  )معارض(، ودرجتان عن كل إجابة )محايد(إجابة 

  ). بدرجة كبيرة

قلقيليـة،  (فظتي تم توزيع االستبانة على معلمي العلوم للصف السادس األساسي في محا
، بعد أخذ اإلذن من وزارة التربية والتعليم ومديريـة التربيـة والتعلـيم فـي كـال      )وطولكرم
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هذا باإلضافة إلى توزيعها على معلمي العلوم للصـف  .المحافظتين حسب األصول المعمول فيها
ن محتـوى  ، وإجراء المقارنة بـي )الطيرة، الطيبة، قلنسوة(السادس االبتدائي في منطقة المثلث 

  .الكتابين في المجاالت المدروسة بناء على استجابات المعلمين على فقرات االستبانة

 )االستبانة( صدق أداة الدراسة األولى 

تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين المختصين في مجال أساليب تدريس 
، وقد طُلب مـن  ))3(لحق مأنظر (محكماً ) 12(العلوم والمناهج وطرق التدريس، وبلغ عددهم 

المحكمين إبداء الرأي في فقرات أداة الدراسة من حيث صياغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال 
الذي وضعت فيه، وذلك إما بالموافقة عليها أو تعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها، ولقد تـم  

الظـاهري لالسـتبانة،   وبذلك يكون قد تحقـق الصـدق    ،األخذ برأي ومقترحات لجنة التحكيم
  ).)5(انظر ملحق (وأصبحت أداة الدراسة في صورتها النهائية 

  ثبات األداة

 Cronbach’s(معادلة كرونبـاخ ألفـا   لقد تم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام 

Alpha( والجدول ،)يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها) 10.  

   *ألداة الدراسة ومجاالتها كرونباخ الفا معامل الثبات :)10(جدول 

 المجال الرقم
  عدد

  الفقرات
 معامل الثبات بطريقة

 كرونباخ ألفا

 0.82 18  المحتوى العلمي لكتاب العلوم جالم 1

 0.87 15  الرسوم والصور واألشكال التوضيحية جالم 2

 0.83 10  األنشطة التعليمية جالم  3

 0.93 43  اداة الدراسة لمجاالت الثبات الكلي

أن معامالت الثبات لمجاالت االستبانة ودرجتها الكلية تراوحـت  ) 10(يتضح من الجدول رقم 
، حيـث أن  ، وهو معامالت ثبات عالية وتفي بأغراض البحـث العلمـي  )0.93 - 0.82(بين 

  .فأكثر) 0.6(معامل الثبات المقبول في مجاالت العلوم اإلنسانية
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  المقابالتاألداة الثالثة  .2

قامت الباحثة بإجراء مقابالت مع معلمي العلوم للصف السادس لمعرفة مدى معـرفتهم  

بالمعايير العالمية، تم التحقق من صدق أداة الدراسة عن طريق عرض أسئلة المقابلة على عدد 

  )).6(انظر الملحق( من المحكمين المتخصصين في نفس المجال

  المعلوماتإجراءات الدراسة وآلية جمع  5:3

  طار تحليل المحتوىإإجراءات الدراسة وجمع المعلومات المتعلقة ب -1

 جـدول ) NSES( وضع قائمة معايير المحتوى بمشروع المعايير القومية للتربية العلميـة  •

 يدرجة توافر المعايير الرئيسية والفرعية في كتاب، لتحديد ))7(انظر الملحق(تحليل محتوى 

 .يالعلوم للصف السادس األساس

 .قراءة كتابي العلوم للصف السادس األساسي قراءة متأنية •

محتوى كتابي العلوم للصف السادس األساسي في ضوء معايير التحليـل السـابقة،    لتحلي •

ـ  ( باستخدام أسلوب تحليل المحتوى، وذلك بعد التأكد من ثبات التحليل  )7( انانظـر الملحق

)8(.( 

 .توافر المعاييرحساب التكرارات والنسب المئوية لدرجة  •

 . التوصل إلى النتائج وتفسيرها ومناقشتها والخروج بمجموعة من التوصيات •

  )االستبانة(بأداة الدراسة الثانية إجراءات الدراسة وجمع المعلومات المتعلقة  -2

الحصول على كتاب من عميد كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية موجه إلـى   •

يم العالي من أجل تسهيل مهمة الباحثة في توزيع استبانات الدراسة على وزارة التربية والتعل

معلمي العلوم للصف السادس األساسي في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم وقلقيلية 

 )).1( انظر الملحق(
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 كتـاب الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لتطبيق االستبانة، وإرسال  •

الباحثة بتوزيع االستبانات  قامتص من قبلها إلى مديريات التربية والتعليم التي وصبهذا الخ

 )).2( انظر الملحق(عليها 

كما حددتها الباحثة من خالل  العلوم للصف السادس األساسي توزيع االستبانات على معلمي •

حيـث تـم   البيانات التي حصلت عليها من قسم التعليم العام في مديريتي طولكرم وقلقيلية، 

 علمـين توجيه االستبانات من خالل صناديق البريد الخاصة بالمدارس التي ينتمي إليهـا الم 

 .مدارسهمالعلوم للصف السادس األساسي في المدارس بتوزيعها على معلمي  يليقوم مدير

جمعت االستبانات خالل ثالث أسابيع من توزيعها في مديريات التربية والتعلـيم، وقامـت    •

باستالمها من قسم التعليم العام في كل مديرية، ومن ثم إدخال البيانات إلى الحاسب الباحثة 

 .SPSS)(ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 .أما في ما يخص معلمي الداخل تم االستعانة بمعلمين وأحد األقارب بتوزيع االستبانة •

 .قشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقةاستخراج النتائج وتحليلها ومنا •

 .التعليق على النتائج ووضع التوصيات بناء عليها •

  إجراءات الدراسة وجمع المعلومات المتعلقة بالمقابالت -3

) skype( خرى عن طريق السـكاي بـي  أجراء مقابالت شخصية مع عدد من المعلمين وإ •

فـي منـاطق الـداخل     وخصوصـاَ لى المعلمين إالوصول  وعن طريق التلفون حين تعذر

سئلة المحـددة  لمعرفة مدى معرفتهم بالمعايير العالمية، وذلك بتوجيه عدد من األ الفلسطيني

 )).6(انظر الملحق(التي أعدت خصيصاَ لهذا الهدف 

 .وحساب المتوسط الحسابي النسب المئوية إلجابات المعلمين النتائج تفريغ •

 .بناء عليهاالتعليق على النتائج ووضع التوصيات  •
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  متغيرات الدراسة 6:3

  :تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية

 :المتغير المستقل  - أ

للداللـة علـى    )وزارة التربية والتعليم، وزارة المعارف: (وله فئتان: السلطة المشرفة
  :اآلتي

  .كتاب العلوم الفلسطيني: وزارة التربية والتعليم .1

 .تالميذاإلسرائيلي للكتاب العلوم  :ا وزارة المعارف .2

  : المتغير التابع  - ب

ويتمثل في استجابات معلمي العلوم للصف السادس األساسي علـى مجـاالت مقارنـة    
 .محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس في ضوء المعايير العالمية

  المعالجات اإلحصائية 7:3

باستخدام الحاسـوب ثـم   بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات 
تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائيـــة للعلـوم االجتماعيـة    

)(SPSS ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة:  

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـدير الـوزن    .1
 .ستبانةالنسبي لفقرات اال

، لفحص الفرضية المتعلقة بالسـلطة  Independent t-test)(لعينتين مستقلتين " ت"إختبار  .2
  .المشرفة

الـداخلي لفقـرات أداة    الثبـات ، لحساب )Cronbach's Alpha(ألفا  –معادلة كرونباخ  .3
 .)االستبانة(الثانية  الدراسة
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 . المحتوى عبر الزمن واألفراد معادلة هولستي لحساب ثبات تحليل .4

الفرعية المتضمنة في محتوى كتـابي   ىوزان معايير المحتوئوية ألمالنسب الالتكرارات و .5

 .العلوم

 .مدى معرفة معلمي العلوم للصف السادس بالمعايير العالميةالتكرارات والنسب المئوية ل .6
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  الفصل الرابع

  نتائج تحليل البيانات
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  الفصل الرابع

  نتائج تحليل البيانات

هذا الفصل يعرض نتائج تحليل بيانات الدراسة التي تم جمعها من أدواتها، واإلجابة عن 

هدفت هذه الدراسة إلى أسئلتها واختبار فرضياتها، من أجل تحقيق الهدف من هذه الدراسة حيث 

في فلسطين وإسرائيل في ضوء المعـايير   مقارنة محتوى كتابي العلوم للصف السادس األساسي

العلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علـوم األرض  (للمحتوى في موضوعات تربية العلمية القومية لل

كتـابي العلـوم للصـف     محتوى مقارنة إلىعلى تحليل المحتوى، كما وهدفت  بناءاً) والفضاء

السادس الفلسطيني واإلسرائيلي من حيث مناسبة المحتوى العلمي، والصور والرسوم واألشكال 

شطة التعليمية للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس األساسي، التوضيحية، واألن

 للصـف السـادس   الفلسطينيين واإلسرائيليين مقارنة مدى معرفة معلمي العلوم إلىكما وهدفت 

  .لمعايير العالميةبا

، ففي هذا الفصل سوف يتم عرض نتائج الدراسة وفق تسلسـل أسـئلتها وفرضـياتها   

  :كاآلتي

  ج السؤال األولنتائ 1:4

ما مدى مراعاة محتوى كتاب العلوم الفلسطيني للصف السادس : وينص هذا السؤال على

العلوم الفيزيائية، علوم الحيـاة،  ( موضوعاتللمحتوى في ) NSES(األساسي للمعايير العالمية 

  بناءاً على تحليل المحتوى؟ ) علوم األرض والفضاء

ة بعملية تحليل محتوى لكتاب العلـوم الفلسـطيني   لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحث

للصف السادس األساسي بجزأيه األول والثاني وفق قوائم تحليل ُأعدت خصيصاً لتحقيق أهداف 

الدراسة، وفق مقياس ثالثي لتحديد درجة توفر المعايير الرئيسة والفرعية من عدمه في كتـاب  

متوافر بدرجة كبيرة، متـوافر بدرجـة   (هي العلوم الفلسطيني، ويضم المقياس ثالثة مستويات 

، ومن ثم حساب التكـرارات  ))7(انظر الملحق) (غير متوافر/ متوسطة، متوافر بدرجة ضعيفة
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لكل معيار رئيس؛ من أجل حساب والنسب المئوية لدرجة توافر المعايير الرئيسة والفرعية فـي  

  ).ك.ت/ت=(، حيث النسبة الئوية )11(جدول 

نتائج تحليل محتوى كتاب العلوم العامة للصف السادس األساسـي الفلسـطيني    :)11(جدول 
، علـم الحيـاة، وعلـم األرض    العلوم الفيزيائية(في موضوعات للمعايير الرئيسية والفرعية 

  )والفضاء

وع
ض

مو
ال

  

ر المحتوى ييمعا
  الرئيسي

عدد المعايير 
  الفرعية

متوافر بدرجة 
  كبيرة

متوافر بدرجة 
  متوسطة

بدرجة متوافر 
غير /ضعيفة

  متوافر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ك.ت

ئية
زيا

لفي
م ا

علو
ال

  

خواص المادة 
  وتغيراتها

3  25  2  67  1  33  0  0  

  0  0  0  0  100  3  25  3  الحركة والقوة
  66  4  17  1  17  1  50  6  انتقال الطاقة

  33  4  17  2  50  6  100  12  المجموع

وم
عل

 
ياة

لح
ا

  

التركيب والوظيفة 
  في األنظمة الحية

6  27  5  83  1  17  0  0  

  80  4  0  0  20  1  23  5  التكاثر والوراثة
  100  4  0  0  0  0  18  4  التنظيم والسلوك
المجتمعات 

  واألنظمة البيئية
4  18  3  75  0  0  1  25  

تنوع الكائنات 
  الحية وتكيفها

3  14  1  33  0  0  2  67  

  50  11  5  1  45  10  100  22  المجموع

علوم 
األرض 
  والفضاء

بنية النظام 
  األرضي

11  65  4  36  2  18  5  46  

  100  2  0  0  0  0  1  2  تاريخ األرض

األرض في النظام 
  الشمسي

4  24  2  50  0  0  2  50  

  53  9  12  2  35  6  100  17  المجموع
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تحليل المحتوى لكتاب العلوم الفلسطيني بجزأيه للمعايير فـي   نتائج) 11( يبين الجدول

  :الموضوعات الثالثة موضع التحليل، كما يلي

معيار فرعي، توافر منها بدرجة كبيرة مـا  ) 12(العلوم الفيزيائية المكون من  موضوع

، وخـواص المـادة   %)100(، حيث حصل معيار الحركة والقوة علـى نسـبة   %)50(نسبته 

أمـا مـا    .%)17(، في حين حصل المعيار الرئيسي انتقال الطاقة على نسبة %)67(وتغيراتها 

مـن   %)33(، %)17(لعلوم الفيزيائية بدرجة متوسطة ما نسبته مجال ا من المعايير فيتوافر 

  .غير متوافر /توافر بدرجة ضعيفة المعايير

معياراَ فرعياَ، توافر منها عشـر  ) 22(علوم الحياة فتكون هذا المجال من  وضوعأما م

، %)5(بدرجة متوسطة ما نسبته  واحداً ، ومعياراً%)45(معايير فرعية بدرجة كبيرة ما نسبته 

، بحيث توافر %)50(غير متوافر بنسبة /فرعياَ توافر منها بدرجة ضعيفة وإحدى عشرة معياراً

بدرجـة كبيـرة، يليـه    %) 83(منها المعيار الرئيسي التركيب والوظيفة في األنظمـة الحيـة   

%) 100(غير متوافر بنسـبة  /، توافر منها بدرجة ضعيفة%)75(المجتمعات واألنظمة البيئية 

%) 33(نظيم والسلوك، في حين حصل معيار تنوع الكائنات الحية وتكيفها على نسبة لمعيار الت

  .توافر منها بدرجة كبيرة%) 20(والمعيار الرئيسي التكاثر والوراثة على نسبة  ،بدرجة كبيرة

توافر منهـا سـت    ،معيار فرعي) 17(علوم األرض والفضاء فتكون من  وضوعأما م

، ومعياران فرعيان بدرجة متوسطة مـا نسـبته   %)35(نسبته  معايير فرعية بدرجة كبيرة ما

 توافر، حيث %)53(غير متوافر ما نسبته /، وتسع معايير فرعية توافرت بدرجة ضعيفة%)12(

توافر بدرجة %) 18(بدرجة كبيرة، و%) 36(المعيار الرئيسي بنية النظام األرضي على نسبة 

، أما معيار تـاريخ األرض  %)46( بنسبة فرغير متوا/متوسطة، في حين توافر بدرجة ضعيفة

األرض في النظام الشمسي فتوافر  معيار ، أما%)100(بنسبة  غير متوافر/فتوافر بدرجة ضعيفة

 غيـر متـوافر  /وتوافر نفس المعيـار السـابق بدرجـة ضـعيفة    %) 50(منها بدرجة كبيرة 

  %).50(بنسبة
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  نتائج السؤال الثاني 2:4

مراعاة محتوى كتاب العلوم اإلسرائيلي للصف السادس ما مدى : نص هذا السؤال على

العلوم الفيزيائية، علوم الحيـاة،  ( موضوعاتللمحتوى في ) NSES(االبتدائي لمعايير العالمية 

  بناءاً على تحليل المحتوى؟) علوم األرض والفضاء

اإلسـرائيلي  لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بعملية تحليل محتوى كتاب العلـوم  

للصف السادس االبتدائي وفق قوائم تحليل ُأعدت خصيصاً لتحقيق أهداف الدراسة وفق مقيـاس  

ثالثي لتحديد درجة توفر المعايير الرئيسة والفرعية من عدمه في كتاب العلـوم اإلسـرائيلي،   

متوافر بدرجة كبيرة، متوافر بدرجـة متوسـطة، متـوافر    ( ويضم المقياس ثالثة مستويات هي

، ومن ثم حساب التكرارات والنسـب المئويـة   ))8(انظر الملحق) (غير متوافر/ بدرجة ضعيفة

  ).12(لدرجة توافر المعايير الرئيسة والفرعية في جدول 
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للمعـايير   للصف السادس االبتدائي اإلسرائيلينتائج تحليل محتوى كتاب العلوم  :)12(جدول 
  )، علم الحياة، وعلم األرض والفضاءفيزيائيةالعلوم ال(في موضوعات الرئيسية والفرعية 

ال
وع

ض
مو

  

  
ر المحتوى ييمعا

  الرئيسي

عدد المعايير 
  الفرعية

متوافر بدرجة 
  كبيرة

متوافر بدرجة 
  متوسطة

متوافر بدرجة 
غير  /ضعيفة

  متوافر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

ئية
زيا

لفي
م ا

علو
ال

  

خواص المادة 
  وتغيراتها

3  25  0  0  0  0  3  100  

  100  3  0  0  0  0  25  3  والقوةالحركة 
  17  1 17  1  66  4  50  6  انتقال الطاقة

  58  7  9  1  33  4  100  12  المجموع

وم
عل

 
ياة

لح
ا

  

التركيب والوظيفة 
  في األنظمة الحية

6  27  3  50  1  17  2  33  

  40  2  40  2  20  1  23  5  التكاثر والوراثة
  0  0  0  0  100  4  18  4  التنظيم والسلوك
المجتمعات 

  البيئيةواألنظمة 
4  18  4  100  0  0  0  0  

تنوع الكائنات الحية 
  وتكيفها

3  14  3  100  0  0  0  0  

  18  4  14  3  68  15  100  22  المجموع

ض
ألر

م ا
علو

  
ضاء

الف
و

  

  55  6  18  2  27  3  65  11  بنية النظام األرضي
  100  2  0  0  0  0  11  2  تاريخ األرض

األرض في النظام 
  الشمسي

4  24  0  0  2  50 2  50  

  59  10  23  4  18  3  100  17  المجموع

تحليل المحتوى لكتاب العلوم اإلسرائيلي للمعـايير فـي    نتائج) 12( الجدول يتضح من

  :الموضوعات الثالثة موضع التحليل، كما يلي

توافر منه أربع معايير فرعيـة  معيار فرعي ) 12(المكون من علوم الفيزياء  وضوعم

، وسـبع  %)9(، ومعيار فرعي واحد بدرجة متوسطة مـا نسـبته   %)33(بدرجة كبيرة بنسبة 
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، حيث توافر بدرجة كبيرة %)58(غير متوافر ما نسبته / معايير فرعية توافرت بدرجة ضعيفة

، أمـا  %)17(وبدرجة متوسطة مـا نسـبته    ،%)66( تهنسب ماالمعيار الرئيسي انتقال الطاقة 

/ فتوافر بدرجة ضـعيفة ) خواص المادة وتغيراتها، الحركة والقوة(ان يالمعياران الرئيسان األخر

  %).100( ةنسبب) غير متوافر

) 15(فتوافر منها بدرجة كبيرة  معيار فلرعي) 22(المكون من  علوم الحياة وضوعأما م

، وأربع %)14(متوسطة ما نسبته فرعية بدرجة  ، وثالث معايير%)68(ما نسبته  فرعياً معياراً

توافر منها بدرجة كبيرة  .%)18(غير متوافر ما نسبته / معايير فرعية توافرت بدرجة ضعيفة

بنسبة ) التنظيم والسلوك، المجتمعات واألنظمة البيئية، تنوع الكائنات الحي(ثالث معايير رئيسة 

وبدرجـة  %) 20(، أما المعيار الرئيس التكاثر والوراثة توافر بدرجة كبيرة ما نسبته %)100(

، أما معيار التركيب والوظيفة في %)40(غير متوافر/ وتوافر بدرجة ضعيفة%) 40(متوسطة 

وتوافر %) 17( بنسبةوبدرجة متوسطة %) 50(بنسبة األنظمة الحية فتوافر منها بدرجة كبيرة 

  %).33(بنسبة  غير متوافر/ بدرجة ضعيفة

كمـا   اًمعيارا فرعي )17(علوم األرض والفضاء والذي يتكون من  وضوعنسبة لمالأما ب
، وأربع %)18(توافر منها ثالث معايير فرعية بدرجة كبيرة ما نسبته ) 14(الجدول  منضح يت

تـوافرت  %) 59(معايير فرعية بنسـبة  بدرجة متوسطة، وعشرة  %)23(معايير فرعية بنسبة 
حيث توافر المعيار الرئيس بنية النظام األرضي بدرجـة كبيـرة   . غير متوافر/ بدرجة ضعيفة

غير متوافر بنسبة / بدرجة ضعيفة تاريخ األرض لرئيسا، في حين توافر المعيار %)27(بنسبة 
 فـي حـين  %) 50( بنسـبة ، أما األرض في النظام الشمسي فتوافر بدرجة متوسطة %)100(

  %).50(بنسبة  غير متوافر/ وتوافر بدرجة ضعيفة

  نتائج السؤال الثالث 3:4

ما أوجه الشبه واالختالف في مدى مراعـاة كتـابي العلـوم    : وينص هذا السؤال على
 موضـوعات للمحتوى فـي  ) NSES(الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس للمعايير العالمية 

  بناءاً على تحليل المحتوى؟) العلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض والفضاء(
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لإلجابة على هذا السؤال تم اعتماد النتائج في السؤال األول والثاني بحيث تـم األخـذ   
العلـوم الفيزيائيـة، علـوم    ( موضوعات بالتكرارات والنسب المئوية لدرجة توافر المعايير في

للمحتوى في كتابي العلوم الفلسـطيني واإلسـرائيلي للصـف     )ألرض والفضاءالحياة، علوم ا
السادس والفروقات بينهما إلجراء المقارنة المطلوبة ومعرفة مدى تحقق هذه المجاالت في كـال  

  ).13(الكتابين كما في الجدول 

 الفلسـطيني العلـوم   ينتائج تحليل محتـوى كتـاب  التكرارات والنسب المئوية ل :)13(جدول 
، علـم الحيـاة، وعلـم األرض    العلوم الفيزيائية(في موضوعات للصف السادس  واإلسرائيلي

  )والفضاء

  الكتاب  وضوعالم
  متوافر بدرجة كبيرة

متوافر بدرجة 
  متوسطة

متوافر بدرجة 
  غير متوافر/ضعيفة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

العلوم 
  الفيزيائية

  %33  4  %17  2  %50  6  الفلسطيني
  %58  7  %9  1  %33  4  اإلسرائيلي

  %25  3  %8  1  %17  2  الفروقات
علوم 
  الحياة

  %50  11  %5  1  %45  10  الفلسطيني
  %18  4  %14  3  %68  15  اإلسرائيلي

  %32  7  %9  2  %23  5  الفروقات
علوم 
األرض 
  والفضاء

  %53  9  %12  2  %35  6  الفلسطيني

  %59  10  %23  4  %18  3  اإلسرائيلي

  %6  1  %11  2  %17  3  الفروقات

منه ست  العلوم الفيزيائية في الكتاب الفلسطيني توافر موضوعأن ) 13(تبين من جدول ي
 معياريين ، وتوافر منهامعيار فرعي) 12(من أصل  %)50(منها بدرجة كبيرة ما نسبته معايير 

 بنسبةأربع معايير ) غير متوافر/ وتوافر منها بدرجة ضعيفة ،%)17( بدرجة متوسطة ما نسبته
العلوم الفيزيائية فـي   وضوع، في حين كتاب العلوم اإلسرائيلي كان النصيب األكبر لم%)33(

وتوافر هذا  بواقع سبعة معايير %)58(غير متوافر بنسبة / بدرجة ضعيفة وضوعتوافر هذا الم
  .بواقع أربعة معايير %)33(  المجال بدرجة كبيرة ما نسبته
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كتاب اإلسرائيلي فـي مراعاتـه للمعـايير فـي     يالحظ تفوق الكتاب الفلسطيني على ال

موضوع العلوم الفيزيائية للمحتوى، وذلك بتوافر معياريين في الكتاب الفلسطيني عنه في الكتاب 

  %). 17(اإلسرائيلي مانسبته 

توافر في كتاب  معياراَ فرعياَ) 22(والذي يتكون من علوم الحياة  وضوعنسبة لمالأما ب

في حـين كتـاب   ، %)68(بدرجة كبيرة بنسبة  معياراَ) 15(موضوع ال هذالالعلوم اإلسرائيلي 

بفارق خمس معايير فرعية لصالح كتاب العلوم  ،%)45(نسبة  ما) 10(توافر العلوم الفلسطيني 

كما ويالحظ تفوق الكتاب اإلسرائيلي على الكتاب الفلسطيني فـي   ).%23(اإلسرائيلي ما نسبته 

معـايير فـي الكتـاب    ) 5(علوم الحياة للمحتوى، وذلك بتوافر مراعاته للمعايير في موضوع 

  %).23(اإلسرائيلي زيادة عنه في الكتاب الفلسطيني مانسبته 

علوم األرض والفضاء في كتاب العلوم الفلسطيني توافر بدرجـة   وضوعلم بالنسبةأما 

سرائيلي تـوافر  ، أما كتاب العلوم اإلمعياراَ) 17(من أصل  %)35(ما نسبته  معايير) 6( كبيرة

   .%)18(ما نسبته ثالثة معايير بدرجة كبيرة 

يالحظ تفوق الكتاب الفلسطيني على الكتاب اإلسرائيلي فـي مراعاتـه للمعـايير فـي     

موضوع علوم األرض والفضاء للمحتوى، وذلك بتوافر ثالث معايير في الكتاب الفلسطيني عنه 

  %). 17(في الكتاب اإلسرائيلي ما نسبته 

  رابعتائج السؤال الن 4:4

ما أوجه الشبه واالختالف في درجة مناسبة المحتوى العلمـي  : وينص هذا السؤال على

  المتضمن في محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر المعلمين؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة   ولإلجابة عن سؤال الدراسة

العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي  يالعلمي المتضمن في محتوى كتاب درجة مناسبة المحتوى جالمل

انظـر الملحـق   (ا وفقراته )االستبانة(الثانية  أداة الدراسةمن  ،للتالميذ من وجهة نظر المعلمين

حيث تدل وزارة التربية والتعليم على استجابة أفـراد   وفق السلطة المشرفة على الكتاب،)) 5(
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درجة مناسبة المحتوى العلمي المتضمن في محتوى في  عينة الدراسة من المعلمين الفلسطينيين

للتالميذ، أما وزارة المعارف تدل على استجابة أفراد عينة الدراسة مـن   كتاب العلوم الفلسطيني

اإلسـرائيلي  ى العلمي المتضمن في محتوى كتاب العلوم درجة مناسبة المحتومعلمي الداخل في 

  :، وذلك بحسب ترتيب فقرات االستبانة كما يليهذه النتائج) 14(بين الجدول يوللتالميذ، 

  .) 4= ( مرتفع  ،) 4 - 3= ( متوسط  ،) 3أقل من = ( منخفض  :مالحظة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات مجـال درجـة مناسـبة     : )14(جدول 
  السلطة المشرفة على الكتاب متغير المحتوى العلمي لكتاب العلوم وفق 

سل
سل

الت
  

  الفقرة
وزارة التربية 

  والتعليم
 وزارة المعارف

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

1  
المعلنة يتفق محتوى الفصل مع األهداف 

  .في بداية كل فصل
4.12  0.71  4.75  0.44  

2  
يتناسب المحتوى مع عـدد الحصـص   

  .لمقرر العلوم
3.61  1.06  4.31  0.79  

3  
يتناسب المحتوى مع مسـتوى الطلبـة   

  .العقلي
3.31  1.04  3.97  0.84  

4  
يخلو محتوى الكتـاب مـن األخطـاء    

  .اللغوية
3.23  1.04  3.42  1.30  

  0.61  4.17  0.83  3.73  .المادة العلميةيتميز المحتوى بدقة   5

6  
يهتم محتوى الكتاب بالعالقة بين المادة 

  .النظرية وتوظيفها في سياقات حياتية
3.78  0.76  4.17  0.70  

7  
يبين محتوى الكتاب دور العلـوم فـي   

  .التقدم العلمي
3.62  0.75  4.19  0.79  

  1.00  3.72  0.98  3.27  .يشير إلى علماء العلوم وإنجازاتهم  8

9  
يتضمن محتوى الكتاب جميـع أشـكال   

حقــائق، مفــاهيم، (المعرفــة العلميــة
  ).تعميمات، قوانين، نظريات

4.02  0.62  4.17  0.85  
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سل
سل

الت
  

  الفقرة
وزارة التربية 

  والتعليم
 وزارة المعارف

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

10  
يركز محتوى الكتاب علـى المسـائل   

المواضيع أكثـر مـن   الحسابية لبعض 
  .العمق العلمي لها

2.88  0.92  3.33  1.04  

11  
يركز محتوى الكتـاب علـى الصـيغ    

على شكل ( اللفظية عند عرض المحتوى
  ).فقرات

3.56  0.81  3.97  0.94  

12  
مثـل  (االستعانة بالصيغة المخططاتية 

الخرائط المفاهيمية، والصيغ الشـبكية،  
  .لتوضيح المحتوى) والخوارزميات

3.90  0.70  4.17  0.77  

  0.76  4.22  0.66  4.03  .تم عرض المحتوى بلغة سليمة واضحة  13

14  

يراعي عرض المـادة العلميـة البنيـة    
من الكل إلى الجـزء،  : (النفسية للطلبة

ومن المعلوم إلى المجهول، ومن السهل 
  )إلى الصعب

3.63  0.81  4.08  0.73  

15  
عرضت فصول الكتاب بشكل متسلسل 

  .ومترابط
3.71  0.78  4.03  0.84  

16  
يخلو المحتوى من الحشو أثناء عرض 

  .المادة العلمية
3.26  1.03  4.08  0.84  

  0.76  4.14  0.81  3.80  .ينتهي كل فصل بملخص مناسب  17

18  
تساعد األمثلة المحلولة في الكتاب على 

  .فهم الدرس
3.90  0.77 4.03  0.81 

  المحتوى العلميمناسبة الدرجة الكلية لمجال 
 

3.63  0.39 4.05  0.41 

المحتوى العلمي لكتاب العلـوم   مناسبة الدرجة الكلية لمجالأن ) 14(يتضح من الجدول 

وانحراف معيـاري  ) 3.63(، قد أتت بمتوسط للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم الفلسطيني

، بينما حققت الدرجة الكلية لمجال مناسبة المحتوى العلمي المتضمن في محتوى كتـاب  )0.39(
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انحراف معياري بو) 4.05(العلوم اإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر المعلمين متوسطاً حسابياً 

)0.41.(  

يالحظ أن كتاب العلوم الفلسطيني قد حصل على متوسطات حسابية مرتفعـة للفقـرات   

، في حين كان )1,9,13(بمجال درجة مناسبة المحتوى العلمي لكتاب العلوم الفلسطيني  المتعلقة

تركيز محتوى الكتاب على المسائل الحسابية لبعض المواضيع " متوسط الفقرة التي نصت على 

في حين يتضح أن متوسطات مناسـبة  ). 2,88(منخفض حيث بلغ " أكثر من العمق العلمي لها

اب العلوم اإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السـادس  المحتوى العلمي لكت

  .متوسطة) 1,2,3,5,6,7,9,12,13,14,15,16,17,18(للفقرات 

  لخامسنتائج السؤال ا 5:4

ما أوجه الشبه واالختالف فـي درجـة مناسـبة األنشـطة      :وينص هذا السؤال على

الفلسطيني واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظـر  التعليمية المتضمنَة في محتوى كتابي العلوم 

  المعلمين؟

ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  

األنشطة التعليمية المتضمنَة في محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي درجة مناسبة  مجالل

ـ  )االستبانة(الثانية  أداة الدراسةمن  ،للتالميذ من وجهة نظر المعلمين وفـق السـلطة   ا وفقراته

حيث تدل وزارة التربية والتعليم على استجابة أفراد عينة الدراسـة مـن    المشرفة على الكتاب،

درجة مناسبة األنشطة التعليمية المتضمنَة في محتوى كتـاب العلـوم   في  المعلمين الفلسطينيين

لمعارف تدل على استجابة أفراد عينة الدراسة من معلمي الداخل للتالميذ، أما وزارة ا الفلسطيني

بين يواإلسرائيلي للتالميذ، درجة مناسبة األنشطة التعليمية المتضمنَة في محتوى كتاب العلوم في 

  :، وذلك بحسب ترتيب فقرات االستبانة كما يليهذه النتائج) 15(الجدول 

  .) 4= ( مرتفع  ،) 4 - 3= ( متوسط  ،) 3أقل من = ( منخفض : مالحظة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال درجة مناسبة األنشطة : )15(جدول 
  السلطة المشرفة على الكتابمتغير التعليمية وفق 

سل
سل

الت
  

  الفقرة
وزارة التربية 

  والتعليم
 وزارة المعارف

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

19  
تتناسب األنشطة التعليمية مع المحتوى 

  .العلمي للكتاب
3.91  0.68  4.25  0.77  

20  
من ( تمتاز األنشطة التعليمية بالواقعية 

  ).التلميذ بيئة
3.65  0.81  4.14  0.72  

21  
التعليمات المرفقـة لألنشـطة كافيـة    

  .إلمكانيات التطبيق
3.63  0.81  4.14  0.72  

  0.77  4.17  0.88  3.58  .تنفيذها تتيح للتالميذ المشاركة في  22
  0.68  4.33  0.57  4.00  .ترتبط األنشطة بموضوع الدرس  23

24  
يمكن االستفادة من البيئة المحلية فـي  
توفير المواد الالزمـة لتنفيـذ بعـض    

  .أنشطة الكتاب
4.06  0.69  4.11  0.71  

25  
قابلة للتنفيذ ضمن الوقت المخصـص  

  .لها
3.38  1.01  4.11  0.75  

26  
تساعد التالميذ على فهم المادة العلمية 

  .المرتبطة بها
3.97  0.55  4.28  0.66  

  0.92  3.94  0.92  3.40  .تراعي الفروق الفردية لدى التالميذ  27
 0.75  4.11 0.76  3.79  .تثير دافعية التالميذ نحو تعليم العلوم  28

 0.44  4.16 0.48  3.74 األنشطة التعليمية الدرجة الكلية لمجال

أن الدرجة الكلية لمجال مناسبة األنشطة التعليمية المتضمنَة في ) 15(يتضح من الجدول 

) 3.74(محتوى كتاب العلوم الفلسطيني للتالميذ من وجهة نظر المعلمين قـد أتـت بمتوسـط    

، بينما حققت الدرجة الكلية لمجـال مناسـبة األنشـطة التعليميـة     )0.48(انحراف معياري بو

اإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر المعلمين متوسطاً حسابياً  محتوى كتاب العلوم المتضمنَة في

  ).0.44(وانحراف معياري ) 4.16(
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كما يتبين أن كتاب العلوم الفلسطيني حاز على متوسطات مرتفعـة لفقـرات االختبـار    

ت ، في حين نال كتاب العلـوم اإلسـرائيلي متوسـطا   )25(، وبنسبة متوسطة للفقرة )23،24(

وهذا يـدل   ،حازت على متوسط مرتفع نوعاَ ما) 27(مرتفعة لجميع فقرات االختبار عدا الفقرة 

على تقدم مجال مناسبة األنشطة التعليمية لكتاب العلوم اإلسرائيلي على كتاب العلوم الفلسـطيني  

  .للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس

  سادسنتائج السؤال ال 6:4

درجة جودة الرسوم والصـور  في ما أوجه الشبه واالختالف  :السؤال علىوينص هذا 

واألشكال التوضيحية المتضمنَة في محتوى كتاب العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي من وجهة نظر 

  المعلمين؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة   ولإلجابة عن سؤال الدراسة

دة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية المتضمنَة في محتوى كتـابي  جودرجة مناسبة  مجالل

الثانيـة   أداة الدراسـة مـن   ،العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر المعلمـين 

حيث تدل وزارة التربية والتعلـيم علـى    وفق السلطة المشرفة على الكتاب، وفقراته )االستبانة(

درجة مناسبة جودة الرسوم والصـور  في  اسة من المعلمين الفلسطينييناستجابة أفراد عينة الدر

للتالميذ، أما وزارة المعارف  واألشكال التوضيحية المتضمنَة في محتوى كتاب العلوم الفلسطيني

درجة مناسبة جودة الرسوم والصور تدل على استجابة أفراد عينة الدراسة من معلمي الداخل في 

بـين الجـدول   يواإلسرائيلي للتالميذ، المتضمنَة في محتوى كتاب العلوم واألشكال التوضيحية 

  :، وذلك بحسب ترتيب فقرات االستبانة كمايليهذه النتائج) 16(

  .) 4= ( مرتفع  ،) 4 - 3= ( متوسط  ،) 3أقل من = ( منخفض  :مالحظة
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جـودة  درجة مناسبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال : )16(جدول 
  السلطة المشرفة على الكتاب  متغير الرسوم والصور واألشكال التوضيحية وفق

سل
سل

الت
  

  الفقرة
وزارة التربية 

  والتعليم
 وزارة المعارف

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

29  
ية يوجد للرسوم والصور واألشكال التوضـيح 

  0.81  4.08  0.83  4.10  ).اسم(الواردة في الكتاب عنوان 

30  
ــكال   ــور واألش ــوم والص ــرتبط الرس ت
التوضيحية الواردة فـي الكتـاب بالمـادة    

  .التعليمية التي توضحها
4.20  0.69  4.36  0.68  

31  
ــكال   ــور واألش ــوم والص ــرتبط الرس ت
التوضيحية الواردة في الكتـاب باألهـداف   

  .التعليمية
4.12  0.60  4.42  0.65  

32  
تعبيـراً واضـحاً   تعبر عن المادة العلميـة  

  .ودقيقاً
3.74  0.70  4.28  0.81  

  0.75  4.06  0.85  3.46  .تتالءم وخبرات التالميذ  33
  0.62  4.31  0.64  3.80  .تتناسب ومكانها في الكتاب  34
  0.73  4.25  0.81  3.43  .تتالءم وأعمار التالميذ  35
  0.89  4.11  0.86  3.57  .وان جذابة محببة للتالميذألتتميز ب  36
  0.89  3.81  0.80  3.23  .تمتاز بحداثة أرقامها وإحصائياتها  37
  0.89  4.00  0.62  3.69  .سهولة قراءة التعليقات اإليضاحية عليها  38
  0.84  4.25  0.75  3.70  .تمتاز بوضوح طباعتها  39
  0.54  4.14  0.72  3.59  ).من بيئة التلميذ( تمتاز بالواقعية   40
  0.81  3.97  0.79  3.39  .للتالميذ للدرستعتمد على عنصر التشويق   41

42  
تساعد في إثـارة التفكيـر العلمـي لـدى     

  .التالميذ
3.49  0.72  4.14  0.76  

 0.69  3.92 0.72  3.65  .اإلشارة إلى أرقامها في متن الدرس  43

الرسوم والصور واألشكال الدرجة الكلية لمجال 
 التوضيحية

3.68  0.41 4.14  0.44 
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الدرجة الكلية لمجال الرسوم والصور واألشكال التوضيحية أن ) 16(يتضح من الجدول 

، بينما حققـت  )0.41(وانحراف معياري ) 3.68(، قد أتت بمتوسط في كتاب العلوم الفلسطيني

الدرجة الكلية لمجال الرسوم والصور واألشكال التوضيحية في كتاب العلوم اإلسرائيلي متوسطاً 

  ).0.44(وانحراف معياري ) 4.14(حسابياً 

يتضح من الجدول أن كتاب العلوم الفلسطيني حصل على متوسطات مرتفعة لفقرات كما 

، أمـا بـاقي   )29,30,31(مجال درجة مناسبة جودة الرسوم والصور واألشكال التوضـيحية  

، في حين حصل كتـاب  )3,80-3,23(الفقرات فكانت متوسطاتها متوسطة حيث تراوحت بين 

ل عرض النتائج لنفس الجدول السابق على متوسطات حسابية مرتفعة العلوم اإلسرائيلي من خال

فكانت المتوسطات الحسابية متوسطة، وهـذا  ) 37,41,43(لجميع فقرات االختبار عدا الفقرات 

 .يدل على تقدم كتاب العلوم اإلسرائيلي على كتاب العلوم الفلسطيني في هذا المجال

  لسابعنتائج السؤال ا 7:4

ما أوجه الشبه واالختالف في مدى معرفة معلمـي العلـوم   : ال علىوينص هذا السؤ

  الفلسطينيين واإلسرائيليين للصف السادس بالمعايير العالمية؟

قامت الباحثة بإجراء مقابالت مع عشرة معلمين من ، السابع ولإلجابة عن سؤال الدراسة

كعينة من المعلمين الفلسطينيين وعشرة معلمين من الـداخل مـن   ) قلقيلية، طولكرم(ي تمحافظ

، وذلك بتوجيه أسـئلة محـددة   )الطيرة، الطيبة، وقلنسوة(معلمي العلوم للصف السادس في مدن 

استخراج المتوسـطات   ن ثمموتفريغ النتائج، و ))6(انظر الملحق(ُأعدت خصيصاً لهذا الغرض 

   ).17(إلجاباتهم والنسب المئوية كما في الجدول الحسابية

أدناه أن النسبة المئوية لمدى معرفة معلمي العلوم الفلسطينيين ) 17(يتضح من الجدول 

ومعلمي الداخل بالمعايير القومية للتربية العلمية للمحتوى كانت منخفضة، حيث تراوحت النسبة 

الفلسطينيين بالمعـايير العالميـة بمتوسـط     لمدى معرفة المعلمين%) 80إلى %  0من(المئوية 

وهي نسبة منخفضة، أما معلمي العلوم في الداخل فقد تراوحت النسبة المئويـة  %) 34(حسابي 
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وهي أيضا نسبة %) 38(بمتوسط حسابي %) 80إلى % 0من (لمدى معرفتهم بالمعايير العالمية 

  .ة أكبر من نظرائهم الفلسطينيينمنخفضة ولكنه يتضح أن معلمي العلوم في الداخل لديهم معرف

النسب المئوية إلجابـات معلمـي العلـوم الفلسـطينيين     المتوسطات الحسابية و: )17(جدول 
  ومعلمي الداخل 

  معلمي الداخل  المعلمون الفلسطينيون  
 رقم

  المستجيب
السؤال 
  األول

السؤال 
  الثاني

  المجموع
النسبة 
  المئوية

السؤال 
  األول

السؤال 
  الثاني

  المجموع
النسبة 
  المئوية

1  0  0  0  00%  0  0  0  00%  
2  0  0  0  00%  0  1  1  10%  
3  0  2  2  20%  0  3  3  30%  
4  0  2  2  20%  0  1  1  10%  
5  5  3  8  80%  0  2  2  20%  
6  5  2  7  70%  0  3  3  30%  
7  0  0  0  00%  6  2  8  80%  
8  2  1  3  30%  6  2  8  80%  
9  0  4  4  40%  2  2  4  40%  
10  5  3  8  80%  5  3  8  80%  

  %38  3.8  1.9  1.9  %34  3.4  1.7  1.7  المتوسط

أثارت الباحثة ثالثة فروض للدراسة فيما الرابع والخامس والسادس  ؤاللإلجابة على الس

  حسب تسلسلها في الدراسة  ج اختبارهايلي نتائ

  ىالفرضية األول اختبارنتائج  8:4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     :هذه الفرضية على تنص

)0.05 =α ( لدرجة مناسبة المحتوى العلمي المتضمن في كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي

، تعزى لمتغير السلطة المشـرفة علـى   للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس

  .الكتاب
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لمجمــوعتين مســتقلتين " t"بــار ولفحــص الفرضــية فقــد اســتخدمت الباحثــة اخت

)Independent t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 18.  

مجال مقارنـة  لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في " ت"نتائج اختبار : )18(جدول 
، وفق متغيـر السـلطة   المحتوى العلمي لكتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس

  من وجهة نظر معلمي العلوم المشرفة على الكتاب

  المجال
وزارة التربية والتعليم 

  )104=ن( الفلسطينية
 وزارة المعارف

  اختبار  )36=ن( اإلسرائيلية
T 

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

معيار المحتوى 
العلمي لكتاب 

  العلوم
3.63  0.39  4.05  0.41  5.531  0.0001* 

  ).α = 0.05( عند مستوى الداللةدالة إحصائياً * 

وهي اقل مـن  ) 0.0001(بلغت ) t(ان مستوى الداللة الختبار )18(يتضح من الجدول 

)0.05=α(وجـود  ؛ حيث تقودنا هذه النتائج إلى رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل ب

بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة  )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس في ضوء مناسبة مجال مقارنة في 

حيـث   ،تعزى لمتغير السلطة المشرفة على الكتاب، ولصالح الكتاب اإلسرائيلي المعايير العالمية

تاب العلوم الفلسطيني للتالميذ مـن  لمجال مناسبة المحتوى العلمي المتضمن في كالمتوسط كان 

 المتوسـط ، بينما )0.39(انحراف معياري بو) 3.63(وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس 

مناسبة المحتوى العلمي المتضمن في كتاب العلوم واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظـر   لمجال

  ).0.41(انحراف معياري بو) 4.05(معلمي العلوم للصف السادس 

  الفرضية الثانية نتائج اختبار 9:4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     :هذه الفرضية على نصت

)0.05 =α (      لدرجة مناسبة األنشطة التعليمية المتضـمنة فـي كتـابي العلـوم الفلسـطيني
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، تعـزى لمتغيـر السـلطة    واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس

   .المشرفة على الكتاب

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " t"ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار       

)Independent t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 19.  

مجال مقارنـة  لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في " ت"نتائج اختبار : )19(جدول 
، وفق متغير السلطة المشـرفة  واإلسرائيلي للصف السادساألنشطة لكتابي العلوم الفلسطيني 

  على الكتاب من وجهة نظر معلمي العلوم

  المجال
 وزارة التربية والتعليم

  )104=ن( الفلسطينية
 وزارة المعارف

 T  )36=ن( اإلسرائيلية
مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

معيار األنشطة 
  التعليمية

3.74  0.48  4.16  0.44 4.610  0.0001*  

  .)α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

وهي اقل مـن  ) 0.0001(بلغت ) t(أن مستوى الداللة الختبار) 19(يتضح من الجدول 
)0.05=α(وجـود  ب ؛ حيث تقودنا هذه النتائج إلى رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل

بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة ) α=0.05(داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
األنشطة الواردة في كتابي العلوم الفلسـطيني واإلسـرائيلي للصـف     مناسبة مجال مقارنةفي 

تعزى لمتغير السلطة المشرفة على الكتاب، ولصالح الكتاب  السادس في ضوء المعايير العالمية
معيار األنشطة التعليميـة فـي كتـاب العلـوم      لمجال مناسبةالمتوسط حيث كان  .اإلسرائيلي
، )0.48(انحراف معياري بو) 3.74(، قد أتت بمتوسط من وجهة نظر معلمي العلوم الفلسطيني

األنشطة التعليمية في كتاب العلوم اإلسـرائيلي متوسـطاً حسـابياً     مناسبة لمجال المتوسطبينما 
  .علمي العلوموذلك من وجهة نظر م )0.44(انحراف معياري بو) 4.16(

  الفرضية الثالثةاختبار نتائج  10:4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    :ونصت هذه الفرضية على

)0.05 =α (  لدرجة جودة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية المتضمنة في كتابي العلـوم
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، تعزى لمتغيـر  للصف السادسالفلسطيني واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم 

  .السلطة المشرفة على الكتاب

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " t"ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      

)Independent t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 20.  

مجال مقارنـة  لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في " ت"نتائج اختبار : )20(جدول 
، والصور واألشكال التوضيحية لكتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السـادس الرسوم 

  وفق متغير السلطة المشرفة على الكتاب من وجهة نظر معلمي العلوم

  المجال
وزارة التربية 

  )104=ن( والتعليم
 وزارة المعارف

 T  )36=ن(
 

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

الرسوم  معيار
والصور واألشكال 

  التوضيحية
3.68  0.41  4.14  0.44  5.657 0.0001* 

  ).α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

وهي اقل مـن  ) 0.0001(بلغت ) t(ان مستوى الداللة الختبار) 20(يتضح من الجدول 

)0.05=α( وجـود  ب البديل؛ حيث تقودنا هذه النتائج إلى رفض الفرض الصفري وقبول الفرض

بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

مجال مقارنة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية لكتابي العلوم الفلسطيني واإلسـرائيلي  في 

ولصالح تعزى لمتغير السلطة المشرفة على الكتاب،  للصف السادس في ضوء المعايير العالمية

لدرجة جودة الرسوم والصـور واألشـكال التوضـيحية     حيث بلغ المتوسط. اإلسرائيليالكتاب 

المتضمنة في كتاب العلوم الفلسطيني للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلـوم للصـف السـادس    

لدرجة جودة الرسوم والصور واألشـكال   المتوسط ، بينما)0.41(انحراف معياري بو) 3.68(

كتاب العلوم واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف  لمتضمنة فيالتوضيحية ا

  ).0.44(انحراف معياري بو )4.14(السادس 
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  ملخص نتائج الدراسة 11:4

  ملخص نتائج أسئلة الدراسة: اوال

  )المتعلقة تحليل المحتوى(ملخص نتائج األسئلة األول والثاني والثالث   - أ

، العلوم الفيزيائية(التكرارات والنسب المئوية لدرجة توافر مجاالت ) 21(يوضح الجدول

في كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصـف السـادس   ) علم الحياة، وعلم األرض والفضاء

  . والفروقات بينهما

الفلسـطيني  العلـوم   ينتائج تحليل محتـوى كتـاب  التكرارات والنسب المئوية ل :)21(جدول 
، علـم الحيـاة، وعلـم األرض    العلوم الفيزيائية(في موضوعات  لصف السادسل واإلسرائيلي

  )والفضاء

  الكتاب  وضوعالم
متوافر بدرجة 

  كبيرة
متوافر بدرجة 

  متوسطة
متوافر بدرجة 

  غير متوافر/ضعيفة
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

العلوم 
  الفيزيائية

  %33  4  %17  2  %50  6  الفلسطيني
  %58  7  %9  1  %33  4  اإلسرائيلي

  %25  3  %8  1  %17  2  الفروقات

  علوم الحياة
  %50  11  %5  1  %45  10  الفلسطيني
  %18  4  %14  3  %68  15  اإلسرائيلي

  %32  7  %9  2  %23  5  الفروقات
علوم األرض 

  والفضاء
  %53  9  %12  2  %35  6  الفلسطيني
  %59  10  %23  4  %18  3  اإلسرائيلي

  %6  1  %11  2  %17  3  الفروقات

المقارنة بين كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس ) 21(الجدول ويلخص 

ية بناءاً على تحليل المحتوى حيث يتضح من الجدول أن موضوع العلوم في ضوء المعايير العالم

، في %)17(الفيزيائية قد توافر بنسبة أكبر في الكتاب الفلسطيني للصف السادس األساسي بواقع 

تاب اإلسرائيلي على الكتاب الفلسطيني في درجة توافر موضوع علوم الحياة بنسبة حين تفوق الك
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لصالح الكتاب اإلسرائيلي، أما في ما يخص موضوع علوم األرض والفضاء فقد تفوق %) 23(

الكتاب الفلسطيني على الكتاب اإلسرائيلي للصف السادس في درجة تـوافر المعـايير بنسـبة    

)17.(%  

 )االستبانة(السؤال الرابع والخامس والسادس ملخص نتائج   -  ب

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسـة وفـق السـلطة    : )22(جدول 
   المشرفة على الكتاب

  المجال  التسلسل
وزارة التربية 

  الفلسطينية والتعليم
 وزارة المعارف

 اإلسرائيلية

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
  0.41  4.05  0.39  3.63  المحتوى العلمي لكتاب العلوم  1

2  
الرســوم والصــور واألشــكال 

  التوضيحية
3.68  0.41  4.14  0.44  

 0.44  4.16 0.48  3.74  األنشطة التعليمية  3

  0.39  4.11  0.38  3.67  ت الدراسةالدرجة الكلية لمجاال

، كتاب العلوم الفلسطينيالدرجة الكلية لمجاالت الدراسة في أن ) 22(يتضح من الجدول 

الدرجة الكلية لمجاالت الدراسة ، بينما حققت )0.38(وانحراف معياري ) 3.67(قد أتت بمتوسط 

  ).0.39(وانحراف معياري ) 4.11(في كتاب العلوم اإلسرائيلي متوسطاً حسابياً 

 )المقابلة(ملخص نتائج السؤال السابع   -  ت

  المئوية لمدى معرفة معلمي العلوم بالمعاييرالنسب المتوسطات الحسابية و: )23(جدول 

 معلمي الداخل  المعلمون الفلسطينيون  

  الترقيم
السؤال 
  األول

السؤال 
  الثاني

  المجموع
النسبة 
  المئوية

السؤال 
  األول

السؤال 
  الثاني

  المجموع
النسبة 
  المئوية

  %38  3.8  1.9  1.9  %34  3.4  1.7  1.7  المتوسط

معرفة معلمي العلوم للصف السادس بالمعايير العالمية ان مدى ) 23(يتضح من الجدول 

  .كانت منخفضة مع وجود فارق بسيط لصالح المعلمين اإلسرائيليين
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  ملخص نتائج فرضيات الدراسة :ثانياً

بـين متوسـطات   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  

كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف  مجاالت مقارنة محتوىاستجابات أفراد الدراسة في 

  .تعزى لمتغير السلطة المشرفة على الكتاب السادس في ضوء المعايير العالمية

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      

)Independent t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 24.  

مجاالت مقارنـة  لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في " t"نتائج اختبار : )24(جدول 
وفق متغير السلطة المشرفة على  محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس

  الكتاب

  المجال
وزارة التربية والتعليم 

 )104=ن( الفلسطينية

وزارة المعارف 
 T )36=ن(  اإلسرائيلية

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

معيار المحتوى العلمي 
  لكتاب العلوم

3.63  0.39  4.05  0.41  5.531  0.0001* 

معيار الرسوم والصور 
  واألشكال التوضيحية

3.68  0.41  4.14  0.44  5.657 0.0001* 

 *0.0001 4.610 0.44  4.16 0.48  3.74  معيار األنشطة التعليمية

 الدرجة الكلية لمجاالت
 الدراسة

3.67  0.38  4.11  0.39  5.931  0.0001*  

  ).α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 24(يتضح من الجدول 

مجاالت مقارنة محتوى كتابي العلـوم الفلسـطيني   بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة في 

تعزى لمتغير السلطة المشـرفة علـى    للصف السادس في ضوء المعايير العالميةواإلسرائيلي 

  .الكتاب، ولصالح الكتاب اإلسرائيلي

   



95 

  

  

  

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

الفصل الرابـع،  تناولت الباحثة في هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في 

ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة، ومن ثم وضع التوصيات المناسبة للمستقبل بناءاً على نتائج 

  .الدراسة

  مناقشة نتائج السؤال األول 1:5

ما مدى مراعاة محتوى كتاب العلوم الفلسطيني للصف السادس : ينص هذا السؤال على

العلوم الفيزيائية، علـوم  (للمحتوى في موضوعات  )NSES(األساسي بجزأيه للمعايير العالمية 

  بناءاً على تحليل المحتوى؟) الحياة، علوم األرض والفضاء

للصف السادس األساسـي راعـى    الفلسطينيأن كتاب العلوم  )11(تضح من الجدول ي

العلوم الفيزيائيـة، علـوم الحيـاة، علـوم األرض     : (الثالثة وضوعاتالم فيمعايير المحتوى 

 وضـوع نظر إلى نتائج إجمالي المجاالت في الجدول اتضـح أن م الب ،بنسب متفاوتة) ءوالفضا

 معيـار مـا نسـبته    12العلوم الفيزيائية كان متوافر منها ست معايير بدرجة كبيرة من أصل 

أربـع   ، وعدم تـوافر بدرجة متوسطة%) 17( ، كما يتوافر معياران فرعيان ما نسبته%)50(

  ).%33(معايير فرعية بنسبة 

معياراَ فرعياَ، توافر منها عشرة معايير فرعيـة  22علوم الحياة فتكون من  وضوعأما م

 معيـار 11، و%)5(ومعياراَ واحداَ بدرجة متوسطة ما نسـبته   ،%)45( بدرجة كبيرة ما نسبته

  %).50(فرعي غير متوافر ما نسبته 

فرعياَ، كـان  معياراَ  )17(علوم األرض والفضاء والذي يتكون من  وضوعفي حين م

توافر منها بدرجـة متوسـطة    ،%)35( متوافر منها بدرجة كبيرة ست معايير فرعية ما نسبته

  %).53( تسع معايير فرعية ما نسبته لم يتوافرفي حين  ،%)12(معياران فرعيان ما نسبته 



97 

العلوم الفيزيائية جاء بالمرتبة األولى من حيث نسبة توافر  وضوعمما سبق يتضح أن م

  . علوم األرض والفضاء وضوععلوم الحياة، وأخيراَ م وضوعره بدرجة عالية، يليه ممعايي

أن معايير المحتوى وضعت  وتعزو الباحثة عدم توفر هذه المعايير بالشكل المطلوب إلى

لمرحلة دراسية ال لصف واحد بحد ذاته حيث أن بعض المعايير مرت في صفوف أخرى مـن  

  .التي ينتمي الصف السادس األساسي لها كما سيرد الحقا) 8-5(المرحلة 

العلوم فيزيائية على المرتبة األولـى فـي المنهـاج     وضوعحصول مأن الباحثة ترى 
أهميته في حياة الطالب فهو القاعدة األساسـية التـي    لهييره بدرجة كبيرة الفلسطيني بتوافر معا

والهندسة باإلضـافة إلـى تطرقـه لجانـب التجريـب       تنبثق منه العلوم األخرى من الكيمياء،
  .والمالحظة

تنتقـل  : وتعزو الباحثة عدم توافر المعيار الفرعي من انتقال الطاقة وينص البند الثاني
م الساخنة إلى األجسام الباردة حتى تتساوى درجـات الحـرارة فـي كـال     الحرارة من األجسا

يتفاعل الضوء مع المواد بواسـطة النفـاذ والـذي    : والبند الثالث) االتزان الحراري( الجسمين
الضوء الداخل إلى العين هو سبب رؤيتنا ). نعكاساالويتضمن االنكسار واالمتصاص والتشتت 

في معظم التفاعالت : اث الضوء عن تلك األجسام والبند الخامسلألجسام نتيجة انعكاس أو انبع
الحرارة والضوء، الحركة . الكيميائية والتفاعالت النووية تنتقل الطاقة إلى داخل أو خارج النظام

الشـمس هـي   : الميكانيكية أو الكهرباء كلها قد تتشارك في هذا االنتقال، وينص البند السـادس 
تفقد الشمس جزء من طاقتها . ة لعمل التغيرات على سطح األرضمصدر رئيسي للطاقة الالزم

الطاقـة  . عن طريق انبعاث الضوء، يصل إلى األرض جزء ضئيل منه ناقالً الطاقة من الشمس
الشمسية تصل إلى األرض على هيئة ضوء بأطوال موجية مختلفة يتضـمن الضـوء المرئـي    

 ،سالخـام (وروده في صـفوف أخـرى    إلى. واألشعة تحت الحمراء واألشعة الفوق بنفسجية
كما ورد البنـد   ،ورد في الصف الثامن األساسي) الثالث(والبند ) لخامس(البند ) والثامن ،السابع

الثاني في صفوف أخرى، وورد البند السادس في الصف الخامس و وصـفوف الحقـة وذلـك    
عيـة، لـذا يجـب    تلك الصفوف وعالقتها بتوافر المعـايير الفر كتب يتضح من خالل اإلطالع 

  .الحرص على مبدأ التتابع واالستمرارية وعدم انقطاع المعلومة لترسيخها جيداَ في ذهن الطالب
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في تناولها كتاب العلوم للصف السادس ) 2005( تشابهت هذه الدراسة مع دراسة الجبر

ـ ولكن اختلفت في تناول مجـاالت  ) NSES( الذي تناول المعايير القومية لتربية العلمية رى أخ

، )%15 البيئيـة  ، واألحياء%17، والظواهر الطبيعية%22العلمي ، والتفكير%25طبيعة العلم(

في المملكة العربية السعودية، كما تشابهت  يت دراستهأجر البعد المكاني حيثكما واختلفت في 

وهـذا يتماشـى مـع     ،علم الفضاء واألرض لتدني توافر موضوع )2009(نصيو أمع دراسة 

  .السابقة وضوعاتعلى المرتبة األخيرة بين الم وضوعالدراسة الحالية في حصول هذا الم

  مناقشة نتائج السؤال الثاني 2:5

ما مدى مراعاة محتوى كتاب العلوم اإلسرائيلي للصف السادس : ينص هذا السؤال على

لعلوم الفيزيائية، علوم الحيـاة،  ا(للمحتوى في موضوعات ) NSES(االبتدائي لمعايير العالمية 

  بناءاً على تحليل المحتوى ؟) علوم األرض والفضاء

راعـى  االبتـدائي  للصف السادس  اإلسرائيلي أن كتاب العلوم )12(تضح من الجدول ي

العلوم الفيزيائيـة، علـوم الحيـاة، علـوم األرض     : (الثالثة وضوعاتالم فيلمحتوى ا معايير

بدرجة  فر منه أربع معاييراتومكان  العلوم الفيزيائية حيث أن موضوع، بنسب متفاوتة) والفضاء

فر اتـو عدم ، ومتوافر بدرجة متوسطة %)9(، ومعيار واحد فقط بنسبة %)33(كبيرة ما نسبته 

  %).58( سبع معايير بنسبة

بدرجة  اَ فرعياَمعيار )15(علوم الحياة توفر  وضوعفي حين أظهرت النتائج المتعلقة بم

توافر أربع عدم ، و%)14(بنسبة  فرعية ، وبدرجة متوسطة ثالث معايير%)68(ا نسبته كبيرة م

  .معياراَ فرعياَ) 22(، من أصل %)18(معايير بنسبة 

معياراَ فرعياَ توافر منهـا بدرجـة   ) 17( المكون من  أما مجال علوم األرض والفضاء

مـا   فرعية وسطة أربع معايير، ومتوافر بدرجة مت%)18(ما نسبته  فرعية كبيرة ثالث معايير

  %).59(ما نسبته  فرعية توافر عشرة معاييرعدم ، و%)23(نسبته 
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 موضـوع  علوم الحياة جاء بالمرتبة األولى، يليه وضوعأن م السابقة النسبيالحظ من 

علوم  وضوعيوتعزو الباحثة تدني م ،علوم األرض والفضاءموضوع العلوم الفيزيائية، وأخيراَ 

المعلومات واالتصال (موضوعات أخرى مثل بهتمام الاء والعلوم الفيزيائية إلى ااألرض والفض

، فـي  كما هو واضح في كتاب العلوم اإلسرائيلي وإهمال هذين المجالين) والتفكير التكنولوجي

  .األعلى نسبةالحصد مجال علوم الحياة على حين 

في تناولها الكتاب العلـوم الفلسـطيني   ) 2012( تشابهت هذه الدراسة مع دراسة موسى

) TIMSS(روفـق معـايي  لكن واإلسرائيلي لصف الرابع األساسي وإجراء مقارنة بين الكتابين 

واختلفت في أنها دراسة تقويمية، حيث كانت النتائج غير مرضية من وجهـة نظـر المعلمـين    

م الفلسـطيني واإلسـرائيلي   فـي منهـاج العلـو   ) TIMSS( معايير لتوافر فكانت النسبة العام

  .على الترتيب%) 42.02(و%) 37.68(

  مناقشة نتائج السؤال الثالث 3:5

ما أوجه الشبه واالختالف في مـدى مراعـاة كتـابي العلـوم     : ينص هذا السؤال على

للمحتوى فـي موضـوعات   ) NSES(الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس للمعايير العالمية 

  بناءاً على تحليل المحتوى؟) علوم الحياة، علوم األرض والفضاءالعلوم الفيزيائية، (

 وضـوع نجد أن تـوافر م ) 13( من خالل النتائج السابقة وكما هو موضح في الجدول

معيارين حيـث  بنسبة أكبر في كتاب العلوم الفلسطيني بفارق  بدرجة كبيرة كان العلوم الفيزيائية

الكتاب الفلسطيني في حين توافر أربـع معـايير   توافرت ست معايير فرعية بدرجة كبيرة في 

لصالح كتاب العلوم الفلسطيني للصـف السـادس    %)17( بفارقفرعية في الكتاب اإلسرائيلي 

  .األساسي

يالحظ تفوق الكتاب اإلسرائيلي على ) 13( علوم الحياة فمن خالل الجدول وضوعأما م

فـي كتـاب    %)45( توافر عشر معايير فرعية بدرجة كبيرة ما نسبته الكتاب الفلسطيني حيث

  . %)68(معيار بدرجة كبيرة ما نسبته  )15(توافر  أما في الكتاب اإلسرائيلي، العلوم الفلسطيني
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اتضح توافر ست معايير ) 13(علوم األرض والفضاء فمن خالل الجدول  موضوعأما 

أما في كتاب العلوم اإلسرائيلي فتوافر  .م الفلسطينيكتاب العلو في %)35(فرعية أي ما نسبته 

الفروقات توافر ثـالث معـايير    ، حيث كانت%)18(ثالث معايير فرعية بدرجة كبيرة بنسبة 

  %).17(بدرجة كبيرة لصالح كتاب العلوم الفلسطيني بنسبة فرعية 

علوم اإلسرائيلي النتائج السابقة تبين أن كتاب العلوم الفلسطيني قد تفوق على كتاب المن 

العلوم الفيزيائية وعلم األرض والفضاء بنسب أكبر لصالح الكتـاب الفلسـطيني،    موضوعفي 

  علوم الحياة  في موضوعوتفوق الكتاب اإلسرائيلي 

 زارةكل من وزارة التربيـة والتعلـيم و   تركيزوتعزو الباحثة الفروقات في النسب إلى 

وعـدم   ،المعلومات التي تريد من الطالب أن يتعلمها في هذه المرحلة الدراسـية  علىالمعارف 

عطاء هذه المعايير حقها من خالل عمل دورات وندوات تبين أهمية تواجد هذه المعـايير فـي   إ

فـي  بنسب معقولة ) NSES( المعايير القومية للتربية العلمية إذ من المفضل أن تتوافر المناهج،

لمادته العلمية بشكل صحيح، فهذه  اًوملم علمياً حتى نحصل على طالب متنور كل مرحلة دراسية

  .في كل مرحلة دراسية توفرمعايير عالمية البد من أن ت

صف لفي تحليل كتاب العلوم الفلسطيني ل) 2011( تشابهت هذه الدراسة مع دراسة سعيد

العلوم الفيزيائية، وعلم الحياة، وعلـم  (الثالثة  في الموضوعات )NSES( السادس وفق معايير

وكان هناك تقارب في النتائج ففي دراسة سعيد حصد مجال علوم الفيزيائيـة  ) األرض والفضاء

 %)54،5(، وعلم الحياة ففي دراسـة سـعيد   %)67(وفي دراسة الباحثة  %)66،6( نسبة ىعل

ودراسـة الباحثـة   %) 52،9( النسبةأما علم األرض والفضاء فكانت  ،%)50(ودراسة الباحثة 

  .، واختلفت في احتواء دراستها تحليل لكتب العلوم الخامس والسابع والثامن%)47(

  مناقشة نتائج السؤال الرابع 4:5

ما أوجه الشبه واالختالف في درجة مناسبة المحتوى العلمـي  : وينص هذا السؤال على

  رائيلي للتالميذ من وجهة نظر المعلمين؟المتضمن في محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلس
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تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ، ولإلجابة عن سؤال الدراسة

  .وفق السلطة المشرفة على الكتاب اوفقراته ثانيةأداة الدراسة ال للمجا

العلـوم  المحتوى العلمي لكتاب مناسبة الدرجة الكلية لمجال أن ) 14(يتضح من الجدول 

، بينمـا  )0.39(وانحراف معيـاري  ) 3.63(قد أتت بمتوسط و، للتالميذ كانت عالية الفلسطيني

متوسـطاً   للتالميذ المحتوى العلمي لكتاب العلوم اإلسرائيلي مناسبةالدرجة الكلية لمجال حققت 

علـى  تفوق كتاب العلوم اإلسرائيلي مما يشير إلى  ).0.41(وانحراف معياري ) 4.05(حسابياً 

للتالميذ وذلك من وجهة نظر معلمـي   المحتوى العلمي مناسبةكتاب العلوم الفلسطيني في مجال 

وتفسر الباحثة حصول كل من الكتابين على درجة مرتفعة من مناسـبة  . العلوم للصف السادس

المحتوى العلمي المتضمن في كال الكتابين من وجهة نظر المعلمين إلى الجهد المبذول في تأليف 

تابي العلوم حيث يتجلى ذلك بوضوح من خالل لجان التأليف التي تتضمن جميع التخصصات ك

  . من معلمين وتربويين ومشرفين، كما هو وارد في الكتاب

في توافر األهداف بشكل كبير المتعلقـة  ) 2008(العايدي دراسة اتفقت هذه الدراسة مع 

المنهاج األردني والمصري ولكن اختلفت  عن نظيره في) التحليل، والتركيب، والتقويم(بمستوى 

معه أنه كانت دراسته مقارنة لمنهاج الرياضيات ومقارنتها مع المنهـاج األردنـي والمصـري    

في مجال المحتوى العلمـي  ) 2011(عسيالن  دراسة كما اتفقت هذه الدراسة مع. لصف التاسع

) توى العلمي، وأساليب التقويمإخراج الكتاب، واألهداف، والمح(واألهداف من بين أربع مجاالت 

إذ حصل مجال األهداف على المرتبة الثالثة والمحتوى العلمي على المرتبة األخيرة في كتـاب  

صـف األول المتوسـط فـي    لالعلوم المطور، واختلفت في اختيار المرحلة الدراسية فكانـت ل 

  .السعودية

  مناقشة نتائج السؤال الخامس 5:5

أوجه الشبه واالختالف في درجة مناسبة األنشطة التعليميـة  ما : ينص هذا السؤال على

  المتضمنَة في محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر المعلمين؟
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أن المتوسطات الحسابية لمجال مالئمة األنشطة التعليميـة  ) 15( تدل النتائج في الجدول

ف السادس األساسي كانت مرتفعـة، أمـا كتـاب العلـوم     للتالميذ لكتاب العلوم الفلسطيني للص

أن المتوسطات الحسابية لمدى مالئمة األنشطة التعليميـة  فاإلسرائيلي للصف السادس االبتدائي 

فيتضح مـن   ،)4.33-3.94(كانت مرتفعة لكافة المعايير حيث تراوحت المتوسطات الحسابية 

، قد أتت طة التعليمية في كتاب العلوم الفلسطينياألنش الدرجة الكلية لمجال معيارأن ) 5(الجدول 

الدرجة الكلية لمجال معيار األنشـطة  ، بينما حققت )0.48(وانحراف معياري ) 3.74(بمتوسط 

  ).0.44(وانحراف معياري ) 4.16(التعليمية في كتاب العلوم اإلسرائيلي متوسطاً حسابياً 

علوم الفلسطيني وتعزو الباحثـة هـذا   تفوق كتاب العلوم اإلسرائيلي على كتاب ال يالحظ

التفوق من خالل سؤال بعض المعلمين المقيمين بالداخل والتالميذ هناك الذين هم على احتكـاك  

مباشر بالكتاب المدرسي واألنشطة الصفية، أن األدوات والمواد تكون متوفرة في أغلب المدارس 

مكانات المادية الستغالل هذه األنشطة مما يتيح تطبيقها وعرضها لطالب وهذا يعود إلى توفير اإل

  .تعلم والتعليملمما لها أثر إيجابي لتعزيز بيئة الطالب وإقباله بشكل فعال ل

في تناولها مجال األنشطة التعليمية حيث ) 1999(أيوب دراسة تشابهت هذه الدراسة مع 

باحثة ولكن اختلفت كان تقديره من قبل المعلمين أعلى من مستوى مقبول وهذا متفق مع دراسة ال

في أنها دراسة تقويمية وكان كتاب الفيزياء هو موضوع الدراسة، باإلضافة إلى تبني الدراسـة  

المظهر العام للكتاب، مقدمة الكتاب، محتـوى الكتـاب، األسـاليب والوسـائل     (ست مجاالت 

  ).وسائل تقويم الكتاب، تنمية الكتاب التجاهات خاصة واألنشطة،

في تناولها مجال األنشطة التعليمية  )2005( دراسة مع دراسة رمضانكما اتفقت هذه ال

، %)68.6( الكتـاب  ، مقدمة%)75.1( المظهر العام للكتاب(باإلضافة إلى مجاالت أخرى مثل

، مساهمة الكتاب في تنمية اتجاهـات  %)74.5( والوسائل واألنشطة ،%)71.2( محتوى الكتاب

، مالئمـة عـدد   %)76.1( تقويم المتضمنة في الكتـاب ، وسائل ال%)75.6(الطلبة نحو العلوم

، مناسـبة  %)59( ، توفر المختبرات والمواد الالزمة لتنفيذ األنشطة%)65( الحصص للمحتوى

وهي نسبة مرتفعة وهذا يتفق %) 74.5(حيث حصد مجال األنشطة على %) 70.2( لغة الكتاب
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مع الدراسة الحالية، ولكن اختلفت معها في تناولها كتاب العلوم للصف التاسع وفي أنها دراسـة  

  . تقويمية

مالئمـة  (اتفاقاَ مع الدراسة الحالية في تناولها مجال ) 2003(أظهرت دراسة مصطفى 

حالية ، وهي من أحد بنود مجال معيار األنشطة التعليمية في الدراسة ال)األنشطة وكيفية تطبيقها

وأظهرت النتائج أنها حصدت أعلى من مستوى مقبول وهذا يتفق مع الدراسة الحالية كما اتفقت 

في أنها تمت لنفس الكتاب وهو كتاب العلوم لصف السادس، لكن اختلفـت فـي أنهـا دراسـة     

  .تقويمية

  مناقشة نتائج السؤال السادس 6:5

جـودة الرسـوم والصـور     ما أوجه الشبه واالختالف لدرجة: ينص هذا السؤال على

واألشكال التوضيحية المتضمنَة في محتوى كتاب العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي من وجهة نظر 

  المعلمين؟

أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لفقـرات   ) 16(أظهرت نتائج الجدول 

ى كتـاب العلـوم   الرسوم والصور واألشكال التوضيحية وفق السلطة المشرفة عل ماسبةمجال 

، 10 ،6، 4، 3 ،2 ،1(للفقـرات   مرتفعةالعامة في فلسطين وهي وزارة التربية والتعليم كانت 

) 2(، حيث حصـدت البنـد   )4.20-3.65(، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين )15، 11

توضحها المتعلق بالرسوم والصور واألشكال التوضيحية الواردة في الكتاب بالمادة التعليمية التي 

المتعلق بتالؤم الرسوم واألشكال التوضيحية مـع  ) 5( للبند كذلك، )4.20( أعلى متوسط حسابي

تتميز بألوان جذابـة  : 8(، والبند )3.43(، ومالءمتها مع أعمار التالميذ )3.46(خبرات التالميذ 

: 12(البنـد   ،)3.23) (تمتاز بحداثة أرقامها وإحصـائياتها : 9(، والبند )3.57) (محببة للتالميذ

ترتبط الرسـوم والصـور واألشـكال    : 3(، البند )3.59).) (من بيئة التلميذ( تمتاز بالواقعية 

تساعد في إثارة التفكير :14( ، والبند)3.39) (التوضيحية الواردة في الكتاب باألهداف التعليمية

  ).3.49) (العلمي لدى التالميذ
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الرسـوم   مناسبة حسابية لفقرات مجالأن المتوسطات ال في حين أظهرت نتائج الجدول

والصور واألشكال التوضيحية لكتاب العلوم لصف السادس االبتدائي اإلسرائيلي المقـرر مـن   

، حيث حصـل  )4.42_3.81(وزارة المعارف أن المتوسطات كانت مرتفعة حيث تراوحت بين

ب باألهداف التعليمية المرتبط بالرسوم والصور واألشكال التوضيحية الواردة في الكتا) 3(البند 

  ).3.81(تمتاز بحداثة أرقامها وإحصائياتها ) 9(، وأقل متوسط حسابي كان للبند )4.42(

الرسوم والصور واألشكال  درجة جودةالدرجة الكلية لمجال أن ) 16(من الجدول  يتبين

، )0.41(وانحراف معيـاري  ) 3.68(، قد أتت بمتوسط التوضيحية في كتاب العلوم الفلسطيني

الدرجة الكلية لمجال الرسوم والصور واألشكال التوضـيحية فـي كتـاب العلـوم     بينما حققت 

  ).0.44(وانحراف معياري ) 4.14(اإلسرائيلي متوسطاً حسابياً 

م الصور والرسوم واألشكال التوضيحية في كتاب العلـو  مجال جودةالباحثة تفوق  تفسر

  :عدة أسباب، منها اإلسرائيلي على كتاب العلوم الفلسطيني إلى

هناك في بعض الدروس أكثر من صورة أو شكل للمفهوم الواحد مثل درس الدماغ التـي   •

، فهذه األمور تساعد الطالب والمعلم على حـد  16كانت هناك صورة علوية وجانبية له ص

  .بسهولة ويسرسواء إلى فهم وتعميق المعلومة والتعامل معها 

باإلضافة إلى شكل وحجم الصور في كتاب العلوم اإلسرائيلي مثير ومشوق وملفت النتبـاه   •

  .الطالب ومتنوعة في أحجامها

باإلضافة إلى اعتماد الكتاب اإلسرائيلي على صيغة الحوار في عرضه لصور واألشـكال   •

يئتهم لتكون قريبـة  مما يقرب المعلومة لدى الطالب، وربط الصور واألشكال بمجتمعهم وب

  .من ذهن الطالب

في تناولها مجـال الرسـوم   ) 2004(تتفق هذه الدراسة مع دراسة بدوي، عبد الرحمن 

ولكن اختلفت  الجتماعية،والصور واألشكال التوضيحية وبيان أهميتها في كتب العلوم والعلوم ا
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سـته علـى مقارنـة    معه في اختيار المرحلة اإلعدادية وطريقة عرض النتائج إذ ركز في درا

  .لصور وكان لصالح التعليم األزهريلواستخدامهم  في مصر )التعليم العام -األزهري(المدارس 

، في بيـان أهميـة   )Mnifold )1997من ناحية أخرى اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

استخدام الصور كمصدر من مصادر التعلم واختلفت معها في تناولها دراسة اجتماعية للمدرسة 

في تناولها مجال الصور والرسوم ) 2003(مصطفى دراسة بتدائية، واتفقت هذه الدراسة مع اال

  .واألشكال التوضيحية وحصولها على متوسط أكبر من المستوى المقبول

  نتائج السؤال السابعمناقشة  7:5

ما أوجه الشبه واالختالف في مـدى معرفـة معلمـي العلـوم     : ينص هذا السؤال على

  واإلسرائيليين للصف السادس بالمعايير العالمية؟الفلسطينيين 

مـن معلمـي الصـف السـادس     ) 20( مع تلإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء مقابال

العلوم للصف السادس في مـدن  معلمين من معلمي ) 10(معلمين فلسطينيين، و) 10(األساسي، 

ة الدراسة الثالثة لمعرفـة  ، حيث تم توجيه أسئلة محددة لهم حسب أدا)الطيرة والطيبة وقلنسوة(

مدى معرفتهم بالمعايير القومية للتربية العلمية ومن ثم تفريغ اإلجابات واستخراج المتوسـطات  

  .؛ من أجل إجراء المقارنة المطلوبةةالحسابي

تبين أن معلمي مـادة العلـوم فـي     )17( من خالل عرض النتائج المرفقة في الجدول

، فكـان المتوسـط   %)0(، واثنان آخرين على %)80(سبة اثنان منهم على ن فلسطين قد حصل

، مجموع األسئلة التـي  )1.7(الحسابي للسؤال األول والثاني المجاب عنه من قبل عشر معلمين 

  %).34(وبنسبة ) 3.4(تم اإلجابة عنها متوسطها الحسابي 

دس المبينة في أما النتائج المتعلقة بأسئلة المقابلة لمعلمي الداخل لمادة العلوم للصف السا

متوسط حسـابي  ب، %)0(، ومعلم واحد %)80(، حصل ثالثة معلمين على نسبة )17(الجدول 

  %).38(، بنسبة )3.8(، حيث كان المتوسط الحسابي للسؤالين )1.9(للسؤال األول والثاني 
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 يننالحظ من خالل عرض النتائج ألسئلة المقابلة لكال معلمي مـادة العلـوم الفلسـطيني   

أن هناك معرفة متدنية بالمعايير القومية للتربة العلميـة مـن قبـل    الداخل لعلوم في معلمي او

  .الطرفين، مع وجود تفوق ضئيل من قبل معلمي الداخل

تعـزو تفـوق   رغم المعرفة المنخفضة لمعلمي العلوم بالمعايير العالمية إال أن الباحثـة  

وتعرضهم لهذه المعـايير   ر القوميةمعلمي الداخل إلى إعطائهم دورات وندوات في مجال المعاي

خـالل دراسـتك   ( خالل دراستهم الجامعية وهذا ما عبرت عنه إجاباتهم عن السـؤالين األول 

الجامعية تم التعرض للمعايير العالمية في تدريس العلوم سواء أكان في مساق منفصل أم ضمن 

تعلـيم أخـذت دورات   خالل سنوات خدمتك في مجـال ال (والثاني في المقابلة  .)مساق جامعي

، فـي حـين   %)80(حيث حصال على نسـبة  ) تدريبية عن للمعايير العالمية في تدريس العلوم

  .على الترتيب لدى المعلمين الفلسطينيين%) 30(و%) 0(حصال على نسبة

  الفرضية األولىنتائج اختبار  مناقشة 8:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    : نص هذه الفرضية علىت

)0.05 =α (  لدرجة مناسبة المحتوى العلمي المتضمن في كتابي العلوم الفلسطيني واإلسـرائيلي

، تعزى لمتغير السـلطة المشـرفة علـى    للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس

  .الكتاب

) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 18(يتضح من الجدول 

محتوى كتـابي العلـوم الفلسـطيني     مناسبةمجال بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة في 

تعزى لمتغير السلطة المشـرفة علـى    واإلسرائيلي للصف السادس في ضوء المعايير العالمية

  .الكتاب، ولصالح الكتاب اإلسرائيلي

أن درجة مناسبة المحتوى العلمي المتضمن في كتاب العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي  أي

 )α=0.05(للصف السادس يتأثر بمتغير السلطة المشرفة على الكتاب عنـد مسـتوى الداللـة    

ولصالح الكتاب اإلسرائيلي وتفسر الباحثة مناسبة المحتوى العلمي المتضمن في كتابي العلـوم  
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زمة إلتمـام العمليـة   مكانات الالئيلي للتالميذ، إلى توفير السلطة المشرفة اإلالفلسطيني واإلسرا

التعليمة بما يتناسب مع قدرات التالميذ من خالل المعدات واألدوات التى من شأنها أن تزيد من 

فاعلية التعليم لدى التالميذ واإلقبال على المحتوى التعليمي، باإلضافة إلى ذلك يكون دور المعلم 

  .ل في عرض وتقديم المحتوى التعليمي مما يعود أثره إيجاباَ على العملية التعليمية أجمعأفض

في وجود قصور ) 2011(وشاهين  )2011(سعيد كل من  دراسة اتفقت هذه الدراسة مع

فـي  ) 3013(، كما وتتفق مع دراسة نـور  في المحتوى العلمي لكتب العلوم للمرحلة األساسية

  العلمي المتضمن على درجة تقدير عالية من وجهة نظر المعلمينحصول مناسبة المحتوى 

  الفرضية الثانية نتائج اختبار مناقشة 9:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    : هذه الفرضية على تنص
)0.05=α (  لدرجة مناسبة األنشطة التعليمية المتضمنة في كتابي العلوم الفلسطيني واإلسـرائيلي
، تعزى لمتغير السـلطة المشـرفة علـى    تالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادسلل

  .الكتاب

) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 19(يتضح من الجدول 
مجال مقارنة األنشطة الواردة فـي كتـابي العلـوم    بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة في 

تعزى لمتغير السلطة المشرفة  واإلسرائيلي للصف السادس في ضوء المعايير العالميةالفلسطيني 
تعزو الباحثة هذا الفرق إلى أن أكثر األنشطة المتضمنة  .لصالح الكتاب اإلسرائيلي على الكتاب

في الكتاب اإلسرائيلي تتسم بالوضوح وتوضيح طريقة وآلية إجراءها من مواد من بيئة الطالب 
  .ما يجعلها قابلة للتنفيذومحيطه م

في تناولها لمجـال األنشـطة كمـا    ) 2010(تشابهت هذه الدراسة مع دراسة الصيفي 
وبشـارات  ) 2003(ومصـطفى  ) 2005(رمضـان   مع دراسة كل منتشابهت هذه الدراسة و
في تناولها مجال األنشطة التعليمة وكانت النتيجة لتناول كتاب العلوم للمجال بشكل جيد ) 2000(
، وهـي نسـبة   )3.74(لكن في الدراسة الحالية حصل كتاب العلوم الفلسطيني على متوسـط  و

   .مرتفعة نوعا ما
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  الفرضية الثالثة نتائج اختبارمناقشة  10:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    : نصت هذه الفرضية على

)0.05=α ( التوضيحية المتضمنة في كتابي العلـوم  درجة جودة الرسوم والصور واألشكال في

، تعـزى لمتغيـر   الفلسطيني واإلسرائيلي للتالميذ من وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس

  .السلطة المشرفة على الكتاب

) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 20(يتضح من الجدول 

ال مقارنة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية مجبين متوسطات استجابات أفراد الدراسة في 

لكتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس من وجهة نظر معلمـي العلـوم للصـف    

  .اإلسرائيلي لصالح الكتاب السادس تعزى لمتغير السلطة المشرفة على الكتاب

في كتاب العلـوم   ةأن درجة جودة الرسوم والصور واألشكال التوضيحية المتضمن أي

تأثر بمتغير السلطة المشرفة على الكتاب عند مسـتوى  تالفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس 

، وتعزو الباحثة هذا الفرق إلى طريقـة إخـراج   ولصالح الكتاب اإلسرائيلي) α=0.05(الداللة 

ستخدم في الصور والرسوم األشكال التوضيحية في الكتاب اإلسرائيلي، من حيث نوع الورق الم

الطباعة مما يؤثر إيجابا على وضوح طباعتها، هذا باإلضافة لأللوان الجذابـة المحببـة إلـى    

التالميذ في هذه الفئة العمرية، ومالءمتها والفئة العمرية في الصف السادس هذا كله من وجهـة  

  .نظر معلمي العلوم

صور والرسـوم  في تناولها مجال ال) 2003(مصطفى دراسة واتفقت هذه الدراسة مع 

هذه الدراسة  تتفق، كما اواألشكال التوضيحية وحصولها على متوسط أكبر من المستوى المقبول

في تناولها مجال الرسوم ) 1997( Mnifoldدراسة  و )2004(مع دراسة بدوي، عبد الرحمن 

تلفت ولكن اخ الجتماعية،والصور واألشكال التوضيحية وبيان أهميتها في كتب العلوم والعلوم ا

   .الدراسيةفي اختيار المرحلة  مامعه
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 التوصيات  11:5

بناء على أهمية الدراسة الواردة في الفصل األول وفي ضـوء نتـائج الدراسـة التـي     

لالستفادة منها في الجانـب  ) نظرية(توصلت اليها الباحثة، قامت الباحثة بتقديم توصيات علمية 

يستفاد منها فـي عمليـة بنـاء    ) تطبيقية(عملية  العلمي في أبحاث أخرى مستقبلية، وتوصيات

المناهج وتأليف كتب العلوم بتحديد أكثر من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ومركز المنـاهج  

  :على وجه الخصوص، وهي كاآلتي

  )تطبيقية(توصيات عملية 

 (NSES)ة العلمي تبني مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم العالي المعايير القومية للتربية .1

في عملية تصميم المناهج وتأليف الكتب، بحيث يراعى مبدأ االستمرارية والتتابع في ذلـك  

 .والعمل على تقويم المناهج في ضوء هذه المعايير، واالستفادة من التغذية الراجعة

العلميـة  العمل على إثراء المناهج وتعديل الكتب بما يضمن توافر المعايير القومية للتربية  .2

)NSES (التنظيم والسلوك في مجـال علـوم   : في محتواها بشكل عام، والمعايير الرئيسة

الحياة، وتاريخ األرض في مجال علوم األرض والفضاء في محتوى كتاب الصف السادس 

  .بشكل خاص

عقد المؤتمرات والندوات لمناقشة نقاط القوة والضعف في كتب العلوم المدرسية من أجـل   .3

  .تطويرها العمل على

عقد ورش عمل ودورات تدريبية لمعلمي العلوم القائمين علـى رأس عملهـم إلكسـابهم     .4

وطـرق التـدريس   ) NSES(المعرفة الكافية فـي المعـايير القوميـة للتربيـة العلميـة      

  .واالستراتيجيات المالئمة لها
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  )نظرية(توصيات علمية 

صفوف أخرى غير الصف السـادس   إجراء المزيد من الدراسات التحليلية لكتب العلوم في .1

؛ للكشف عن مدى توافر المعايير القوميـة  )12-9(وحتى مراحل أخرى مثل المرحلة من 

  ). NSES(للتربية العلمية

إجراء المزيد من الدراسات التحليلية لكتب العلوم للكشف عن مدى توافر المعايير القوميـة   .2

العلـوم  ، م كطريقـة استقصـائية  العلـو في مجاالت أخرى مثل ) NSES(للتربية العلمية 

  .تاريخ وطبيعة العلم، العلوم من منظورات شخصية واجتماعية، والتكنولوجيا

القيام بدراسات مقارنة لمحتوى كتب العلوم في ضوء المعايير القوميـة للتربيـة العلميـة     .3

)NSES ( لكتب العلوم ضمن متغيرات مختلف كمقارنتها بكتب العلوم بدول متقدمة ما أمكن

  .ذلك
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  المالحق
   



  كتاب تسهيل المهمة الموجه من عمادة كلية الدراسات العليا لوزارة التربية والتعليم

  

120 

  )1(ملحق 

كتاب تسهيل المهمة الموجه من عمادة كلية الدراسات العليا لوزارة التربية والتعليمكتاب تسهيل المهمة الموجه من عمادة كلية الدراسات العليا لوزارة التربية والتعليم
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  )2(ملحق 

  والتعليم في قلقيلية وطولكرمكتاب الوزارة الموجه لمديرتي التربية 
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  )3(ملحق 

  أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

  جهة العمل  الدرجة العلمية  األسم
  وزارة التربية والتعليم العالي  دكتوراة قياس وتقويم  عمر صبح. د

  جامعة بير زيت/ كلية التربية  ساليب تدريس علومأأستاذ مساعد   عبداهللا بشارات. د

  عدسمحسن . د
مناهج وطرق  مشاركأستاذ 

  علوم تدريس
جامعة / كلية التربيةعميد

  القدس

  ساليب تدريس علومأأستاذ مساعد   عبدالغني الصيفي. د
جامعة النجاح / كلية التربية

  الوطنية

  بالل ابو عيدة. د
مناهج وطرائق أستاذ مساعد 

  تدريس علوم
جامعة النجاح / كلية التربية

  الوطنية

  ياسين صالح الدين. د
ساليب تدريس أأستاذ مساعد 

  رياضيات
جامعة النجاح / كلية التربية

  الوطنية

  سهيل صالحة. د
ساليب تدريس أأستاذ مساعد 

  رياضيات
جامعة النجاح / كلية التربية

  الوطنية

  علي قشمر. د
دكتوراة مناهج وطرائق تدريس 

  العلوم
  محافظة قلقيلية/ مشرف علوم

  لغة عربية أستاذ مساعد  جمال قشوع. د
جامعة فلسطين التقنية 

  )خضوري(

  ساليب تدريس علومأماجستير   محمود نمر. أ
محافظة / مشرف علوم

  طولكرم

  مراد عبدالغني. أ
  ماجستير علوم الصحة والبيئة

  ماجستير سياسات تربوية
وزارة التربية / مشرف علوم

  والتعليم العالي

  جهاد سويدان. أ
ساليب تدريس أماجستير 

  رياضيات
مدرسة / مدرس رياضيات

  ذكور عزون الثانوية

  ماجستير لغة انجليزية  أيمن خالد. أ
/ االنجليزية مشرف اللغة

  محافظة قلقيلية
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  )4(ملحق 

  الكتاب الموجه من الباحثة إلى أعضاء لجنة التحكيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة النجاح الوطنية،

  كلية الدراسات العليا،

  .أساليب تدريس علومماجستير 

  المحترم...............................................................حضرة

  تحية طيبة وبعد،،،

تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في أساليب تدريس العلوم، من جامعة النجاح 
ائيلي للصـف السـادس فـي ضـوء     مقارنة محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلسر "الوطنية بعنوان

  ".المعايير العالمية ومن وجهة نظر المعلمين ومدى معرفتهم بالمعايير

  :لذا قامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس

 درجة مناسبة المحتوى العلمي المتضمن في محتوى كتاب العلوم •

 مناسبة األنشطة التعليمية المتضمنَة في محتوى كتاب العلوم  •

 رسوم والصور واألشكال التوضيحية المتضمنَة في محتوى كتاب العلومدرجة جودة ال •

وذلك إلجراء المقارنة المطلوبة، لإلجابة على أسئلة الدراسة، واختبار فروض الدراسـة، لـذا   
أرجو التكرم بإبداء رأيكم السديد، ومقترحاتكم بشأن فقرات االستبانة، فيما إذا كانت صـالحة، أو غيـر   

نتماء كل فقرة للمجال المحدد لها، وبنائها اللغوي، وأية اقتراحات او تعـديالت أخـرى   صالحة، ومدى ا
  .ترونها مناسبة؛ لتحقيق هدف الدراسة الحالية

  ملحق معه

  قائمة تحليل المحتوى *       االستبانة بالصورة األولية * 

  أسئلة الدراسة *           أهداف الدراسة *

  فروض الدراسة* 

   والتقديرمع خالص الشكر 

  هبة عاصم البطة :الباحثة
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  )5(ملحق 

  االستبانة بصورتها النهائية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  ماجستير أساليب تدريس علوم

  ةـانـبـتـــسالا

  أختي المعلمة/ أخي المعلم

  تحية طيبة وبعد،،،

الماجستير في أساليب تدريس العلوم، من جامعة تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنيل درجة 
مقارنة محتوى كتابي العلوم الفلسطيني واإلسرائيلي للصف السادس في  "النجاح الوطنية بعنوان

  ".ضوء المعايير العالمية ومن وجهة نظر المعلمين ومدى معرفتهم بالمعايير

نظراً لخبرتكم الواسعة في مجال تدريس العلوم، ترجو الباحثة من حضرتكم التكرم بـاالطالع   
على فقرات هذه االستبانة، واإلجابة عن فقراتها، آملةً مراعاة الدقة والموضوعية، وذلك بوضع 

مقابل كل فقرة في الخانة المخصصة في سلم اإلجابة التي تمثل وجهة نظرك نحـو  ) X( إشارة
  .بارة من العبارات الواردة في القائمةكل ع

لتعاونكم في إنجاح هذه الدراسة، علمـاً   ،إذ تتقدم الباحثة منكم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان 
العلمي  بأن ما تقدمونه من معلومات سيكون موضع السرية التامة، وسيستخدم ألغراض البحث

  .فقط، واهللا من وراء القصد

   االحترام و التقديروتفضلوا بقبول فائق 

  هبه عاصم البطة :الباحثة
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  أمام كل عبارة حسب ما تراه مناسباً) X(ضع عالمة 

  قمرال

  
  العبارة

رة
كبي

ة 
رج

 بد
فق

موا
  

فق
موا

ايد  
مح

ض  
عار

م
  

رة
كبي

ة 
رج

 بد
ض

عار
م

  

  المحتـوى العـلمي لكتاب العـلوممجال 
            .يتفق محتوى الفصل مع األهداف المعلنة في بداية كل فصل  1
            .يتناسب المحتوى مع عدد الحصص لمقرر العلوم  2
            .يتناسب المحتوى مع مستوى الطلبة العقلي  3
            .يخلو محتوى الكتاب من األخطاء اللغوية  4
            .يتميز المحتوى بدقة المادة العلمية  5

يهتم محتوى الكتاب بالعالقة بين المادة النظرية وتوظيفهـا فـي     6
  .حياتيةسياقات 

          

            .يبين محتوى الكتاب دور العلوم في التقدم العلمي  7
            .يشير إلى علماء العلوم وإنجازاتهم  8

حقـائق،  (يتضمن محتوى الكتاب جميع أشكال المعرفة العلميـة   9
  ).مفاهيم، تعميمات، قوانين، نظريات

          

المواضـيع  يركز محتوى الكتاب على المسائل الحسابية لبعض   10
  .أكثر من العمق العلمي لها

          

يركز محتوى الكتاب علـى الصـيغ اللفظيـة عنـد عـرض        11
  ).على شكل فقرات(المحتوى

          

مثـل الخـرائط المفاهيميـة،    (االستعانة بالصيغة المخططاتيـة    12
  .لتوضيح المحتوى) والصيغ الشبكية، والخوارزميات

          

            .واضحةتم عرض المحتوى بلغة سليمة   13

من الكل إلى : (يراعي عرض المادة العلمية البنية النفسية للطلبة  14
  )الجزء، ومن المعلوم إلى المجهول، ومن السهل إلى الصعب

          

            .عرضت فصول الكتاب بشكل متسلسل ومترابط  15
            .يخلو المحتوى من الحشو أثناء عرض المادة العلمية  16
            .بملخص مناسبينتهي كل فصل   17
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  قمرال

  
  العبارة

رة
كبي

ة 
رج

 بد
فق

موا
  

فق
موا

ايد  
مح

ض  
عار

م
  

رة
كبي

ة 
رج

 بد
ض

عار
م

  

            .تساعد األمثلة المحلولة في الكتاب على فهم الدرس  18
  الرسوم والصور واألشكال التوضيحيةمجال 

19  
يوجد للرسوم والصور واألشكال التوضيحية الـواردة فـي   

  ).اسم (الكتاب عنوان 
          

20  
ترتبط الرسوم والصور واألشكال التوضيحية الواردة فـي  

  .الكتاب بالمادة التعليمية التي توضحها
          

21  
ترتبط الرسوم والصور واألشكال التوضيحية الواردة فـي  

  .الكتاب باألهداف التعليمية
          

            .تعبر عن المادة العلمية تعبيراً واضحاً ودقيقاً  22
            .تتالءم وخبرات التالميذ  23
            .تتناسب ومكانها في الكتاب  24
            .تتالءم وأعمار التالميذ  25
            .تتميز بالوان جذابة محببة للتالميذ  26
            .تمتاز بحداثة أرقامها وإحصائياتها  27
            .سهولة قراءة التعليقات اإليضاحية عليها  28
            .تمتاز بوضوح طباعتها  29
            ).من بيئة التلميذ( تمتاز بالواقعية   30
            .تعتمد على عنصر التشويق للتالميذ للدرس  31
            .تساعد في إثارة التفكير العلمي لدى التالميذ  32
            .اإلشارة إلى أرقامها في متن الدرس  33

  األنشطة التعـليمية مجال
            .المحتوى العلمي للكتابتتناسب األنشطة التعليمية مع   34
            ).من بيئة التلميذ( تمتاز األنشطة التعليمية بالواقعية   35
            .التعليمات المرفقة لألنشطة كافية إلمكانيات التطبيق  36
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  قمرال

  
  العبارة

رة
كبي

ة 
رج

 بد
فق

موا
  

فق
موا

ايد  
مح

ض  
عار

م
  

رة
كبي

ة 
رج

 بد
ض

عار
م

  

            .تنفيذهاتتيح للتالميذ المشاركة في   37
            .ترتبط األنشطة بموضوع الدرس  38

39  
يمكن االستفادة من البيئة المحلية في توفير المواد الالزمـة  

  .لتنفيذ بعض أنشطة الكتاب
          

            .قابلة للتنفيذ ضمن الوقت المخصص لها  40
            .تساعد التالميذ على فهم المادة العلمية المرتبطة بها  41
            .تراعي الفروق الفردية لدى التالميذ  42
            .تثير دافعية التالميذ نحو تعليم العلوم  43
            .تتناسب األنشطة التعليمية مع المحتوى العلمي للكتاب  44

  شكراً لحسن تعاونكم
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  )6( ملحق

  أسئلة المقابلة

العالميـة للتربيـة العلميـة    مـن المعـايير   ) أو أكثر أو أقل (ي سبعة /أكتب: السؤال األول

)NSES(؟  

  

  بين القوسين) ال( أو) نعم(ي عن األسئلة اآلتية بِ /اجب: السؤال الثاني

خالل دراستك الجامعية تم التعرض للمعايير العالمية في تدريس العلوم سواء أكان في  -1

 . ( )مساق منفصل أم ضمن مساق جامعي

دورات تدريبية عن للمعايير العالمية فـي  خالل سنوات خدمتك في مجال التعليم أخذت  -2

 . ( )تدريس العلوم

 . ( )تم صياغة المعايير العالمية للتربية العلمية في المملكة المتحدة -3

معايير المحتوى للصف السادس تقع ضمن معايير المحتوى للمرحلة األساسـية مـن    -4

 . ( )الصف األول إلى الصف السادس

   

  ات الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهد إلنجاح هذه الدراسةتتقدم الباحثة منكم بأسمى عبار
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  )7(ملحق 

قائمة تحليل محتوى كتاب العلوم الفلسطيني بجزأيه األول والثاني لتحديد درجة توافر 
العلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض (المعايير الفرعية في موضوعات 

  ).والفضاء

الفلسطيني بجزأيه األول والثاني لتحديد درجة توافر المعايير تحليل محتوى كتاب العلوم 
  )العلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض والفضاء(الفرعية في موضوعات 

عي
فر

 ال
يار

مع
 ال

رقم
  

مجاالت المعايير الرئيسة والفرعية في 
العلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض (

  ).والفضاء

  درجة التوافر
رح

ش
ثلة  

أم
طة  

نش
أ

  

ور
ص

وال
وم 

رس
ال

  
ات

فح
ص

ال
  

رة
كبي

ة 
رج

 بد
فر

توا
م

طة  
وس

 مت
رج

 بد
فر

توا
م

ضة  
خق

 من
جة

در
ر ب

واف
مت

/   
فر

توا
 م

غير
  

  مجال العلوم الفيزيائية: أوال
  خواص المادة وتغيراتها: المعيار الرئيس

  
1  

المادة لها صفات مميزة مثل الكثافة، ودرجـة  
على كميـة  الغليان والذوبان، وجميعها تعتمد 

الخليط من المواد غالباً ما يمكن فصله . العينة
إلى مكوناته األصلية السـتخدام خاصـية أو   

  .أكثر من خواصه المميزة له

√ √ √ √ 

45 - 
  1ج 55

  
E  

    

2 

المواد تتفاعل كيميائياً بطرق محـددة لتكـون   
وبخـواص جديـدة   ) مركبـات (مواد جديدة 

الكتلة الكلية في التفاعالت الكيميائية . ومختلفة
وتصنف المواد إلى مجموعـات أو  . محفوظة

فئات إذا كانت تتشابه في طريقـة التفاعـل،   
  .فمثالً المعادن تمثل مجموعة

  
√  

  
√  

    

46- 
  1ج 56

E      

3  

العناصر الكيميائية ال تنحل أثناء التفـاعالت  
المخبرية الطبيعية التي تتضـمن معالجـات   

الكهربـائي،  بالحرارة أو التعـرض للتيـار   
والتفاعل مع األحماض يوجِد أكثر مـن مئـة   
عنصر معروف يتحد بطرق مختلفـة إلنتـاج   
المركبات التي هي جزء من المـواد الحيـة   

  .وغير الحية التي نتعامل معها

  
√  

      

56 - 
  1ج 58

  E    
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  الحركة والقوة: المعيار الرئيس

  
1  

يمكن أن توصف حركة جسم مـا بواسـطة   
وامكانيـة  . الموضع واتجاه الحركة والسرعة

  .وتمثيلها بالرسم البياني هاقياس

  
√ 

  
√ 

  
√ 

  
√ 

65-
  1ج 79

E      

2 
يستمر الجسم في الحركة بسرعة ثابتة وبخط 

  .مستقيم ما لم يتعرض لقوة
√ √ √ √ 

81-
  1ج 84

E      

  
3  

بخط إذا أثرت أكثر من قوة على جسم متحرك 
مستقيم؛ فإن هذه القوى تعزز أو تلغي بعضها 

. البعض معتمدة على اتجاههـا و مقاديرهـا  
فالقوى غير المتوازنة سوف تسبب تغيـرات  

  .في سرعة واتجاه حركة الجسم

  
√ 

  
 

  
√ 

  
√ 

85-
  1ج 93

E      

  انتقال الطاقة: المعيار الرئيس

  
1  

الطاقة هي خاصية لمعظم المواد وتترافق مع 
ــة الحــرارة  ــاء والحرك والضــوء والكهرب

الميكانيكية والصوت وحركة األنوية والطبيعة 
كما تنتقـل الطاقـة بطـرق    .الكيميائية للمواد

  .متعددة

  
√  

      

81 -
  1ج 93

  E    

2 

تنتقل الحرارة من األجسـام السـاخنة إلـى    
األجسام الباردة حتى تتساوى درجات الحرارة 

  ).االتزان الحراري( في كال الجسمين
              E  

  
3  

يتفاعل الضوء مع المواد بواسطة النفاذ والذي 
يتضمن االنكسـار واالمتصـاص والتشـتت    

الضوء الداخل إلى العـين هـو   ). اإلنعكاس(
سبب رؤيتنا لألجسام نتيجة انعكاس أو انبعاث 

  .الضوء عن تلك األجسام

              E  

4  
الدوائر الكهربائية تزود بطرق لتحويل الطاقة 

حرارة، أو ضوء أو صوت أو الكهربائية إلى 
  .تغيرات كيميائية

√ √ √ √ 

10
5

-
12

0
  2ج 

E      

5 

في معظم التفاعالت الكيميائيـة والتفـاعالت   
النووية تنتقل الطاقة إلـى داخـل أو خـارج    

الحرارة والضوء، الحركة الميكانيكية . النظام
  .أو الكهرباء كلها قد تتشارك في هذا االنتقال

              E  
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6  

مصدر رئيسي للطاقـة الالزمـة   الشمس هي 
تفقـد  . لعمل التغيرات علـى سـطح األرض  

الشمس جزء من طاقتها عن طريق انبعـاث  
الضوء، يصل إلى األرض جزء ضئيل منـه  

الطاقة الشمسية تصل . ناقالً الطاقة من الشمس
إلى األرض على هيئة ضوء بأطوال موجيـة  
مختلفة يتضمن الضوء المرئي واألشعة تحت 

  ألشعة الفوق بنفسجيةالحمراء وا

              E  

  مجال علوم الحياة: ثانيا
  التركيب والوظيفة في األنظمة الحية :المعيار الرئيس

1  

تُظهر الكائنات الحية على جميع المسـتويات  
التنظيمية طبيعة تكامليـة مـا بـين الشـكل     

تشمل المستويات التنظيمية الهامـة  . والوظيفة
الخاليـا،  : الحيةلشكل والوظيفة في الكائنات 

األعضاء، األنسجة، األجهزة العضوية، الكائن 
  .الحي، واألنظمة البيئية

  
√ 

  
  
√ 

4 -
  1ج 25

E      

2  

وحدة الحياة  -تتكون جميع الكائنات من خاليا
معظم الكائنات الحية وحيدة الخليـة  . األساسية

وهناك كائنات حية عديـدة الخاليـا وتشـمل    
  .اإلنسان

  
√ 

 
  
√ 

  
√ 

4 -
  1ج 23

E      

3  

تقوم الخاليا بوظائف عديدة للمحافظـة علـى   
الحياة، فعندما تنمو وتنقسم وبذلك تنتج المزيد 
من الخاليا وهذا يتطلب أن تـدخل الخاليـا   
المواد الغذائية استخدامها في تـوفير الطاقـة   
الحيوية الالزمة لعمل الخاليا ولتصنيع المواد 

  .الحيالتيحتاجها الخاليا أو يحتاجها الكائن 

  
√ 

   

  1ج 11

  E    

4  

تقوم الخاليا المتخصصة بوظائف محددة فـي  
تتعاون مجموعات من الخاليا . الكائنات الحية

. المتخصصة بتشكيل األنسجة مثل العضالت
تتجمع األنسجة المختلفة لبناء وحدة وظيفيـة  

كل نوع من أنواع الخاليا . أكبر تسمى العضو
ومجموعة واألنسجة واألعضاء له شكل مميز 

من الوظائف المحددة التي تخدم الكائن الحـي  
  .ككل

  
√ 

  
√ 

  
√ 

  
√ 

4 -
  1ج 25

E      



132 

5  

يحتوي جسم اإلنسان علـى أجهـزة متعـددة    
تتفاعل مع بعضها البعض وتشـمل الجهـاز   
الهضــمي والتنفســي والتناســلي والــدوري 

المسؤول (والبولي والعضلي والجهاز العصبي 
المنـاعي  والجهـاز  ) عن التحكم والتنسـيق 
  .للحماية من األمراض

  
√ 

  
  
√ 

4 -
  1ج 16

E      

6  

المرض هو حالة انهيار في شكل أو وظيفـة  
بعض األمراض تعود إلى فشل . الكائن الحي

داخلي في النظام الحيـوي للكـائن الحـي،    
وبعضها يعود إلى التلف الناتج من اإلصـابة  

  .بالعدوى من كائنات حية أخرى

√   √ 

30 -
  1ج 34

E      

  التكاثر والوراثة :المعيار الرئيس

1  

يعتبر التكاثر سمة من سمات جميع الكائنـات  
الحية؛ ألنه ال يعيش الكائن الحي إلى األبـد،  
والتكاثر وسيلة أساسية الستمرارية النوع في 

تتكاثر بعض الكائنات الحيـة  . الكائنات الحية
بطريقة ال جنسية وبعضها اآلخـر بطريقـة   

  .جنسية

√ √   

  2ج 11

E      

2  

في الكثير من الكائنات الحية بما فيها اإلنسان 
تنتج اإلناث البويضات بينمـا ينـتج الـذكور    

تتكاثر النباتات أيضا جنسياً . الحيوانات المنوية
حيث تنتج البويضات وحبـوب اللقـاح فـي    
الزهرة للنباتات الزهرية وتتحد حبوب اللقـاح  

 الكائن الحـي . بالبويضات لتكوين نبات جديد
عـن  ( الناتج يتلقى الصفات الوارثة من أمه 

عـن طريـق   (ومن أبيـه  ) طريق البويضة
، وبالتالي الكائنـات الحيـة   )الحيوان المنوي

الناتجة من التكاثرالجنسي ال يمكن أن تكـون  
  .نسخة مطابقة ألحد األبوين

              E  

3  
كل كائن حي يحتاج مجموعة من المعلومـات  

تنتقـل هـذه   . الوراثية لتحديـد خصائصـه  
  .المعلومات الوراثية من جيل آلخر بالوراثة

              E  
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4  

تحتــوي الجينــات الموجــودة علــى    
الكروموسومات في كل خلية على المعلومات 
الوراثية الخاصة بالكائن الحي، ويحمل كـل  
جين واحدة من هـذه المعلومـات الوراثيـة    

الصفة الموروثة فـي  . الخاصة بالكائن الحي
يمكن أن يحددها واحد أو أكثـر  الكائن الحي 

من الجينات، كما أن جين واحد يمكن أن يؤثر 
تحتـوي  . على أكثر من صفة في الكائن الحي

خلية اإلنسان على عدة آالف مـن الجينـات   
  .المختلفة

              E  

5  

تحدد مالمح الكائن الحي من خالل مجموعـة  
من الصفات، ظهور بعض هذه الصفات يعود 

الموروثة وبعضها نتيجة التفاعل إلى العوامل 
  .مع البيئة

              E  

  التنظيم والسلوك :المعيار الرئيس

1  

يجب على جميع الكائنات الحيـة أن تكـون   
الحصول و استخدام مواردهـا،  : قادرة على

والنمو، والتكاثر، وكـذلك المحافظـة علـى    
ظروف داخلية مستقرة بالرغم من المعيشـة  

  .ضمن ظروف خارجية متغيرة

              E  

2  

يشمل تنظيم البيئة الداخليـة للكـائن الحـي    
استشعار البيئة الداخلية وتغييـر النشـاطات   
والوظــائف الفســيولوجية للمحافظــة علــى 
الظروف ضمن الحد الـالزم والضـروري   

  .للحياة

              E  

3  

السلوك هو أحد نماذج استجابة الكائن الحـي  
 .للمؤثرات الداخليـة أو البيئيـة الخارجيـة   

فاالستجابة السلوكية تحتـاج إلـى التنسـيق    
والتوأصل على مسـتويات كثيـرة وتشـمل    
الخاليا، واألجهزة العضوية، والكائن الحـي  

واالستجابة السـلوكية مجموعـة مـن    . ككل
األفعال المحددة جزئيـاً بالوراثـة وأخـرى    

  .بالخبرة والتجربة المكتسبة

              E  
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4  

تأقلمه مع يتطور سلوك الكائن الحي من خالل 
بيئته المحيطة، وتعتمد حركة الكـائن الحـي   
وحصوله على غذاؤه وتكاثره وتعاملـه مـع   

  .المخاطر على تاريخه التطوري

              E  

  المجتمعات واألنظمة البيئية :المعيار الرئيس

1  

يتكون المجتمع من جميع أفراد النوع اللـذين  
يعيشون في مكان معين فـي فتـرة زمنيـة    

المجتمعات المختلفة التي تعيش تشكل . محددة
مع بعضها البعض باإلضافة إلـى العوامـل   

  .الفيزيائية التي تتفاعل مع النظام البيئي

√ √   

30 -
  1ج 37

     2 -
  2ج 35

E      

2  

تصنف مجتمعات الكائنات الحية في النظـام  
البيئي تبعاً للوظيفة التي تؤديهـا، فالنباتـات   

المنتجـات فـي   وبعض الكائنات الدقيقة من 
. النظام البيئي حيث أنهم يقومون بإنتاج غذائهم

وكذلك المملكة الحيوانيـة ومنهـا اإلنسـان    
يعتبروا من المستهلكات ألنهم يحصلون علـى  

. غذائهم من خالل أكل كائنات حيـة أخـرى  
المحلــالت وهــي فــي األســاس البكتيريــا 
والفطريات فهي تتغذى علـى الفضـالت و   

مثل الشبكة الغذائيـة فـي   وت. الكائنات الميتة
النظام البيئي العالقة ما بين الكائنات المنتجـة  

  .والكائنات المستهلكة والكائنات الحالة

√ √ √ √ 

30 -
1ج 37

   
   

  
2 -

  2ج 35

E      

3  

ضوء الشمس هو المصدر الرئيس للطاقة في 
األنظمة البيئية، حيث تدخل الطاقة إلى النظام 

ثـم تحـول   البيئي على شكل أشعة شمسـية  
نتجـات  مبواسطة عملية التمثيل الضوئي في ال

إلى طاقة كيميائية والتي تنتقل من كائن إلـى  
  .آخر من خالل الشبكات الغذائية

√ √ √  

30 -
  1ج 32

E      



135 

4  

يعتمد عدد الكائنات الحية التي يسـتطيع النظـام   
البيئي دعم تواجدها علـى المصـادر الطبيعيـة    

وتشـمل كميـة    الحيوية والعوامل غير الحيويـة 
الضوء والمياه ومدى درجات الحرارة وتركيـب  

توفر العوامل الحيويـة وغيـر الحيويـة    . التربة
الالزمة وغياب االفتراس واألمراض يزيد أعـداد  
. الكائنات الحية بما فيها اإلنسان في النظام البيئـي 

وشح المصادر إضافة إلى العوامل األخرى مثـل  
من العوامل المحددة التغيرات المناخية واالفتراس 

لنمو مجتمعات الكائنات الحية في أماكن عيشها في 
  .النظام البيئي

          E  

  تنوع الكائنات الحية وتكيفها: المعيار الرئيس

1  

يعيش على سطح األرض الماليين من الكائنـات  
فعلى الرغم من . الحية الحيوانية والنباتية والدقيقة

تبدو عديمة التشابه فـي  أن األنواع الحية المختلفة 
مظهرها إال أنها تتشابه من خالل تحليل محتواهـا  
الهيكلي والتركيبي الداخلي حيث تظهر التشابهات 
على مستوى العمليات البيوكيميائيـة أو الحيويـة   

  .وكذلك في بعضها من خالل السلف

√ √  √ 

30 -
1ج 37

   
  

2 -
  2ج 35

  E    

2  

األفراد مـن  التطور البيولوجي مصدر التنوع بين 
. خالل مسار تطوري تدريجي عبر أجيال كثيـرة 

كما تكتسب الكائنات الحية الكثير مـن صـفاتها   
الفريدة من خالل عمليات التكيف البيولوجية والتي 
. تشمل انتقاء التباينات الطبيعية فـي المجتمعـات  

ويشمل التكيف البيولوجي تغيرات في الشـكل أو  
هـذه التكيفـات   التركيب أو السلوك أو الوظيفـة  

تساعد على البقاء والتكاثر فـي ظـروف بيئيـة    
  .صعبة

              E  

3  

يحدث انقراض األنـواع الحيـة عنـدما تحـدث     
التغيرات البيئية وتكون الصـفات الناتجـة عـن    
التكيف البيولوجي غير كافية للبقـاء علـى قيـد    
الحياة، حيث تشير الدالئل من األحافير الجيولوجية 

. كثيرة من الكائنـات الحيـة  إلى انقراض أنواع 
ويعتبر االنقراض لألنواع الحية حالة عامة حيـث  
أن الكثير من الكائنات الحية التي عاشـت سـابقاً   
على األرض قد انقرضت وغير موجودة في وقتنا 

  .الحالي

              E  
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  مجال علوم األرض والفضاء: ثالثا
  بنية النظام األرضي: المعيار الرئيس

1  
تتكون مـن طبقـة الغـالف     الكرة األرضية

الصخري، القشرة األرضية وسـتار األرض  
  .واللب الخارجي واللب الداخلي

              E  

2  

القشرة األرضية عبارة عن صـفائح قاريـة   
ومحيطية تتحرك بالنسبة لبعضها البعض فـي  
معدل سنتيمترات في السنة فينتج تحرك ستار 

: األحداث الجيولوجية الرئيسة مثـل . األرض
الزالزل واالنفجارات البركانيـة والحركـات   
البانية للجبال تحـدث بسـبب تحـرك هـذه     

  .الصفائح

              E  

3  

األشكال المختلفة لسطح األرض هي نتيجـة  
عمليات البناء والهدم، فعمليات البناء تشـمل  
تشوهات القشرة والبراكين والترسـيب بينمـا   
عمليات الهدم تشمل عمليات التجوية والتعرية 

  .والزالزل

              E  

4  

بعض التغيرات التي تحدث للقشرة األرضـية  
. يمكن وصفها بدورة الصخور فـي الطبيعـة  

حيث أن الصخور القديمة المتكثفة على سطح 
األرض يحدث لها تجوية تنتج عنهـا فتـات   
صخري مختلف األحجام والذي يتجمـع ثـم   
تتراكم فوقه رسوبيات أخـرى تعمـل علـى    

إعادة تبلـوره مكونـة    ضغطه أو تسخينه أو
هذه الصـخور ترتفـع مـرة    . صخور جديدة

أخرى على سطح األرض نتيجة القوى التـي  
تحرك الصفائح أو األلواح المكونـة للقشـرة   
األرضية وتتكثف على سطح األرض وتبـدأ  
العملية من جديد وهـذا مـا يسـمى بـدورة     

  .الصخور في الطبيعة

√ √ √ √ 

50 -
  2ج56

E      

5  

فتـات صـخري ومـواد     تتكون التربة مـن 
عضوية تتكون من النباتات الميتة والحيوانات 

عادة تتواجد التربة على هيئة طبقات . البكتيريا
  .ذات تركيب كيميائي ونسيج مختلف

√    

  2ج 50

  E    
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6  

المياه التي تغطي معظم سطح القشرة األرضـية  
تتوزع عبر القشـرة األرضـية والمحيطـات    

). دورة المياه(باسم والغالف الجوي فيما يعرف 
فالمياه تتبخر من سطح األرض وترتفـع إلـى   
أعلى مكونة السحب، والتي تتساقط مـن هـذه   
السحب، على هيئة أمطار وثلوج علـى سـطح   
األرض والتي تتجمع في البحيرات أو البحار أو 
المحيطات أو التربة أو تتسرب إلـى صـخور   

  .باطن األرض

√ √  √ 
59 -

  2ج69
E      

7  
مذيب ألنه يذيب المعادن والغازات التي المياه 

تمر من خالله ثم ينقل هذه المواد المذابة إلى 
  .المحيطات

√    15
9

  2ج

  E    

8  

الغالف الجـوي عبـارة عـن خلـيط مـن      
النيتروجين واألكسجين وبقية الغازات التـي  

فـالغالف الجـوي لـه    . تكون بخار المـاء 
  .خصائص مختلفة في االرتفاعات المختلفة

√   √ 10
6

  1ج

E      

9  
تتكون الغيوم نتيجة تكاثف بخار الماء، وهـي  

  .تؤثر على المناخ والجو
              E  

10  

النظام العام للغالف الجوي يؤثر على المنـاخ  
المحلي، فالمحيطات لها تأثير أساسـي علـى   
المناخ، وذلك ألن المياه في المحيطات تحمـل  

  .كمية كبيرة من الحرارة

√    

10
6

-
12

4
  1ج

E      

11  

تلعب الكائنات الحية دوراً في نظـام األرض  
ويتضمن ذلك التأثير على مكونـات الغـالف   
الجوي، وإنتاج بعض الصخور و المسـاهمة  

  .في التأثير الجوي على الصخور

              E  

  تاريخ األرض: المعيار الرئيس

1  

العمليات التي تحدث اليوم والتي تشمل التعريـة  
مكونات الغـالف  وحركة األلواح والتغيرات في 

الجوي هي عمليات شبيهة بالعمليات التي كانت 
تاريخ األرض أيضاً متـأثر  . تحدث في الماضي

تـأثير الكويكبـات أو   : بالكوارث العرضية مثل
  .المذنبات

              E  

2  
األحافير قدمت أدلة هامة عن كيفيـة تغييـر   

  .ظروف الحياة والبيئة عبر الزمن
              E  
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  األرض في النظام الشمسي: المعيار الرئيس

1  

األرض هي الكوكب الثالث الذي يبعـد عـن   
الشمس في النظام الشمسي والذي يشمل القمر 
والشمس وثمانية كواكب أخـرى وأقمارهـا،   

الكويكبـات  : وبعض األجسام الصغيرة مثـل 
الشمس نجم متوسط ويعتبر الجسم . والمذنبات

  .المركزي واألكبر في المجموعة الشمسية

              E  

2  

معظم األجسام الموجـودة فـي المجموعـة    
. الشمسية في حركة منتظمة يمكن التنبؤ بهـا 
: وهذه الحركات تفسر بعض الظـواهر مثـل  

اليوم والسنة وأوجه القمر وظاهرتي الكسوف 
  .والخسوف

              E  

3  

الجاذبية هي القوة التي تبقي الكواكـب فـي   
مدارها حول الشمس وتحكم الحركة في نظام 

فالجاذبية هي التي تبقينـا  . المجموعة الشمسية
ثابتين على سطح األرض وتفسر ظاهرة المد 

  .والجزر

√  √ √ 

87-
  1ج 89

E      

4  

الشمس المصدر الـرئيس للطاقـة للظـواهر    
: الطبيعية الموجودة على سطح األرض مثـل 

نمو النباتات والرياح، وحركـة المحيطـات   
نتيجـة  ففصول السنة تحـدث  . ودورة المياه

التباين في مقدار الطاقة الشمسية التي تصـل  
إلى األرض والناتجـة لميـل دوران األرض   

  .حول محورها وطول النهار

√   √ 

32 -
  1ج33
    E    
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  )8(ملحق 

قائمة تحليل محتوى كتاب العلوم اإلسرائيلي لتحديد درجة توافر المعايير الفرعية في 

  ).الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض والفضاءالعلوم (موضوعات 

تحليل محتوى كتاب العلوم االسرائيلي لتحديد درجة توافر المعايير الفرعية فـي موضـوعات   

  )العلوم الفيزيائية، علوم الحياة، علوم األرض والفضاء(

  

عي
فر

 ال
يار

مع
 ال

رقم
  

العلوم (مجاالت المعايير الرئيسة والفرعية في 
  ).علوم الحياة، علوم األرض والفضاءالفيزيائية، 

  درجة التوافر
رح

ش
ثلة  

أم
طة  

نش
أ

  
ور

ص
وال

وم 
رس

ال
  

ات
فح

ص
ال

  
رة

كبي
ة 

رج
 بد

فر
توا

م
طة  

وس
 مت

رج
 بد

فر
توا

م
ضة  

خق
 من

جة
در

ر ب
واف

مت
  

/
فر

توا
 م

غير
  

  مجال العلوم الفيزيائية: أوال
  خواص المادة وتغيراتها: المعيار الرئيس

  
  
1  

مثل الكثافة، ودرجة الغليان المادة لها صفات مميزة 
. والذوزبان، وجميعها تعتمد علـى كميـة العينـة   

الخليط من المواد غالباً ما يمكن فصله إلى مكوناته 
األصلية الستخدام خاصية أو أكثر مـن خواصـه   

  .المميزة له

              E  

2 

المواد تتفاعل كيميائياً بطرق محددة لتكـون مـواد   
فـي  . ومختلفـة وبخواص جديدة ) مركبات(جديدة 

وتصنف . التفاعالت الكيميائية الكتلة الكلية محفوظة
المواد إلى مجموعات أو فئات إذا كانت تتشابه في 

  .طريقة التفاعل، فمثالً المعادن تمثل مجموعة

              E  

  
  
3  

العناصر الكيميائيـة ال تنحـل أثنـاء التفـاعالت     
المخبرية الطبيعية التي تتضمن معالجات بالحرارة 

التعرض للتيـار الكهربـائي، والتفاعـل مـع     أو 
األحماض يوجِد أكثر من مئة عنصر معروف يتحد 
بطرق مختلفة إلنتاج المركبات التي هي جزء مـن  

  .المواد الحية وغير الحية التي نتعامل معها

              E  
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  الحركة والقوة: المعيار الرئيس

  
1  

يمكن أن توصف حركة جسم ما بواسطة الموضـع  
وتمثيلها  هاقياسوامكانية . واتجاه الحركة والسرعة

  .بالرسم البياني
              E  

2 
يستمر الجسم في الحركة بسـرعة ثابتـة وبخـط    

  .مستقيم ما لم يتعرض لقوة
              E  

  
  
3  

إذا أثرت أكثر من قوة على جسم متحـرك بخـط   
تعـزز أو تلغـي بعضـها    مستقيم؛ فإن هذه القوى 

فـالقوى  . البعض معتمدة على اتجاهها و مقاديرها
غير المتوازنة سوف تسبب تغيرات فـي سـرعة   

  .واتجاه حركة الجسم

              E  

  انتقال الطاقة: المعيار الرئيس

  
1  

الطاقة هي خاصية لمعظم المـواد وتترافـق مـع    
الحرارة والضوء والكهرباء والحركة الميكانيكيـة  

وحركة األنويـة والطبيعـة الكيميائيـة    والصوت 
  .كما تنتقل الطاقة بطرق متعددة.للمواد

√ √ √ √   78    

  
E  

    

2 

تنتقل الحرارة من األجسام الساخنة إلـى األجسـام   
الباردة حتى تتساوى درجات الحـرارة فـي كـال    

  ).االتزان الحراري( الجسمين
          E  

  
  
3  

والـذي  يتفاعل الضوء مع المواد بواسطة النفـاذ  
ــتت   ــاص والتش ــار واالمتص ــمن االنكس يتض

الضوء الداخل إلى العين هـو سـبب   ). اإلنعكاس(
رؤيتنا لألجسام نتيجة انعكاس أو انبعـاث الضـوء   

  .عن تلك األجسام

√ √ √ √ 

17
4

-
22

1
  

E      

4  
الدوائر الكهربائية تزود بطـرق لتحويـل الطاقـة    
الكهربائية إلى حـرارة، أو ضـوء أو صـوت أو    

  .كيميائيةتغيرات 
√ √ √ √ 

98- 
13

1
  

E      

5 

في معظم التفاعالت الكيميائية والتفاعالت النوويـة  
الحـرارة  . تنتقل الطاقة إلى داخل أو خارج النظام

والضوء، الحركة الميكانيكية أو الكهرباء كلها قـد  
  .تتشارك في هذا االنتقال

√ √ √ √ 

11
2

-
11

9
  

E      
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6  

الالزمة لعمـل  الشمس هي مصدر رئيسي للطاقة 
تفقد الشمس جزء من . التغيرات على سطح األرض

طاقتها عن طريق انبعاث الضـوء، يصـل إلـى    
. األرض جزء ضئيل منه ناقالً الطاقة من الشـمس 

الطاقة الشمسية تصل إلى األرض على هيئة ضوء 
بأطوال موجية مختلفة يتضـمن الضـوء المرئـي    

  ةواألشعة تحت الحمراء واألشعة الفوق بنفسجي

√    76    E    

  مجال علوم الحياة: ثانيا
  التركيب والوظيفة في األنظمة الحية :المعيار الرئيس

1  

تُظهر الكائنات الحيـة علـى جميـع المسـتويات     
. التنظيمية طبيعة تكاملية ما بين الشكل والوظيفـة 

تشمل المستويات التنظيمية الهامة لشكل والوظيفـة  
األعضاء، األنسـجة،  الخاليا، : في الكائنات الحية

  .األجهزة العضوية، الكائن الحي، واألنظمة البيئية

√ √  √ 

2-
55  

E      

2  
وحـدة الحيـاة    -تتكون جميع الكائنات من خاليـا 

معظم الكائنات الحية وحيدة الخلية وهناك . األساسية
  .كائنات حية عديدة الخاليا وتشمل اإلنسان

√    42    E    

3  

للمحافظـة علـى الحيـاة،     تقوم الخاليا بوظائف عديدة
فعندما تنمو وتنقسم وبذلك تنتج المزيد من الخاليا وهذا 
يتطلب أن تدخل الخاليا المواد الغذائية استخدامها فـي  
توفير الطاقة الحيوية الالزمة لعمل الخاليـا ولتصـنيع   

  .المواد التيحتاجها الخاليا أو يحتاجها الكائن الحي

√ √  √ 

52-
54  

E      

4  

الخاليا المتخصصة بوظـائف محـددة فـي    تقوم 
تتعاون مجموعـات مـن الخاليـا    . الكائنات الحية

تتجمع . المتخصصة بتشكيل األنسجة مثل العضالت
األنسجة المختلفة لبناء وحدة وظيفية أكبـر تسـمى   

كل نوع من أنـواع الخاليـا واألنسـجة    . العضو
واألعضاء له شكل مميز ومجموعة من الوظـائف  

  .تخدم الكائن الحي ككلالمحددة التي 

              E  

5  

يحتوي جسم اإلنسان على أجهزة متعددة تتفاعل مع 
بعضها البعض وتشمل الجهاز الهضمي والتنفسـي  
والتناسلي والدوري والبولي والعضـلي والجهـاز   

والجهاز ) المسؤول عن التحكم والتنسيق(العصبي 
  .المناعي للحماية من األمراض

√   √ 16
5

  

E      



142 

6  

هو حالة انهيار في شكل أو وظيفة الكائن  المرض
بعض األمراض تعود إلى فشل داخلي فـي  . الحي

النظام الحيوي للكائن الحي، وبعضها يعـود إلـى   
التلف الناتج من اإلصابة بالعدوى من كائنات حيـة  

  .أخرى

              E  

  التكاثر والوراثة :المعيار الرئيس

1  

الكائنات الحيـة؛  يعتبر التكاثر سمة من سمات جميع 
ألنه ال يعيش الكائن الحي إلى األبد، والتكاثر وسـيلة  

تتكـاثر  . أساسية الستمرارية النوع في الكائنات الحية
بعض الكائنات الحية بطريقـة ال جنسـية وبعضـها    

  .اآلخر بطريقة جنسية

√    16
0

  

  E    

2  

في الكثير من الكائنات الحية بما فيها اإلنسان تنتج 
البويضات بينما ينتج الـذكور الحيوانـات   اإلناث 
تتكاثر النباتات أيضا جنسياً حيـث تنـتج   . المنوية

البويضات وحبوب اللقاح فـي الزهـرة للنباتـات    
الزهرية وتتحد حبوب اللقاح بالبويضـات لتكـوين   

الكائن الحي النـاتج يتلقـى الصـفات    . نبات جديد
ومن أبيـه  ) عن طريق البويضة( الوارثة من أمه 

، وبالتـالي الكائنـات   )طريق الحيوان المنوي عن(
الحية الناتجة من التكاثرالجنسي ال يمكن أن تكـون  

  .نسخة مطابقة ألحد األبوين

√ √   55  E      

3  
كل كائن حي يحتاج مجموعة من المعلومات الوراثية 

تنتقل هذه المعلومات الوراثية مـن  . لتحديد خصائصه
  .جيل آلخر بالوراثة

              E  

4  

تحتوي الجينات الموجودة على الكروموسومات فـي  
كل خلية على المعلومات الوراثية الخاصـة بالكـائن   
الحي، ويحمل كل جين واحدة من هـذه المعلومـات   

الصفة الموروثة فـي  . الوراثية الخاصة بالكائن الحي
الكائن الحي يمكن أن يحددها واحـد أو أكثـر مـن    

ؤثر على أكثر الجينات، كما أن جين واحد يمكن أن ي
تحتوي خلية اإلنسان على . من صفة في الكائن الحي

  .عدة آالف من الجينات المختلفة

              E  

5  
تحدد مالمح الكائن الحي من خالل مجموعة مـن  
الصفات، ظهور بعض هذه الصـفات يعـود إلـى    

  .العوامل الموروثة وبعضها نتيجة التفاعل مع البيئة
√    56    E    
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  التنظيم والسلوك :المعيار الرئيس

1  

: يجب على جميع الكائنات الحية أن تكون قادرة علـى 
الحصول و استخدام مواردها، والنمو، والتكاثر، وكذلك 
المحافظة على ظروف داخلية مسـتقرة بـالرغم مـن    

  .المعيشة ضمن ظروف خارجية متغيرة

√  √  16  E      

2  

يشمل تنظيم البيئة الداخلية للكائن الحي استشـعار  
البيئة الداخليـة وتغييـر النشـاطات والوظـائف     
الفسيولوجية للمحافظة على الظروف ضمن الحـد  

  .الالزم والضروري للحياة

√ √ √ √ 22  E      

3  

السلوك هو أحد نماذج استجابة الكائن الحي للمـؤثرات  
فاالستجابة السلوكية تحتاج . الداخلية أو البيئية الخارجية

مستويات كثيـرة وتشـمل   إلى التنسيق والتوأصل على 
. الخاليا، واألجهزة العضوية، والكـائن الحـي ككـل   

واالستجابة السلوكية مجموعة من األفعال المحددة جزئياً 
  .بالوراثة وأخرى بالخبرة والتجربة المكتسبة

√ √ √ √ 22  E      

4  

يتطور سلوك الكائن الحي من خالل تأقلمه مع بيئته 
الحي وحصوله على المحيطة، وتعتمد حركة الكائن 

غذاؤه وتكاثره وتعامله مع المخاطر على تاريخـه  
  .التطوري

√  √ √ 

15 - 
27  

E      

  المجتمعات واألنظمة البيئية :المعيار الرئيس

1  

يتكون المجتمع من جميع أفراد النوع اللذين يعيشون في 
تشـكل المجتمعـات   . مكان معين في فترة زمنية محددة

بعضها البعض باإلضافة إلـى  المختلفة التي تعيش مع 
  .العوامل الفيزيائية التي تتفاعل مع النظام البيئي

√   √ 

64 – 
73  

E      

2  

تصنف مجتمعات الكائنات الحية في النظام البيئـي  
تبعاً للوظيفة التي تؤديها، فالنباتات وبعض الكائنات 
الدقيقة من المنتجات في النظام البيئي حيـث أنهـم   

وكذلك المملكـة الحيوانيـة   . غذائهميقومون بإنتاج 
ومنها اإلنسان يعتبروا مـن المسـتهلكات ألنهـم    
يحصلون على غذائهم من خالل أكل كائنات حيـة  

المحلالت وهي فـي األسـاس البكتيريـا    . أخرى
والفطريات فهي تتغذى على الفضالت و الكائنـات  

وتمثل الشبكة الغذائية في النظـام البيئـي   . الميتة
ين الكائنات المنتجة والكائنات المستهلكة العالقة ما ب

  .والكائنات الحالة

√ √ √ √ 

46-
53  

E      



144 

3  

ضوء الشمس هو المصدر الـرئيس للطاقـة فـي    
األنظمة البيئية، حيث تدخل الطاقة إلى النظام البيئي 
على شكل أشعة شمسية ثم تحول بواسطة عمليـة  
التمثيل الضوئي في المنتجات إلى طاقـة كيميائيـة   
والتي تنتقل من كائن إلى آخر من خالل الشـبكات  

  .الغذائية

√ √ √ √ 12  E      

4  

يعتمد عدد الكائنات الحية التي يستطيع النظام البيئي 
دعم تواجدها على المصـادر الطبيعيـة الحيويـة    
والعوامل غير الحيوية وتشمل كمية الضوء والمياه 

تـوفر  . ومدى درجات الحرارة وتركيـب التربـة  
الحيوية وغير الحيوية الالزمـة وغيـاب    العوامل

االفتراس واألمراض يزيد أعداد الكائنات الحية بما 
وشـح المصـادر   . فيها اإلنسان في النظام البيئـي 

إضافة إلى العوامل األخرى مثل التغيرات المناخية 
واالفتراس من العوامل المحددة لنمـو مجتمعـات   

  .البيئيالكائنات الحية في أماكن عيشها في النظام 

√ √  √ 15  E      

  تنوع الكائنات الحية وتكيفها: المعيار الرئيس

1  

يعيش على سطح األرض الماليين مـن الكائنـات   
فعلى الرغم مـن  . الحية الحيوانية والنباتية والدقيقة

أن األنواع الحية المختلفة تبدو عديمة التشابه فـي  
مظهرها إال أنها تتشابه من خالل تحليل محتواهـا  
الهيكلي والتركيبي الداخلي حيث تظهر التشـابهات  
على مستوى العمليات البيوكيميائيـة أو الحيويـة   

  .وكذلك في بعضها من خالل السلف

√ √   

8-
71  

E      

2  

التطور البيولوجي مصدر التنوع بين األفراد مـن  
. خالل مسار تطوري تدريجي عبر أجيال كثيـرة 

صـفاتها  كما تكتسب الكائنات الحية الكثيـر مـن   
الفريدة من خالل عمليات التكيف البيولوجية والتي 

. تشمل انتقاء التباينات الطبيعية فـي المجتمعـات  
ويشمل التكيف البيولوجي تغيرات فـي الشـكل أو   
التركيب أو السلوك أو الوظيفة هذه التكيفات تساعد 

  .على البقاء والتكاثر في ظروف بيئية صعبة

√ √  √ 

42-
57  

E      
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3  

انقراض األنـواع الحيـة عنـدما تحـدث     يحدث 
التغيرات البيئية وتكون الصفات الناتجة عن التكيف 
البيولوجي غير كافية للبقاء على قيد الحياة، حيـث  
تشير الدالئل من األحافير الجيولوجية إلى انقراض 

ويعتبر االنقـراض  . أنواع كثيرة من الكائنات الحية
يـر مـن   لألنواع الحية حالة عامة حيـث أن الكث 

الكائنات الحية التي عاشت سابقاً على األرض قـد  
  .انقرضت وغير موجودة في وقتنا الحالي

√   √ 

68-
71  

E      

  مجال علوم األرض والفضاء: ثالثا
  بنية النظام األرضي: المعيار الرئيس

1  
الكرة األرضية تتكون من طبقة الغالف الصخري، 

الخـارجي  القشرة األرضية وستار األرض واللب 
  .واللب الداخلي

√   √ 67  E      

2  

القشرة األرضية عبارة عن صفائح قارية ومحيطية 
تتحرك بالنسـبة لبعضـها الـبعض فـي معـدل      

. سنتيمترات في السنة فينتج تحرك سـتار األرض 
الـزالزل  : األحداث الجيولوجيـة الرئيسـة مثـل   

واالنفجارات البركانية والحركات البانيـة للجبـال   
  .تحرك هذه الصفائحتحدث بسبب 

√   √ 

13
4

- 
14

1
  

E      

3  

األشكال المختلفة لسطح األرض هي نتيجة عمليات 
البناء والهدم، فعمليات البناء تشمل تشوهات القشرة 
والبراكين والترسيب بينما عمليات الهـدم تشـمل   

  .عمليات التجوية والتعرية والزالزل

              E  

4  

األرضية يمكن بعض التغيرات التي تحدث للقشرة 
حيـث أن  . وصفها بدورة الصخور فـي الطبيعـة  

الصخور القديمة المتكثفة على سطح األرض يحدث 
لها تجوية تنتج عنها فتات صخري مختلف األحجام 
والذي يتجمع ثم تتراكم فوقه رسوبيات أخرى تعمل 
على ضغطه أو تسخينه أو إعادة تبلـوره مكونـة   

أخـرى   هذه الصخور ترتفع مـرة . صخور جديدة
على سطح األرض نتيجة القـوى التـي تحـرك    
الصفائح أو األلواح المكونـة للقشـرة األرضـية    
وتتكثف على سطح األرض وتبدأ العملية من جديد 

  .وهذا ما يسمى بدورة الصخور في الطبيعة

              E  
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5  

تتكون التربة من فتات صخري ومـواد عضـوية   
. البكتيريـا تتكون من النباتات الميتة والحيوانـات  

عادة تتواجد التربة على هيئة طبقات ذات تركيـب  
  .كيميائي ونسيج مختلف

              E  

6  

المياه التي تغطي معظم سطح القشرة األرضية تتـوزع  
عبر القشرة األرضية والمحيطات والغالف الجوي فيما 

فالمياه تتبخـر مـن سـطح    ). دورة المياه(يعرف باسم 
السحب، والتي تتساقط  األرض وترتفع إلى أعلى مكونة

من هذه السحب، على هيئة أمطار وثلوج على سـطح  
األرض والتي تتجمـع فـي البحيـرات أو البحـار أو     
المحيطات أو التربة أو تتسرب إلـى صـخور بـاطن    

  .األرض

              E  

7  
المياه مذيب ألنه يذيب المعادن والغازات التي تمر 
من خالله ثم ينقـل هـذه المـواد المذابـة إلـى      

  .المحيطات
√    20    E    

8  

الغالف الجوي عبارة عن خليط مـن النيتـروجين   
. واألكسجين وبقية الغازات التي تكون بخار المـاء 

فالغالف الجـوي لـه خصـائص مختلفـة فـي      
  .االرتفاعات المختلفة

√    30    E    

9  
تتكون الغيوم نتيجة تكاثف بخار الماء، وهي تـؤثر  

  .على المناخ والجو
              E  

10  
النظام العام للغالف الجوي يؤثر على المناخ المحلـي،  
فالمحيطات لها تأثير أساسي على المنـاخ، وذلـك ألن   

  .المياه في المحيطات تحمل كمية كبيرة من الحرارة
              E  

11  
تلعب الكائنات الحية دوراً في نظام األرض ويتضـمن  
ذلك التأثير على مكونات الغالف الجوي، وإنتاج بعض 

  .الصخور و المساهمة في التأثير الجوي على الصخور
√    68    E    

  تاريخ األرض: المعيار الرئيس

1  

العمليات التي تحدث اليوم والتي تشـمل التعريـة   
وحركة األلواح والتغيرات في مكونـات الغـالف   
الجوي هي عمليات شبيهة بالعمليات التـي كانـت   

متـأثر  تاريخ األرض أيضـاً  . تحدث في الماضي
تـأثير الكويكبـات أو   : بالكوارث العرضية مثـل 

  .المذنبات

              E  
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2  
األحافير قدمت أدلة هامة عن كيفية تغيير ظـروف  

  .الحياة والبيئة عبر الزمن
              E  

  األرض في النظام الشمسي: المعيار الرئيس

1  

األرض هي الكوكب الثالث الذي يبعد عن الشمس 
يشمل القمـر والشـمس   في النظام الشمسي والذي 

وثمانية كواكب أخرى وأقمارها، وبعض األجسـام  
الشمس نجـم  . الكويكبات والمذنبات: الصغيرة مثل

متوسط ويعتبر الجسـم المركـزي واألكبـر فـي     
  .المجموعة الشمسية

√    20
1

  
  E    

2  

معظم األجسام الموجودة في المجموعة الشمسية في 
الحركـات  وهـذه  . حركة منتظمة يمكن التنبؤ بها

اليوم والسـنة وأوجـه   : تفسر بعض الظواهر مثل
  .القمر وظاهرتي الكسوف والخسوف

              E  

3  

الجاذبية هي القوة التي تبقي الكواكب في مـدارها  
حول الشمس وتحكم الحركة في نظام المجموعـة  

فالجاذبية هي التي تبقينا ثابتين على سطح . الشمسية
  .األرض وتفسر ظاهرة المد والجزر

              E  

4  

الشمس المصدر الرئيس للطاقة للظواهر الطبيعيـة  
نمـو النباتـات   : الموجودة على سطح األرض مثل

ففصول . والرياح، وحركة المحيطات ودورة المياه
السنة تحدث نتيجة التباين في مقدار الطاقة الشمسية 
التي تصل إلـى األرض والناتجـة لميـل دوران    

  .النهاراألرض حول محورها وطول 

√    76    E    
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  )9(ملحق 

قلقيلية التربية والتعليم  تيفي مدارس مديريللصف السادس عدد شعب معلمي العلوم 

  وطولكرم

  مديرية قلقيلية

  اسم المدرسة

عب
لش

د ا
عد

ين  
علم

الم
دد 

ع
  

  اسم المدرسة

 عدد
عب

لش
ا

  
 عدد

ين
علم

الم
  

  1  2  الشهيد ياسر عرفات األساسية .ذ  1  2  بنات اإلسراء األساسية
  1  1  بنات جيت الثانوية  1  2  بنات قلقيلية األساسية

  1  3  بنات حبلة األساسية  2  5  ذكور فلسطين األساسية
  1  2  بنات حطين األساسية  2  7  ذكور الصديق األساسية
  1  1  ذكور سنيريا األساسية  1  2  بنات الشارقة األساسية

  1  1  ذكور راس عطية الثانوية  2  3  المختلطةالخنساء األساسية 
  1  2  ذكور عزون المتوسطة  1  1  الشهداء األساسية المختلطة

  1  1  عزبة الطبيب األساسية المختلطة  1  1  يوسف عودة األساسية المختلطة
  1  1  بنات راس عطية الثانوية  1  1  العودة األساسية المختلطة

  1  1  بنات اماتين الثانوية  1  1  النبي الياس الثانوية المختلطة
  1  3  ذكور حبلة األساسية  1  1  الفندق األساسية المختلطة

  1  1  الصمود الثانوية المختلطة  1  1  ذكور حجة األساسية

  1  1  ذكور باقة الحطب الثانوية
اتحاد األشقر والمدور األساسية 

  المختلطة
1  1  

  1  1  المختلطةعزون عتمة الثانوية   1  1  اماتين الثانوية المختلطة
  1  1  بيت أمين األساسية المختلطة  1  1  جيت الثانوية المختلطة
  1  1  بيت أمين الثانوية المختلطة -عزون  1  1  صير األساسية المختلطة
  1  1  بنات سنيريا الثانوية  1  1  ذكور جيوس األساسية
  1  3  بنات فاطمة غزال األساسية  1  1  فالمية الثانوية المختلطة

  1  1  بنات جينصافوط الثانوية  1  1  الثانوية المختلطةجينصافوط 
  1  1  سلمان الثانوية المختلطة  1  1  بنات باقة الحطب الثانوية
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  1  1  بنات حجة الثانوية  1  1  عسلة األساسية المختلطة
  1  1  بنات كفرقدوم الثانوية  1  2  جيوس الثانوية المختلطة
  1  1  المختلطة كفرالقف الثانوية  1  1  فرعتا األساسية المختلطة
  1  2  ذكور كفرقدوم الثانوية  1  2  ذكور كفرثلث الثانوية

  )معلم ومعلمة 51شعبة،  75(المجموع 
  طولكرممديرية 

  2  3  س. دير الغصون. ذ  1  1  م. س. الحفاصي
  1  1  م. س. المسقوفة  1  1  س. فرعون. ذ

  2  3  ع. س. بلعا. ذ  1  1  م. ث. شوفة
  1  3  س. عنبتا. ذ  1  1  م. ث. الراس

  1  2  س. كفر اللبد. ذ  1  1  م. ث. كفر صور
  1  1  ث. رامين. ذ  1  1  م. س. كفر رمان
  1  1  م. ث. سفارين  1  1  م. س. كفر عبوش

  1  2  س. بيت ليد. ذ  1  1  س. كفر جمال. ذ
  1  3  ع. س. بلعا. ب  1  3  س. محمود الهمشري. ب

  1  1  ث. اكتابا. ب  1  3  س. اشبيلية. ب
  1  1  ث. رامين. ب  1  3  س. فاطمة الزهراء. ب

  1  2  س.عنبتا. ب  1  1  س. زنوبيا. ب
  1  2  س. نشأت أبو جبارة. ب  1  1  س. حسن القيسي. ب

  1  1  س. صالح الشايب. ب  2  2  س. القدس. ب
  1  1  ع. س. بيت ليد. ب  1  1  س. انشراح الددو.ب
  1  1  )الدوار(م . س. بيت ليد. ب  1  1  ث. حليمة خريشة. ب

  1  1  م. س. كفا  1  1  س. ارتاح. ب
  1  1  م. س. عزبة شوفة  1  3  س. شويكة. ب
  1  1  ث. شوفة. ب  2  3  ع. س. قفين. ب
  1  1  ث. فرعون. ب  1  1  ث. نزلة عيسى. ب

  1  1  م.س. كور  1  1  م. س. النزلة الوسطى
  1  1  م. س. كفر صور  1  1  ث. النزلة الغربية. ب
  1  1  س. اتحاد كفر زيباد كفر عبوش  1  1  ث. النزلة الشرقية. ب
  1  1  ث. كفر جمال. ب  1  2  ث. باقة الشرقية. ب

  2  7  س. أجنادين. ذ  1  1  س. زيتا. ب
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  2  3  س. مسقط. ذ  1  1  ث. صيدا. ب
  1  2  س. حافظ الحمد اهللا. ذ  1  2  س. الشهيد ياسر عرفات. ب

  1  1  س. اكتابا. ذ  1  3  ع. س. عتيل. ب
  1  2  س. ذنابة. ذ  2  3  ع. س. دير الغصون. ب

  1  1  ث. عبد الرحيم الحاج محمد. ذ  1  1  م. س. الجاروشية
  1  1  ع. س. النزلة الغربية. ذ  1  2  س. ارتاح. ذ

  1  1  م. ث. النزلة الشرقية  1  3  ع. س. شويكة. ذ
  1  1  ث. شهداء زيتا. ذ  1  2  س. باقة الشرقية. ذ

  1  2  ث. صيدا. ذ  1  1  م. س. عكابا
  1  2  ع. س. عالر. ذ  1  3  ع. س. قفين. ذ
  1  3  ع. س. الحاجة نظمية داود. ذ  1  1  س .نزلة عيسى. ذ

  )معلم ومعلمة 78شعبة،  121(المجموع 

  .قسم التخطيط التربوي في كال المديريتين: المصدر
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  )10( ملحق

  )NSES(نجليزي للمعايير العالمية لمحتوى العلوم النص اإل

Physical Science  

Properties and changes of properties in matter 

1. A substance has characteristic properties. such as density. a boiling 

point. and solubility. all of which are independent of the amount of the 

sample. A mixture of substances often can be separated into the original 

substances using one or more of the characteristic properties. 

2. Substances react chemically in characteristic ways with other substances 

to form new substances (compounds) with different characteristic 

properties. In chemical reactions. the total mass is conserved. Substances 

often are placed in categories or groups if they react in similar ways; 

metals is an example of such a group. 

3. Chemical elements do not break down during normal laboratory 

reactions involving such treatments as heating. exposure to electric 

current. or reaction with acids. There are more than 100 known elements 

that combine in a multitude of ways to produce compounds. which 

account for the living and nonliving substances that we encounter. 

Motions and forces 

1. The motion of an object can be described by its position. direction of 

motion. and speed. That motion can be measured and represented on a 

graph. 
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2. An object that is not being subjected to a force will continue to move at a 

constant speed and in a straight line. 

3. If more than one force acts on an object along a straight line. then the 

forces will reinforce or cancel one another. depending on their direction 

and magnitude. Unbalanced forces will cause changes in the speed or 

direction of an object’s motion. 

Transfer of energy 

1. Energy is a property of many substances and is associated with heat. 

light. electricity. mechanical motion. sound. nuclei and the nature of a 

chemical. Energy is transferred in many ways. 

2. Heat moves in predictable ways. flowing from warmer objects to cooler 

ones. until both reach the same temperature. 

3. Light interacts with matter by transmission (including refraction). 

absorption. or scattering (including reflection). To see an object. light 

from that object — emitted by or scattered from it — must enter the eye. 

4. Electrical circuits provide a means of transferring electrical energy when 

heat. light. sound. and chemical changes are produced. 

5. In most chemical and nuclear reactions. energy is transferred into or out 

of a system. Heat. light. mechanical motion. or electricity might all be 

involved in such transfers.  

6. The sun is a major source of energy for changes on the earth’s surface. 

The sun loses energy by emitting light. A tiny fraction of that light 
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reaches the earth. transferring energy from the sun to the earth. The sun’s 

energy arrives as light with a range of wavelengths. consisting of visible 

light. infrared. and ultraviolet radiation. 

Life Science  

Structure and function in living systems 

1. Living systems at all levels of organization demonstrate the 

complimentary nature of structure and function. Important levels of 

organization for structure and function include cells. organs. tissues. 

organ systems. whole organisms. and ecosystems.  

2. All organisms are composed of cells — the fundamental unit of life. 

Most organisms are single cells; other organisms. including humans. are 

multicellular. 

3. Cells carry on the many functions needed to sustain life. They grow and 

divide. thereby producing more cells. This requires that they take in 

nutrients. which they use to provide energy for the work that cells do and 

to make the materials that a cell or an organism needs. 

4. Specialized cells perform specialized functions in multicellular 

organisms. Groups of specialized cells cooperate to form a tissue. such 

as a muscle. Different tissues are in turn grouped together to form larger 

functional units. called organs. Each type of cell. tissue. and organ has a 

distinct structure and set of functions that serve the organism as a whole. 

5. The human organism has systems for digestion. respiration. 

reproduction. circulation. excretion. movement. control. and 
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coordination. and for protection from disease. These systems interact 

with one another. 

6. Disease is a breakdown in structures or functions of an organism. Some 

diseases are the result of intrinsic failures of the system. Others are the 

result of damage by infection by other organisms. 

Reproduction and Heredity 

1. Reproduction is a characteristic of all living systems; because no 

individual organism lives forever. reproduction is essential to the 

continuation of every species. Some organisms reproduce asexually. 

Other organisms reproduce sexually. 

2. In many species. including humans. females produce eggs and males 

produce sperm. Plants also produce sexually — the egg and sperm are 

produced in the flowers of flowering plants. An egg and sperm unite to 

begin development of a new individual. That new individual receives 

genetic information from its mother (via the egg) and its father (via the 

sperm). Sexually produced offspring never are identical to either of their 

parents. 

3. Every organism requires a set of instructions for specifying its traits. 

Heredity is the passage of these instructions from one generation to 

another. 

4. Hereditary information is contained in genes. located in the 

chromosomes of each cell. Each gene carries a single unit of 

information. An inherited trait of an individual can be determined by one 
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or by many genes. and a single gene can influence more than one trait. A 

human cell contains many thousands of different genes. 

5. The characteristics of an organism can be described in terms of a 

combination of traits. Some traits are inherited and others result from 

interactions with the environment. 

Regulation and behavior 

1. All organisms must be able to obtain and use resources. grow. reproduce. 

and maintain stable internal conditions while living in a constantly 

changing external environment.  

2. Regulation of an organism’s internal environment involves sensing the 

internal environment and changing physiologic activities to keep 

conditions within the range required to survive. 

3. Behavior is one kind of response an organism can make to an internal or 

environmental stimulus. A behavioral response requires coordination and 

communication at many levels. including cells. organ systems. and 

whole organisms. Behavioral response is a set of actions determined in 

part by heredity and in part from experience. 

4. An organism’s behavior evolves through adaptation to its environment. 

How a species moves. obtains food. reproduces. and responds to danger 

are based in the species’ evolutionary history. 

Populations and ecosystems 

1. A population consists of all individuals of a species that occur together at 

a given place and time. All populations living together and the physical 

factors with which they interact compose an ecosystem. 
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2. Populations of organisms can be categorized by the function they serve 

in an ecosystem. Plants and some microorganisms are producers — they 

make their own food. All animals. including humans. are consumers. 

which obtain food by eating other organisms. Decomposers. primarily 

bacteria and fungi. are consumers that use waste materials and dead 

organisms for food. Food webs identify the relationships among 

producers. consumers. and decomposers in an ecosystem. 

3. For ecosystems. the major source of energy is sunlight. Energy entering 

ecosystems as sunlight is transferred by producers into chemical energy 

through photosynthesis. That energy then passes from organism to 

organism in food webs. 

4. The number of organisms an ecosystem can support depends on the 

resources available and abiotic factors. such as quantity of light and 

water. range of temperatures. and soil composition. Given adequate 

biotic and abiotic resources and no disease or predators. populations 

(including humans) increase at rapid rates. Lack of resources and other 

factors. such as predation and climate. limit the growth of populations in 

specific niches in the ecosystem. 

Diversity and adaptations of organisms 

1. Millions of species of animals. plants. and microorganisms are alive 

today. Although different species might look dissimilar. the unity among 

organisms becomes apparent from an analysis of internal structures. the 

similarity of their chemical processes. and the evidence of common 

ancestry. 
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2. Biological evolution accounts for the diversity of species developed 

through gradual processes over many generations. Species acquire many 

of their unique characteristics through biological adaptation. which 

involves the selection of naturally occurring variations in populations. 

Biological adaptations include changes in structures. behaviors. or 

physiology that enhance survival and reproductive success in a particular 

environment 

3. Extinction of a species occurs when the environment changes and the 

adaptive characteristics of a species are insufficient to allow its survival. 

Fossils indicate that many organisms that lived long ago are extinct. 

Extinction of species is common; most of the species that have lived on 

the earth no longer exist. 

Earth and Space Science  

Structure of the earth system 

1. The solid earth is layered with a lithosphere; hot. convicting mantle; and 

dense. metallic core. 

2. Lithospheric plates on the scales of continents and oceans constantly 

move at rates of centimeters per year in response to movements in the 

mantle. Major geological events. such as earthquakes. volcanic 

eruptions. and mountain building. result from these plate motions. 

3. Land forms are the result of a combination of constructive and 

destructive forces. Constructive forces include crustal deformation. 
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volcanic eruption. and deposition of sediment. while destructive forces 

include weathering and erosion. 

4. Some changes in the solid earth can be described as the "rock cycle." Old 

rocks at the earth’s surface weather. forming sediments that are buried. 

then compacted. heated. and often recrystallized into new rock. 

Eventually. those new rocks may be brought to the surface by the forces 

that drive plate motions. and the rock cycle continues. 

5. Soil consists of weathered rocks and decomposed organic material from 

dead plants. animals. and bacteria. Soils are often found in layers. with 

each having a different chemical composition and texture. 

6. Water. which covers the majority of the earth’s surface. circulates 

through the crust. oceans. and atmosphere in what is known as the "water 

cycle." Water evaporates from the earth’s surface. rises and cools as it 

moves to higher elevations. condenses as rain or snow. and falls to the 

surface where it collects in lakes. oceans. soil. and in rocks underground. 

7. Water is a solvent. As it passes through the water cycle it dissolves 

minerals and gases and carries them to the oceans.  

8. The atmosphere is a mixture of nitrogen. oxygen. and trace gases that 

include water vapor. The atmosphere has different properties at different 

elevations. 

9. Clouds. formed by the condensation of water vapor. affect weather and 

climate. 
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10. Global patterns of atmospheric movement influence local weather. 

Oceans have a major effect on climate. because water in the oceans holds 

a large amount of heat. 

11. Living organisms have played many roles in the earth system. including 

affecting the composition of the atmosphere. producing some types of 

rocks. and contributing to the weathering of rocks. 

Earth's history 

1. The earth processes we see today. including erosion. movement of 

lithospheric plates. and changes in atmospheric composition. are similar 

to those that occurred in the past. Earth history is also influenced by 

occasional catastrophes. such as the impact of an asteroid or comet.  

2. Fossils provide important evidence of how life and environmental 

conditions have changed. 

Earth in the solar system 

1. The earth is the third planet from the sun in a system that includes the 

moon. the sun. eight other planets and their moons. and smaller objects. 

such as asteroids and comets. The sun. an average star. is the central 

and largest body in the solar system. 

2. Most objects in the solar system are in regular and predictable motion. 

Those motions explain such phenomena as the day. the year. phases of 

the moon. and eclipses.  
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3. Gravity is the force that keeps planets in orbit around the sun and 

governs the rest of the motion in the solar system. Gravity alone holds 

us to the earth’s surface and explains the phenomena of the tides. 

4. The sun is the major source of energy for phenomena on the earth’s 

surface. such as growth of plants. winds. ocean currents. and the water 

cycle. Seasons result from variations in the amount of the sun’s energy 

hitting the surface. due to the tilt of the earth’s rotation on its axis and 

the length of the day. 
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Abstract 

This study has aimed at comparing the content of the Israeli and 

Palestinian science textbook for the sixth grade in the school year (2013-

2014), by the Palestinian Ministry of Education and the Israeli Ministry of 

Education, where was compared as follows: 

1. compare the availability of global standards of the content of science to 

the project of the National Science Education Standards (NSES) to 

areas of Physics, Biology, Geology and Space based on content 

analysis in both books and compare them accordingly. 

2. compare the Israeli and Palestinian science teachers of sixth grade 

awareness of these criteria by interviewing a sample of the those 

teachers.  

3. compare the scientific content of both books to see how much they are 

appropriate, in addition to the educational activities, quality of graphics, 

images, and illustrations. And to find out if there are significant 

differences between the two books from the point of view of science 

teachers of sixth grade through responding to a questionnaire. 
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To achieve the aim of the study the researcher used the descriptive 

analytical approach. Three data collection tools were used. The sample 

consists of 173 teachers (129 male and female teachers for grade 6 in the 

schools of (Qalqiliya, Tulkarm) and (44) teachers in schools in (Tira, Taiba 

and Qalansawa inside the green line ) 

The study found the following results: 

 In terms of content, the Palestinian text book over passes the Israeli 

text book of about 17% and 18% in Physics and Geology and Space 

respectively. Whereas, the Israeli text book over passes the Palestinian text 

book of about 23% in Biology. 

From the teachers point of view, the Israeli text book has taken an 

advantage over the Palestinian text book in terms of suitable content, 

educational activities, the quality of graphics, pictures and illustrations. The 

main variable here is the Supervising Authority. The significance is 

)0,05=α( . 

Based on the results of the study, the researcher recommended that 

International Standards should be taken into consideration when authoring 

textbooks and conducting teacher training courses, in addition to expanding 

research on this area to include other classes or other stages even on the 

light of other criteria. 

Main terms: 1- Science text book 2- Sixth Grade 3- content analysis  

4- NSES  5- content  6- teaching activities.  




