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 تقديزشكز و

      

ال مػػد هلل  مػػدًا يميػػؽ بجػػوؿ وجيػػو وعظػػيـ  ػػمطانو، شػػكرًا وامتنانػػًا بجزيػػؿ فضػػمو ووافػػر 
 عمى  يدنا م مد وعمى آلو وص بو أجمعيف.إ  انو، والصوة وال وـ 

أ مُده  ب انو وتعالى عمى جزيػؿ نعمػو، ومػا نمرنػي بػو مػف فضػؿق وتوفيػؽ، ومػا من نػي 
 مف صبرق ومثابرة إلى أف وفقني إلتماـ ىذا الجيد المتواضع، فمو ال مد والشكر وبو تدوـ النعـ.

اجلامعةُ  فػاف مػف جػامعتي  وبيذه المنا ب  ل ي عني إل أف أتقدـ بخػالص الشػكر والعر 

ذلؾ الصرح الشامخ ومنارة العمـ والعمماء، ممثم  بعمػادة الدرا ػات العميػا وكميػ   (اإلض مًُ  ػصَ
 التربي  فالشكر موصوؿ لجيودىـ العظيم  في تشجيع الب ث العممي.

 فظيػا  -األضتاذ الدنتىز/ فتحًُ اللىلةى وأخص بالشكر والتقدير أ تاذتي الفاضػم ، 
التي تتممذُت عمى يدييا الكريمتيف أثناء مر م  البكػالوريوس، فنيمػت مػف فػيض عمميػا، وقػد   -اهلل

زادنػػي شػػرفًا تفضػػميا بقبػػوؿ اإلشػػراؼ عمػػى ىػػذه الر ػػال ، فمػػـ تػػدخر فػػي م ػػاعدتي جيػػدًا، و كػػاف 
ف لتوجيياتيا ال ديدة ونزارة عمميػا وجػودة أ ػموبيا، بػالث األثػر فػي إتمػاـ ىػذه الدرا ػ ، أ ػ ؿ اهلل أ

 ي ر يا بعينو التي ل تناـ وبركنو الذي ل يراـ، لتظؿ منارًة لمطمب ، وقدوة ليـ عمى الدواـ.

األ ػػتاذ الػػدكتور  كمػػا ويطيػػب لػػي أف أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى عضػػوي لجنػػ  المناقشػػ 
، عمى تكرميما بالموافق  عمى مناقش  ىذه الر ال ، مؤكػدة ىشاـ أبو جممبو والدكتور صوح الناق 

 .ف كماؿ الر ال  لف يكوف إل بتوجيياتيما وآرائيما الرشيدةأ

ويبقى واجب الوفاء أف أرفع شكري وتقديري إلى جميع أفراد عائمتي الذيف كانوا خيَر  ػندق 
 لي  طواؿ فترة إعداد ىذه الر ال .وعوفق 

ىػؤلء مػػف ذكػػرتيـ مػػف أصػػ اب الفضػػؿ، أمػػا مػف نفمػػت عػػف ذكػػرىـ مػػف نيػػر قصػػد فميػػـ 
 لشكر والتقدير والم ب  وال تراـ.مني كؿ ا

وختامػًا أ ػػ ؿ اهلل العمػي العظػػيـ أف أكػوف قػػد وفقػت فػػي ىػذه الدرا ػػ ، فمػا كػػاف مػف توفيػػؽ 
 فمف اهلل وما كاف مف خط ق أو زلؿق أو ن ياف فمف نف ي ومف الشيطاف.
 واهلل املىفل واهلادٍ إىل ضىاْ الطبًل
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 ممخص الدراسة
كتػػب بموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  ىػػذه الدرا ػػ  إلػػى ت ديػػد م ػػتو  جػػودة  ىػػدفت

التا ػع( فػي ضػوء المعػايير العالميػ ،  يػث تػـ  –العموـ لمر م  التعميـ األ ا ي لمصفوؼ  األوؿ 
 ت ديد مشكم  الدرا   في ال ؤاؿ الرئيس التالي:

ملزحلة التعليه األساسي يف كتب العلوو بموضوعات عله األحياء املتضنية ما مستوى جودة 

 ضوء املعايري العاملية؟

 ويتفسع مً ٍرا الطؤال السًٓظ األضٔلُ الفسعًُ التالًُ:

 كتب العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي؟بموضوعات عمـ األ ياء المتضمن  ما  .1

فرىػػا فػػػي كتػػب العمػػػـو لمر مػػػ  امػػا المعػػػايير العالميػػ  لموضػػػوعات عمػػـ األ يػػػاء الواجػػػب تو  .2
 األ ا ي؟التعميـ 

مػػػا مػػػد  تػػػوافر المعػػػايير العالميػػػ  فػػػي موضػػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء المتضػػػمن  بكتػػػب العمػػػـو  .3
 الصؼ التا ع(؟ –لمر م  التعميـ األ ا ي  الصؼ األوؿ 

،  يػث قامػت  تو في الت ميمي ب  موب ت ميؿ المولت قيؽ ذلؾ تـ ا تخداـ المنيج الوص
ؤىا في كتب العمـو مف خوؿ أداة ت ميؿ تـ بناالبا ث  بت ميؿ موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  

، ومعػايير ((NSESالمعايير القومي  لمتربيػ  العمميػ  و  TIMSS)بالعتماد عمى معايير كؿ مف  
، وتمثمػػت عينػػ  ومعػػايير المجمػػس األعمػػى لمتعمػػيـ فػػي قطػػر وليػػ  كنػػدا، ومعػػايير وليػػ  كاليفورنيػػا

فػػػي كتػػػب العمػػػـو لمر مػػػ  التعمػػػيـ األ ا ػػػي مػػػف الدرا ػػػ  فػػػي موضػػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء المتضػػػمن  
الصؼ األوؿ و تى الصؼ التا ع األ ا ػي، وتػـ ا ػتخداـ المعالجػات اإل صػائي  التاليػ   الرتػب 

 والن ب المئوي (.
 وقد تىصلت الدزاضُ إىل عدَ ىتآ  مً  ًيَا ما يلٌ: 

األ يػػػاء موضػػػوعات عمػػػـ فر المعػػػايير العالميػػػ  فػػػي اتػػػدني م ػػػتو  الجػػػودة فػػػي درجػػػ  تػػػو  .1
كتػب العمػـو لمر مػػ  التعمػيـ األ ا ػي بفم ػطيف، عػػف م ػتو  الجػودة المطمػػوب بالمتضػمن  

 %(.60.35فرت المعايير بن ب  مقبول  ت اوي  ا%(،  يث تو 70 

ىػػػو معيػػػار ي فرًا فػػػي كتػػػب العمػػػوـ لمر مػػػ  التعمػػػيـ األ ا ػػػاأكثػػػر معػػػايير عمػػػـ األ يػػػاء تػػػو  .2
معيػػار فيػػو فرًا ا%(، أمػػا أقميػػا تػػو 82.14بن ػػب   فر االخػػواص والعمميػػات ال يويػػ   يػػث تػػو 

 %(.30.43فر بن ب   االتنوع والتكيؼ والنتخاب الطبيعي  يث تو 



 
 

و

فرت معػػايير عمػػـ األ يػاء بم ػػتو  جػػودة  جيػد جػػدًا( فػػي كتػب الصػػؼ الثػػاني األ ا ػػي اتػو  .3
يػػد( فػػي كتػػب بم ػػتو  جػودة  جو %( لكػػو الصػػفيف، 80والصػؼ الرابػػع األ ا ػػي وبن ػب   

الصػػػػػػؼ الثالػػػػػػث األ ا ػػػػػػي وبالن ػػػػػػب التاليػػػػػػ  عمػػػػػػى الترتيػػػػػػب: األوؿ األ ا ػػػػػػي و  الصػػػػػػؼ
بم تو  جػودة  مقبػوؿ( فػي كتػب الصػؼ الخػامس األ ا ػي %(، و %73.33 ، 76.92 

(، %63.16% ، 69.23و الصػػػؼ الثػػػامف األ ا ػػػي وبالن ػػػب التاليػػػ  عمػػػى الترتيػػػب:  
الصػػػػؼ التا ػػػػع بم ػػػػتو  جػػػػودة  ضػػػػعيؼ جػػػػدًا( فػػػػي كتػػػػب الصػػػػؼ ال ػػػػابع األ ا ػػػػي و و 

 %(.30.36% ، 44األ ا ي وبالن ب التالي  عمى الترتيب:  

وفي ضوء ما أ فرت عنو نتائج الدرا  ، أوصت البا ث  بضرورة تبنػي المعػايير العالميػ  
لعمـ األ ياء في كتب العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي عنػد القيػاـ بتطػوير منػاىج العمػوـ، وتضػميف 

عموـ وبن ب متوازن  أي توفر جميع المعايير وشموؿ مؤشراتيا ومنا ب  جميع المعايير في كتب ال
 المعايير التي نابت تمامًا في بعض الصفوؼ.فقرات الم تو  ليا بما فييا 
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة

 مقدمة الدراسة:
ونممػس ذلػؾ فيمػا شػيده العػالـ  ،عػز وجػؿ فػي خمقػوالتغير والتطور  ػن  مػف  ػنف اهلل إف 

مػػف نيضػػ  عمميػػ  وتقنيػػ  مت ػػارع  فػػي شػػتى مجػػالت  همنػػذ أواخػػر القػػرف الماضػػي ول يػػزاؿ يشػػيد
ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    گچ   ز:ػػػػػو العزيػػػػػػي كتابػػػػػػال يػػاة ول  ػػيما مجػػاؿ التعمػػيـ، يقػػوؿ اهلل  ػػب انو وتعػػالى ف

 (.29:الرمحً چڱ  

أصب ت مو قتيا تشػكؿ عائقػًا لكػؿ مػف تى قد فرضت التطورات نف يا عمى اإلن اف  و 
 الفػػرد والمجتمػػع ممػػا يعنػػي وجػػود مشػػكوت وت ػػديات جديػػدة  ػػوؼ تواجػػو األمػػـ  لػػذا أصػػبح لزامػػاً 

 .بيف األمـ أف تواكب ىذه التطوراتعمى كؿ أم  تريد أف ت تفظ لنف يا بمكان  مرموق  

فيي الم ور األ ا ي الذي يمكػف اإلن ػاف مػف  ي  التعميم العممي  التربوي وىنا ي تي دور 
التػي  فػاألمـ المتقدمػ  ىػي  يػ  والعالميػ  التػي تنػتج عنيػاتتبع التطورات العممي  والم ػتجدات الم م

األ ا ػػي  فػػي تطػػوير المجتمػػع، ومػػف الضػػروري  تػػر  أف العمميػػ  التعميميػػ  ب كمميػػا تشػػكؿ القاعػػدة
 في تنمي  المجتمع. لفعال  ليايكفؿ المشارك  اإليجابي  وابما  اتطويرى

فػي  نظػاـ الجػودةرىنًا بتطبيؽ لتعميمي  وت قيؽ تعميـ أفضؿ لنيوض بالعممي  القد أصبح ا
فقػػد شػػيد ، ونتيجػػ  لمتغيػػرات المتكػػررة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ عمػػى الصػػعيد العػػالمي   نظػػـ التعمػػيـكافػػ

جيػػودًا عالميػػ  وا ػػع  إلصػػوح التعمػػيـ، وتنػػادت الػػدعوات فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف العشػػريف 
مختمػػؼ الػػدوؿ إلصػػوح الػػنظـ التعميميػػ ، ب يػػث ت ػػتند العمميػػ  التعميميػػ  إلػػى تقػػويـ يكشػػؼ عػػف 
عناصر القوة والضعؼ في النظـ المطبق . ومف ىنا بدأ الىتمػاـ بجػودة التعمػيـ الػذي انتقمػت إليػو 

صػػػناعي إلػػػى المجػػػاؿ التربػػػوي بغيػػػ  ت قيػػػؽ أفضػػػؿ النتػػػائج وفقػػػًا آلياتيػػػا ومفاىيميػػػا مػػػف المجػػػاؿ ال
لألىػػداؼ التربويػػ  الم ػػددة  ػػمفًا، وقػػد بػػدأت المؤ  ػػات التربويػػ  فػػي الوليػػات المت ػػدة وأوروبػػا فػػي 

أبو قمر الربع األخير مف القرف الماضي  باقًا مت ارعًا باتجاه ت قيؽ الجودة في النظـ التعميمي   
 .(422: 2007ومصال  ،

 ػػمـ األولويػػات، ب يػػث اعتبػػر ت  ػػيف  التعمػػيـجػػودة قضػػي  وفػػي المنطقػػ  العربيػػ  ا تمػػت 
جػػودة التعمػػيـ وا ػػدًا مػػف األىػػداؼ التػػي تصػػبو إلييػػا وت ػػعى ليػػا المؤ  ػػات التعميميػػ  فػػي مختمػػؼ 
المجػػالت والمرا ػػؿ، ل ػػيما وأف الػػبود العربيػػ  ت ػػعى لتػػوفير فػػرص التعمػػيـ لمجميػػع، وتطمػػح إلػػى 

 .(468: 2007تعميـ مميز في عممياتو، ومدخوتو، ومخرجاتو  شاىيف ورياف، تقديـ 
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لتربويػػػػ  فػػػػي فم ػػػػطيف وال ػػػػعي إلػػػػى تطويرىػػػػا اومػػػػف الجػػػػدير ذكػػػػره أف الىتمػػػػاـ بالعمميػػػػ  
صو يا مطمب أ ا ي  عت إليو وزارة التربي  والتعمػيـ الفم ػطيني  منػذ ت  ي ػيا عػاـ  (، 1994وا 

الىتماـ بت  يف مدخوت وعمميات ومخرجػات النظػاـ التعميمػي، األمػر وبذلت جيودًا  ثيث  ن و 
 خميفػ  وشػبوؽ،  الذي ا تدعى تبني مفيوـ الجودة الشػامم  فػي القطػاع التربػوي مػف نػواحق متعػددة

2007 :81). 

وانطوقػػػًا مػػػف الرنبػػػ  فػػػي تطػػػوير العمميػػػ  التعميميػػػ  والنيػػػوض بيػػػا كػػػاف لبػػػد مػػػف اإللمػػػاـ 
 ه العناصر، ولعؿ مف بيف ىذوة رئي   في ت قيقيا بعناصر العممي  التعميمي دة كخطبم اور الجو 

 ممػػػا يػػػؤدي العمميػػػ  التعميميػػػ  الػػػذي تيتػػػدي بيديػػػو  ػػػبيؿالوأىميػػػا المنيػػػاج الدرا ػػػي  يػػػث يعتبػػػر 
مرنػػوب فيػػو لػػد  أفػػراد المجتمػػع ليكونػػوا قػػادريف عمػػى صػػنع القػػرار المنا ػػب الػػذي إل ػػداث تغييػػر 

 العصر الذي تعيش فيو.ين جـ مع متطمبات 

ذا كانػػت عمميػػ  تطػػوير المنػػاىج الدرا ػػي  لت ديػػد م ػػتو  جودتيػػا  ضػػروري  جػػدًا، فػػ ف  وا 
( 321: 2006مناىج العموـ ت تؿ النصيب األكبػر مػف ىػذه العمميػ ، فكمػا يػر  الشػايع والعقيػؿ  

لت التػػي "أف منػػاىج العمػػـو ذات أىميػػ  كبػػر  ودور رئػػيس فػػي التقػػدـ والزدىػػار فػػي شػػتى المجػػا
تيتـ باألفراد والمجتمعات، ول نرابػ  أف نجػد أف كػؿ بمػد مػف البمػداف يتػولى مػف  ػيف  خػر إجػراء 
صػػػو ات لنظامػػػو التعميمػػػي التربػػػوي. فقػػػد شػػػيدت ا ونػػػ  األخيػػػرة العديػػػد مػػػف الجيػػػود  ت ػػػديثات وا 

صػػوح التعمػػيـ والػػتعمـ فييػػا بػػدءًا مػػف أىػػدافيا، ومػػ رورًا بم تواىػػا لتطػػوير ىػػذه المنػػاىج وت  ػػينيا وا 
وأ ػػػاليب تدري ػػػيا والو ػػػائؿ التعميميػػػ  المنا ػػػب  ليػػػا، وانتيػػػاًء بتقييميػػػا وتقيػػػيـ مخرجاتيػػػا التعميميػػػ  

 المختمف ".

مناىج العموـ ونفذت مشاريع فػي أن ػاء مختمفػ  مػف العػالـ : ومػف األمثمػ    وقد تـ تطوير
 BSCS) Biological Science Curriculum ع تطػوير تػدريس منػاىج عمػـو ال يػاة عمػى ذلػؾ مشػرو 

study   ومشػػروع نافيمػػد لتطػػوير منػػاىج عمػػوـ ال يػػاة ـ1958عػػاـ فػػي الوليػػات المت ػػدة األمريكيػػ ،
 Nuffied )ومشػػػروع فػػػي أفريقيػػػا، ومشػػػروع اليون ػػػكو لتطػػػوير تػػػدريس عمػػػوـ ال يػػػاة فػػػي إنجمتػػػرا ،

( ، ومشػػروع أكاديميػػ  العمػػـو األ ػػترالي  لتطػػوير عمػػـو Caasكػػاس لتطػػوير تػػدريس عمػػوـ ال يػػاة  
بالػػػدوؿ ال يػػػاة ، ومشػػػروع المنظمػػػ  العربيػػػ  لمتربيػػػ  والثقافػػػ  والعمػػػـو لتطػػػوير تػػػدريس عمػػػوـ ال يػػػاة 

بخصػػائص مشػػترك  فػػي األىػػداؼ منيػػػا جميػػع ىػػػذه المشػػاريع قػػد تميػػزت و ، ـ1972العربيػػ  عػػاـ 
ـ ال يػاة مػع ، وتكامؿ درا   عمػو عوق  بعضيا ببعضلكائنات ال ي  و التركيز عمى تكامؿ درا   ا

مػػف أىميػػا : تقػػدير ، و يع فػػي كثيػػر مػػف األىػػداؼ التعميميػػ ، واتفقػػت ىػػذه المشػػار المواضػػيع األخػػر 
وتف ػػػػػػػير وفيػػػػػػػـ مظػػػػػػػاىر ال يػػػػػػػاة ، ـ عوقػػػػػػػ  اإلن ػػػػػػػاف بالكائنػػػػػػػات ال يػػػػػػػ ، وفيػػػػػػػالعمػػػػػػػـ والعممػػػػػػػاء

 .(2006ال نباني، 
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العمػوـ، والقػائـ منػذ خمػؽ اهلل لػألرض لػـ يقػؼ عنػد  ػد معػيف إف عمـ األ ياء ك  ػد فػروع 
بؿ ىو في تطور وزيادة م تمرة تمشيًا مع م ت دثات العمـ و اج  البشر لمعرف  المزيد عف  يػاة 
األ ياء المميئ  بالمعمومات واأل رار التي فييا نفع لمبشري ، ولكف عمـ األ ياء ي ظى بخصوصي  

يػػاة الكائنػػات ال يػػ  بوجػػو عػػاـ و يػػاة اإلن ػػاف عمػػى األخػػص،  يػػث كونػػو يمعػػب دورًا ميمػػًا فػػي  
يرجع قدر مف ىذه األىمي  إلى أف اإلن اف نف و كائف  ي مػف الكائنػات التػي يتعػرض ىػذا العمػـ 
لدرا تيا، فعػف طريػؽ ىػذه الدرا ػ  والتم ػيص يػزداد فيػـ اإلن ػاف لج ػمو وعقمػو و ػموكياتو. وفػي 

الظػواىر التػي تجػري فػي م يطػو فيػدرؾ األ ػباب ويتبنػى الطػرؽ  المقابؿ تػزداد قدرتػو عمػى تف ػير
واأل ػػاليب المنا ػػب  لممقاومػػ  والوقايػػ  والعػػوج. فمقػػد أدت التطػػورات ال ديثػػ  فػػي مجػػاؿ البيولوجيػػا 
وتطبيقاتيا في العديد مف المجالت كالطب والزراعػ  واإلنتػاج إلػى الرتقػاء ب ػيطرة اإلن ػاف عمػى 

دما أمػػاط المثػػػاـ عػػف كثيػػػر مػػف األمػػػراض و ػػبر أ ػػػرار الوراثػػ  وطػػػور نف ػػو وبيئتػػػو خصوصػػًا عنػػػ
 أ اليب اإلنتاج.

تػدريب  وع  مػف الخبػراء،تدريس عموـ ال ياة ، والتي  ددىا مجمومف األىداؼ الخاص  ب
، وتوجيو التػدريس بمػا عالى في الخمؽ والتنظيـ والتدبيرالتوميذ عمى تقدير قدرة الخالؽ  ب انو وت

لػػػذيف ، وتػػدريب التوميػػػذ عمػػػى تقػػدير جيػػػود العممػػػاء اومي  فػػي نفػػػوس التوميػػػذاإل ػػػ يثبػػت العقيػػػدة
: ت ػػاب المعمومػػات بصػػورة وظيفيػػ  مثػػؿ، وم ػػاعدة التوميػػذ عمػػى اكشػػاركوا فػػي تقػػدـ عمػػوـ ال يػػاة

، ومعرف  الظواىر ال يوي  ، واكتشاؼ عوق  نات ال ي  والوظائؼ ال يوي  فييامعرف  تركيب الكائ
، وم اعدة ل ياة مع العمـو األخر  والمجتمع، والتوصؿ إلى عوق  عمـو ال ي  ببعضيااالكائنات 

 ال ػػنباني، والميػػوؿ المنا ػػب  بصػػورة وظيفي  الطػػوب عمػػى اكت ػػاب الميػػارات والتجاىػػات العمميػػ 
2006). 

( أنػو ل يمكػف إعػداد أفػراد قػادريف عمػى التكيػؼ والتوافػؽ 208:  2003  الو يمي ويؤكد
مع ىذا العصر، ولدييـ القدرة عمى اإللماـ بالكتشػافات والم ػت دثات البيولوجيػ  ال اليػ  وم ػايرة 
ما ي تجد منيا في الم تقبؿ إل مف خوؿ مناىج األ ياء التي تدرس في مرا ؿ التعميـ المختمف ، 

ه المنػػاىج يمكػػف تزويػػد األفػػراد بالمعمومػػات والميػػارات والتجاىػػات المنا ػػب  التػػي فمػػف خػػوؿ ىػػذ
 تمكنيـ مف التكيؼ والتوافؽ مع العصر.

الكتػػاب المدر ػػي مػػف أىػػـ مصػػادر الػػتعمـ، ومػػف أقػػو  الو ػػائؿ   ف فوبناًء عمى ما  بؽ 
 معارفو.الطالب، وتكويف قدراتو وتنمي  مواىبو وزيادة التي ت يـ في تشكيؿ عقمي  

الكتػػاب المدر ػػي دعامػػ  تربويػػ  أ ا ػػي  موجيػػ  إلػػى ( أف " 115: 2007ويػػر   مػػس  
الطػػوب يجػػدوف بػػيف دفتيػػو البرنػػامج الدرا ػػي الخػػاص بكػػؿ مػػادة إضػػاف  إلػػى الػػدعامات واألنشػػط  
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الذي ي وي المادة التعميمي  التػي يفتػرض أنيػا األداة أو ومختمؼ أشكاؿ التقويـ فيو بمثاب  الوعاء 
 . "د  األدوات عمى األقؿ التي ت تطيع أف تجعؿ الطوب قادريف عمى بموغ أىداؼ المناىجإ 

عممي  تقييـ وت ميؿ الكتب المدر ي  عممي  تشخيصي  عوجي  تقػود إلػى تطػوير إف  يث 
فيػػػد فػػػي فيػػػـ م تػػػو  الكتػػػب وت  ػػػيف عمميػػػ  التػػػدريس، المنػػػاىج وت  ػػػيف م تػػػو  الكتػػػب، وقػػػد تُ 

 .(4: 1999،مف و ائؿ وأنشط  مما يزيد مف فاعمي  ا تخداميا  أيوبوتوضيح ما في الكتب 

ويشػػير لػػوي  إلػػى أف عمميػػ  بنػػاء المنيػػاج لي ػػت بالعمميػػ  العفويػػ ، كمػػا أنيػػا لي ػػت بالعمميػػ      
الفرديػػ ، ولكنيػػا عمميػػ  ليػػا أصػػوليا ومصػػادرىا، وت ػػتقى البيانػػات والمعمومػػات منيػػا. ولعػػؿ الفػػرؽ 

لثاني  بيف الدوؿ المتقدم  والنامي ، أف األولى تجري عمى أ س عممي  وفؽ معايير الموضوعي ، وا
    .(Lewy,1977:488  الشكمي ، وك اء القديـ بثوب جديدتقوـ عمى أ اس الرتجاؿ و 

فنجد الدوؿ  واء المتقدم  أو النامي  ت رص عمى أف تربط  برامج تعميـ العمـو فييا بالمعايير     
لعممػػي الػػدوؿ فػػي المجػػاؿ ا العالميػػ  لػػتعمـ العمػػوـ، وذلػػؾ لمواجيػػ  المناف ػػ  القويػػ  مػػع نيرىػػا مػػف

 .(171: 2007 المولو،والتقني

المعػػايير التػػي يجػػب أف الم ػػتويات و أجريػػت درا ػػات كثيػػرة ومػػؤتمرات عديػػدة لت ديػػد  لقػػد
فػػي تشػػتمؿ عمييػػا منػػاىج ومقػػررات العمػػوـ، لتواكػػب التطػػور الػػذي ي ػػدث عمػػى الم ػػتو  العػػالمي 

العمـو بكافػ  المرا ػؿ  تطوير مناىجبذلت جيود متعددة ل مجاؿ تصميـ مناىج العموـ المدر ي ، و
التعميمي  في ضوء الم تويات والمعايير العالمي  التػي تبنتيػا الييئػات والمنظمػات العمميػ  العالميػ  

 (341: 2003 راشد، لتعميـ العموـ، ومف أىـ ىذه الم تويات والمعايير ما يمي:

 National Science Education Standards( NSES)المعػػايير القوميػػ  لمتربيػػ  العمميػػ :  .1
 ( بالوليات المت دة األمريكي .NAS  التي أقرتيا األكاديمي  القومي  لمعموـ

 NSTAS National Science))المعػػايير التػػي أقرتيػػا الجمعيػػ  القوميػػ  لمعممػػي العمػػوـ:  .2

Teachers Association Standards  . بالوليات المت دة األمريكي 

 California State Content Standards( CSCS)معػػػايير الم تػػػو  لوليػػػ  كاليفورنيػػػا:  .3
 بالوليات المت دة األمريكي .

:  Wisconsin Model Academic( WMASS) نمػػوذج و كن ػػوف لممعػػايير الدرا ػػي  لمعمػػـو

Standards for Science . بالوليات المت دة األمريكي 

وعمػػى صػػعيد الػػوطف العربػػي قامػػت مشػػاريع مشػػابي  لمتجربػػ  األمريكيػػ  فػػي بنػػاء المعػػايير 
ـ، وعمػػى 2003القوميػػ  فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ ففػػي مصػػر صػػدرت المعػػايير القوميػػ  لمتعمػػيـ عػػاـ 
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ـ عػػف ىيئػػ  التعمػػيـ بدولػػ  قطػػر معػػايير العمػػـو 2004م ػػتو  دوؿ الخمػػيج العربيػػ  صػػدر فػػي عػػاـ 
ر الم تو  لمػواد العمػوـ الطبيعيػ  فػي جميػع صػفوؼ التعمػيـ ،كمػا عقػدت عػدة التي تضمنت معايي

مؤتمرات  وؿ المعايير، ولعؿ مف أبرزىا المؤتمر العممي ال ابع عشر لمجمعي  المصري  لممناىج 
 : "منػػػاىج التعمػػػيـ والم ػػػتويات المعياريػػػ ".ـ بعنػػػواف2005يس الػػػذي عقػػػد فػػػي عػػػاـ وطػػػرؽ التػػػدر 

 (9: 2009فقييي،ال 

العمػػـو لمر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي ب ىميػػ  أكبػػر  وذلػػؾ لمػػا ليػػذه المر مػػ  مػػف كتػػب ظػػى وت 
األثػػر فػػي صػػقؿ شخصػػي  المػػتعمـ، وألىميتيػػا فػػي بنػػاء المعمومػػات وت  ي ػػيا لممفػػاىيـ فػػي البنيػػ  

وقػػػد ل كمػػػا أف ىػػػذه المر مػػػ  ىػػػي مر مػػػ  اإلعػػػداد والتكػػػويف لممرا ػػػؿ التػػػي تمييػػػا العقميػػػ  لمطالػػػب، 
 لم اقات خاص  بعمـ األ ياء. لب في المرا ؿ التالي يتعرض الطا

المدر ػي يمعػب دورًا أ ا ػيًا فػي إشػباع  الكتػاب ( أف "81: 2007وير  خميف  وشػبوؽ  
  اجات ىذه الفئ  العمري  ويعمؿ عمى ت قيؽ نموىـ وا تقرارىـ ومعالج  مشكوتيـ".

ف نيػػػا ب اجػػ  إلػػػى درا ػػػات وبػػالنظر لواقػػػع م تػػػو  كتػػب العمػػػـو الفم ػػػطيني  بصػػف  عامػػػ  
التخطػػػيط  لت ميميػػػا  لمعرفػػػ  نقػػػاط القػػػوة والضػػػعؼ فييػػػا، فػػػي ضػػػوء معػػػايير عمميػػػ  لمم ػػػاعدة فػػػي

 والتطوير لمم تقبؿ ليا.

التػػي تناولػػت ت ميػػؿ ال ػػابق  الجيػػود والدرا ػػات وفػػي ىػػذا اإلطػػار كانػػت ىنػػاؾ العديػػد مػػف 
 وعمـو األرض وعمـ الفمؾ ونيرىػا والبيئ   اء والكيمياءمنيج العموـ وفقًا لموضوعات أخر  كالفيزي

( والمقيػد 2011( وشػاىيف  2007، ومف ىذه الدرا ات درا   المولػو  في ضوء المعايير العالمي 
، وأوصت ىذه الدرا ات بدرا   م تو  الجودة لمكتب الدرا ي  ( ونيرىا2009( والعرجا  2013 

 .في ضوء المعايير العالمي 

وقػػد ل ظػػت البا ثػػ  مػػف خػػوؿ خبرتيػػا فػػي تػػدريس مػػادة العمػػوـ، ومقػػابوت أجرتيػػا مػػع 
ب اجػ  إلػى إثػراء بشػكؿ م ػتمر معممي العموـ وموجيييا أف كتب العمػوـ لمر مػ  التعمػيـ األ ا ػي 

كمػػا أنيػػا تفتقػػر إلػػى وجػػود معػػايير لجػػودة م تواىػػا  لػػذا فػػ ف نيػػاب ذلػػؾ يػػنعكس عمػػى جػػودة ىػػذه 
عمى الناتج العاـ لمعممي  التعميمي ، أمػا ت قيػؽ الجػودة فييػا وفقػًا لمعمميػ  التعميميػ  الكتب، ومف ثـ 

 ف نو يرفع م تو  العممي  التعميمي .

ثػػراء المنػػاىج  وم ػػايرًة لمتوجيػػات ال ديثػػ  والقائمػػ  فػػي الػػبود العربيػػ  ن ػػو ت ميػػؿ وتقػػويـ وا 
لؾ النػػػدوات وكػػػذال ػػػابق   الدرا ػػػاتلتوصػػػيات  وا ػػػتجاب ً  الدرا ػػػي  فػػػي ضػػػوء المعػػػايير العالميػػػ ، 

نادت بضرورة إجراء مزيد مف الب ث والتقصػي عمػى مػد  ت قػؽ ، والتي والمؤتمرات  في فم طيف
بينت أف مناىج العمـو الفم طيني  ب اج  إلػى الت ميػؿ والتقػويـ الم ػتمر المعايير في مناىجنا كما 
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عادة النظر فييا، بيدؼ تطويرىا وضماف الجودة وخاصػ  مػ ؤتمر الجػودة فػي التعمػيـ الفم ػطيني وا 
، وكػػػذلؾ الدرا ػػػات التػػػي ـ2007 د فػػػي الجامعػػػ  اإل ػػػومي  بغػػػزة عػػػاـ  مػػػدخؿ لمتميػػػز( الػػػذي عقػػػ

( وعمػـ 2010( والمولػو 2014قامت بقياس م تو  الثقاف  البيولوجي  لد  الطمب  كدرا ػ  األشػقر 
(، فػػ ظيرت تػػدني م ػػتويات الطمبػػ  وأرجعػػت ال ػػبب فػػي ذلػػؾ إمػػا إلػػى الطريقػػ  التػػي 2007الػػديف 

ىميػػ  منػػاىج العمػػـو فػػي ألا تشػػعارًا و  ،المنػػاىج التػػي تقػػدـ ىػػذه المعمومػػاتتقػػدـ بيػػا المعمومػػات أو 
وأىميػ  نظرًا لما ت ممػو موضػوعات األ يػاء مػف فوائػد تكويف الفرد في عصر النفجار المعرفي، و 

ممػػا ي ػػتـ ضػػرورة تضػػمينيا فػػي كتػػب العمػػـو بمػػا يخػػدـ اليػػدؼ المطمػػوب،  فػػي  يػػاة الفػػردوظيفيػػ  
أف يػػػتـ الكشػػػؼ عػػػف م ػػػتو  جػػػودة موضػػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء  أنػػػو مػػػف الضػػػروري لػػػذلؾ اتضػػػح 

لت  ػػينيا وتطػػوير فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػ    المتضػػمن  بكتػػب العمػػـو لمر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي
 جودتيا و د بعض الثغرات والفجوات فييا.

 مشكمة الدراسة:
 مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: تم تحديد

ملسحلةُ التعلةًه    لةه األحًةاْ املتنةنيُ  هتةع العلةىو     ما مطتىّ دىدَ مىضةىعات ع 

 األضاضٌ يف ضىْ املعايري العاملًُ؟

 ويتفرع من ىذا السؤال البحثي األسئمة الفرعية التالية:

 لمر م  التعميـ األ ا ي؟ كتب العموـبلمتضمن  ما موضوعات عمـ األ ياء ا .1

لمر مػػ   العمػػوـكتػػب فػػي ىػػا فر مػػا المعػػايير العالميػػ  لموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء الواجػػب توا .2
 التعميـ األ ا ي؟

 المتضػػػمن  بكتػػب العمػػػوـ مػػا مػػد  تػػػوافر المعػػايير العالميػػػ  فػػي موضػػوعات عمػػػـ األ يػػاء .3
 الصؼ التا ع( ؟ –لمر م  التعميـ األ ا ي  الصؼ األوؿ 

:أىداف الدراسة  

 الباحثة من خالل ىذه الدراسة إلى : تىدف

 بكتب العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي. ت ديد موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  .1

فرىػػا فػػي موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  بكتػػب ات ديػػد المعػػايير العالميػػ  الواجػػب تو  .2
 العمـو الفم طيني  لمر م  التعميـ األ ا ي.
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الكشػػؼ عػػف م ػػتو  جػػودة موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  بكتػػب العمػػـو الفم ػػطيني   .3
 .العالمي  معاييرالفي ضوء التا ع(  –مف الصؼ  األوؿ أل ا ي لمر م  التعميـ ا

 :أىمية الدراسة
 أىمية الدراسة فيما يمي: تبمورت

تػػػػ تي الدرا ػػػػ  ا ػػػػتجاب  لمتوجيػػػػات ال ديثػػػػ  التػػػػي دعػػػػت إلػػػػى الىتمػػػػاـ بجػػػػودة المنػػػػاىج،  .1
 وا تجاب  لمدرا ات ال ابق  التي دعت لوىتماـ بتعميـ عمـ األ ياء في المدارس.

لم ػػتو  جػػودة موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  فػػي كتػػب العمػػـو  الدرا ػػ  تصػػوراً تُقػػدـ  .2
ُيفيػػد  فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػ ، ممػػا قػػد الفم ػػطيني  لمر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي بفم ػػطيف

 مصممي ومطوري المناىج الفم طيني .

قائمػ  لممعػػايير العالميػ  الخاصػ  بموضػوعات عمػػـ األ يػاء   ػب المعػػايير وفر الدرا ػ  تُػ .3
(، ومعػػػػايير NSES، والمعػػػػايير القوميػػػػ  لمتربيػػػػ  العمميػػػػ   TIMSS)لمشػػػػروع  العالميػػػػ  

فيد البػا ثيف فػي ، قد تُ كندا، ومعايير كاليفورنيا، ومعايير المجمس األعمى لمتعميـ في قطر
 .را ات العميا، وطمب  الب ث العممي والدالمجاؿ

يػػػػػادة وعػػػػػييـ فيػػػػػد الدرا ػػػػػ  معممػػػػػي العمػػػػػـو فػػػػػي ز تُ وفر الدرا ػػػػػ  أداة لت ميػػػػػؿ الم تػػػػػو  تُػػػػػ .4
.بموضوعات عمـ األ ياء  ، وقدرتيـ عمى تدريس العمـو

 حدود الدراسة :
 :التاليةىذه الدراسة بالحدود  تتحدد

لمر مػػػ  ت ميػػؿ م تػػػو  موضػػوعات عمػػػـ األ يػػاء المتضػػػمن  فػػي كتػػػب العمػػـو الفم ػػػطيني   .1
الصػػػؼ التا ػػػع( و المقػػػررة لمعػػػاـ الدرا ػػػي  –التعمػػػيـ األ ا ػػػي لمصػػػفوؼ  الصػػػؼ األوؿ 

 ـ. 2015 -2014
مشػػػػروع ت ميػػػػؿ موضػػػػوعات عمػػػػـ األ يػػػػاء فػػػػي ضػػػػوء المعػػػػايير العالميػػػػ  المشػػػػترك  بػػػػيف  .2

 (TIMSS   والمعػػػػػايير القوميػػػػػ  لمتربيػػػػػػ  العمميػػػػػ ،NSES ومعػػػػػػايير كنػػػػػدا، ومعػػػػػػايير ،)
 .ومعايير المجمس األعمى لمتعميـ في قطركاليفورنيا، 
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 :مصطمحات الدراسة
 :صطمحات الدراسة إجرائيا  تم تعريف م

درجػػػ  تػػػوفر المعػػػايير العالميػػػ  فػػػي م تػػػو  موضػػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء  مســـتول الجـــودة: .1
الصػؼ  –المتضمن  بكتب العموـ الفم طيني  لمر م  التعميـ األ ا ي مػف  الصػؼ األوؿ 

لمنػػاىج التا ػػع( بدرجػػ  ل تقػػؿ عػػف الم ػػؾ الػػذي اتفػػؽ عميػػو الم كمػػوف المختصػػوف فػػي ا
التوافر  مجموع درجاتديد ن ب  ، ويتـ قيا يا مف خوؿ ت %(70وطرؽ تدريس العموـ  

 .التوافر الفتراضي   الكمي ( إلى مجموع درجات واقعي   المتضمن (ال

مػػف  يػػث  الكائنػػات ال يػػ الػػذي ييػػتـ بدرا ػػ   عمػػـأ ػػد فػػروع العمػػـو وىػػو ال عمــم األحيــا : .2
خواصػيا وعممياتيػػا ال يويػػ  وتصػػنيفيا، وُبنيتيػػا، وتطورىػػا وتنوعيػػا، وتفاعميػػا مػػع و ػػطيا 

 الطبيعي، ودرا   دورات ال ياة والوراث .
ميػ  لجميػع أفػراد ىػو تعمػيـ إلزامػي مو ػد تػوفره المؤ  ػات التعمي :مرحمة التعميم األساسـي .3

صػػػفوؼ مػػػف األوؿ األ ا ػػػي  تػػػى ، ويشػػػمؿ ال ػػػنوات عشػػػرالشػػػعب الفم ػػػطيني، مدتػػػو 
 األ ا ي. العاشر

بػػيف مشػػروع المشػػترك  وعػػ  البنػػود والشػػروط المتفػػؽ عمييػػا، و ىػػي مجم المعــايير العالميــة: .4
 (TIMSS والمعػػايير القوميػػ  لمتربيػػ  العمميػػ    ،لمعمػػـو والرياضػػياتNSES ومعػػػايير ،)

المجمػػػػػس األعمػػػػػى لمتعمػػػػػيـ فػػػػػي قطػػػػػر فػػػػػي م تػػػػػو  كنػػػػػدا، ومعػػػػػايير كاليفورنيػػػػػا، ومعػػػػػايير 
 موضوعات عمـ األ ياء بكتب العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A


 

 

 

 الفصل الثاىي

 زيــار اليظـــاإلط

 
 

 التعلًه يف اجلىدَ:  أواًل

 العاملًُ املعايري حسنُ:  ثاىًًا

 األحًاْ عله:  ثالجًا
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 الفصل الثاني
 ريــــار النظــــاإلط

بواب  األمؿ وال ؿ األمثؿ لبناء فكر الشعوب، لذا انصب الىتماـ  المناىج الدرا ي  تعتبر
العالمي عمى بناء مناىج تعميمي  توئـ الواقع وتعد األفراد لمم تقبؿ، ولـ يقتصػر األمػر عمػى ذلػؾ 
بػػػؿ تعػػػداه إلػػػى عمميػػػ  تطػػػوير المنػػػاىج الدرا ػػػي  والتػػػي أصػػػب ت عمميػػػ  مم ػػػ  فػػػي عصػػػر يتميػػػز 

، ممػا ال يػاةي جميع المجالت، والذي لو ت ثير كبير عمى كافػ  منػا ي بالتدفؽ المعرفي والتقني ف
  لموصػػوؿ بيػػا إلػػى معػػايير عالميػػ  تمثػػؿ رؤيػػ  مشػػترك  يفػػرض مراجعػػ  ىػػذه المنػػاىج عمػػى أ ػػاس

 أعمى م تويات الجودة.
 :ُ وٌٍرا الفصل ث ثُ ذلاوز زًٓطويتننً ٍ

 : لمجػػػػػودة  ػػػػومياإل والمفيػػػػػوـ لجػػػػودة،واشػػػػتمؿ عمػػػػػى مفيػػػػـو ا الجــــودة فـــــي التعمــــيم : أوال ،
لتعميـ، ومفيوـ الجودة في التعميـ، ومبادئ الجودة في امتعمق  بالجودة،  ومفاىيـ ومصطم ات

الجودة في التعميـ، ومرا ػؿ تطبيػؽ الجػودة فػي  تبني فم ف  ، وفوائدومعايير الجودة في التعميـ
 المؤ  ات التربوي ، وجودة المناىج الدرا ي ، والجودة في المناىج الدرا ي  الفم طيني .

 : ـــا ـــوم العالميـــة : ثاني مفيػػػـو المعػػػايير وبعػػػض المفػػػاىيـ وتنػػػاوؿ عرضػػػًا ل حركـــة معـــايير العم
الميػػػ ، وأنػػػواع  وخصػػػائص الم ػػػتويات المرتبطػػػ  بػػػو، والنشػػػ ة التاريخيػػػ  ل ركػػػ  المعػػػايير الع

و  ركػػ  المعػػايير العالميػػ  لمنيػػاج العمػػوـ،  أىميػػ  المعػػايير فػػي العمميػػ  التربويػػ ،و  المعياريػػ ،
 ومشاريع اإلصوح في الوطف العربي.

 : ومرا ػػؿ تطػػوره  عمػػـ األ يػػاء ومفيومػػو،نبػػذة عػػف طبيعػػ   واشػػتمؿ عمػػى عمــم األحيــا  : ثالثــا
باإلضػػػاف  ألىػػػـ المعمومػػػات العمميػػػ  التػػػي تتضػػػمنيا المعػػػايير العالميػػػ  المشػػػترك  فػػػي صػػػفوؼ 

الخػػواص والعمميػػات  :مر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي والتػػي تتعمػػؽ بموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء، وىػػي
، البيئػ والتفاعػؿ مػع ، األنظمػ  البيئيػ ، و الوراثػ دورات ال يػاة و التكػاثر و ، و والتصنيؼال يوي  

 .ن اف، والخوياص   اإلو  التنوع ال يوي والتكيؼ والنتخاب الطبيعي،و 
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 الجودة في التعميمأوال : 

لقػػػد أصػػػب ت الجػػػودة اليػػػوـ تشػػػكؿ  ػػػو ًا تناف ػػػيًا ىامػػػًا ل بػػػد مػػػف الت ػػػمح بػػػو لمواجيػػػ  
يومػًا بعػد يػوـ، إذ الت ديات التي يفرضيا العصر، والصمود في وجو المناف   العالمي  التي تػزداد 

تمقػػى درا ػػ   الجػػودة اىتمامػػًا متزايػػدًا فػػي الوقػػت ال اضػػر، وذلػػؾ بيػػدؼ ت  ػػيف كفػػاءة المؤ  ػػات 
المختمف  التي تعمػؿ عمػى تقػدـ المجتمػع ورفاىيتػو، وتنظػيـ العوقػات التعميميػ  والتربويػ . فػو يكػاد 

 يمر يوـ، دوف أف تضاؼ نتائج ونظريات جديدة إلى مجر  المعرف .
 :Qualityيوم الجودة  مف

يعد مفيوـ الجودة مف المفاىيـ الجديدة التػي  ظيػت باىتمػاـ العػالـ ب  ػره إلػى ال ػد الػذي 
أشػػػبو ت ػػػمي  العصػػػر الػػػذي نعيشػػػو بعصػػػر الجػػػودة،  يػػػث لقػػػت درا ػػػ  الجػػػودة وال ػػػعي لت قيقيػػػا 

القػػرار فػػي اىتمامػػًا كبيػػرًا لػػد  رجػػاؿ األعمػػاؿ والصػػناعات، ومػػف ثػػـ لػػد  الميتمػػيف مػػف أصػػ اب 
الدوؿ واليدؼ وا د  واء كاف اقتصاديًا أو عمميػًا أو اجتماعيػًا، وىػو ال صػوؿ عمػى مخػرج عػالي 
ف اختمؼ المخرج   ب الجيػ  الم ػئول  والمؤ  ػ  المخرجػ  أىػو منػتج ممتػاز  ذي كفاءة عالي  وا 

 عالي الجودة أـ ىو مواطف متميز عمميًا ونيره.
 الجودة لغة  :  (1)

"جػاد" : َجػاد  فقد جاء في معجـ المنجد في بػاب ،أصؿ كمم  جودة ف خوؿ الرجوع إلىم
أتػى  ::   نو أي جعمػو جيػًدا، وأجػاد الشيء، وَجوَد ئ: أي صار جيدًا وىو ضد الردَجْودًة وُجْوَدةً 
 .(109:  1992 دار المشرؽ،: أي تخَير الجيد بالجيد، تَجَود

 الشػيءُ ، و"جػاد" الػرديءورد في ل ػاف العػرب فػي بػاب الجػيـ: "جػود " الجيػد: نقػيض  كما
: أعددتػو الشػيءمف القوؿ أو الفعؿ، وا ػتجدت : أتى بالجيد  ، وأجادأي صار جيداً  :ُجودة وَجودة

 .(255- 254 :2ج ،2003 ابػػف منظػػور، : وجػػده جيػػًدا أو طمبػػو جيػػًدا الشػػيءوا ػػتجاد  ،جيػػداً 
 

( فػػي 31،آيػػ   ص ػػورة   فػػي القػػرآف الكػػريـ متمثػػؿ فػػي لفػػظ الجيػػاد فػػي ومصػػطمح الجػػودة

َيادُ چ: قولػو تعػالى افَِناُت اْْلِ أي  ينمػا عػرض عمػى  ػميماف عميػو  چ إِذْ ُعرَِض َعلَيْهِ بِالَْعِشِّ الصَّ
ال وـ عشي  يوـ مف األياـ بعد العصر الخيؿ الصافنات أي الواقف  عمى طرؼ ال افر كناي  عف 

. فيعنػػي الجيػػدة فػػي الجػػري والنقيػػاد ت ىػػب لونطػػوؽ والنقيػػاد بفار ػػياوال يويػػ  والقػػوة وال النشػػاط
التػػي تػػؤدي مػػا يطمػػب منيػػا بصػػورة جيػػدة وانطوقػػًا مػػف ىػػذا الوصػػؼ القرآنػػي المجيػػد لمخيػػؿ وقوفػػًا 
 وانطوقًا أطمؽ لفظ جواد عمػى ال صػاف لمػا يمتػاز بػو مػف جػري  ػريع قػوي بصػورة جيػدة  جػرادة،

2004 :14). 
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 الجودة اصطالحا  :  (2)

، يقوؿ ألػيس كالو ول يزاؿ يكتنفو بعض الغموض، تعددت أشالمعنى الصطو ي لمجودة
Ellis ب د ذاتيا تعبير نامض إلى  د  في مقدم  كتابو ضماف الجودة في التعميـ العالي "الجودة

وىنػاؾ مػف يػر  تباينػًا فػي ، ألنيا تتضمف دللت تشير إلى المعايير والتميز عمى  د  واء ". ما
رئيس الييئ   Ball ، فبوؿعامؿ مع الجودة في ال قؿ التربويوجي  نظر البا ثيف ومداخميـ في الت

: "لكػي ن ػاوؿ تعريػؼ الجػودة فػ ف اني  ورنػـ ا ت  ػانو لممصػطمح يقػوؿال تشاري  القومي  البريط
 2007،أف نشػرع فييػا"  مجيػد والزيػادات التي يمكػفذلؾ يعد وا دًا مف المغامرات األكثر صعوب  

:17). 

( عمػػى أنيػػا عمميػػ  بنائيػػ  تيػػدؼ إلػػى ت  ػػيف المنػػتج النيػػائي 17: 2003عرفيػػا  أ مػػد، 
 ول يمكف اعتبارىا عممي  خيالي  أو معقدة  يث ت تند عمى اإل  اس العاـ لم كـ عمى األشياء.

لمعػػايير واإلجػػػراءات التػػػي "مجموعػػػ  ا :( ب نيػػػا215: 2006بػػػيووي وآخػػروف  ويعرفيػػا ال
ييػػػػدؼ تبنييػػػػا وتنفيػػػػذىا إلػػػػى ت قيػػػػؽ أقصػػػػى درجػػػػ  مػػػػف األىػػػػداؼ المتوخػػػػاة لممؤ  ػػػػ  والت  ػػػػيف 
المتواصػػؿ فػػي األداء والمنػػتج وفقػػًا لألنػػراض المطموبػػ  والمواصػػفات المنشػػودة ب فضػػؿ طػػرؽ وأقػػؿ 

 جيد وتكمف  ممكنيف".

متفػػؽ عمييػػا عالميػػًا، وت ػػعى إلػػى وعرفػػت ب نيػػا "ثقافػػ  جديػػدة فػػي التعامػػؿ بمعػػايير كمػػا 
قعػػػات ال ػػػتخداـ الفعػػػاؿ لممػػػوارد البشػػػري ، وبيػػػدؼ إشػػػباع ا تياجػػػات التنميػػػ  الشػػػامم  وت قيػػػؽ تو 

 .(1996:5العموء"  عبد الر مف، 

ئص الكميػػػ  لكيػػػاف  نشػػػاط أو ( : أنيػػػا الخصػػػاISOعرفيػػػا المنظمػػػ  الدوليػػػ  لممعػػػايير  وتُ 
، التي تنعكس في قدرتو ظم ، أو نظاـ، أو فرد أو مزيج منياعممي (، أو ال مع ، أو خدم ، أو من

 .( 26: 2011 ،لقي يا مى إشباع  اجات صري   أو ضمني ع

وعبػػد الػػر مف والمنظمػػ  و ػػظ أف كػػؿ مػػف البػػيووي عنػػد الػػتمعف فػػي التعريفػػات ال ػػابق  نُ 
والخصائص التي ت قػؽ أفضػؿ الدولي  لممعايير اعتبروا الجودة ب نيا المعايير والثقاف  واإلجراءات 

 أ مد الجودة ب نيا عممي  ت  يف متواصؿ بال تناد إلى المعايير العالمي .وقعات، بينما اعتبر الت
 .يًا موازن  الم تو  لممعايير المتفؽ عمييا عالم :عرف الباحثة الجودة بأنياوت  
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 :المفيوم اإلسالمي لمجودة 

وقػػد صػػنفيا مجيػػد ، ويػػ  ذات العوقػػ  بػػالجودةواأل اديػػث النبوردت الكثيػػر مػػف ا يػػات القرآنيػػ      
 ( إلى :33-29:  2007والزيادات  

 مفيوم اإلتقان : .1

يت  جث  مث    ىتىب  يب  جت     حت  خت          متچ  :طمح اإلتقػػاف مصػداقًا لقولػػو تعػػالىفقػد ورد مصػػ

مػؿ والػذي العومما يتضح مف ا ي  الكريم  أف اإلتقػاف ىػو الكمػاؿ فػي ( 88اآلية ،)الينل چىث
 لف يبمغو أ د مف البشر.

 مفيوم اإلحسان : .2

والػػذي يتطمػػب مػػف الم ػػمـ اإل  ػػاف فػػي كػػؿ عمػػؿ وكػػؿ قػػوؿ يقػػوـ بػػو الم ػػمـ واإلتيػػاف بػػو 
 (90)اليحل ،اآلية چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ :أ  ف وجو ممكف عمًو بقولو تعالىعمى 

 مفيوم اإلصالح : .3

اإليمػاف ال قيقػي بػاهلل ، ولػذلؾ فػ ف اإليمػاف وىو نقيض اإلف اد والعمػؿ الصػالح ىػو ثمػرة 
قتػػػرف باإليمػػػاف عمػػػًو بقولػػػو يػػدفع صػػػا بو لمعمػػػؿ الصػػػالح وينػػػدر أف يجػػػئ العمػػػؿ الصػػػالح نيػػػر م

ی  جئ     چ :وقولػػػو تعػػػالى ،(48اآلياااة  ،ألىعااا و)ا چژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ چ : تعػػالى

 (170اآلية  ،)األعرافچحئ  مئ    ىئ

 مفيوم الشورل : .4

الشػػور  مػػف أىػػـ المبػػادئ اإل ػػومي  لت قيػػؽ الجػػودة الشػػامم  داخػػؿ العمميػػ  التعميميػػ  والتػػي       
المجتمع الم مي لمؤ  ات تمتد لشور  اإلدارة المدر ي  والمعمميف والطوب وأولياء األمور وأفراد 

ْمرِ  چبقولو تعالى:   عمًو التعميـ
َ
 (159)آل عنراٌ، اآلية  چ وََشاوِرُْوْم ِِف األ

 مفيوم األمر بالمعروف والنيي عن المنكر : .5

إف شيوع األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر داخؿ المجتمػع اإل ػومي ومنػو المؤ  ػات 
،  يػث يقػوؿ تعػالى: فيػـو الجػودة الشػامم  فػي التعمػيـالتعميمي  مف أىـ المبادئ التي يقوـ عمييػا م

ُمُروَن بِالَْهْعُروِف َوَتنَْىْيَن  چ
ْ
 (110)آل عنراٌ، اآلية  چ َعِو الُْهنَْكرِ تَأ
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 مفيوم اإلخالص في العمل : .6

فػػػي  اإلخػػػوص فػػػي العمػػػؿ ىػػػو الػػػذي يقػػػرب اإلن ػػػاف مػػػف ربػػػو ، وينزلػػػو المكانػػػ  العاليػػػ 
 (5اآلية  ،)البييةچڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻچ  :، يقوؿ تعالىالمجتمع الم مـ

ممػػا يضػػيؼ بعػػًدا جديػػدًا لمفيػػوـ الجػػودة إف إخػػوص العمػػؿ يقػػوي اإلرادة ويصػػوب العمػػؿ 
 ًبا وأكثر اقتراًبا لمرضاة اهلل.الشامم  في اإل وـ ويجعميا أكثر صوا

 مفيوم العمم : .7

و فػي منذ أف نزؿ القرآف الكريـ بآياتو عمى الم مميف وىو يؤكػد عمػى ضػرورة العمػـ وأىميتػ
مث  ىث     يث    جثمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتچ :، يقػػػػػػػوؿ تعػػػػػػػالى يػػػػػػػاة الم ػػػػػػػمميف

د متطمبػات ت قيػؽ وشيوع أىمي  العمـ وضرورتو في  ياة األفراد ىػو أ ػ (.11اآلية ،)اجمل دلةچحج
 الجودة الشامم .

 مفيوم الحكمة : .8

 :لعمػػؿ بمقتضػػاىا كمػػا فػػي قولػػو تعػػالى، واـ ب قػػائؽ األشػػياء عمػػى مػػا ىػػي عميػػووىػػي العمػػ
چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  ىې  ې  ې  ېچ

وال كم  درج  أعمى مف العمـ ومفيـو ال كم  اإل ومي يضفي دللت كثيػرة  .(269)البكرة ،اآلية 
 عمى مفيـو الجودة الشامم  اإل ومي ويثريو ويعينو ويقويو.

 مفيوم الشعور بالمسئولية : .9

 :عف جميع أعمالو وأقوالػو وجوار ػو، يقػوؿ تعػالى ولي  الكامم ئفالم مـ لديو الشعور بالم 
 (36)اإلسراء، اآلية چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی   ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ 

البا ثػ  إلػى أف اإل ػوـ ديػف  تخمصػاىيـ وا يات القرآنيػ  ال ػابق ، ومف خوؿ ت مؿ المف
اإلتقػػاف والجػػودة وقػػد وصػػؿ إلػػى أبعػػد مػػف مصػػطمح الجػػودة المعاصػػر  يػػث وجينػػا إلػػى تقػػو  اهلل، 

 والقياـ ب داء العمؿ ب تقاف، والبعد عف الخمؿ واألخطاء.

، ومػػف ثػػـ إرضػػاء ا خػػريف يجػػب عمػػى كػػؿ دة مطمػػب شػػرعي إلرضػػاء اهلل عػػز وجػػؿفػػالجو 
 م مـ أف يجعمو مف ممار اتو اليومي  فيترؾ أثرًا طيبًا في نفوس ا خريف. 
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 مفاىيم ومصطمحات متعمقة بالجودة :

 Total Quality مفيوم الجودة الشاممة : .1

( إلػػػػى أف مفيػػػػـو الجػػػػودة الشػػػػامم  فػػػػي التربيػػػػ  يشػػػػير إلػػػػى 21: 2006  يػػػػذىب البػػػػيووي
  و التيػا بمػا فػي مجموع  مف الخصائص أو ال مات التي تعبر بدقػ  وشػمولي  عػف جػوىر التربيػ

، مدخوت وعمميػات ومخرجػات وتغذيػ  راجعػ  وكػذلؾ التفػاعوت المتواصػم  التػي ذلؾ كؿ أبعادىا
 والمنا ب  لمجميع ". تؤدي إلى ت قيؽ األىداؼ المنشودة

ت الم ػػتفيديف با ػػتمرار" ويعرفيػػا  دافيػػد كيػػرز( عمػػى أنيػػا ت قيػػؽ أىػػداؼ ورنبػػات و اجػػا
 .(97: 2003 ، إبراىيـ

: " مجمػػػوع صػػػفات ، ومومػػػح، عمػػػى أنيػػػا (BSI)وتعرفيػػػا ىيئػػػ  المواصػػػفات البريطانيػػػ  
 المم ػػػ  والضػػػروري "ء ال تياجػػػات وخػػػواص المنػػػتج أو الخدمػػػ  التػػػي ت مػػػؿ نف ػػػيا عػػػبء إرضػػػا

 .(98: 2003،ويح إبراىيـ 

أف معنػى الشػموؿ فػػي الجػودة يشػػمؿ جميػع عناصػر النظػػاـ مػف مػػدخوت  :وتـرل الباحثــة
 تشػػمؿ إذ ينبغػػي أف ،ع تعريػػؼ البػػيووي لمجػػودة الشػػامم وعمميػػات ومخرجػػات، وىػػي بػػذلؾ تتفػػؽ مػػ

 الجودة كاف  مكونات النظاـ، وكذلؾ م ئولي  كؿ فرد عف جودة عممو وكذلؾ األعماؿ الجماعي .

 Total Quality Management( TQM)مفيوم إدارة الجودة الشاممة :  .2

لقد ظير مفيوـ إدارة الجودة الشػامم   بعػد األزمػ  التػي  ػدثت فػي القتصػاد اليابػاني بعػد 
اضػػػػطر زعمػػػػاء الصػػػناع  اليابانيػػػػ  إلػػػػى إ ػػػداث الجػػػػودة بم ػػػػاعدة ال ػػػرب العالميػػػػ  الثانيػػػػ . ممػػػا 

ديمينج، والذي قاـ بتعميـ المنتجيف اليابانييف عمى كيفي  ت ويؿ ال مع الرخيص  والرديئػ  إلػى  ػمع 
، ليابانيػػػ  عمػػػى المنتجػػػات األمريكيػػػ ذات جػػػودة عاليػػػ ،  يػػػث تػػػـ بالفعػػػؿ ت ػػػجيؿ أفضػػػمي  لم ػػػمع ا

جػػ  اكبػػر مػػف الوليػػات جػػاح إدارة الجػػودة الشػػامم  فػػي اليابػػاف بدر وعنػػدما ُ ػػئؿ ديميػػنج عػػف  ػػبب ن
 مجيػػػد  تيػػػا: "إف الفػػػرؽ ىػػػو بعمميػػػ  التنفيػػػذ أي تج ػػػيد إدارة الجػػػودة الشػػػامم  وتطبيقاالمت ػػػدة قػػػاؿ

 .(21: 2008 ،والزيادات
 ومن أبرز تعاريف إدارة الجودة الشاممة ما يمي :

اإلداريػػػ  وممار ػػػات المنظمػػػ  العمميػػػ  التػػػي : " الفم ػػػف  ( ب نيػػػا76: 2005يػػػر   مػػػود  
ت ػػعى ألف تضػػع كػػؿ مػػف مواردىػػػا البشػػري  وكػػذلؾ المػػواد الخػػػاـ ألف تكػػوف أكثػػر فاعميػػ  وكفػػػاءة 

 لت قيؽ أىداؼ المنش ة".
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نمػػػط إداري جديػػػد ويمثػػػؿ مػػػدخًو لتطػػػوير شػػػامؿ  : "ويعرفيػػػا  مصػػػطفى وآخػػػروف ( ب نيػػػا
ي  تضػػامني  لػػةدارة العميػػا وكافػػ  اإلدارات واألق ػػاـ لممجػػالت كافػػ  ومرا ػػؿ األداء ويشػػكؿ م ػػؤول

وفرؽ العمؿ واألفراد ويشمؿ كاف  مرا ؿ ومجالت التشغيؿ منذ التعامؿ مع المرد ومرورًا بعمميات 
 .(154: 2008 تى التعامؿ مع الم تفيد النيائي  مجيد والزيادات ،التشغيؿ و 

: "ت ديػ  العمػؿ الصػ يح الجودة الشػامم  ب نيػارة عرؼ معيد الجودة الفيدرالي األمريكي إدا
عمى ن و ص يح مف الوىم  األولى مع العتماد عمى ال ػتفادة بتقػويـ الم ػتفيد فػي معرفػ  مػد  

 ت  ف األداء".
"فم ف  إداري  تشػمؿ كافػ   :فعرؼ إدارة الجودة الشامم  ب نياأما معيد المقاييس البريطاني 
يػػتـ ت قيػػؽ ا تياجػػات وتوقعػػات العميػػؿ والمجتمػػع، وت قيػػؽ نشػػاطات المنظمػػ  التػػي مػػف خوليػػا 

أىػػداؼ المنظمػػ  ب كفػػ  الطػػرؽ وأقميػػا تكمفػػ  عػػف طريػػؽ ال ػػتخداـ األمثػػؿ لطاقػػات جميػػع العػػامميف 
 ."بدافع م تمر لمتطوير

 مجيػػد يػػر فيمػػا يتعمػػؽ بػػ دارة المنظمات"أ ػػموب جديػػد لمتفك" :( ب نيػػا(N. Chornوعرفيػػا 
 .(24: 2007 والزيادات،

 :في التعميممفيوم الجودة 

إل أف ذلػؾ لػـ يتضػح صػرا   إل فػي فتػرة  ،ـ الجودة مف الصناع  إلى التعمػيـانتقؿ مفيو 
لكميػػػ  فػػػي كميػػػات المجتمػػػع الثمانينػػػات  ػػػث ظيػػػرت بعػػػض المؤلفػػػات التػػػي تت ػػػدث عػػػف الجػػػودة ا

بدايػػػ  الىتمػػػاـ وبػػػذلؾ كػػػاف  ،عمػػػيـ العػػػالي فػػػي المممكػػػ   المت ػػػدة، وبعػػػض مؤ  ػػػات التاألمريكػػػي
بالجودة في المؤ  ات الجامعي  األمريكي  والبريطانيػ  عمػى ال ػواء نتيجػ  الشػعور بضػعؼ األداء 
التعميمػػي والشػػكو  الم ػػتمرة مػػف أداء المؤ  ػػات التعميميػػ ، ويوضػػح ذلػػؾ التقريػػر األمريكػػي الػػذي 

 ـ  وؿ شروط التفوؽ  المتياز(.1984نشر عاـ 
 تعريفات الجودة في التعميم : وفيما يمي تعرض الباحثة بعض

 :ودة الشػػامم  فػػي التعمػػيـ يشػػير إلػػى( أف مفيػػـو الجػػ2010:31ويػػر  البػػرازي والمميجػػي  
"مجموعػػػػ  المعػػػػايير واإلجػػػػراءات التػػػػي ييػػػػدؼ تنفيػػػػذىا إلػػػػى ت قيػػػػؽ األىػػػػداؼ المتوخػػػػاة لممؤ  ػػػػ  

المطموبػػ  والمواصػػفات التعميميػػ  والت  ػػيف المتواصػػؿ فػػي األداء والمنػػتج التعميمػػي وفقػػًا لألنػػراض 
، وتشػػػمؿ ىػػػذه المعػػػايير واإلجػػػراءات كافػػػ  ؿ الطػػػرؽ، وأقػػػؿ جيػػػد وتكمفػػػ  ممكنػػػيفالمنشػػػودة ب فضػػػ

داري  ومدخوت وعمميات ومخرجات".  عناصر المنظوم  التعميمي  مف مقومات مادي  وبشري  وا 
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 ( فير  ب نيا: "مجموع  مف الخصائص أو ال مات التي تعبػر376: 2001أما البوىي  
عف طبيع  المػدخوت والعمميػات والمخرجػات المدر ػي  ومػد  إ ػياـ جميػع العػامميف فييػا إلنجػاز 

 األىداؼ ب فضؿ ما يمكف" .

( ب نيػػػػا : "أ ػػػػموب متكامػػػػؿ يطبػػػػؽ فػػػػي جميػػػػع فػػػػروع وم ػػػػتويات 1999ويعرفيػػػػا النجػػػػار 
تفيديف مػف المنظم  التعميمي  ليػوفر لمعػامميف وفػرؽ العمػؿ الفرصػ  إلشػباع  اجػات الطػوب والم ػ

ب وأقػػؿ عمميػػ  الػػتعمـ. أو ىػػي فعاليػػ  ت قيػػؽ أفضػػؿ خػػدمات تعميميػػ  ب ثيػػ  وا تشػػاري  ب كفػػ  أ ػػالي
 .(26: 2007  مجيد والزيادات، تكاليؼ وأعمى جودة ممكن "

مجمػػػؿ ال ػػػمات والخصػػػائص التػػػي تتعمػػػؽ بالخدمػػػ   "كمػػػا عرفيػػػا  مصػػػطفى وآخػػػروف( ب نيػػػا    
 .(154: 2008  مجيد والزيادات، "بالتعميمي  وىي التي ت تطيع أف تفي با تياجات الطو

 منيا ما يمي : ات أجنبية لمجودة في التعميم،وىناك تعريف

أف الجػػػػودة فػػػػي التعمػػػػيـ ىػػػػي عمميػػػػ  تطبيػػػػؽ مجموعػػػػ  مػػػػف ( Lawrence,1997 يػػػػر  
، رفػػػع م ػػػتو  المنػػػتج التعميمػػػي  طالػػػب، فصػػػؿ، مدر ػػػ التعميميػػػ  والتربويػػػ  الوزمػػػ  لالمواصػػػفات 

 .(26: 2011 ، القي ي مجاؿ التربي  والتعميـ مر م  تعميمي ( مف خوؿ العامميف في

ات وقد ذىبت  الي براوف إلى أف الجودة في التعميـ تمثؿ كػؿ مػا يػؤدي إلػى تطػوير القػدر 
ويزيػد مػف ، لػى ت  ػيف م ػتو  الفيػـ وال ػتيعابوكػؿ مػا يػؤدي إ ،لد  الطػوب الفكري  والمياري 

، والمشكوت التي تواجييـ، ويزيػد مػف قػدراتيـ عمػى توصػيؿ المعمومػات قدراتيـ عمى  ؿ القضايا
  عطيػ ، ، وفيما يدر وف ويتعممػوفد التصرؼ مع األمور التي تواجييـبشكؿ فعاؿ وا تثمارىا عن

2009 :104). 

( ب نيػػػا " ت قيػػػؽ مجموعػػػ  مػػػف التصػػػالت BSIفتيػػػا ىيئػػػ  المعػػػايير البريطانيػػػ   وقػػػد عر 
الفعالػػ  بػػالطوب بيػػدؼ إك ػػابيـ المعػػارؼ والميػػارات والتجاىػػات التػػي تمكػػنيـ مػػف تمبيػػ  توقعػػات 

 األطراؼ الم تفيدة".
 :ة لمجودة في التعميم يتضح ما يميمن خالل التعريفات السابق

  وعمميػػػػات شػػػػموؿ مفيػػػػـو الجػػػػودة لمنظػػػػاـ التعميمػػػػي بكػػػػؿ عناصػػػػره فػػػػي صػػػػورة مػػػػدخوت
 ومخرجات.

  ارتباط مفيوـ الجودة في التعميـ بالمعػايير الواضػ   الم ػددة، التػي يػتـ فػي ضػوئيا تقػويـ
 العمؿ التعميمي وال كـ عميو بموضوعي  ودرج  عالي  مف الثق  والطمئناف.

 ياجات الطوب ومتطمبات  وؽ العمؿ.تمبي  الجودة في التعميـ ل ت 
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 مبادئ الجودة في التعميم :

ا ػػػتطاع " أركػػػاو" ت ديػػػد ثمػػػاف مبػػػادئ " قػػػيـ" رئي ػػػ  تضػػػمنيا إعػػػوف رونالػػػد بػػػراوف عػػػف 
 (369: 2001،وىي :  البوىي ـ في الوليات المت دة األمريكي 1993الجودة في التعميـ عاـ 

التػػػي تػػػ تي عػػػف طريػػػؽ ت مػػػؿ الطػػػوب وا بػػػاء ورجػػػاؿ األعمػػػاؿ الم ػػػئولي   المشـــاركة : .1
 بامتوكيـ لميارات الجودة و ؿ المشكوت.

تشػػػير إلػػػى أف ىيئػػػ  التػػػدريس واإلدارتػػػيف يجػػػب أف يخمقػػػوا ألنف ػػػيـ قػػػيـ جػػػودة  المبـــادأة : .2
 م ددة داخؿ المؤ    وذلؾ بالتخمي عف األ اليب الروتيني  داخؿ المؤ   .

وذلػػؾ لت قيػػؽ تػػدعيـ قػػيـ التربيػػ  لػػد  الطػػوب مػػف خػػوؿ التفاعػػؿ  المســتمر :التطــوير  .3
الم ػػػتمر والعمػػػؿ عمػػػػى ت قيػػػؽ التػػػػوازف وال ػػػتغوؿ األمثػػػػؿ لممػػػوارد المتا ػػػػ  مػػػف خػػػػوؿ 

 التخطيط والتقويـ الم تمر.

يقصػػد بيػػا ال ػػتجاب  ال ػريع  لمتطمبػػات الم ػػتيمؾ مػػف خػػوؿ ت  ػػيف  ســرعة رد الفعــل : .4
وما يتطمبو مف مراجع  العمميات واألىػداؼ واألنشػط  مػف خػوؿ عمميػات  زمف ال تجاب 

 القياس الم تمر والذي يؤدي إلى ت  يف الجودة.
 بما يتضمنو مف رد فعؿ  ريع لمنعيا وتقميؿ الفاقد والتكمف . توقع المشكالت : .5

 بػػػاء وترجمتيػػػا إلػػػى خطػػػط لػػػد  كػػػؿ مػػػف الطػػػوب والمعممػػػيف وا الرؤيـــة االســـتراتيجية : .6
فئ  معين  في المؤ  ػ  التعميميػ ، بػؿ تشػمؿ جميػع أعضػاء  ، إذ ل تقتصر عمى تقبمي م

 ، أي أف كؿ شخص بمثاب  رائد جودة.المؤ   
: لػػد  أفػػراد المجتمػػع الم مػػي وأوليػػاء األمػػور فيمػػا  تنميــة الشــعور بالمســئولية الجماعيــة .7

 يخص قضايا البيئ  والص   واألخوؽ واألمف.
مع  ائر المؤ  ات اإلنتاجيػ  فػي المجتمػع مػف خػوؿ تبػادؿ المنػافع  المنفعة والتعاون : .8

 بيف المؤ    التربوي  ومؤ  ات المجتمع المدني. 

 مكف القوؿ ب ف مبادئ الجودة تعمؿ عمى :مف خوؿ ما  بؽ يُ 

 .تجميع كؿ الجيود الفردي  في المؤ    التعميمي ، وتدفع لمعمؿ بروح الفريؽ 
  اإلن اني .تدعيـ العوقات 
 .اتخاذ القرارات بصورة موضوعي  وب  موب عممي 
 .التغذي  الراجع  الم تمرة 
 .الوقاي  مف األخطاء قبؿ وقوعيا 
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 :ممعايير الجودة في التعمي

 ،ت والعمميػػػػات والمخرجػػػػات التعميميػػػػ لقػػػػد فػػػػرض منطػػػػؽ الجػػػػودة وجػػػػود معػػػػايير لممػػػػدخو
واعتبػػػرت  ركػػػ  وا ػػػدة، فالمعػػػايير تيػػػدؼ إلػػػى وارتبطػػػت  ركػػػ  المعػػػايير تاريخيػػػًا ب ركػػػ  الجػػػودة 

، والب ػػث فػػي الجػػودة يعنػػي الب ػػث ول جػػودة بػػدوف معػػايير ،ى إدارتيػػات قيػػؽ الجػػودة  وت ػػاعد عمػػ
 .(28: 2006 ، البيووي وآخروفر في نفس الوقتعف المعايي

فيما ، و تنبئ بالنجاح إذا ما تـ مراعاتياوفي ضوء ذلؾ ف ف الجودة في التعميـ ليا معايير 
 تصنيؼ ىذه المعايير في م اور:يمي 

ومف معايير  ،دافعي  الطوب وا تعدادىـ لمتعمـمعايير مرتبط  بالطمب  مف  يث المحور األول : 
 (63: 2010  بدوي، :جودة الطالب ما يمي

 .أف يكوف مندفعًا ن و التعمـ رانبًا فيو 

  والمناقش  والب ث وال تقصاء.أف يكوف قادرًا عمى التعمـ بالكتشاؼ ،والتجريب 

 .أف يكوف قادرًا عمى توظيؼ تعممو ال ابؽ في خدم  التعمـ الجديد 

 .أف يكوف قادرًا عمى التفكير اإلبداعي والناقد 

 .أف يكوف عنصرًا إيجابيًا متفاعًو في الموقؼ التعميمي 

 .أف يكوف  اعيًا إلى التطور والتغير ن و األفضؿ 

  التجديد والتميز.أف يكوف  ريصًا عمى 

جد الطالب الجيد في التعميـ لف ي قؽ جودتو التي ي عى إلييا إل إذا وُ  :أن وترل الباحثة
والتعمػػيـ فػػي  أدائػػو والميػػتـ بتطػػوير أدائػػو يومػػًا بعػػد يػػوـ، ولػػذا  ػػعى الكثيػػر مػػف الميتمػػيف بالتربيػػ 

لمواكبػ  التغيػرات  ا ػتمرار والعمػؿ عمػى تطػوير أدائػو بإلى الىتماـ بالطالب  مختمؼ أن اء العالـ
ولػػذا تػػـ وضػػع معػػايير مرتبطػػ    العالميػػ  التػػي يتػػ ثر بيػػا التعمػػيـ وبالتػػالي تقػػدـ المجتمػػع وازدىػػاره

 بالطالب ليكوف منتجًا ومشاركًا وفعاًل في الجودة التي ُتطبؽ في العممي  التعميمي .
ــاني:  وا تػػراـ وتقػػدير المعممػػيف معػػايير مرتبطػػ  بػػالمعمميف مػػف  يػػث ثقػػافتيـ المينيػػ  المحــور الث

المعمـ الجيػػد ىػػو الػػذي يتميػػز بػػالجودة فػػ ، ومػػد  م ػػاىم  المعممػػيف فػػي خدمػػ  المجتمػػع.لطوبيػػـ
 :في التعمـ فضًو عف تميزه با تيوأ اليبو  ،وعي  في أدائو وشخصيتو ومعتقداتوالن

 والمرون . ال يوي  والنشاط والتفاؤؿ 

 .التعاوف والرنب  في العمؿ مع الفريؽ 
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 .المعرف  الوا ع  الدقيق  بالمادة التي يدر يا 

 .المعرف  التام  بالمواصفات التي ت عى إلييا المؤ    التعميمي  والعمؿ عمى ت قيقيا 

 .الموضوعي  والدق  في العمؿ 

  العػامميف فػي المؤ  ػ  الىتماـ بتطوير نف و ألف مفيوـ الجودة يقتضػي أف يكػوف جميػع
 التعميمي  في  ال  تطور م تمر.

إذا مػػػا قػػػاـ المعمػػػـ بميامػػػو المنوطػػػ  بػػػو عمػػػى أكمػػػؿ وجػػػو وفقػػػًا ليػػػذه  :وتـــرل الباحثـــة أنـــو
ؤوليف عػف عمميػ  المعايير ف نو  ي قؽ الوصوؿ إلى رضا اهلل تعػالى، ثػـ نيػؿ رضػا توميػذه والم ػ

 التي تـ التخطيط ليا.و ي قؽ األىداؼ التربوي   ،التربي  والتعميـ
معػػػايير مرتبطػػػ  بالمنػػػاىج الدرا ػػػي  مػػػف  يػػػث أصػػػال  المنػػػاىج وجػػػدة م ػػػتواىا المحـــور الثالـــث: 

 وم تواىا وارتباطيا بالواقع، وعمى أي مد  تعكس المناىج الشخصي  اإل ومي .
 (140: 2009،عطي   : ايير جودة المنياج الدرا ي ما يميمعومف 

  ثًا. دَ لتطورات العصر ومُ أف يكوف م تواه م ايرًا 

 .  أف تكوف منظمًا بطريق  ت تيوي الدار يف وتشجع عمى الدرا 

 قيـ(. ،ي يقدميا بالشموؿ  معارؼ، مياراتأف تت ـ الخبرات الت 

  أف تكػػوف موضػػوعاتو مرتبػػ  ترتيبػػًا منطقيػػًا مػػف ال ػػيؿ إلػػى الصػػعب ومػػف الم  ػػوس إلػػى
 المجرد.

 طمب  وتقاليد المجتمع.أف ل يتعارض الم تو  مع معتقدات ال 

 .أف ي يـ في م اعدة الطمب  عمى فيـ الواقع 

 .أف ي توي ما يمكف المتعمميف مف التعامؿ مع المشكوت في مواقؼ جديدة 
ألنيػا تكشػؼ مػا يتضػمنو   معػايير جػودة المنيػاج الدرا ػي ذات أىميػ  :وترل الباحثـة أن

مراجعتو والتدقيؽ فيو مف وقت  خر  ، ومف ثـ ت اعد عمىنقاط قوة وضعؼالمنياج الدرا ي مف 
وتضػػمف  ،لمػػتعمـ وفػػؽ متطمبػػات المجتمػػع وبمػػا يتنا ػػب مػػع قػػدرات الطػػوب وميػػوليـ وا ػػتعدادىـ

  صوؿ الطوب عمى قدر مف المعارؼ والميارات يؤىميـ لمنجاح في المجالت العممي  والعممي .
التػػزاـ القيػػادات بػػالجودة والعوقػػات معػػايير مرتبطػػ  بػػاإلدارة التعميميػػ  مػػف  يػػث المحــور الرابــع : 

ة معػػايير جػػودة المػػديريف بوصػػفيـ قػػادة الجػػودعامػػ  واختيػػار اإلداريػػيف وتػػدريبيـ، ومػػف اإلن ػػاني  ال
 (2010:65 بدوي،  :الشامم  في المؤ    التعميمي  ما يمي
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 . قدرتيـ عمى توفير جميع الت ييوت الوزم  لتطبيؽ مفيـو الجودة الشامم 

  تمكيف العامميف مف البتكار واإلبداع.قدرتيـ عمى 

 وت  يف أدائيـ بشكؿ م تمر. ،قدرتيـ عمى تطوير كفاياتيـ 

 . نر يـ روح التعاوف والم ب  بيف العامميف في المؤ    التعميمي 

 .تشديدىـ عمى منع  دوث األخطاء والعيوب قبؿ وقوعيا 

 و فز العامميف عمى تبنييا. ،نجا يـ في خمؽ ثقاف  الجودة 

توفر ىذه المعايير في مديري المؤ  ػات التعميميػ  ي ػيـ فػي ت قيػؽ  :وترل الباحثة أن          
األىػػداؼ وال يا ػػات العامػػ  كمػػا أنػػو يبػػرز دور المػػديريف كقػػادة فػػي عمميػػات التغييػػر الجتمػػاعي، 
 وعمػى صػػعيد اإلدارة المدر ػي  يمكػػف المػديريف مػػف تػوفير الظػػروؼ واإلمكانيػات التػػي ت ػاعد عمػػى

 توجيو نمو الطوب.
معايير مرتبط  باإلمكانات المادي  وأوليا المبنػى المدر ػي وقدرتػو عمػى ت قيػؽ المحور الخامس: 

 األىداؼ ومد  ا تفادة الطوب مف مركز مصادر التعمـ والمختبرات المدر ي .
وط وقػػد أشػػارت العديػػد مػػف الدرا ػػات العمميػػ ، إلػػى أىميػػ  موقػػع وم ػػا   المبنػػى المدر ػػي والشػػر 

الصػػ ي  الوزمػػ  لمرافقػػو وأثػػر ذلػػؾ عمػػى جػػودة العمميػػ  التعميميػػ ، فالمبػػاني الجيػػدة ليػػا تػػ ثير عمػػى 
 .(253: 2006 طعيم  وآخروف،   شانمييا مف التوميذ والموظفيفجيد عمى ص 

تػوفير أمػاكف وصػالت لمزاولػ  الضػروري  معايير المبنى المدر ػي مف  :وترل الباحثة أن
األنشػػط  المدر ػػي  التػػي تك ػػب الطػػوب التعػػاوف، والعمػػؿ الفريقػػي، وت مػػؿ الم ػػئولي  والعتمػػاد 

 عمى النفس.
بػػالنظر إلػػى وفػػاء المدر ػػ   ،  بالعوقػػ  بػػيف المدر ػػ  والمجتمػػعمعػػايير مرتبطػػ المحــور الســادس :

التخصصػػات بطبيعػػ  المجتمػػع والتفاعػػؿ با تياجػػات المجتمػػع والمشػػارك  فػػي  ػػؿ مشػػكوتو وربػػط 
 (141: 2009 عطي ، بيف المدر   والمجتمع.

متى توافرت معايير الجودة المرتبط  بالعوق  بيف المدر ػ  والمجتمػع،  :وترل الباحثة أنو
أصػػػبح مػػػف ال ػػػيؿ بنػػػاء ج ػػػور تواصػػػؿ فعالػػػ  قائمػػػ  عمػػػى تبػػػادؿ المنفعػػػ  والتػػػ ثير بػػػيف المدر ػػػ  

يمكف المدر   مػف القيػاـ بػدورىا فػي ا ػتثمار مصػادر المجتمػع، وتوظيػؼ  والمجتمع الم مي، مما
 مؤ  اتو وأفراده ومؤ  اتو لذلؾ.
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 :دةىدَ التعلةًه ذلةىزًا إضةافًًا وٍةى     وتنًف الباحجُ إىل تصيًف )فىشٍ  ةدوٍ  ملعةايري   
 

، معػايير لجودتيػاقػويـ والختبػارات معايير مرتبط  بالتقويـ التربوي، أل اليب التالمحور السابع : 
ي تتكػػوف فييػػا المنظومػػ  ، التػػصػػر الجػػودة يػػث يتطمػػب رفػػع كفػػاءة جػػودة التعمػػيـ ت  ػػيف أداء عنا

والبػػرامج التعميميػػ  وطػػرؽ تدري ػػيا،  ،والمعمػػـ ،بصػػف  أ ا ػػي  عمػػى الطالػػبوالمشػػتمم   ،التطبيقيػػ 
دارة المؤ    التعميمي و   يـ كؿ العناصر.و كؿ ذلؾ ي تاج بالطبع إلى معايير لتقي ،تمويؿ وا 

وتظير عناصر الجودة في عممي  التقييـ في درج  الموضوع والت اؽ، ودرجػ  الموثوقيػ  
  الراجعػػػ  والشػػػموؿ، وعػػػدـ التركيػػػز عمػػػى قػػػدرات ال فػػػظ فقػػػط، وتت ػػػـ با ػػػتمراري  التقػػػويـ والتغذيػػػ

 .(88: 2004 الفتووي، وشمولي  جوانب التقويـ
 ( ما يمي: 299 : 2006ذكرىا الخطيب والخطيب )ومن معايير التقويم التربوي كما 

 .اعتماد نظاـ التقويـ التكويني أو البنائي الم تمر بدًل مف التقويـ الختامي النيائي 

  اعتمػاد نظػاـ التقػػويـ الػذي يرتكػز عمػػى معػايير اإلتقػاف بػػدًل مػف التقػويـ الػػذي يعتمػد عمػػى
 ًا لممن نى العتدالي.م تويات معياري  مقنن  التي تقـو بتق يـ الطوب وفق

  اعتمػػػاد التقػػػويـ الشػػػمولي الػػػذي يغطػػػي جميػػػع جوانػػػب وأبعػػػاد شخصػػػي  الطالػػػب بػػػدًل مػػػف
 التقويـ الجزئي المقصور عمى المعارؼ النظري .

 والػػذي ىػػو أكثػػر صػػدقًا ودقػػ  وموضػػوعي  لم كػػـ  ،مػػاد التقػػويـ عمػػى الم ػػتو  المدر ػػياعت
، الػػػذي يعتمػػػد م ػػػتويات الم ػػػتو  الػػػوطنيتمػػػاد التقػػػويـ عمػػػى عمػػػى الطالػػػب، بػػػدًل مػػػف اع
 معياري  لم كـ عمى الطالب.

  بػػػدًل مػػػف التقػػػويـ المعتمػػػد عمػػػى المعرفػػػ   ،يـ المعتمػػػد عمػػػى األداء والممار ػػػ اعتمػػػاد التقػػػو
 النظري  فقط.

مف أىـ المعايير التػي تميػز الجػودة فػي عمميػ  التقػويـ التربػوي ىػي أف  :ل الباحثة أنوتر 
يكػػػوف شػػػامًو لكافػػػ  جوانػػػب العمميػػػ  التربويػػػ  وىػػػي األىػػػداؼ التربويػػػ  والمنيػػػاج والطالػػػب والمعمػػػـ 

 واإلدارة المدر ي  والخدمات التعميمي  والت ييوت المدر ي  ، وتقويـ عممي  التقويـ نف يا. 

المرتبطػ  بالطالػب  -تر  البا ث  أنو مف خوؿ ىذه المعايير ،ال ابؽ ومف خوؿ العرض
يتعػرؼ  -والمعمـ والمنياج واإلدارة والتقويـ واإلمكانػات الماديػ  والعوقػات بػيف المدر ػ  والمجتمػع 

كؿ فرد في المؤ    التعميمي  عمى الدور المطمػوب منػو في ػعى جاىػدًا فػي إتقػاف عممػو وت  ػينو 
المطموب، لضماف الوصوؿ إلى ت قيؽ أىداؼ العممي  التعميمي  عمى الن و الذي  وتطويره بالشكؿ

د العػػامميف فػػي المؤ  ػػ  ر ػػمت مػػف أجمػػو، مػػع مراعػػاة ضػػرورة التعػػاوف الم ػػتمر مػػف جميػػع األفػػرا
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لموصػػػوؿ إلػػػى الجػػػودة فػػػي التعمػػػيـ، وبالتػػػالي ت قيػػػؽ الرضػػػا المطمػػػوب وضػػػماف التقػػػدـ   التعميميػػػ 
 و صوؿ التميز والجودة التي  ث عمييا ديننا اإل ومي ال نيؼ. والتطور بشكؿ م تمر،

 فوائد تبني فمسفة الجودة في التعميم :

، ويعػد المنيػؿ ولي  إعداد المػوارد البشػري ئى م إف نظاـ التعميـ في جميع دوؿ العالـ يتول
ف بػػاب الػػذي تنيػػؿ منػػو جميػػع الميػػف. وعنػػدما تكػػوف الجػػودة  اجػػ  مم ػػ  لممؤ  ػػات اإلنتاجيػػ  فمػػ

أولى أف تبدأ مف المؤ  ات التعميميػ  ألف مخرجػات المؤ  ػ  التعميميػ  الجيػدة  ػتكوف بالضػرورة 
مج الجػػودة فييػػػا مػػدخوت جيػػدة فػػي نظػػـ المؤ  ػػات اإلنتاجيػػ  األخػػر  و ت ػػيـ فػػي ت  ػػيف بػػرا

عػػ  ، و لتبنػػي فم ػػف  الجػػودة فػػي التعمػػيـ الكثيػػر مػػف الفوائػػد التػػي ت ػػتمزميا طبيبصػػورة نيػػر مباشػػرة
-115: 2009 ،: عطيػ ومػف ىػذه الفوائدده مػف تغيػرات عمػى جميػع األصػعدة، العصر وما يشػي

117) 

ت  ػػيف نوعيػػ  الخػػدمات التعميميػػ  المقدمػػ  لمطمبػػ  با ػػتمرار ممػػا يزيػػد مػػف دافعيػػتيـ ن ػػو  .1
 التعمـ والكت اب المعرفي والمياري الذي يمزميـ في  ياتيـ الخاص  والعام .

 العامميف في المدر  . رفع م تو  األداء عند .2

تخفيض تكمف  الخدم  التعميمي  مف خػوؿ تطبيػؽ معػايير الجػودة فػي اإلنفػاؽ والعمميػات  .3
 وطريق  تقديـ الخدم  وا تخداـ المواد والتجييزات عمى أفضؿ وجو.

 ت  يف طرائؽ التدريس وتطويرىا بما ي تجيب لم تجدات المناىج واتجاىاتيا ال ديث . .4

 ؤ    التعميمي  وبقائيا وعدـ اندثارىا.ضماف ا تمراري  الم .5

 توفير القدرة عمى اإلبداع لد  جميع العامميف في المؤ   . .6

 ، أو منع  دوثيا في العممي  التعميمي .قميؿ األخطاءت .7

 ت قيؽ إنتاجي  عالي . .8

 تؤدي إلى إزال  الممار ات والميمات نير الفعال  في النظاـ المدر ي. .9

 طوير الم تمر والم افظ  عميو.تؤدي إلى خمؽ بيئ  تدعـ الت .10

 ت يـ في زيادة ن ب  ت قيؽ األىداؼ. .11
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 ت مخص الباحثة أىمية الجودة في التعميم في ما يمي:و 

   الرتقػػػاء بم ػػػتو  الطػػػوب فػػػي جميػػػع الجوانػػػب الج ػػػمي  والعقميػػػ  والجتماعيػػػ  والنف ػػػي
 والرو ي .

  المدر  ، والعمؿ بروح الفريؽ.توفير جو مف التفاىـ والتعاوف بيف جميع العامميف في 

 .  تمكيف إدارة المدر   مف التعامؿ مع المشكوت بالطرؽ العممي  الص ي 

 .الوفاء بمتطمبات أولياء األمور والمجتمع 

وىػػو  -وبنػػاًء عمػػى مػػا  ػػبؽ، تػػر  البا ثػػ  أف الجػػودة فػػي التعمػػيـ ميمػػ  لكػػؿ مػػف الطالػػب 
الُمْخػػػَرج الُمجَمػػػع مػػػف عػػػدد كبيػػػر مػػػف المػػػدخوت أىػػػـ مكونػػػات العمميػػػ  التعميميػػػ  التعمميػػػ  كونػػػو 

 المعمـ والمنياج الدرا ي والبيئ  الدرا ي  والمجتمع الم مي.و  والعمميات 

 مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التربوية :

الرئي ػ   أصبح موضوع الجودة م ط اىتماـ الكثير مف دوؿ العػالـ باعتبػاره أ ػد الجوانػب
 تػػػى أصػػػبح شػػػعارًا يرفعػػػو الجميػػػع لمواجيػػػ  تػػػدني المخرجػػػات التربويػػػ   ،لنمػػػوذج اإلدارة العصػػػري 

 .والتعميمي 

 :الرئي   لمجودة عمى الن و التالي( أف مرا ؿ التطبيؽ 2013 ،ير   عميمات
 القتناع وتبني اإلدارة لفم ف  الجودة. :المرحمة األولى 

 التفصػػػيمي  لمتنفيػػػذ وت ديػػػد ، وفييػػػا يػػػتـ وضػػػع الخطػػػط مر مػػػ  التخطػػػيط :المرحمـــة الثانيـــة
 الييكؿ الدائـ والموارد الوزم  لتطبيؽ النظاـ.

 لذيف  يعيد إلييـ بعممي  التنفيذ، ويتـ فييا اختيار األفراد امر م  التنفيذ :المرحمة الثالثة ،
 ويتـ تدريبيـ عمى أ دث الو ائؿ المتعمق  بالجودة.

 ػػاؤلت اليامػػ  والتػػي يمكػػف فػػي ضػػوء ، وتبػػدأ بػػبعض التمر مػػ  التقػػويـ :رابعــةالمرحمــة ال 
 اإلجاب  عمييا تييئ  األرضي  المنا ب  لمبدء في تطبيؽ الجودة.

 لتي تـ ، يتـ ا تثمار الخبرات والنجا ات امر م  تبادؿ ونشر الخبرات :المرحمة الخامسة
 ت قيقيا مف تطبيؽ الجودة.
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 جودة المناىج الدراسية :

عمى عدة أركاف أىميا المنيج لػذا يجػب أف تتػوفر فيػو عػدة تقوـ العممي  التعميمي  العممي  
 صفات  تى يصبح ذو جودة منيا:

 .جودة الم تو  والطريق  واأل موب 

 .قدرتو عمى إبراز ثقاف  المجتمع 

  ارتباطو ببيئ  الطالب والعمؿ عمى بناء شخصيتو بما يزيد مف فاعمي  التعمـ وتنميػ  قدرتػو
 عمى  ؿ مشكوت مجتمعو.

كف مػػف الوصػػوؿ إلػػى المفيػػـو ال قيقػػي بضػػماف الجػػودة لممنيػػاج ل بػػد لنػػا مػػف و تػػى نػػتم
 العودة إلى المفيوـ العاـ لممنيج والذي يمثؿ نظاـ يتكوف مف مدخوت وعمميات ومخرجات.

أمػػا المػػدخوت فيػػي مجموعػػ  المػػوارد المختمفػػ  التػػي تػػدخؿ النظػػاـ قبػػؿ إجػػراء العمميػػات، 
القػوة الدافعػ  لمنظػاـ وتتكػوف مػف: األىػداؼ،  الطاق  الوزم  فيػيوظيفتيا األ ا ي  إعطاء النظاـ 

  اجات المتعمميف. ،خبرة المعمميف ، مات المجتمع ،األ س التربوي  ،المتعمموف، الو ائؿ

خوت إلػػػى دوالعمميػػػات ىػػػي مجموعػػػ  الفعاليػػػات واألنشػػػط ، التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى ت ويػػػؿ المػػػ
 .الوضع الذي يتنا ب مع أىداؼ النظاـ وناياتو

أمػػا المخرجػػات فيػػي النتػػائج التػػي ن صػػؿ عمييػػا بعػػد القيػػاـ بالعمميػػات وتتمثػػؿ فػػي تغييػػر 
 .(344: 2013 ، طوف   زيادة ميارة الطوبت المتعمميف، اتجاىا

 الجودة في المناىج الدراسية الفمسطينية :
بد مف درا   الواقػع وتشخيصػو  لموصوؿ إلى منياج فم طيني فاعؿ ويتصؼ بالجودة فو

ضػػػوء معػػػاير م ػػػددة قابمػػػ  لمقيػػػاس، وليػػػذا فػػػ ف أ ػػػموب الجػػػودة الشػػػامم  يركػػػز عمػػػى المنػػػاىج  فػػػي
المدر ي  القائم  ويعمؿ عمى ت  ينيا مف نا ي  إداريػ  وفنيػ  أو تخطيطيػ  أو تنفيذيػ  أو تقويميػ  
وقد ينصب ىذا األ ػموب عمػى المنظومػات األدائيػ  لمعناصػر البشػري  فػي العمميػ  التعميميػ  أو قػد 

ف مناىجنػػػػا وأل  ؽ معػػػػايير الجػػػػودةينصػػػػب عمػػػػى كفايػػػػ  األجيػػػػزة أو األنظمػػػػ  ال ديثػػػػ  فػػػػي ت قيػػػػ
الفم ػػػطيني  ال اليػػػ  تعػػػاني الكثيػػػر مػػػف الصػػػعوبات، والمعوقػػػات فػػػي صػػػناعتيا وتنظيميػػػا وفعاليػػػ  

  لذا يجب أف تػتـ صػناع  المنػاىج الفم ػطيني  ب يػث ا وم تو  فيميا ونيرىا مف األمورمفاىيمي
لقتصػػػػػػػادي  مػػػػػػ  لمواقػػػػػػػع الفم ػػػػػػطيني وخصػػػػػػػائص المتعممػػػػػػيف والظػػػػػػػروؼ ال يا ػػػػػػي  واتكػػػػػػوف موئ

، ولكي تكوف مناىجنا الفم طيني  موئم  لطوبنا يجب األخذ بعػيف العتبػار والجتماعي  والثقافي 
 (153- 20: 2008 عفان  والمولو،  النقاط التالي :
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 ا الموضوعي المنظـ بعيدًا عػف صناع  مناىجنا ب  اليب عممي  جادة، أي تخطيطيا وتطويرى
 الفردي  والمصم   والف اد.

  توفػػي األخطػػاء ونقػػاط الضػػعؼ المو ظػػ  عمػػى مناىجنػػا، ومتابعػػ  تمػػؾ األخطػػاء مػػف  ػػيف
  خر لتعديميا وت  ينيا.

   ننائػو، أي  ػد ال اجػات المتنوعػ  لتربيػ صناع  مناىج فعال  فػي تغذيػ   اضػر المتعممػيف وا 
 أجيالنا.

 تدريجيًا لمم تقبؿ خوؿ درا تيا الجادة لم اضر وتشريعيا لمتوقعات الم تمم . توجيو مناىجنا 
وبنػػػاًء عمػػػى ذلػػػؾ، تػػػر  البا ثػػػ  ضػػػرورة عمػػػؿ نظػػػاـ شػػػامؿ لتقػػػويـ المنػػػاىج الفم ػػػطيني  
ومتابعتيا خاص  في ظؿ الكثير مف الت ديات التي تواجييا مناىجنا الفم طيني  وتقتضي ضرورة 

لتطوير مناىجنا الفم طيني ، وقد يكوف بعضػيا مػف داخػؿ المجتمػع، وبعضػيا األخذ بنظاـ الجودة 
 ا خر مف خارجو، وكميا ت د مف قدرة مناىجنا الفم طيني  عمى ت قيؽ أىدافيا.

الجػػودة لي ػػت م ػػئولي   جػػودة بشػػكؿ عػػاـ، تػػر  البا ثػػ  أفمػػف خػػوؿ العػػرض ال ػػابؽ لم
اعيػ  تفػرض عمػى كػؿ فػرد م ػئولي  ت  ػيف فردي  تمقى عمى عاتؽ فرد وا ػد بػؿ ىػي م ػئولي  جم

م ػاوًل الوصػوؿ إلػى الم ػتويات القيا ػي  والمعػايير ع م ػتواه إلػى أقصػى درجػ  ي ػتطيع أدائو ورف
وأنيػػػا  ػػػتؤدي فػػػي نيايػػػ  المطػػػاؼ إلػػػى ت قيػػػؽ األىػػػداؼ  ،اصػػػفات المطابقػػػ  لشػػػروط الجػػػودةوالمو 

ضػوئيا قػدرة الفػرد والجماعػ  عمػى  ب قصى درج  مػف الكفػاءة. فػالجودة و ػيم  ل نايػ ، يت ػدد فػي
وصػػدؽ  م  ػػوس بعػػد أف كانػػت  ممػػًا مجػػردًا.. شػػيءت ويػػؿ األىػػداؼ إلػػى واقػػع والطمو ػػات إلػػى 

َ َنا اْسَتَطْعُتمْ  چاهلل تعالى إذ يقوؿ:  ُقيا اَّللَّ   .چفَاتَّ
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 حركة المعايير العالميةثانيا : 

معظػػـ دوؿ العػػالـ، و ظيػػت المعػػايير  ظيػػت عمميػػات إصػػوح التعمػػيـ باىتمػػاـ كبيػػر فػػي 
 ا ػي  لم ػايرة بجانب كبير مف ىذا الىتماـ باعتبارىا ال بيؿ إلى جودة التعميـ، وأ ػد الركػائز األ

 وم اول  التكيؼ معيا. ،التغيرات العالمي 

ويػػػرتبط تػػػوفر المعػػػايير وا ػػػتخداميا بت قيػػػؽ الجػػػودة الشػػػامم  لمتعمػػػيـ مػػػف خػػػوؿ م ػػػاعدة 
ي  عمى التجديد والتطوير الم تمر المعتمد عمى أ س مشترك  لعممي  التقويـ التػي األنظم  التعميم

تعػػد الركيػػزة األ ا ػػي  فػػػي عمميػػات التطػػوير، كمػػػا أف المعػػايير ت ػػاعد عمػػػى التميػػز فػػي المتابعػػػ  
لموئمػ  لمعمػؿ التربػوي وت ػيـ فػي ت قيػؽ البيئػ  التعميميػ  ايـ لمبرامج والمشػروعات التربويػ ، والتقو 
، كمػػػا أنيػػػا ت ػػػيـ فػػػي دقػػػ  ت ديػػػد ال تياجػػػات التعميميػػػ  لجميػػػع جوانػػػب العمميػػػ  التعميميػػػ  ثمػػػرالم

تػػػدريب ويشػػػمؿ ذلػػػؾ  اجػػػات المعممػػػيف والمنػػػاىج الدرا ػػػي  والطػػػوب، ممػػػا ي قػػػؽ جػػػودة إعػػػداد و 
 ة مخرجات التعميـ.وكفاء ،المعمميف، وفاعمي  المناىج

ثػػ ، والم ػػتجدات التربويػػ  فػػي مجػػاؿ تعػػد  ركػػ  المعػػايير مػػف أبػػرز التوجيػػات ال ديكمػػا 
التقػػػويـ، فقػػػد انتشػػػرت كثقافػػػ  وفم ػػػف  بقػػػوة فػػػي ا ونػػػ  األخيػػػرة، و ظيػػػت بقبػػػوؿ وتفاعػػػؿ مػػػف قبػػػؿ 

 تى أصب ت  م  العصر، وخاص  في ربي  والتعميـ عمى م تو  العالـ المختصيف في مجاؿ الت
( نقػػًو عػػف 8: 2009 فقييػػي،ال  يطمػػؽ عميػػو م ػػمى "عقػػد المعػػايير" العقػػد ال ػػالي، الػػذي يكػػاد أف

 .(2004زيتوف  
ل يمكف ليا أف تكوف إل بتػوافر المعػايير فػي كافػ   مناىج ىذا العصر :وترل الباحثة أن

، قػادر عمػى مواجيػ  ت ػديات العصػر، وليػذا تنبيػت الم تويات، مف أجؿ بناء جيػؿ واعق المرا ؿ و 
 أولوياتيا. فوضعتيا في صدر ،ـ دوؿ العالـ إلى أىمي  المعاييرمعظ

 مفيوم المعايير:

 غة :ل  (1)

ار مػػػف َيػػػعْ وقػػػد ذكػػػر ابػػػف منظػػػور فػػػي ل ػػػاف العػػػرب: المِ المعػػػايير جمػػػع ومفردىػػػا ِمْعَيػػػار، 
 ابػف  ويتوما ُعير. قاؿ الميث: الِعَيار ما عػاَيْرت بػو المكاييػؿ ، تقػوؿ :عػاَيْرت بػو أي َ ػ :المكاييؿ

 .(542: 2003 ،ورمنظ

:  ويوجػػػػػد بعػػػػػض Standardsوفػػػػػي المغػػػػػ  اإلنجميزيػػػػػ  المقابػػػػػؿ لمصػػػػػطمح معػػػػػايير ىػػػػػو 
أ ػماء المصطم ات العربي  األخر  التي يكثر ا تخداميا مف جانػب العػامميف فػي المجػاؿ أو فػي 

لقيا ػػػػػػي ، المواصػػػػػػفات، والمعػػػػػػايير، والتقيي ػػػػػػات، : المواصػػػػػػفات اىيئػػػػػػات التقيػػػػػػيس القوميػػػػػػ  مثػػػػػػؿ



 
 

29

،  ينمػا ا ػتقر المغػ  العربيػ  فػي مصػر ىػذا الموقػؼوقد   ـ مجمع  .اً والمواصفات والمقاييس مع
:  معػػػػايير( كمقابػػػػؿ لممصػػػػطمح طم يف مت ػػػػاوييف فػػػػي ال ػػػػتخداـ ىمػػػػاالػػػػرأي عمػػػػى اختيػػػػار مصػػػػ

: "أوعيػػػ  المعمومػػػات التػػػي يػػػؼ التػػػالي لممعػػػايير، وقػػػد  ػػػدد المجمػػػع التعر "Standardاإلنجميػػػزي "
، وفػي الم تويات في المواد والمصنوعات  ب  الش ف لت ديدتصدرىا الييئات الوطني  والدولي  صا

 كثير مف أوعي  النشاط الفكري والثقافي ت ييًو لمتجارة وتبادؿ الخدمات والمعمومات.

 العربيػػػ  واألجنبيػػػ  تػػػدور كميػػػا  ػػػوؿ:والمعػػػاني المغويػػػ  لمصػػػطمح معػػػايير فػػػي القػػػواميس 
 .(22: 2010 ،ما "  ال ناوي ءشيكتماؿ أو كفاءة "النموذج الذي ي تذ  بو لقياس ا

 :ا  اصطالح  (2)

" آراء م صػػم  لكثيػػر مػػف األبعػػاد  :(279: 2003المعػػايير كمػػا عرفيػػا المقػػاني والجمػػؿ  
ال قيقيػػ   ، تعػػرؼ الصػػورةتربويػػ ، يمكػػف مػػف خػػوؿ تطبيقيػػاال ػػيكولوجي  والجتماعيػػ  والعمميػػ  وال

 الذي نقومو". أو الوصوؿ إلى أ كاـ عف الشئ ،لمموضوع المراد تقويمو

( فير  أف المعايير ىي " تمؾ العبػارات التػي يمكػف مػف خوليػا 115: 2004أما زيتوف  
ت ديػػػػد الم ػػػػتو  الموئػػػػـ والمرنػػػػوب مػػػػف إتقػػػػاف الم تػػػػو  والميػػػػارات و األداءات وفػػػػرص الػػػػتعمـ 

 ومعايير إعداد المدرس".

( المعيػػػار ب نػػػو  كػػػـ أو قاعػػػدة أو م ػػػتو  معػػػيف ن ػػػعى 158: 1995يعػػػرؼ ع ػػػاس  و 
لموصػػوؿ إليػػو عمػػى أنػػو نايػػ  يجػػب ت قيقيػػا بيػػدؼ قيػػاس الواقػػع فػػي ضػػوئو لمتعػػرؼ عمػػى مػػد  

 اقتراب ىذا الواقع مف الم تو  المطموب ومف ثـ تطويره. 

ت تشير إلى ال ػد ( عمى أنيا عبارا1994( وي مدي وآخروف  1981كما عرفيا بوبياـ  
، ويعتبػر ىػذا ال ػد ىػو أقػؿ الكفايػات الواجػب فايات المطموب ت قيقيا لغػرض معػيفاألدنى مف الك

، أو ىو أقػؿ الميػارات الواجػب توافرىػا لػد  كي يم ؽ بالم تو  الدرا ي األعمىتوافرىا لد  الفرد 
 الفرد لكي يؤدي وظيفتو في المجتمع بما يقوـ عمى ت  يف الوضع ال الي. 

: مػػا ( عرفػػا المعػػايير عمػػى أنيػػا2001ب  أضػػاؼ م مػػود أف جريػػب مػػارؾ و ػػندي جريػػو 
 2005 ، الوكيػػػؿ وم مػػػود  مػػػى أدائػػػو وعممػػػوينبغػػػي أف يعرفػػػو جميػػػع الطػػػوب ويكونػػػوا قػػػادريف ع

:305). 

ىي مجموع  البنود والشروط المتفػؽ عمييػا،  بؽ تر  البا ث  أف المعايير  وبناًء عمى ما
لمعمػػػػػـو والرياضػػػػػيات، والمعػػػػػايير القوميػػػػػ  لمتربيػػػػػ  العمميػػػػػ   TIMSS)وع  والمشػػػػػترك  بػػػػػيف مشػػػػػر 
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 NSES ومعػػػايير كنػػػدا، ومعػػػايير كاليفورنيػػػا، ومعػػػايير المجمػػػس األعمػػػى لمتعمػػػيـ فػػػي قطػػػر فػػػي ،)
 م تو  موضوعات عمـ األ ياء بكتب العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي.

 :لمعاييرمفاىيم مرتبطة با

 ومنيا: ،( بعض المفاىيـ المرتبط  بالمعايير308: 2005وم مود  لقد ذكر الوكيؿ    
 Domainsالمجاالت  .1

 وىي الفروع الرئي   أو الموضوعات الكبر  التي تتضمنيا المادة الدرا ي .

 Standardsالمستويات المعيارية )المعايير(  .2

 ،و المػػتعمـ مػػف معػػارؼ وميػػارات وقػػيـوىػػي عبػػارات عامػػ  تصػػؼ مػػا يجػػب أف يصػػؿ إليػػ
 نتيج  لدرا تو م تو  كؿ مجاؿ.

 Benchmarksالعالمات المرجعية  .3

وىػػي عبػػارات عامػػ  تصػػؼ مػػا يجػػب أف يصػػؿ إليػػو المػػتعمـ فػػي كػػؿ مكػػوف مػػف مكونػػات 
 المعيار، وتكوف صيانتيا أكثر ت ديدًا مف صيان  المعيار.

 Indicatorsالمؤشرات  .4

ؽ عومػػػات الطريػػػؽ، وىػػػي عبػػػارات تصػػػؼ اإلنجػػػاز  األداء( المتوقػػػع مػػػف المػػػتعمـ لت قيػػػ
وتتصؼ صيانتيا ب نيا أكثر ت ديدًا  ،صعوبتيا وفقًا لممر م  التعميمي وتتدرج في عمقيا وم تو  

 وأكثر إجرائي .

 Rubriesقواعد التقدير/مقاييس التقدير /مدرجات التقدير  .5

وتتكػػػػوف مػػػػف عػػػػدة  ،لمػػػػتعمـ فػػػػي ضػػػػوء المؤشػػػػرات الموضػػػػوع وىػػػػي قواعػػػػد لقيػػػػاس أداء ا
 ونالبًا ما ي تعمؿ أربع  م تويات. ،م تويات

وبػػالربط بػػيف ىػػذه المفػػاىيـ والدرا ػػ  ال اليػػ ، فػػ ف المجػػاؿ الػػذي  ػػمكتو ىػػذه الدرا ػػ  ىػػو 
فػي  أ ا ػييف بم كػيففقػد تمثمػت  الكبػر ( المعػاييرالم تويات المعياريػ   مجاؿ عمـ األ ياء، أما 

وقػد يف الجيػات العالميػ  الخمػس، ب ػت  معػايير عالميػ  مشػترك  بػ يف تمثمت العومات المرجعي  
ؼ اىػدأمصان  فػي شػكؿ  مجموع  مف المؤشرات ال موكي   مشترك انبثؽ مف كؿ عوم  مرجعي 

عبػر ، كمػا ا ػتخدمت البا ثػ  قواعػد التقػدير فػي أداة الت ميػؿ وىػي تُ وفقًا لممر مػ  التعميميػ    موكي
 ."نير متوفر"و "متوفر بدرج  قميم "و "متوفر بدرج  كبيرة"مف عف درج  التوافر التي تدرجت 
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 :تاريخية لحركة المعايير العالميةالنشأة ال

( بػ ف الم ػاولت األولػى كانػت 1996( وكذلؾ  ويؿ  1994يشير كؿ مف أدي وشاير  
فػػػي الخم ػػػينات مػػػف القػػػرف العشػػػريف عنػػػدما ظيػػػرت فكػػػرة الختبػػػارات المعياريػػػ  وذلػػػؾ مػػػف قبػػػؿ 

وبػدأت  .أو ربمػا إلػى اليجػرة فػي بعػض الػدوؿلمتقدميف إلى مين  مػا، األكاديمي  الميني  لختيار ا
تزدىػػػر ىػػػذه الفكػػػرة لختيػػػار المتقػػػدميف إلػػػى الجامعػػػ ، ثػػػـ انتقػػػؿ تطبيقيػػػا فػػػي الثانويػػػ  العامػػػ  فػػػي 

وفػػي ذلػػؾ الوقػػت ارتبطػػت فكػػرة المعػػايير بالقػػدرات والػػذكاء وبعػػض معػػايير األداء. وفػػي  بريطانيػػا،
ت ( بوضػع أوؿ مجموعػ  مػف التوصػياAPAاألمريكي  لعمـ النفس   ـ قامت المؤ   1954عاـ 

ـ اشػػتركت كػػؿ مػػف المؤ  ػػ  األمريكيػػ  لعمػػـ 1955وفػػي عػػاـ  ،والمعػػايير  ػػوؿ بنػػاء الختبػػارات
 النفس والمركز القومي لمقياس بصيان  معايير الختبارات النف ي  والتربوي .

إلػى إعػادة صػيان   –لمتقدمػ  ا ف وخاصػ  ا –ولقد ارتبطت فكرة المعايير ب اجػ  الػدوؿ 
معاف النظػر فػي كػوف المدر ػ  مؤ  ػ  تربويػ  منتجػ  أـ ل. ولقػد بػدأت فكػرة  مناىجيا المدر ي  وا 

انتقمت إلى إنجمترا فػي ، ثـ الياباف، الصيف، إ رائيؿ، اليند ،ان  المناىج في الت اد ال وفيتيصي
 ـ1984عػػاـ   ػػوؿ المعػػايير التربويػػ  فػػي ثػػـ وضػػعت أمريكػػا البػػذور الفكريػػ  األولػػى ،ال ػػبعينات

 .(29: 2010 ، ال عيد وعبد ال ميد

ـ( والػػذي كشػػؼ عػػف الضػػعؼ الػػذي 1983وذلػػؾ عقػػب نشػػر تقريػػر أمػػ  فػػي خطػػر عػػاـ  
 أصاب القاعدة التعميمي  في المجتمع األمريكي.

 أنواع المستويات المعيارية:

 الم تويات المعياري  كالتالي:( أنواع  262: 2005 المغربي وعبد الجواد  ذكر كؿ مف
 (Content Standardمعايير المحتول )  .1

، فيا الطوب وي تطيعوا القياـ بياوتعني وصؼ المعمومات والميارات التي ينبغي أف يعر 
وعػػادة مػػا تتضػػمف األفكػػار والمفػػاىيـ والقضػػايا والمعػػارؼ األ ا ػػي  وطػػرؽ التفكيػػر والعمػػؿ التػػي 

 لذي يتعممو الطوب والمتوقع  منيـ. تتصؿ بنظاـ المجاؿ المعرفي ا

 (Performance Standardمعايير األدا  )  .2

اريػػ  وىػػي م ػػتويات معياريػػ  تصػػؼ أداء المػػتعمـ لمػػا تعممػػو مػػف خػػوؿ الم ػػتويات المعي
 Indicators، وعنػػد وضػػع م ػػتويات معياريػػ  لػػألداء ل بػػد مػػف وضػػع مؤشػػرات لػػألداء لمم تػػو 

 ن و ت قيؽ األىداؼ. يث تقدـ أدل   وؿ مد  التقدـ 
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 ( Opportunity to Learn Standardsمعايير فرص التعميم ) .3

، وتصػػؼ إلػػى أي فػػي إتا ػػ  فػػرص مت ػػاوي  فػػي التعمػػيـوىػػذه الم ػػتويات معياريػػ  ت ػػاعد 
مد  تتوافر البػرامج والمصػادر بالمػدارس والمؤ  ػات التعميميػ  مػف أجػؿ ت قيػؽ معػايير الم تػو  

 ل يمكف ألي نوع مف الم تويات المعياري  أف يتواجد بمفرده.واألداء. وفي كؿ األ واؿ 
 خصائص المستويات المعيارية :

: يجػػػب أف تتصػػػؼ بمػػػا يمػػػي ، تػػػى تت قػػػؽ ال ػػػتفادة القصػػػو  مػػػف الم ػػػتويات المعياريػػػ 
 (264: 2005 المغربي وعبد الجواد،

 دقيق  و واض   تعكس توقعات كبيرة وىذا يتطمب مراجع  م تمرة. .1

 تتناوؿ الجوانب المختمف  لمعممي  التعميمي  ولي ت كثيرة العدد.شامم   .2

 مكتوب  بمغ  ب يط  ولي ت فني   تى يتـ ا تيعابيا  ريعًا. .3

مرتبط  باألداء ويمكف قيا يا  تى يمكػف مقارنػ  المخرجػات الخاصػ  بػالتعميـ بالمعػايير  .4
 التقني .

تمػػػع فػػػي مر مػػػ  اإلعػػػداد ت قػػػؽ مبػػػدأ المشػػػارك  مػػػف خػػػوؿ اشػػػتراؾ الم ػػػتفيديف فػػػي المج .5
 وتقويـ النتائج.

أكثػػػػػر مػػػػػػف موضػػػػػوعي   يػػػػػث تركػػػػػػز عمػػػػػى األمػػػػػور الميمػػػػػػ  فػػػػػي المنظومػػػػػ  التعميميػػػػػػ   .6
 التفصيوت.

أخوقيػػػػ  أي ت ػػػػتند إلػػػػى الجانػػػػب األخوقػػػػي وتخػػػػدـ القػػػػوانيف ال ػػػػائدة وتراعػػػػي عػػػػادات  .7
 المجتمع.

 مجتمعي  تعكس ظروؼ المجتمع وقضاياه. .8

 قابم  لمتعديؿ. ،ا لفترات زمني  ممتدةيمكف تطبيقيم تمرة ومتطورة  .9

 وطني   يث تخدـ أىداؼ الوطف وقضاياه وتضع مصم تو العميا في المقدم . .10

ــووتــرل  ــة أن أصػػبح باإلمكػػاف تطػػوير بيػػذه الخصػػائص المعػػايير اتصػػفت إذا مػػا  :الباحث
موضػػػوعي  لقيػػػاس  وت  ػػػيف التعمػػػيـ، وتوجيػػػو العمػػػؿ التربػػػوي فػػػي كافػػػ  مجالتػػػو، وتػػػوفير م كػػػات

 .مثالي  لطمو اتناالنجاح في م يرة التعميـ، ومواجي  ت ديات الم تقبؿ، ور ـ توقعات 

  



 
 

33

 أىمية المعايير في العممية التربوية :

 ، لػيس فقػػطف المعػايير تعنػي عقػدًا اجتماعيػاً إف  ركػ  المعػايير فػي العػالـ ا ػتقرت عمػػى أ
، الطػػوب مػػف جيػػ  وال ػػمطات التربويػػ بػػيف ا بػػاء و ، بػػؿ أيضػػًا بػػيف المعممػػيف وال ػػمطات التربويػػ 

تماعي جديد في المجتمع والمعمميف مف جي  ثاني . وبعبارة أخر  ف ف المعايير ىي بمثاب  عقد اج
وفػػي ىػػذا الصػػدد  .التوقعػػات المتفػػؽ عمييػػا اجتماعًيػػا،  ػػوؿ متطمبػػات التعمػػيـ وت كيػػد بصػػف  عامػػ 

 ( كما يمي :24-23: 2006ي وآخروف  تمعب المعايير أىمي  خاص   ددىا البيوو 

 وضع م تويات معياري  متوقع  ومرنوب  ، ومتفؽ عمييا لألداء التربوي في كؿ جوانبو. .1

 تقديـ لغ  مشترك  وىدؼ مشترؾ لمتابع  وت جيؿ ت صيؿ الطوب المعمميف. .2

 إظيار قدرة الطوب المعمميف عمى ت قيؽ العديد مف النواتج الم ددة م بقًا. .3

الكثيػػر مػػف المعمومػػات التشخيصػػي  لمراجعػػ  وتقػػديـ البرنػػامج التدري ػػي ألعضػػاء وجػػود  .4
 ىيئ  التدريس.

لتخطػيط لمػتعمـ وا ،الم ػتويات ال اليػ  لت صػيؿ الطػوبتمكيف ىيئ  التدريس مف ت ديػد  .5
 الم تقبمي.

ودورىػػػػـ ، إعػػػػادة الت كيػػػػد عمػػػػى أىميػػػػ  إطػػػػوؽ المعممػػػػيف لأل كػػػػاـ عنػػػػد تقيػػػػيـ الطػػػػوب .6
 كمتخصصيف.

 يار قدرة المعمميف عمى عقد مقارن  لم تويات الطوب.إظ .7

 تدعيـ إيجابي  المعمميف ن و أ اليب التعمـ المطورة وخرائط التقدـ الرأ ي . .8

 الت كيد عمى النوا ي اإليجابي  إلنجازات الطوب. .9

 تشجيع المعمميف عمى ا تخداـ الم تو  والعمميات بنطاؽ أو ع. .10

 ر  .توفير  بؿ م ا بي  المجتمع لممد .11

طار عمميـ المشترؾ، وتذوقيـ لمعمؿ التربوي داخؿ المدر  . .12  تنمي  لغ  أولياء األمور وا 

 ، والعتراؼ بذلؾ كمؤشر لتقدميـ.ب عمى تغذي  راجع  وفرص لمتخطيط صوؿ الطو .13

ــة أن ــرل الباحث المعػػايير ميمػػ  لكافػػ  الفئػػات مػػف مػػؤلفي الكتػػب والمعممػػيف والطػػوب  :وت
والمجتمع الم مي، وتضع توقعات واض   لت صيؿ الطالػب، وت ػاعد عمػى توجيػو الجيػود لقيػاس 

 .الطالب وتطوير مناىج أكثر فعالي ت صيؿ 
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 مفيوم تحميل المحتول:

ي ػػػػتخدمو البػػػػا ثوف فػػػػي يمكػػػػف اعتبػػػػار ت ميػػػػؿ الم تػػػػو  أ ػػػػموبًا أو أداة لمب ػػػػث العممػػػػي 
مجػػالت ب ثيػػ  متنوعػػ   يػػث يعتمػػد بشػػكؿ أ ا ػػي عمػػى ت ويػػؿ المعمومػػات المكتوبػػ  إلػػى أرقػػاـ 

 تصؼ الظاىرة التي تتـ درا تيا.

ويعػرؼ بير ػموف ت ميػؿ الم تػو  ب نػػو : "تقنيػ  ب ػث يػتـ تطبيقيػػا مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػػى 
 .(61: 2014 ال ربي،  ادؼ ومنظـ لم تو  أ موب التصاؿ"وصؼ كمي ى

( ب نػػو:  " أ ػػموب عممػػي إ صػػائي ييػػدؼ عمػػى ت ويػػؿ 72: 2004بينمػػا يعرفػػو طعيمػػ   
المواد المكتوب  إلى بيانات عددي  كمي  قابم  لمقياس،  يث ي تقصي البا ث ىذه المواد، وي مميػا 
ؿ ويبني عمييا أ كامًا عممي  مترابط . ويػتـ ت ميػؿ الم تػو  مػف خػوؿ أدوات تعػرؼ بػ دوات ت ميػ

الم تػػو ، وىػػي تختمػػؼ مػػف  يػػث فئػػات الت ميػػؿ، وو ػػدات الت ميػػؿ، وي ػػتخدـ فػػي تقػػويـ الكتػػب 
 والمناىج الدرا ي  وال كـ عمى جودتيا ".

ــة ــل الباحث لتعريػػؼ بير ػػموف ألنػػو يؤكػػد عمػػى أف ت ميػػؿ الم تػػو  ل يجػػر  بغػػرض  وتمي
نمػػػا يتعػػػداه لم اولػػػ  ت قػػػؽ ىػػػدؼ معػػػي ف كمػػػا أنػػػو لػػػـ ي ػػػدد ال صػػػر الكمػػػي لو ػػػدة الت ميػػػؿ فقػػػط وا 

 ف يطبقو عمى أي مادة اتصاؿ مكتوب  أو مصورة.أؿ دوف نيره ولكف يمكف لمبا ث أ موب اتصا
 أىمية تحميل محتول الكتب المدرسية:

( أف عمميػػ  ت ميػػؿ الكتػػاب المدر ػػي عمميػػ  ضػػروري  تممييػػا ثوثػػ  2008يػػر  الد ػػوقي  
اعتبػارات، أوليػػا : أف ت ميػػؿ الكتػاب المدر ػػي و ػػيم  تعرفنػػا بجػودة الكتػػاب المدر ػػي وصػػو يتو، 
والعتبػػار الثػػاني: أننػػا نعػػيش فػػي عصػػر متغيػػر، وىػػذا التغيػػر والتقػػدـ يقتضػػياف إعػػادة النظػػر فػػي 

ب الدرا ي ، والعتبار الثالث: أف عممي  ت ليؼ الكتب المدر ي  لي ت باألمر ال يؿ، م تو  الكت
فيي عممي  معقدة يراعى فييا معايير وعوامؿ كثيرة متداخمػ  متفاعمػ ، والعمػؿ البشػري بطبيعتػو ل 
بػػد أف يعتريػػو الػػنقص والخمػػؿ، فػػو بػػد مػػف ت ميػػؿ ىػػذه الكتػػب ومراجعتيػػا، ومو ظػػ  الخمػػؿ فييػػا  

 .(21: 2013 نور، النقصل د  وذلؾ

أىميػػ  ت ميػػؿ م تػػو  الكتػػب المدر ػػي  تكمػػف فػػي ال كػػـ عمػػى م تػػو   :وتــرل الباحثــة أن
المنػػاىج الدرا ػػي ، فمػػف خولػػػو ي ػػتطيع الم مػػؿ تقػػػديـ صػػورة واضػػ   عػػػف مػػد  فعاليػػ  المنػػػاىج 

ممػػػف والكتػػػب المدر ػػػي  وجوانػػػب القػػػوة والضػػػعؼ فػػػي الكتػػػاب ووضػػػعيا بػػػيف يػػػدي صػػػانعي القػػػرار 
يؤثروف في العممي  التعميمي ، كما ي يـ ت ميؿ الكتب المدر ي  في تطوير وت  يف م تو  الكتب 

 مف خوؿ التعديؿ وال ذؼ أو اإلضاف  وت  يف عممي  التدريس.
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 طرق تحميل المحتول:

"ىنػػاؾ طريقتػػاف لت ميػػؿ الم تػػو  تعتبػػراف األكثػػر شػػيوعًا فػػي ال ػػتخداـ، عممػػًا بػػ ف لكػػؿ 
 طريقتو الخاص  في ت ميؿ م تواه تتنا ب مع طبيعتو: موضوع درا ي

 تقػػـو عمػػى تجميػػع العناصػػر المتماثمػػ  فػػي المػػادة الدرا ػػي  فػػي مجموعػػ  الطريقــة األولــى :
وا ػػػػدة با ػػػػتخداـ الكممػػػػات المفتا يػػػػ  و صػػػػرىا وجػػػػدولتيا فػػػػي فئػػػػات وم ػػػػتويات مثػػػػؿ: 

 خ.مجموع  ال قائؽ والمفاىيـ، ومجموع  القواعد والقوانيف ....إل

 تقوـ عمى تق يـ المادة الدرا ي  عمى موضػوعات رئي ػ ، ثػـ تجزئػ  ىػذه الطريقة الثانية :
الموضػػوعات إلػػى موضػػوعات فرعيػػ . وقػػد يمجػػ  البا ػػث إلػػى ت ديػػد األفكػػار الرئي ػػ  فػػي 

 .(22: 2013الو دة، واألفكار الفرعي  التي تنتمي ليا"  نور، 

ؿ الم تػو  باعتبػار فئػات الت ميػؿ ىػي قائمػػ  وقػد ا ػتخدمت البا ثػ  الطريقػ  الثانيػ  لت ميػ
معايير م تو  موضوعات عمـ األ ياء، والتي  يتـ ت ميؿ كتب عموـ مر م  التعميـ األ ا ي في 

 ضوئيا.

وقد تـ اختيار الدرس كو دة ت ميػؿ كتػب العمػوـ فػي ىػذه الدرا ػ  نظػرًا لموءمتيػا لطبيعػ  
 الدرس . الدرا   ال الي ،  يث أف الفكرة تتضح مف خوؿ

 حركة المعايير العالمية لمنياج العموم :

ت عى جميػع دوؿ العػالـ، المتقدمػ  منيػا والناميػ ، إلػى تطػوير منػاىج التعمػيـ فييػا بصػورة 
ا ػػػػات التعمػػػػيـ م ػػػػتمرة،  يػػػػث تػػػػ تي منػػػػاىج العمػػػػـو فػػػػي مقدمػػػػ  اىتمامػػػػات المعنيػػػػيف بوضػػػػع  ي

عائػػػػد إلػػػػى األىميػػػػ  المتزايػػػػدة لمعمػػػػـو وت  ػػػػيف م ػػػػتو  مخرجاتيػػػػا، وذلػػػػؾ  ،والتخطػػػػيط، لتطويرىػػػػا
، وتنػػامي اإلنتػػاج الفكػػري ز بت ػػارع عجمػػ  المعرفػػ  اإلن ػػاني الطبيعيػػ  فػػي ىػػذا العصػػر، الػػذي يمتػػا

ح والعممي لمبشػري ، وا ػتجاب  لم اجػ  المم ػ  إلػى تطػوير تعمػيـ العمػـو قامػت عػدة  ركػات إلصػو
 (.2009تعميـ العمـو  الفقييي،

(، (TIMSSلدرا   بيف خمػس معػايير عالميػ  ىػي معػايير تػيمسوقد تـ الجمع في ىذه ا
(، ومعايير ولي  كندا، ومعايير ولي  كاليفورنيا، ومعايير NSESوالمعايير القومي  لمتربي  العممي  

المجمػػس األعمػػى لمتعمػػيـ فػػي قطػػر. وكػػؿ مػػف ىػػذه المعػػايير تمثػػؿ تجربػػ  عمميػػ  رائػػدة جعمتيػػا تت ػػـ 
ولي ، ولعػػؿ الجمػػع بينيػػا ُيضػػِؼ عمييػػا مزيػػدًا مػػف األىميػػ  والشػػموؿ، بالوضػػوح والموضػػوعي  والشػػم

 ويصبغيا بصبغ  أكثر معياري .
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 أوال  : معايير تيمس

 (TIMSSنبذة تاريخية عن دراسة التوجيات الدولية لمرياضيات والعموم )

 ( ىي اختصار ؿ :TIMSSكمم   
(Trends of the International Mathematics & Science Studies)  

وتعنػػي درا ػػػ  التوجيػػػات الدوليػػ  لمرياضػػػيات والعمػػػـو وتيػػػتـ بتقيػػيـ ت صػػػيؿ الطػػػوب فػػػي 
 الرياضيات والعمـو في الصؼ الرابع والثامف. 

يػػ  وىػػي درا ػػ  عالميػػ  تيػػدؼ إلػػى التركيػػز عمػػى ال يا ػػات والػػنظـ التعميميػػ  ودرا ػػ  فعال
وتقيػػػػيـ الت صػػػػيؿ وتػػػػوفير المعمومػػػػات  والتطبيػػػػؽ العممػػػػي ليػػػػا ،المنػػػػاىج المطبقػػػػ  وطػػػػرؽ تدري ػػػػيا

وتػػتـ ىػػذه الدرا ػػ  ت ػػت إشػػراؼ المنظمػػ  الدوليػػ  لتقيػػيـ  ،ف تعمػػيـ وتعمػػـ العمػػـو والرياضػػياتلت  ػػي
 IEA )(International  Association  for Educational Achievement )الت صػػيؿ التربػػوي  

نوات فػػي مػػادتي الرياضػػيات أربػػع  ػػ( كػػؿ TIMSSويػػتـ تنفيػػذ درا ػػ    ،ومقرىػػا أم ػػترداـ بيولنػػدا
 (Mullis & others,2009:p2 .والعموـ

ـ وىػػػي الدرا ػػػ  التػػػي 1964ويعػػود تػػػاريخ إجػػػراء أوؿ درا ػػػ  دوليػػػ  فػػػي مػػػادة الرياضػػػيات 
 ػػت مػػواد أخػػر  فػػي كمػػا تػػـ تقػػويـ أداء الطػػوب فػػي مػػادة العمػػوـ ضػػمف (، FIMSُعرفػػت با ػػـ  

والعموـ م ؿ اىتماـ وتركيز الب ػوث التربويػ  . وظمت كؿ مف الرياضيات ـ1971-1970عامي 
ـ عمػػى التػػوالي وفػػي العػػاـ  1984-1983ـ  و 1982-1980الكبػػر  التػػي نفػػذت فػػي األعػػواـ 

 دول . 24( بمشارك  SISSـ قدمت الدرا ات العالمي  الثاني  لمعموـ   1983-1984

التربػػوي القيػػاـ ـ قػػرر الجتمػػاع العػػاـ لمجمعيػػ  الدوليػػ  لتقيػػيـ الت صػػيؿ 1990وفػػي عػػاـ 
بتقويـ أداء الطوب في مػادتي الرياضػيات والعمػوـ معػًا عمػى ن ػو دوري كػؿ أربػع  ػنوات. وشػكؿ 
ذلػػؾ القػػرار بدايػػ  الدرا ػػات الدوليػػ  المو ػػع  لقيػػاس اتجاىػػات أداء الطػػوب ، ليبػػدأ إجػػراء الدرا ػػ  

ألوؿ مػػرة فػػي عػػاـ  ( والتػػي تػػـ تنفيػػذىاTIMSSالدوليػػ  فػػي الرياضػػيات والعمػػـو المعروفػػ  با ػػـ  
ـ ثـ في 2003ثـ في عاـ  ـ ،1990ـ. وتكرر إجراؤىا بعد ذلؾ كؿ أربع  نوات في عاـ 1995
 .(31: 2012 ، مو ى ـ2011خر م ابق  في أبريؿ ـ وأقيمت آ2007عاـ 

 ( :TIMSSإدارة دراسة التوجيات الدولية لمرياضيات والعموم )

بوا ػػػػط  المنظمػػػػ   TIMSS) ت والعمػػػػـو تػػػػتـ إدارة درا ػػػػ  التوجيػػػػات الدوليػػػػ  لمرياضػػػػيا
( الموجػػودة فػػي كميػػ  بو ػػطف ويشػػرؼ عمػػى الدرا ػػ  عػػدد IEAالدوليػػ  لتقػػويـ الت صػػيؿ التربػػوي  
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درا ػػ  وتنفيػػذىا كبيػػر مػػف المراكػػز والمنظمػػات وتخػػتص كػػًو منيػػا بػػدور معػػيف بػػدءًا مػػف إعػػداد ال
 .وا تخراج نتائجيا

( مد  TIMSSوالجيات المشرف  عمى درا    وت تنتج البا ث  مف كبر عدد المنظمات 
كمػػا تبػػرز  ،لعمػػـو موجيػػ  لمقػػرارات القتصػػادي الىتمػػاـ العػػالمي بمػػادة العمػػوـ  يػػث تعتبػػر مػػادة ا

 أىمي  مادة العموـ في بناء الفكر وتقدـ الشعوب فكريًا وعقميًا لتخريج جيؿ مف العمماء.
 ( :TIMSSيات والعموم )معايير اإلنجاز في دراسة التوجيات الدولية لمرياض

( TIMSSنظرًا لوجود تبايف بيف الدوؿ ف ف درا   التوجيات الدولي  لمرياضيات والعموـ  
 (24: 2011 ،:  الفييديثوث  معايير متدرج  لةنجاز ىي  ددت

 Noble prizes set pracading ما يشبو جوائز نوبل المعدة مسبقا   .1

( يعطي صورة  قيقي  عػف طبيعػ  TIMSSمشروع  يبيف ىذا المعيار أنو بالرنـ مف أف 
الوضع الراىف لكؿ دول  مشارك  فيو، إل أنو في الوقت ذاتو ينمػي روح الفكػر والمناف ػ  بػيف ىػذه 

 الدوؿ.
 Ideal Normالنموذج المثالي :  .2

ىذا المعيار ي دد ال الػ  المثمػى التػي ينبغػي أف يكػوف عمييػا أي نظػاـ تعميمػي ومػا يجػب 
( مف إنجاز ليكونوا عمى القػدر TIMSSالتوميذ في أي دول  مشارك  في مشروع  أف يصؿ إليو 

 نف و مف التقدـ بيف مختمؼ الدوؿ المشارك .
 Minimum Normالحد األدنى  .3

تطيع ىػػذا المعيػػار ي ػػدد أقػػؿ م ػػتو  إنجػػاز يمكػػف أف ي ػػمح بػػو لمػػدوؿ المشػػارك   تػػى ت ػػ
إليػو ىػػو نقطػػ  البدايػ  التػػي يجػب أف ت ػػعى كػػؿ ويعتبػر الوصػػوؿ  ،م ػايرة ركػػب التقػدـ مػػف  وليػػا

ول تتراجع عف ىذا الم تو  ألف الرجوع عنػو يعنػي  ،وؿ إلى الدرجات األعمىدول  لتخطييا لموص
 الفشؿ.

 (TIMSSنموذج المنيج في دراسة التوجيات الدولية لمرياضيات والعموم )

ذجػػػػًا لممػػػػنيج ي ػػػػدد ( نمو TIMSSتبنػػػت درا ػػػػ  التوجيػػػػات الدوليػػػػ  لمرياضػػػػيات والعمػػػػوـ  
اؾ ثػوث م ػتويات ليػذا وىنػ ،عمػيـ وكيػؼ ي ػتثمرونيابصورة شمولي  كيؼ تتاح لمطالػب فػرص الت

 ((Mullis & others,2009 :p5: النموذج ىي
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قصد بو المػنيج الػذي ي ػدد : يُ  Attended curriculumالمنيج المستيدف )المقصود(  .1
 والم تو  الجتماعي والتعميمي. عمى الم تو  الوطني لمدول  والذي يراعي اليوي 

قصد بو المػنيج الػذي يطبػؽ : يُ  Implemented curriculumالمنيج المطبق )المنفذ(  .2
 في المدر   مف قبؿ المعمـ  يث يراعي الم تو  المدر ي والبيئ  المدر ي .

قصػػد بػػو المػػنيج الػػذي يتعممػػو : يُ  Attained curriculumالمــنيج المكتســب )المــتعمم(  .3
 ويكت ب مف خولو بعض الصفات.الطالب 

 :(TIMSSأىمية دراسة )

 (TIMSS ( أف لدرا ػ   ( Mullis and other,2008 :p10 يشػير مػوليس وآخػروف
أىمي  كبيرة لمدوؿ المشارك  بيا  يث توفر معمومات قيم  ت اعد الدوؿ عمى متابعػ  تعمػيـ وتقيػيـ 

  يث يمكف لمدوؿ أف:صفوؼ المختمف  الرياضيات والعمـو عمى مر الوقت في ال

ت ظػػى بمعطيػػات شػػامم  لممقارنػػ  بػػيف الػػدوؿ فػػي المصػػطم ات واإلجػػراءات العمميػػ  التػػي  .1
 ، وعف المواقؼ التي طوروىا.طوب في الصفوؼ الرابع  والثامن تعمميا ال

، لطػػػوب الصػػػفوؼ الرابعػػػ  عمػػػـو والرياضػػػيات، مػػػع مػػػرور الوقػػػتتقػػػيـ التقػػػدـ دوليػػػًا فػػػي ال .2
 دوؿ أخر . والثامن  مقارن  مع

تشػػػػخيص النػػػػوا ي المختمفػػػػ  فػػػػي التطػػػػور المعرفػػػػي والميػػػػاري لمعمػػػػـو والرياضػػػػيات مػػػػف  .3
 الصفوؼ الرابع   تى الثامن .

متابع  المؤثرات الن بي  لمتعميـ والتعمـ في الصػؼ الرابػع ومقارنتيػا مػع تمػؾ المػؤثرات فػي  .4
رابػع فػي دورة الصؼ الثامف،  يث أف مجموع  الطػوب الػذيف تػـ اختبػارىـ فػي الصػؼ ال

 ما يتـ اختبارىـ في الصؼ الثامف في الدورة التالي .

، وتمكف مف عقد مقارنػ  دوليػ  بػيف يتعمـ فييا الطوب بالشكؿ األمثؿتفيـ العوقات التي  .5
، والتػدريس، والمػواد التػي تػؤد  ال يا   التػي تخػص منيػاج التعمػيـ تغيرات أ ا ي  خوؿ

 يؿ الطوب.في النياي  إلى م تو  أعمى في ت ص
مف أىـ الدرا ات التي ت اعد الدوؿ المشارك  فييػا  (TIMSS)درا    :وترل الباحثة أن

عمى تقويـ جميع عناصر العممي  التعميمي  مف خوؿ رؤيػ  عالميػ  وكػذلؾ م ػاعدة الطػوب عمػى 
 فيـ العالـ الذي ي يط بيـ كما ت اعدىـ عمى بناء تفكيرىـ.
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ــا  : حركــة المعــايير القوم ــة : ثاني ــة العممي ــة لمتربي  National Science Education ي

Standard (NSES) 
( أ د أىػـ المشػروعات التػي تمػت NSESيعتبر مشروع المعايير القومي  لمتربي  العممي   

كؿ فاعػػؿ فػػي تطػػور التربيػػ  وأ ػػيمت بشػػ ،ت فػػي الوليػػات المت ػػدة األمريكيػػ خػػوؿ فتػػرة الت ػػعينا
وقػد  ،ي  العممي  في جميع أن اء العالـفي أو اط المختصيف بالتربوكاف ليا صد  وا ع  ،العممي 

( ثوثػػػػ  عشػػػػر ىػػػػدفًا لتػػػػدريس العمػػػػوـ ،شػػػػكمت NAS,1996كاديميػػػػ  القوميػػػػ  لمعمػػػػوـ   ػػػػددت األ
(، وأكػػدت ىػػذه الىػػداؼ عمػػى إعػػداد التوميػػذ NSESاأل ػػاس لممعػػايير القوميػػ  لمتربيػػ  العمميػػ   

ثػػػارة المعرفػػػ  والفيػػػـ لمعػػػالـ الطبيعػػػي، وا ػػػتخداـ العمميػػػات العمميػػػ   القػػػادريف عمػػػى إثػػػراء الخبػػػرة وا 
والشػػػتراؾ الػػػواعي فػػػي المناقشػػػات العامػػػ   ،مبػػػادئ فػػػي صػػػناع  القػػػرارات الشخصػػػي المنا ػػػب  وال

وقػػدرتيـ عمػػى زيػػادة إنتػػاجيتيـ العمميػػ   ،العمميػػ  والىتمامػػات التكنولوجيػػ وال ػػوارات  ػػوؿ األمػػور 
 الشػػػايع تكػػػويف الشػػػخص المثقػػػؼ عممياً لفيػػػـ واكت ػػػاب الميػػػارات لمػػػف خػػػوؿ ا ػػػتخداـ المعرفػػػ  وا

 .(321: 2006والعقيؿ،
 المعايير القومية لمتربية العممية : من منظور تاريخي

إصػػػو ي  وم ػػػونات  ( ليػػػا خمفيػػػاتNSESالمعػػػايير القوميػػػ  الوطنيػػػ  لمتربيػػػ  العمميػػػ   
عػػاـ  "A Nation at Riskومػػف أبرزىػػا إصػػدار تقريػػر "األمػػ  فػػي خطػػر" ومبػػررات  ػػابق   

عمػى  ـ الذي طالب ب عادة النظر في النظاـ التربوي في الوليات المت دة األمريكي  والعمؿ1983
 .( 411: 2010، زيتوف  تمي  إصو و

ولقػػد كشػػؼ تقريػػر أمػػ  فػػي خطػػر عػػف ضػػرورة ت ػػديث األىػػداؼ القوميػػ  لمتعمػػيـ لتوفػػي 
األخطػػاء والعيػػوب الشػػامم  فػػي الواقػػع التعميمػػي بالوليػػات المت ػػدة األمريكيػػ . وبػػدأت  ممػػ  لوضػػع 

كيػػ  عمػػى م ػتويات معياريػػ  لمتعمػػيـ بعػػد اف صػػادؽ الت ػػاد القػومي ل كػػاـ الوليػػات المت ػػدة األمري
، وكانػت  صػيم  لػػذلؾ م ػتويات تعمػػيـ الرياضػيات التػي ظيػػرت فػي عػػاـ القوميػ  لمتربيػػ األىػداؼ 
، والتػػػػي ـ1995( التػػػػي ظيػػػػرت عػػػػاـ NSESـ ثػػػػـ الم ػػػػتويات المعياريػػػػ  لتعمػػػػيـ العمػػػػوـ  1989

أ ػػيمت بشػػكؿ فاعػػؿ فػػي تطػػور التربيػػ  العمميػػ ، وكػػاف ليػػا صػػد  وا ػػع فػػي أو ػػاط المختصػػيف 
 .( 303: 2005 ، الوكيؿ وم مود  اء العالـميع أنبالتربي  العممي  في ج

( مدير ىذا المشروع التنفيذي خطوات تنفيػذه،  يػث  (Collins ,1997ويوضح كولنس 
( عمػػى دعػـ مشػػروع جمعيػ  معممػػي العمػػـو NCR عػد موافقػػ  مجمػس األب ػػاث األمريكػيذكػر أنػػو ب
، تػػػـ تشػػػكيؿ لجنػػػ  NSTAالقوميػػػ    ( الػػػذي ييػػػدؼ لمقيػػػاـ بوضػػػع معػػػايير قوميػػػ  لتػػػدريس العمػػػـو
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ا تشػػػاري  تتػػػ لؼ مػػػف ممثمػػػيف مػػػف عػػػدة منظمػػػات قوميػػػ  لتػػػدريس العمػػػـو لمم ػػػاعدة فػػػي تخطػػػيط 
 المشروع وتوجييو واختيار الكوادر البشري  المؤىم  لمعمؿ في المشروع.

وث مرا ػػػػؿ مػػػػف الصػػػػيان  ( أف ىػػػػذا المشػػػػروع الضػػػػخـ مػػػػَر بػػػػثCollins,1997 ويػػػػذكر
ايير تػػػدريس ، بدرا ػػػ  عػػػدد مػػػف معػػػـ1992فػػػي بػػػدايات العػػػاـ  مـــة األولـــىالمرحوالمراجعػػ ، بػػػدأت 

ومنػاىج العمػـو فػي  ،روعات اإلصو ي  فػي تػدريس العمػوـوعدد مف المش ،العموـ في دوؿ مختمف 
 الوليات المختمف .

 مقػػ  نقػػاش فػػي عػػدد مػػف الجيػػات والمنظمػػات  (200 وعقػػدت مجموعػػ  العمػػؿ أكثػػر مػػف 
ـ، تػـ خوليػا  1993في ربيػع عػاـ  المرحمة الثانيةذات الصم  لت تطمع آراء المختصيف. وبدأت 

النتقاؿ مف القراءات والمناقشات والمقاءات و مقات النقاش إلى مر م  العمؿ الفعمي بصيان  ىذه 
. وخػوؿ تمػؾ الفتػرة تزايػد الىتمػاـ التدريس والتقييـم تو  ومعايير المعايير،  يث ُبدئ بمعايير ال

بجوانػػب التربيػػ  العمميػػ  األخػػر  خػػارج إطػػار نرفػػ   الصػػؼ، فاتجػػو المشػػروع إلػػى التركيػػز عمػػى 
. وتو ػػع الىتمػػاـ بمعػػايير النظػػاـ المػػرتبط اصػػ  بالمػػدارس والمنػػاطؽ التعميميػػ معػػايير البػػرامج الخ

د  ػاىـ العديػد مػف معممػي العمػـو والعممػاء والميتمػيف بتعمػػيـ بالوليػ  والصػناع  والمػاؿ ونيرىػا. وقػ
 العمـو بتقديـ العديد مف اإلضافات والنقد ليذه المعايير بصورتيا األولي .

ـ، وشػيدت بػدايتيا إعػداد ن ػخ  1994فبدأت في بداي  عػاـ  األخيرةأما المرحمة الثالثة و 
 يث عرضت عمػى مجموعػات عمػؿ مركزيػ  ( NSES  متربي  العممي أولي  مف المعايير القومي  ل

مف الخبراء لممراجع  المكثف  والنقد والتنقيح، ثـ تـ عرضيا عمى نطاؽ قومي  يػث وزع أكثػر مػف 
ثوثيف ألػؼ ن ػخ  خػوؿ ثوثػ  أشػير  مػف أجػؿ المراجعػ  والمو ظػات والنقػد،  يػث قامػت أكثػر 

داريػػػػيف وبػػػػا ث 250مػػػػف  يف ب بػػػػداء المو ظػػػػات مجموعػػػػ  عمػػػػؿ تتكػػػػوف مػػػػف معممػػػػيف وعممػػػػاء وا 
 .(9: 2008 ، أ مد ؿ ىذه المو ظات ودرا تياوالتعميقات ،ثـ قامت المجن  المركزي  بت مي

التػابع  National Research Council (1996)وقد أصػدر المجمػس الػوطني لمب ػث 
المعػايير القوميػ  لمتربيػ   National Academy of Scienceلألكاديمي  القومي  لمعمـو ب ميركا 

، وقػد اتخػذ المجمػس شػعارًا لبنػاء تمػؾ ـ1996ـ مػع  قػوؽ الطبػع لعػاـ 1995 العممي  في دي مبر
 (47: 2004 تو  العالـ.  زيتوف، المعايير اللتزاـ بتعميـ العمـو لكؿ الطوب وعمى م

 ( : 416 :2010كما ذكرىا زيتوف   (NSESمبادئ المعايير القومية لمتربية العممية )

 : )العمم لجميع الطمبة )العمم لمجميع 

، لػػذلؾ يجػػػب أف تكػػػوف العمػػػـو فػػػي مبػػادئ الم ػػػاواة والتميػػػز والتفػػػوؽ يعػػد ىػػػذا المبػػػدأ أ ػػػد
المدارس لكؿ الطمب ،  يث يجب أف تتاح الفرص  لكؿ الطمب  لم صوؿ عمى م تويات عالي  مػف 
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والخمفي  الثقافي  والصعوبات والدافعي  ن و التنور العممي بغض النظر عف العمر والجنس والعرؽ 
 العموـ لكؿ طالب.

  
 : تعمم العموم عممية نشطة 

مف قبؿ يتضمف ىذا المبدأ أف تعمـ العموـ ىو عمؿ يقوـ بو الطوب، وليس ما ُيعمؿ ليـ 
وف ويكت ػػػب ، ػػػئم ويطر ػػػوف األشػػػياء وال ػػوادث، يصػػػؼ الطػػػوب األ ،ا خػػريف. وفػػػي تعمػػػـ العمػػوـ

 ،ف صػوف ىػذه التف ػيرات بطػرؽ مختمفػ وي ،بنوف التف يرات لمظواىر الطبيعيػ وي ،لمعرف  يبنوف( ا
(، فػ ف NSES لمعػايير القوميػ  لمتربيػ  العمميػ ويتواصموف ويوصموف أفكارىـ إلى ا خريف. وفي ا

اشػػرة، واألنشػػط  العقميػػ  مصػػطمح العمميػػ  النشػػط  يتضػػمف األنشػػط  اليدويػػ  والخبػػرات العمميػػ  المب
 الفكري .

 : عموم المدرسة تعكس التقاليد الثقافية والفكرية التي تصف ممارسات العمم المعاصر 

ف نػو يجػب عمػػى الطمبػ  أف يػ لفوا وي ػػتخدموا  ،عرفػ  ننيػػ  لمعمػـ والعػالـ الطبيعػػيلتطػوير م
 وطرؽ طرح األ ئم ، واقتراح التف يرات. ،ال تقصاء العممي، وقواعد الدليؿ

شػػات لمعرفػػ  التػػي تتصػػؼ بالمعػػايير التجريبيػػ  والمناقاالوصػػوؿ إلػػى إف العمػػـ ىػػو طريقػػ  
رف  ما ىػو عمػـ مَمػا ىػو لػيس مما ينبغي لمطمب  أف يطوروا الفيـ لمع  المنطقي ، والمراجع  الشكَي 

 وماذا يمكف لمعمـ أف يقدر عميو ول يقدر عميو، وكيؼ أف العمـ ي اىـ في الثقاف  وتشكيميا. ،عمماً 
 ة العممية جز  من اإلصالح المنظم لمتعميم :تحسين التربي 

، وفي داخؿ النظاـ التربوي يمكف م مي  والقومي  يتمـ بعضيا بعضاً إف جيود اإلصوح ال
. وتتضػمف ىػذه ذا النظػاـرؤي  مناىج التربي  العممي  كنظاـ فرعي يتضمف مكونات فريدة ضمف ىػ

وبػرامج  ،شرفيف التربوييف، ومجالس المػدارس: الطمب  والمعمميف والمدارس والمديريف والمالمكونات
إعداد المعمميف. والمعايير القومي  لمتربي  العممي  تزود الرؤي  وو دة الغػرض المطموبػ  لكػي تركػز 
جميع ىذه المكونات بفاعمي  عمى الميم  األ ا ي  لمتربي  العممي  المتمثم  بت  يف التربي  العممي  

مػػع تػػوفير الثبػػات ومرونػػ  ال ػػتمراري  المطموبػػ  عمػػى المػػد  وتػػدريس العمػػـو لػػد  جميػػع الطمبػػ  
 الطويم  المد  التي ن تاجيا. يدة لمتغيرات والت ولتالبع
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 Science Content Standard for( SCSC)معـايير كاليفورنيـا لمنـاىج العمـوم ثالثـا  : 

California -  (CSCS   )California State Content Standards 
، وتعػػػد ىػػػذه معػػػايير أكاديميػػػ  خاصػػػ  فػػػي العمػػػوـ ـ( اعتمػػػدت كاليفورنيػػػا1998 فػػػي عػػػاـ 

ـ( مػع تقريػر أمػ  فػي 1983المعايير نقط  ت وؿ في  رك  إصػوح التعمػيـ التػي بػدأت فػي عػاـ  
  لمتميػػز التربػػوي، مػػف خػػوؿ المجنػػ  الوطنيػػ ،أصػػبح ىنػػاؾ ضػػرورة إلصػػوح التعمػػيـ خطػػر،  يػػث

مثػػؿ زيػػادة صػػوح تركػػز عمػػى ت  ػػيف الييكميػػ  إلػػى  ػػد كبيػػر، كانػػت  ركػػ  اإل ، تػػى ذلػػؾ ال ػػيف
والتركيػز عمػى  ،نػى لػدورة دبمػـو المدر ػ  الثانويػ وزيادة متطمبات ال ػد األد ،وقت العممي  التعميمي 

أف جيود التخطيط لتعزيز الكفاءة والفعالي ، ولكف لـ يكف ىناؾ تركيز عمى ت  ػيف الم تػو ، إل 
 تاجونو الطوب فعًو ، صنعت رؤي  جديدة شامم  م ددة لما يالطوبالرنب  في ت  يف م تو  

 ، وذلؾ مف خوؿ بناء قائم  مف المعايير. مف المعرف 

،  يػث بػدأتيا وليػ  كاليفورنيػا لتعريػؼ الدولػ  بػدور عممي  بناء المعػايير خطػوة جريئػ  تعد
، وكانت معايير صػارم   لػذلؾ عموـ عمى م تو  المدارس الثانوي التعميـ العاـ، ونظمت معايير ال

كػػاف الطػػوب الػػذيف يتقنػػوف ىػػذا الم تػػو  عمػػى قػػدـ الم ػػاواة مػػع طػػوب أفضػػؿ األنظمػػ  التعميميػػ  
 والدوؿ األخر . 

فمنػػػذ اعتمػػػاد معػػػايير م تػػػو  العمػػػوـ تػػػـ القيػػػاـ  ،وؿ ىا ػػػتنؽ "المعػػػايير صػػػممت لتبقػػػى"يقػػػ
عػػداد لتقيػػيـجيػػود الدولػػ  فػػي المنيػػاج، التعمػػيـ، ابالتن ػػيؽ بػػيف جميػػع  المعمػػـ والتطػػوير المينػػي ، وا 

 كما يعتبر المعمموف أف معايير م تو  العموـ ىي أ اس عمميـ ولي ت شيئًا إضافيًا. ،لممعايير

تبػػار ا ػػتمرار تطػػوير ىػػذه المعػػايير، وعنػػد تصػػميـ معػػايير الم تػػو  تػػـ األخػػذ بعػػيف الع
.  وذلؾ ل تمرار التميز والوعدـ ربطيا بفترة زمني  م ددة  نجاح في تدريس العمـو

 تطوير معايير كاليفورنيا :

قػػاـ مجمػػس وليػػ  كاليفورنيػػا لمتعمػػيـ ولجنػػ  المعػػايير األكاديميػػ  بمراجعػػ  المعػػايير القوميػػ  
لمتربيػػ  العمميػػ  وكػػذلؾ معػػايير العمػػـو مؤشػػرات الثقافػػ  العمميػػ  مػػف جميػػع أن ػػاء الػػبود ومػػف دوؿ 

ا تػػػػـ األخػػػػذ بعػػػػيف العتبػػػػار مئػػػػات الصػػػػف ات مػػػػف أخػػػػر  ذات بػػػػرامج تعمػػػػيـ عمػػػػوـ ناج ػػػػ  ،كمػػػػ
 التوصيات المكتوب  .

وقد قامت لجن  المعػايير األكاديميػ  بػ جراء أربػع مقػابوت مػع المجتمػع الم مػي فيمػا عقػد 
مجمس الدول  لمتعميـ خمس جم ات ا تماع عام  في جميع أن اء ولي  كاليفورنيا لت ديد القضايا 

 والمربيف وقادة األعماؿ والمجتمع . الرئي ي  شاركت فييا اأُل ر
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وقد  اىمت جميع ىذه األفكار في الوصوؿ لممعايير النيائي  التي اعتمػدىا مجمػس وليػ  
 كاليفورنيا لمتعميـ.

 ( :SCSCأساسيات معايير كاليفورنيا لمناىج العموم )

لصػؼ معايير م تو  العموـ لمدارس كاليفورنيا العام  مف مر م  ريػاض األطفػاؿ و تػى ا
الثاني عشر تشػمؿ الخبػرات الضػروري  والمعػارؼ التػي ي تاجيػا الطػوب ليكونػوا مػواطنيف مثقفػيف 
في القرف ال ادي والعشريف، وقد تبنػي مجمػس الوليػ  لمتعمػيـ ىػذه المعػايير كمػا أكػد التزامػو بتقػديـ 

 تعميـ العموـ لجميع طوب ولي  كاليفورنيا.

لػػػػدؤوب والتػػػػزاـ لجنػػػػ  إنشػػػػاء الم تػػػػو  األكػػػػاديمي إف معػػػػايير كاليفورنيػػػػا تعكػػػػس العمػػػػؿ ا
ومعايير األداء  لجن  المعايير األكاديمي ( ولجنػ  العمػوـ لت ديػد الم تػو  األكػاديمي لتعمػيـ العمػـو 

 في كؿ مر م  درا ي .

لقػػد تػػـ بنػػاء قائمػػ  معػػايير الم تػػو  ب يػػث تشػػمؿ الميػػارات األ ا ػػي  والمعػػارؼ الوزمػػ  
 ،  يػػػث تنق ػػػـ إلػػػى معػػػايير م ػػػددة مػػػف ريػػػاضالصػػػؼ الثػػػاني عشػػػرب مػػػف الروضػػػ  إلػػػى لمطػػػو

ويظيػػر  ،مصػػفوؼ  مػػف التا ػػع  تػػى الثػػاني عشػػر، ومعػػايير خاصػػ  لاألطفػػاؿ إلػػى الصػػؼ الثػػامف
، بينما يركز الصؼ ال ادس عمى عمـو ال ياة بشكؿ واضح في الصؼ ال ابعالتركيز عمى عمـو 

، وفػػي الصػػفوؼ مػػف التا ػػع إلػػى الفيزيػػاءاألرض والفضػػاء ،أمػػا الصػػؼ الثػػامف فيركػػز عمػػى عمػػـو 
:  الفيزيػاء واأل يػاء والكيميػاء يػث تشػمؿ فػروع العمػـو األربعػ  وىػيالثاني عشر تتنػوع المعػايير ب 

 وعمـو األرض والفضاء(.

رس البتدائيػػػػ  والمتو ػػػػط  خبػػػػرات ومعرفػػػػ  أ ا ػػػػي  تػػػػوفر المعػػػػايير عمػػػػى م ػػػػتو  المػػػػدا
أمػا عمػى م ػتو  المػدارس الثانويػ   ،ا ػي  والمبػادئ والنظريػات العمميػ لمطوب لتعمـ المفاىيـ األ 

ى فالمعػػايير تػػنظـ فػػي مجموعػػات ت ػػت مفػػاىيـ وا ػػع  وييػػدؼ ىػػذا التنظػػيـ لم ػػاعدة القػػارئ عمػػ
 داد عمقًا وات اعًا وتعقيدًا بزيادة الم تو  الدرا ي.فالم تو  يز  ،الت رؾ بيف المواضيع ومتابعتيا

، فالتعميـ القائـ عمى المعايير ي افظ ما يجب تدري و وليس كيفي  تدري وتصؼ معايير كاليفورنيا 
عمى ا تراـ كاليفورنيا لم يطرة الم مي  لممدارس. لقد صممت ىذه المعايير وفؽ ا تراتيجيات تقدـ 

، كمػػا أنيػػا  قيػػؽ م ػػتويات كفػػاءة عاليػػ  لمطػػوبطريقػػ   وذلػػؾ لتأفضػػؿ م تػػو  لمطػػوب ب فضػػؿ 
 توفر جوًا مف التعاوف بيف كؿ مف األ ر والمدر   والشركات والمجتمع الم مي.

، كمػػا تشػػير إلػػى لتقيػػيـ الطػػوب عمػػى م ػػتو  الوليػػ وتمثػػؿ معػػايير م تػػو  العمػػوـ أ ا ػػًا 
، ب يث ًا توجييات عريض  لكيفي  التخطيط، بؿ توفر أيضؽ والو ائؿ الم تخدم  في التعميـالطر 

،  يث يجري الطالب ويت قؽ بنف ػو، وي ػتخدـ التخطيط قائما عمى نشاط المتعمـ ينبغي أف يكوف
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المعػػػػايير ل تفػػػػرض أ ػػػػاليب ، ومػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػ ف اد التكميميػػػػ  لمب ػػػػث و ػػػػؿ المشػػػػكوتالكتػػػػب والمػػػػو 
 .(SCSC, 2009 :5-8  التدريس

 العربيمشاريع اإلصالح في الوطن 

، الناميػ  أىميػ  المعػايير العالميػ لقد أدركت العديد مف دوؿ العالـ  واء المتقدم  منيػا أو 
ف رصػػت عمػػى تطػػوير منػػاىج العمػػـو فييػػا لت قػػؽ المعػػايير العالميػػ  لتعمػػيـ العمػػوـ، وعمػػى صػػعيد 

عديػد مػف الوطف العربي قامػت مشػاريع مشػابي  لمتجربػ  األمريكيػ  فػي بنػاء المعػايير القوميػ  فػي ال
وعمػػػى م ػػػتو  دوؿ الخمػػػيج  ،ـ2003عػػػايير القوميػػػ  لمتعمػػػيـ عػػػاـ الػػػدوؿ ففػػػي مصػػػر صػػػدرت الم

ـ عف ىيئ  التعمػيـ بدولػ  قطػر معػايير العمػـو التػي تضػمنت معػايير 2004العربي  صدر في عاـ 
كمػػػػا عقػػػػدت عػػػػدة مػػػػؤتمرات  ػػػػوؿ  ،ـ الطبيعيػػػػ  فػػػػي جميػػػػع صػػػػفوؼ التعمػػػػيـالم تػػػػو  لمػػػػواد العمػػػػو 

لعػػػؿ مػػػف أبرزىػػػا المػػػؤتمر العممػػػي ال ػػػابع عشػػػر لمجمعيػػػ  المصػػػري  لممنػػػاىج وطػػػرؽ المعػػػايير، و 
 ج التعمػػػػػػػيـ والم ػػػػػػػتويات المعياريػػػػػػػ ": "منػػػػػػػاىـ بعنػػػػػػػواف2005يس الػػػػػػػذي عقػػػػػػػد فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ التػػػػػػػدر 

 .(9: 2009قييي،فال 

 أوال  : مشروع إعداد المعايير القومية في مصر

أعمػف الػرئيس م مػد   ػني مبػارؾ أتت التجرب  المصري  في  ياؽ التوجو القػومي  ينمػا 
ي ضػػػرورة بنػػػاء وتطػػػوير النظػػػاـ التعميمػػػي فػػػي ضػػػوء المعػػػايير العالميػػػ  وذلػػػؾ فػػػي خطابػػػو ال يا ػػػ

 (     51: 2010،يد.  ال عيد وعبد ال مـ2002أكتوبر 

وقد بدأت وزارة التربي  والتعميـ بجيود متباين  وم تمرة  تى وضعت وزارة التربيػ  والتعمػيـ 
ـ كبدايػػػ   قيقيػػػ  لوىتمػػػاـ بت  ػػػيف جػػػودة 2003وثيقػػػ  المعػػػايير القوميػػػ  فػػػي  ػػػبتمبر المصػػػري  

دارة التربويػػػ ، المعمػػػـ، ت رئي ػػ  ىػػػي: المدر ػػػ  الفعالػػ ، اإلت مجػػػالالعمميػػ  التعميميػػػ  والتػػي تناولػػػ
 . كما  فزت المعايير القومي  لمتعميـ عمى تفعيؿ جيودالمنيج ونواتج التعمـ، والمشارك  المجتمعي 

اإلصػػوح فػػي مصػػر والت ػػوؿ مػػف التركيػػز عمػػى مبػػدأ المػػدخوت إلػػى التوجػػو لةصػػوح المتمركػػز 
 .(2: 2014،   شيشالمدر   و دة لمفعؿ والتغييرعمى المدر   واعتبار 

كثػػػر أفػػػي جيػػػود متواصػػػؿ  ػػػوؿ إنجػػػاز وثيقػػػ  مػػػا تػػػزاؿ وزارة التربيػػػ  والتعمػػػيـ المصػػػري  و 
 إجرائي  لممعايير القومي  في مصر.
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 المرتكزات األساسية لممعايير القومية :

( إلػػػى المرتكػػػزات 9-6: 2009 مػػػادأشػػػارت الييئػػػ  القوميػػػ  لضػػػماف جػػػودة التعمػػػيـ والعت
 ومف أىـ ىذه المرتكزات : ،ر م تو  مادة العموـ بناًء عمييااأل ا ي  التي تـ إعداد معايي

العمػػػػػػـ  –قصػػػػػػاء : العمػػػػػػـ كا تلعمػػػػػػـ وال تقصػػػػػػاء وىػػػػػػيالت كيػػػػػػد عمػػػػػػى أىميػػػػػػ  معػػػػػػايير ا .1
 تاريخ وطبيع  العمـ. –العمـ مف منظور شخصي ومجتمعي  –والتكنولوجيا 

 مراعاة مواكب  التطور التكنولوجي العالمي والنمو المضطر لممعرف  والمعمومات. .2

 الت كيد عمى أىمي  مراعاة المر م  العمري  لممتعمـ ومتطمباتيا العقمي  والمياري  والنف ي . .3

األرض  بػػػػيف عمػػػػوـ ال يػػػػاة والعمػػػػـو البيئيػػػػ  والعمػػػػـو الفيزيائيػػػػ  وعمػػػػوـ التكامػػػػؿ والتػػػػرابط .4
، وأيضػػًا تكامميػػا مػػع المجػػالت الدرا ػػي  األخػػر  بمػػا يؤكػػد والفضػػاء فػػي مرا ػػؿ التعمػػيـ

 و دة المعرف .

الت كيػػػػد عمػػػػى أىميػػػػ  ميػػػػارات ال تقصػػػػاء والب ػػػػث وعمميػػػػات العمػػػػـ وجمػػػػع المعمومػػػػات  .5
 وتف يرىا وتوظيفيا.

يػ  لتنميػ  ميػارات ي بقيـ العقؿ والعقوني  في تناوؿ القضايا والت ػديات العممتعميؽ الوع .6
 التفكير العميا.

 الممار ات العممي .ف خوؿ الىتماـ بتنمي  الميارات العممي  لمتعميـ قبؿ الجامعي م .7

لػػػى التعمػػػيـ المتمركػػػز  ػػػوؿ الت كيػػػد عمػػػى الت ػػػوؿ مػػػف التعمػػػيـ المتمركػػػز  ػػػوؿ المعمػػػـ إ .8
 .المتعمـ

يف المتعمـ بشكؿ كاؼ مف ا تخداـ خبراتو ال ابق  لتناوؿ الظاىرة العممي  المطرو   تمك .9
 بشكؿ إيجابي وبطريقتو الخاص .

دارتيا لد  المتعمـ بما ينعكس عمى ممار اتو ال ياتي . .10  تنمي  ميارات ال ياة وا 

فػػي  بكفػػاءة مػػع متغيػػرات العصػػرتنميػػ  الثقافػػ  العمميػػ  لممػػتعمـ بمػػا يمكنػػو مػػف التعامػػؿ  .11
  ياتو اليومي .

تنميػػ  التجػػاه ن ػػو مػػادة العمػػوـ وذلػػؾ بػػ ف يكػػوف م تػػو  العمػػوـ وتدري ػػو مشػػوقًا وممتعػػًا  .12
 لمطالب.

 الىتماـ ب براز التجارب والمشروعات العالمي  المعاصرة. .13
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 ثانيا  : مشروع قطر إلعداد المناىج :

فيػػػػي تتفػػػػؽ  ،قطػػػػرويػػػػ  لعمميػػػػ  إصػػػػوح التعمػػػػيـ فػػػػي إف معػػػػايير المنػػػػاىج ىػػػػي  جػػػػر الزا
، وىي تبيف الميارات التي عمى المػتعمـ أف يكت ػبيا لدولي  لما يجب أف يتعممو الطالبوالتوقعات ا

تضع تصورًا مثاليػًا لمػا  ا، كما أنييفيا بكفاءة بنياي  الصؼ الدرا يويتقنيا ويكوف قادرًا عمى توظ
 يجب أف تكوف عميو الممار   التعميمي  في المدارس.

يير عمػػى الم تػػو  األ ا ػػي الػػذي يػػزود الطػػوب بمػػا ي تاجونػػو م ػػتقبًو فػػي وتركػػز المعػػا
. ولػػذا فيػػي تعمػػد إلػػى إر ػػاء القػػدرة عمػػى لمينيػػ  فػػي القػػرف ال ػػادي والعشػػريف يػػاتيـ الخاصػػ  وا

 ، وت ػػػعى إلػػػى تنميػػػ  الرنبػػػ  فػػػي الب ػػػث وميػػػارة التفكيػػػر المنطقػػػي لػػػد قػػػدي المنيجػػػيالتفكيػػػر الن
، وذلػػؾ لمت كػػد مػػف اكت ػػابيـ ميػػارة التفكيػػر الت ميمػػي والقػػدرة لدرا ػػي الطػػوب فػػي كافػػ  الصػػفوؼ ا

 عمى  ؿ المشكوت وممار   العمؿ اإلبداعي الخوؽ.

ولقػػد كمػػػؼ المجمػػػس األعمػػػى لمتعمػػػيـ نخبػػػ  دوليػػػ  متميػػػزة مػػػف خبػػػراء المنػػػاىج ب عػػػداد ىػػػذه 
لمعممػيف ومختصػي المعايير ت ت إشراؼ العامميف في ىيئ  التعميـ. وقدمت جماعات العمػؿ مػف ا

وأنيا تمبي  ،ول  قطر وثقافتيا تمثيًو أميناً المناىج الم مييف آراءىا لضماف أف المعايير تمثؿ قيـ د
  اجات الطوب في قطر عمى أفضؿ وجو.

الرياضػيات  ،المغػ  اإلنجميزيػ  ،واضيع أ ا ي  ىػي : المغػ  العربيػ تشمؿ المعايير أربع  م
.  والعمـو

  أف الطالب قادر عمػى الػتعمـ وعمػى ت قيػؽ م ػتويات أداء عاليػ ، وتفترض المعايير بداي
ولػػذلؾ فقػػد أعػػدت ىػػذه المعػػايير لتقػػؼ عمػػى قػػدـ الم ػػاواة مػػع نظيراتيػػا مػػف المعػػايير التعميميػػ  فػػي 

 أكثر دوؿ العالـ تقدمًا في التعميـ.

التا ػػع  فيػػي تضػػـ  أمػػا بالن ػػب  لمعػػايير منيػػاج العمػػـو مػػف صػػؼ الروضػػ   تػػى الصػػؼ
 ،األ يػػاء والمػػواد واألرض والفضػػاء : الب ػػث العممػػي والعمميػػات الفيزيائيػػ  وعمػػـعػػ  أفػػرع ىػػيمجمو 

ول يت ػػاو  بالضػػرورة وقػػػت  المعػػايير فػػي مجموعػػات   ػػب موضػػوعيا،وفػػي كػػؿ فػػرع ، تجتمػػع 
 ،المخصص لفػرع آخػر فػي نفػس المػادةالتعميـ المخصص لفرع مف األفرع بموضوعاتو مع الوقت 

بالضػػػرورة وقػػػت التعمػػػيـ المخصػػػص لموضػػػوع مػػػف الموضػػػوعات فػػػي فػػػرع مػػػا مػػػع كمػػػا ل يت ػػػاو  
الوقت المخصص لموضوع آخر في نفس الفرع. وليس مف الضػروري أف تت ػاو  فػي الختبػارات 

 .(5: 2004 ، المجمس األعمى لمتعميـ ألفرع أو لمموضوعاتالن ب المخصص  ل
 



 
 

47

 ثالثا  : مشروع المنظمة العربية لمثقافة والعموم

ـ(  ػػاىمت المنظمػػ  العربيػػ  لمثقافػػ  2003( أنػػو فػػي عػػاـ  34: 2010يشػػير الغامػػدي  
وتػـ تقيػيـ  ،لنمػو فػي التعمػيـ الثػانويوالعموـ في إعداد م تويات معياري  في الرياضيات والفيزياء وا

  والمممكػ  العربيػ ،، وموريتانيػا  بيػذه الم ػتويات المعياريػ  بمصػر،  ػوريا، والػيمفالمنػاىج المتعمقػ
 ال عودي .

ىا مشػػػػروع تطػػػػوير تػػػػدريس ومػػػػف المشػػػػروعات التػػػػي قامػػػػت المنظمػػػػ  بتخطيطيػػػػا وتنفيػػػػذ
، مػػػـو المتكاممػػػ  لممر مػػػ  اإلعداديػػػ ، ومشػػػروع العالبيولوجيػػػا، ومشػػػروع تطػػػوير تػػػدريس الرياضػػػيات

كاممػ  ألوؿ مػرة فػي الػدوؿ  يث أجػري المشػروع األخيػر ليؤكػد تكامػؿ فػروع العمػـ ونشػر منػاىج مت
الثوثػػ  يعتمػػد ، وقػػد بػػذلت جيػػود كبيػػرة مػػف الخبػػراء والمختصػػيف لتخطػػيط المػػنيج لم ػػنوات العربيػػ 

 .(6: 2006 ،يـ  م ىذا المشروع ت كيد مبدأ التكامؿ، ومف إنجازات عمى المدخؿ البيئي
 رابعا  : التجربة الفمسطينية في المناىج :

مػػف قيػػاـ ال ػػمط   ـ( ومػػا نػػتج عنػػو 1993بعػػد الت ػػرؾ ال يا ػػي فػػي المنطقػػ  فػػي عػػاـ  
، فقػد التشريعي  والتنفيذي  والقضػائي  ـ( وتشكيؿ مؤ  ات ىذه ال مط 1994الفم طيني  في عاـ  

، وفػػػػي عػػػػاـ منيػػػػا التربيػػػػ  والتعمػػػػيـ العػػػػاليتػػػػـ نقػػػػؿ الصػػػػو يات المدنيػػػػ  إلػػػػى ىػػػػذه المؤ  ػػػػات و 
ر مػػ  اتجيػػت ، ومنػػذ ىػػذه المخصصػػ  فػػي التربيػػ  والتعمػػيـ العػػاليـ( تػػـ ا ػػت داث وزارة مت1996 

أنظار التربوييف الفم طينييف إلػى بنػاء منػاىج درا ػي  وطنيػ  بػدًل مػف المنػاىج األردنيػ  والمصػري  
، بيدؼ أف تؤدي ىذه المناىج الوطني  دورىا التربوي والتنمػوي نت متبع  لمتعميـ في بودناالتي كا

ت الشػعب الفم ػطيني ، وت قؽ تطمعا طيني  مف جميع جوانبيا ومظاىرىافي صقؿ الشخصي  الفم
 وأمنياتو ن و م تقبؿ مشرؽ.

وبنػػػػاًء عمػػػػى ىػػػػذه التطمعػػػػات بػػػػدأ فريػػػػؽ مػػػػف الخبػػػػراء والمتخصصػػػػيف الفم ػػػػطينييف يعمػػػػؿ 
، ولكف طني  لبناء مناىج فم طيني  جديدةو  ا تراتيجي بالتعاوف والتن يؽ مع اليون كو عمى وضع 

وجيػػػػدًا كبيػػػػريف مػػػػف أجػػػػؿ إعػػػػداده  ؽ أف ىػػػػذا المشػػػػروع الػػػػوطني  ي ػػػػتغرؽ وقتػػػػاً يػػػػالفر  ذاتبػػػػيف ليػػػػ
را ؿ ت خذ كؿ مر م  صفًا وتصميمو وتطبيقو ، مما تـ التفاؽ عمى أف يتـ تنفيذ المشروع عمى م

لتصػميـ منػاىج ( 2000/2001. وفعًو بػدأ العمػؿ فػي المر مػ  األولػى فػي العػاـ الدرا ػي  درا ياً 
بمنػػػاىج  ( بشػػػكؿ نيػػػائي2006/2007، وا ػػػتكممت فػػػي العػػػاـ الدرا ػػػي  الصػػػؼ األوؿ األ ا ػػػي

 .( 4: 2009، بركات الصؼ الثاني عشر

 ،وقػوؼ عمػى نقػاط القػوة والضػعؼ فييػاونظرًا لذلؾ، ف ف ىذه المناىج ت تػاج إلػى تقػويـ لم
ز المشػػاريع ، والتػػي  ػػددت موم يػػا فػػي العػػرض ال ػػابؽ ألبػػر ومػػد  موءمتيػػا لممعػػايير العالميػػ 
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ر لػػػػرفض ىػػػػذه ال ركػػػػات أو عػػػػدـ التجػػػػاوب مػػػػع ،  يػػػػث ل يوجػػػػد مبػػػػر و ركػػػػات إصػػػػوح التعمػػػػيـ
، وال اجػ  إلػى الكشػؼ نفجػار المعرفػيمتطمباتيا ول  يما في ظؿ العولمػ  والتقػدـ التكنولػوجي وال

د عف جودة مناىج العموـ ومػدر موءمتيػا لمعػايير عالميػ  أقرتيػا منظمػات وىيئػات تعميميػ  مشػيو 
 .( 39: 2010 ،  الغامدي ليا بالتقدـ والرقي

المناىج الفم طيني  عمومًا بغض النظر عف جميع النتقادات الموجي   :ل الباحثة أنوتر 
ليا ىي مصدر مفخرة وعز ورمز ليوي  الشعب الفم طيني خصوصًا فػي ظػؿ م ػاولت ال ػتوؿ 
القمعي  التػي تيػدؼ لتغريػب اإلن ػاف الفم ػطيني و ػ ؽ ىويتػو وموم ػو الثقافيػ  والتراثيػ  وفػرض 

 .م طيني و إجياض العممي  التربوي الف  يا ات الجيؿ ضد أبناء شعبنا
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 عمم األحيا ثالثا : 
يعتبر عمـ األ ياء مف أعرؽ العموـ التي ترتبط ارتباطًا وثيقػًا ب يػاة اإلن ػاف وبيئتػو وت ػد 
متطمبػػػات  ياتػػػو مػػػف م كػػػؿ وممػػػبس ووقايػػػ  مػػػف األمػػػراض، فيػػػو الركيػػػزة األ ا ػػػي  لدرا ػػػ  العمػػػـو 

لزراع ، ولقد ازدادت أىميتو بشكؿ كبير في  ياتنػا المعاصػرة  يػث البيولوجي  التطبيقي  كالطب وا
التقػػدـ اليائػػؿ فػػي ميػػداف اإلنتػػاج الغػػذائي وو ػػائؿ مكاف ػػ  التمػػوث ومقاومػػ  األمػػراض، ول يمكػػف 
إنفػػاؿ أىميتػػو الناتجػػ  مػػف تفاعمػػو مػػع العمػػـو األخػػر  كالكيميػػاء والفيزيػػاء والجيولوجيػػا لفيػػـ الكثيػػر 

جي  وكذلؾ العموـ اإلن اني  والجتماعي  التػي تتطمػب فيمػًا لبيولوجيػ  اإلن ػاف مف الظواىر البيولو 
 وتصرفو و موكو.

تػـ مو ظػ  أف موضػوعات  ،يؿ البا ث  لموضػوعات عمػـ األ يػاءمف خوؿ درا   وت مو 
عمػػـ طبيعػػ  عمػػـ األ يػػاء ننيػػ  بالمعمومػػات العمميػػ  اليامػػ  لػػذا كػػاف مػػف األىميػػ  عػػرض نبػػذة عػػف 

باإلضػػػاف  ألىػػػـ المعمومػػػات العمميػػػ  التػػػي تتضػػػمنيا المعػػػايير ومرا ػػػؿ تطػػػوره  ،ومفيومػػػو األ يػػػاء
تتعمػػؽ بموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء، العالميػػ  المشػػترك  فػػي صػػفوؼ مر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي والتػػي 

 :وىي

   والتصنيؼالخواص والعمميات ال يوي 

   الوراث  التكاثر و و دورات ال ياة 

   األنظم  البيئي 

  النتخاب الطبيعي و  التكيؼ ال يوي والتنوع 

 ن اف ص   اإل 

 الخويا 
 :ومفيومو  Biologyعمم األحيا  )البيولوجيا( طبيعة 

 طبيعة عمم األحيا : .1

ويعتبػر أكثػر   تطػور المعرفػ  العمميػ  البيولوجيػ عمـ وا ع ومتػداخؿ نتيجػ  ل  عمـ األ ياء
مختمفػػ  ي ػػيؿ درا ػػتو وا ػػتيعابو وتوثيقػػو. وىػػو العمػػوـ تفرعػػًا وتشػػعبًا، وتصػػنيفو إلػػى عمػػوـ وفػػروع 

لفػػروع ي ػػوي فروعػػًا نايػػ  فػػي الدقػػ  والتخصػػص لدرجػػ  أنػػو يصػػعب عمينػػا وضػػع  ػػدود بػػيف ىػػذه ا
د طبيع  الفرع أو ، لكف دار يا أو المختص بيا ىو الذي ي تطيع أف ي دالتي تتزايد يومًا بعد يوـ

مثػاؿ ومنيػا عمػى  ػبيؿ ال ،يشمؿ عمومًا كثيرةياء ف ف عمـ األ  ،. وميما يكف األمرالعمـ األ يائي
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، والخميػػػػ ، ، واألجنػػػػ الوراثػػػػ يولوجيا، والبيئػػػػ ، و : عمػػػػـ الشػػػػكؿ الخػػػػارجي، والتشػػػػريح والف ػػػػمػػػػا يمػػػػي
 1999 ،يتػػػػوف ز  ، وعمػػػـ الثػػػديياتنيؼ، والميكروبيولػػػوجي، وال ػػػموؾالتصػػػو  ،، والتطػػػورواألن ػػػج 

:15). 

 مفيوم عمم األحيا : .2

( ويعنػػػي Bios: األوؿ    يونانيػػػ  األصػػػؿ مكونػػػ  مػػػف مقطعػػػيفكممػػػ إف كممػػػ   بيولػػػوجي(
( ويعنػي عممػًا أو درا ػ . وىكػذا تعنػي كممػ   بيولػوجي( عمػـ ال يػاة أو Logos، والثػاني   ال ياة(

. وعميػػو فػػ ف عمػػـ ال يػػاة يب ػػث فػػي درا ػػ  Biological Sciencesالعمػػـو ال ياتيػػ   األ يائيػػ ( 
نشػاطاتيا ال يويػ   ال ػبع( التػي تميػز الكػائف ال ػي عػف نيػره مػف الكائنات ال ي  مف جميع أوجو 

 الموجودات األخر .

ب نػػػو العمػػػـ الػػػذي يخػػػتص بدرا ػػػ   عمـــم البيولوجيـــا )الحيـــاة(( 1980  وُيعػػػرؼ الػػػدمرداش
الكائنات ال ي  في مقابؿ العموـ الفيزيائي  التي تعنػي بدرا ػ  المػواد نيػر ال يػ  أو ىػو عمػـ درا ػ  

  مػػف  يػػث شػػكميا الخػػارجي وتركيبيػػا الػػداخمي ونشػػ تيا ونموىػػا وتطورىػػا وتوارثيػػا الكائنػػات ال يػػ
ذلػػؾ  و ػػموكيا ووظػػائؼ أعضػػائيا وعوقتيػػا ببعضػػيا الػػبعض وبالبيئػػ  التػػي تعػػيش فييػػا، إلػػى نيػػر

 .(13: 1994 مكتب التربي  العربي لدوؿ الخميج، مف ضروب الب ث المتشعب 

وتعرؼ البا ث  عمـ األ ياء ب نو أ ػد فػروع العمػـو وىػو العمػـ الػذي ييػتـ بدرا ػ  الكائنػات 
ال ي  مف  يث خواصيا وعممياتيا ال يوي  وتصنيفيا وبيئتيا و تطورىا وتنوعيا وتفاعميػا مػع مػع 

 و طيا الطبيعي، ودرا   دورات ال ياة والوراث .
 مراحل تطور عمم األحيا : .3

ء بعػدة مرا ػؿ فػي تطػوره كمػا  ػيطرت عميػو مجموعػ  مػف التجاىػات لقد مػر عمػـ األ يػا
ا ػ  التي أثرت في مفيومو ومجالو ووظائفو وكاف ليذه التجاىػات آثارىػا الواضػ   فػي أ ػموب در 

مرحمــة الدراســات الوصــفية  ىػػذا العمػػـ وتدري ػػو فكانػػت أوؿ مر مػػ  مػػف مرا ػػؿ تطػػور ىػػذا العمػػـ
كا ػػػتجاب  طبيعيػػػ  لديػػػو وؽ األ ػػػماء عمػػػى ال يوانػػػات عمػػػد اإلن ػػػاف إلػػػى إطػػػ  يػػػث والتقســـيمية

مرحمـــة لمتعػػرؼ عمػػى مػػا  ولػػو مػػف الكائنػػات ال يػػ  إشػػباعًا ل اجػػ   ػػب ال ػػتطوع لديػػو، وفػػي 
وىػػي المر مػػ  الثانيػػ  اتجيػػت جيػػود عممػػاء البيولوجيػػا عمػػى  الدراســات التشــريحية والفســيولوجية

تكشػػػاؼ األعضػػػاء وأماكنيػػػا ومػػػا تؤديػػػو مػػػف درا ػػػ  بػػػواطف الكائنػػػات ال يػػػ  فػػػي م اولػػػ  جػػػادة ل 
 يػػث الفػػرد  ةالحيــ اتمكائنــية لســموكال الدراســاتمرحمــة ثػػـ  وظػػائؼ ومػػا تػػرتبط فيػػو مػػف عوقػػات

والجماعػػ  والمجتمػػع و يػػث المػػوطف والبيئػػ  وىػػي المر مػػ  التػػي أدت إلػػى نتػػائج مذىمػػ  فػػي أ ػػباب 
وىػا ن ػف اليػوـ نشػيد أكثػر ىػذه العديد مػف الظػواىر كػاليجرة والػدفاع عػف الػنفس والغػزؿ والتػزاوج، 
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ل الخمـــوي دراســـة عمــم األحيـــا  عمـــى المســـتو المرا ػػؿ تطػػورًا وعمقػػػًا أل وىػػي تمػػػؾ التػػي تتنػػػاوؿ 
التػي تمثمػت بالتقػدـ الػذي  ػدث فػي اليند ػ  الوراثيػ  والػذي  والجزيئي وظيـور الطفـرة البيولوجيـة

 مكتػػب  الغػػذاء والػػدواء ومكاف ػػ  التمػػوث  ي ػػاعد اإلن ػػاف فػػي ا ػػتخداـ كائنػػات  يػػ  فػػي صػػناع 
 .(283-206: 1994 التربي  العربي لدوؿ الخميج،

ىػذا التنظػيـ والتنػانـ الرائػع فػي ت م ػؿ درا ػ  البيولوجيػا لمكائنػات ال يػ   :ثـة أنوترل الباح      
وعوقاتيا ببعضيا البعض وبالبيئ  تبيف عظم  الخمؽ  ب انو وتعػالى  يػث في تنوعيا واختوفيا 

 الدق  واإل كاـ.
املعايري العاملًُ املػ نُ يف صفىف مسحلُ التعلًه األضاضٌ واليت تتعلل مبىضىعات 

 حًاْ:عله األ

 ة:ـات الحيـــة والتصنيف لمكائنــات الحيويـواص والعمميـأوال  : الخ

  Characteristics of Organismsخواص الكائنات الحية

بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف اخػػػتوؼ الكائنػػػات ال يػػػ  التػػػي تعػػػيش فػػػي ىػػػذا الكػػػوف فجميػػػع ىػػػذه 
نيرىػا مػف المػواد  ىػا عػفالكائنات تشترؾ وتتشابو مع بعضيا في عديد مػف الخصػائص التػي تميز 

وفيمػػا يمػػي شػػرح  ، والتػػي تتمثػػؿ فػػي قػػدرة الكػػائف ال ػػي عمػػى القيػػاـ بالعمميػػات ال يويػػ ،نيػػر ال يػػ 
 ( 8 -2: 2005،نات ال ي :  م مدتفصيمي ألىـ  بع مميزات لمكائ

 جميع الكائنات الحية تتكون من خاليا .1

الشػكؿ وال جػـ والمظيػر ، وبالرنـ مػف اخػتوؼ تعتبر أصغر جزء في المادة ال ي  الخمي 
ة أو مػػف معقػػد مػػف عديػػد مػػف لمكائنػػات ال يػػ  المختمفػػ  إل أف جميعيػػا تتكػػوف إمػػا مػػف خميػػ  وا ػػد

وفػي ىػذه الكائنػات المعقػدة متعػددة الخويػا تقػـو أعضػاء مكونػ  مػف مجػاميع مػف الخويػػا  ،الخويػا
ومػػف أمثمػػ  ذلػػؾ الجيػػاز  بتنظػػيـ مختمػػؼ الوظػػائؼ البيولوجيػػ  الوزمػػ  لم يػػاة ليػػذا الكػػائف ال ػػي.

 دي في اإلن اف.العصبي والجياز الغُ 

 النمو  .2

. وبالتػػالي ميػ  المػادة ال يػ  فػػي الكػائف ال ػيُيَعػرؼ النمػو بيولوجيػًا عمػػى أنػو الزيػادة فػػي ك
فيذا النمو يكوف ناتج مف زيػادة  جػـ الخميػ  المفػردة فػي الكػائف ال ػي أو زيػادة عػددىا أو الثنػيف 

 .يئات والطاق  مف الو ط الم يط بوو الكائف ال ي ىو تناولو لبعض الجز معًا. وال بب في نم
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 األيض  .3

وىػػػذه  ،كيميائيػػ  ت ػػػمى فػػي مجمميػػػا بػػاأليض جميػػع الكائنػػات ال يػػػ  ت ػػدث بيػػػا عمميػػات
ء المػػواد الغذائيػػ  إلػػى وفييػػا يػػتـ بنػػا تفػػاعوت بنائيػػ الكيميائيػػ  تنق ػػـ إلػػى نػػوعيف ىمػػا، العمميػػات 

نتاج الطاق .وفييا يتـ تك ير جزيئات الغذ تفاعوت اليدـأن ج   ي ، و   اء وا 
 الحركة .4

، وال ركػػ  ىنػػا ل تعنػػي فقػػط الت ػػرؾ أو النتقػػاؿ ي  لكػػؿ الخويػػاال ركػػ  ىػػي ظػػاىرة أ ا ػػ
مف مكاف إلى آخر، ولكػف تشػمؿ ال ركػ  التػي تػتـ فػي كػؿ الكائنػات ال يػ  وىػي ال ركػ  الم ػتمرة 

 .ي  كتفاعؿ مع البيئ  الم يط  بيا يا. كما تت رؾ الكائنات ال لممادة ال ي  داخؿ الخمي  نف

وبػػػالرنـ مػػػف أف النباتػػػات ل تت ػػػرؾ  ركػػػ  ظػػػاىرة مثػػػؿ ال يوانػػػات إل أنيػػػا فػػػي ال قيقػػػ  
 .مس كما أنيا تنمو في اتجاه الضوءتت رؾ فيي عمى  بيؿ المثاؿ توجو أوراقيا نا ي  الش

  الخارجية(الحس واالنفعال )االستجابة لممؤثرات  .5

جميػػع الكائنػػات ال يػػ  ت ػػتجيب لممػػؤثرات فػػالتغيرات الطبيعيػػ  أو الكيميائيػػ  التػػي ت ػػدث 
. وقابميػ  الكػائف ال ػي عمػى لم يط  بو تؤثر عميو وي تجيب ليػاداخؿ الكائف ال ي أو في البيئ  ا

رات التػػػػي وأىػػػػـ المػػػػؤث، اإلدراؾ وال ػػػػتجاب  لممنبػػػػو ُأصػػػػطمح عمػػػػى ت ػػػػميتيا التييجيػػػػ  أو الت ثيريػػػػ 
ت تجيب ليا الكائنات ال ي  ىي اتجاه الضوء وكثافتو واأللواف المختمف  واختوؼ ال رارة والضغط 

 الم يط  بالكائف واليواء والماء.والممس واألصوات ومكونات الترب  
 Reproductionالتكاثر  .6

أ دىما ىو  كاثرر والنمو وىناؾ نوعاف مف التجميع الكائنات قادرة عمى التنا ؿ أو التكاث
 الوجن ي. كاثرالت، وا خر وىو  الجن ي كاثرالت
 المتواصمية في الحياة )التطور( والتأقمم : .7

والمعنػػػى ىنػػػا أف قابميػػػ   ،تتطػػػور لمتػػػ قمـ لمبيئػػػ  التػػػي تعػػػيش كػػػؿ مجػػػاميع الكائنػػػات ال يػػػ 
فػػي أمػػاكف درة عمػػى المعيشػػ  الكائنػػات ال يػػ  لمتطػػور والتػػ قمـ لمبيئيػػ  التػػي تعػػيش فييػػا يجعميػػا قػػا

. والتػػ قمـ ىنػػا يعنػػي الصػػفات التركيبيػػ  الف ػػيولوجي  وال ػػموكي  الموجػػودة فػػي الكػػائف والتػػي مختمفػػ 
ت  ف مف مقدرتو عمى المعيش  في بيئ  معينػ . ومػف أمثمػ  التطػور تكػويف األج ػاـ المناعيػ  فػي 

 ال يواف كنتيج  مرض جديد.
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 :Classification of living Organismsتصنيف الكائنات الحية 

تشغؿ الكائنات ال ي  معظـ أجزاء كوكبنا األرضػي، وىػي تتبػايف فيمػا بينيػا، وتتكػوف مػف 
مئات ا لؼ مف األنواع  واء كانت نباتات أو  يوانػات أو أ يػاء دقيقػ ، واإلن ػاف ىػو قمػ  ىػذه 

مـ الجبػاؿ الكائنات ال ي  كما أنيا أيضًا تتبايف في بيئاتيا وطرؽ معيشتيا. فبعضيا يعيش عمى ق
الكائنػػات األخػػر   وفػػي أعمػػاؽ الب ػػار وبطػػوف األوديػػ ، بػػؿ نجػػد أنواعػػًا منيػػا تعػػيش عمػػى أج ػػاـ

 .(13: 1994 مكتب التربي  العربي لدوؿ الخميج،  وبداخؿ أج اميا

، التػػػي ائنػػػات ال يػػػ  النباتيػػػ  وال يوانيػػػ ظيػػػر عمػػػـ التصػػػنيؼ ب ػػػبب العػػػدد الكبيػػػر لمكوقػػػد 
ويتوقػػع اكتشػاؼ المزيػػد منيػا، وخاصػػ   ،مميػػوف نػوع  تػى ا ف (1.5  إذ تبمػث عرفػت وتػـ درا ػػتيا

الكائنات ال ي  الدقيق  مما  يضاعؼ ىذا العدد. ولت ييؿ درا تيا والتعامؿ معيا لج  العمماء إلى 
 ت ميتيا وتصنيفيا. 

"أب عمػـ التصػنيؼ ال ػديث"،  و  ب نظاـ التصنيؼ ال ديث الذي ين ػب لمعػالـ لينيػوس
لت ػػمي  الكػػائف ال ػػي وتصػػنيفو. وعميػػو فالكػػائف  النظــام الثنــائياتبػػع العممػػاء نظامػػًا عالميػػًا ي ػػمى 

األولػػى تػػدؿ عمػػى  ا ػػـ عػػالمي لتينػػي مكػػوف مػػف كممتػػيفال ػػي لػػو ا ػػـ عممػػي خػػاص بػػو، وىػػو 
 ب رؼ صغير. وتبدأ عادة النوعالثاني  تدؿ عمى أما  ،وتبدأ عادة ب رؼ كبير الجنس

، ولمبرتقػاؿ Felis domestica، ولمقػط Homo sapiensفال ػـ العممػي لةن ػاف مػثًو 
Citrus sinensis ر النػػػوع الو ػػػدة األ ا ػػػي  لمتصػػػنيؼكمػػػا اتفػػػؽ العممػػػاء عمػػػى اعتبػػػا ،وىكػػػذا 

 .(226 -224:  2009 ،إبراىيـ و  يف 

الكائنػػات ال يػػ  إلػػى مممكتػػيف  يق ػػمواوبالن ػػب  لتق ػػيـ الكائنػػات ال يػػ ، اعتػػاد العممػػاء أف 
. إل أف ىػػػذا التق ػػيـ يعتبػػر نيػػر دقيػػؽ  يػػث أف ىنػػػاؾ مكػػ  ال يوانيػػ  والمممكػػ  النباتيػػ : الممىمػػا

يف، فاليوجمينػػػا لػػػو صػػػفات نباتيػػػ  كائنػػػات  يػػػ  كثيػػػرة مػػػف الصػػػعب تصػػػنيفيا ت ػػػت ىػػػاتيف المممكتػػػ
  ولػو صػفات ونو فػي المممكػ  النباتيػ نبات يضع توائو عمى مادة الكموروفيؿ مما جعؿ عمماء ال ك

 يواني  كقدرتو عمى ال رك  وامتوكو بقع  عيني  تت ثر بالضوء مما جعؿ عمماء ال يواف يضعونو 
:  1999 ،. زيتوفد كبير مف الكائنات ال ي  األخر في المممك  ال يواني . وىكذا بالن ب  إلى عد

22 ) 

تصػنيفيًا مبنيػًا عمػى أ ػاس خمػس ممالػؾ،  ( نظاماً 1969ومف ىنا وضع العالـ "ويتكر"  
نػػػي. والتشػػػابو البروتي DNA، والترتيػػػب الت م ػػػمي لم مػػػض اعتمػػػد فيػػػو عمػػػى المنظومػػػ  التطوريػػػ 

   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي :                          والممالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الرئي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(  226: 2009  إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ و  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف،
 .المممك  ال يواني  - المممك  النباتي  - مممك  الفطريات - مممك  الطوئعيات - مممك  البدائيات
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 الوراثةو  ورات الحياة والتكاثرثانيا  : د

 Life cyclesدورات الحياة 

 مفيوم دورة الحياة :

لتػي ىي ذلؾ الخط البيػاني الػذي يبػيف  ػير تطػور ونمػو الفػرد ومرا ػؿ التغيػرات ال يويػ  ا
م ػارات فػي دورات ال يػاة تختمػؼ فييػا إذ نجػد الكائنػات تتخػذ  .يمر بيػا مػف التشػكؿ  تػى المػوت

 .(138: 2005، أبو ع اؼ ارات الكائنات األخر عف م 
 Reproductionالتكاثر 

 مفيوم التكاثر ودوره في الكائنات الحية لحفظ النوع :

يبػػدو أف الكائنػػات ال يػػ  قػػد ا ػػتمرت فػػي البقػػاء عمػػى  ػػطح األرض خػػوؿ مويػػيف عديػػدة 
ويرجػػع  .  ن ػػبيًا إلػػى أشػػكاؿ أكثػػر تعقيػػداً األثنػػاء مػػف أشػػكاؿ ب ػػيطمػػف ال ػػنيف وتطػػورت فػػي ىػػذه 

ف إذف بقػػاء ؤمِ فالتكػػاثر ُيػػ ،ال يػػ  إلػػى صػػف  مميػػزة ىػػي التكػػاثر الفضػػؿ فػػي ا ػػتمرار بقػػاء الكائنػػات
 األنواع.

ويختمػػػؼ التكػػػاثر عػػػف جميػػػع الوظػػػائؼ ال يويػػػ  األخػػػر  مثػػػؿ التغذيػػػ  والتػػػنفس والػػػدوراف 
ضػػروريًا لمم افظػػ  عمػػى بقػػاء الفػػرد ذاتػػو، عمػػى عكػػس الوظػػائؼ ال يويػػ  واإلخػػراج فػػي أنػػو لػػيس 

األخػػر  التػػي إذا اختمػػت إ ػػداىا فقػػد يػػنجـ عػػف ذلػػؾ مػػوت الفػػرد. بينمػػا يمكػػف نػػزع أي عضػػو مػػف 
أعضاء التكاثر و تى يمكف نزع جياز التكاثر بكاممو في  يف ي تمر الفرد في العػيش وىػو عمػى 

 أ  ف  اؿ مف الص  .

نتقمنا مػف صػعيد الفػرد و ػده إلػى صػعيد النػوع ب كممػو فػ ف الم ػ ل  تصػبح ذات ولكف إذا ا
ئفيػا فػ ف ىػذا معنى آخر، فمو توقفت أجيػزة التكػاثر لػد  جميػع أفػراد النػوع الوا ػد عػف القيػاـ بوظا

 .(104 :1977، بدراف وآخروف النوع ينقرض دوف شؾ
 :أنواع التكاثر

ثر ىمػػا التكػػاثر نػػوعيف أ ا ػػييف لمتكػػا–وال يوانيػػ   النباتيػػ  –َتْعػػِرْؼ الكائنػػات عمػػى تنوعيػػا
 .(137- 136: 2005، أبو ع اؼ  ماط األخر  الثانوي وبعض األن ،الجن ي والوجن ي

نمػط مػف التكػاثر ت ػمكو الكائنػات :  Asexual Reproductionالتكاثر الالجنسي .1
 ػػرة ت ػػبح فػػي الدقيقػػ  بػػدائيات النػػو  رنػػـ امػػتوؾ ىػػذه الكائنػػات مػػادة وراثيػػ  ولكنيػػا 

 ػػػيتوبوـز الخميػػػ . ل يشػػػترط ىػػػذا الػػػنمط بػػػدء ال يػػػاة اعتبػػػارًا مػػػف الوق ػػػ  إذ تعمػػػد 
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النق ػػػاـ الب ػػػيط وتعطػػػي الخميػػػ  األـ بعػػػد تضػػػاعؼ مادتيػػػا الوراثيػػػ  بموجبػػػو خميتػػػيف 
 شقيقتيف مماثمتيف في القيم  البيولوجي .

فػي الكائنػات  ةالو يػدو ػيم  التكػاثر : Sexual Reproductionالتكـاثر الجنسـي  .2
ويعبػػر عػػف دورة ال يػػاة لمكػػائف ال ػػي  ،انػػات والثػػدييات بمػػا فييػػا اإلن ػػافالعميػػا وال يو 

بػػدءًا بات ػػاد األمشػػاج وانتيػػاًء بالنق ػػاـ الختزالػػي  يػػث يبػػدأ الفػػرد  ياتػػو اعتبػػارًا مػػف 
البويضػ  المخصػػب   الوق ػػ ( وفػؽ النػػدماج بػػيف مشػػيج مػذكر وآخػػر مؤنػػث. إذ يمػػر 

رد لػػد  األنػػواع التػػي تتكػػاثر جن ػػيًا أثنػػاء عمميػػ  تعاقػػب األجيػػاؿ بطػػوريف أوليمػػا الفػػ
طػػػور أ ػػػادي الصػػػيغ  الصػػػبغي   الجيػػػؿ المشػػػيجي( وطػػػور ثنػػػائي الصػػػيغ  الصػػػبغي  

  الجيؿ البوني( .
تنمو فيو األفراد مف بيض  نير مخصب  وبالتالي ل تتوفر فيو عناصر  :توالد البكري .3

ف تػػوفرت البويضػػ (. ىػػذا الػػنمط تعبػػر عنػػو التكػػاثر الجن ػػي  البيضػػ   والنطفػػ  معػػًا وا 
  ال  ذكر ن ؿ الع ؿ.

ي دث أف تعطي بعض الكائنػات صػيغ  صػبغي  مضػاعف   :التكاثر الشبيو بالجنسي .4
أ يانًا وأخر  أ ادي  ولكف دوف المرور بالنق اـ الختزالي وقد  ػماه بالنظػاـ الشػبيو 

. وضػػـ انصػػيار العناصػػر األ اديػػ  الصػػيغ  أوبالجن ػػي. يعتمػػد ىػػذا النظػػاـ انػػدماج 
الصػػفات الوراثيػػ  المختمفػػ  ثػػـ انفصػػاليا مػػف جديػػد إلػػى عناصػػر أ اديػػ  دوف انق ػػاـ 

 اختزالي.
 Heredityالوراثة : 

وقد تشعب عمـ  ،ما قورف بالعموـ الرئي   األخر  يعتبر عمـ الوراث  مف العموـ ال ديث  إذا
اؿ مػػف شػػمؿ كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالمػػادة الوراثيػػ  التػػي تنتقػػؿ عبػػر األجيػػالوراثػػ  ونمػػا نمػػوًا  ػػريعًا  تػػى 

  تكوينيػػا ، وكػػذلؾ طريقػػوكيفيػػ  تنظيميػػا ،وتركيبيػػا، وت ديػػد أمػػاكف تواجػػدىا : المػػادة الوراثيػػ  يػػث
رة إضػػاف  إلػػى كيفيػػ  توزيػػع الختوفػػات فػػي العشػػي ،، و ػػدوث الطفػػرات فييػػاوانتقاليػػا عبػػر األجيػػاؿ
 .التكويفوت ثير عوامؿ البيئ  و 

" العمػػـ الػػذي يػػدرس كػػؿ مػػا يتعمػػؽ  :( عمػػـ الوراثػػ  ب نػػو23: 1998عػػرؼ عبػػد اليػػادي  ويُ 
 ائنات ال ي  ". بالمواد ال ي  التي تنتقؿ عبر أجياؿ الك

انتقػػػػػػاؿ صػػػػػػفات ومميػػػػػػزات " :(  الوراثػػػػػػ  ب نيػػػػػػا175: 1977عػػػػػػرؼ بػػػػػػدراف وآخػػػػػػروف  ويُ 
 . "المتعاقب وخصائص األىؿ إلى األبناء وذلؾ عبر األجياؿ 
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 Mendelian Geneticsالوراثة المندلية : 

ف ليػػو يرجػػع  ،اضػػع  جػػر األ ػػاس لعمػػـ الوراثػػ ( و 1884- 1822يعتبػػر جريجػػور منػػدؿ  
دة ، وذلػؾ بعػدة عػقوانيف عام  وم ددة لعمـ الوراثػ الفضؿ األوؿ في كشؼ طو ـ الوراث  ووضع 

أشػار  ،النيائيػ  إلػى وضػع قػانونيف ىػاميف  ، وأدت تجاربو الطويمتجارب أجراىا عمى نبات الب م 
 :( 473: 1999إلييما زيتوف  

 Law of Segregationالقانون األول : قانون إنعزال الصفات )الجينات(   .1

: " إذا اختمؼ فرداف في زوج مف الصفات المتضادة ف نيما ينتجاف بعد ونص ىذا القانوف
الصف  ال ائدة، وعندما يتـ التمقيح بػيف أفػراد الجيػؿ تمقي يما جيًو بو صف  أ د الفرديف فقط وىي 

 صف  متن ي  ". 1صف   ائدة إلى  3األوؿ تظير الصفتاف معًا في الجيؿ الثاني بن ب  
 Law of Independent assortmentالقانون الثاني : قانون التوزيع الحر  .2

متضػػػادة ثػػػـ ونػػػص ىػػػذا القػػػانوف : "إذا اختمػػػؼ فػػػرداف فػػػي أكثػػػر مػػػف زوج مػػػف الصػػػفات ال
تزاوجا فػ ف كػؿ زوج مػف ىػذه الصػفات يػورث م ػتقًو عػف نيػره مػف الصػفات األخػر ، كمػا تػورث 

 ". 1إلى  3كؿ صفتيف متضادتيف في الجيؿ الثاني بن ب  
 (509: 1999 ،  زيتوفية لموراثة في اإلنسان : التطبيقات العمم

 شخص إلى آخر.( في عمميات نقؿ الدـ مف A,B,Oال تفادة مف مجاميع الدـ   .1

 ي تخدـ الطب الشرعي مجاميع الدـ في ال كـ عمى مد  انت اب األبناء إلى ا باء. .2

إنقػػاذ األطفػػاؿ الناتجػػ  مػػف الزيجػػات التػػي يكػػوف فييػػا األب موجػػب العامػػؿ الرايزي ػػي واألـ  .3
 ػػػالب  العامػػػؿ الرايزي ػػػي عػػػف طريػػػؽ نقػػػؿ دـ كمػػػي لمطفػػػؿ أو بتطعػػػيـ األـ بمصػػػؿ خػػػاص 

 ات الطفؿ التي كانت قد ت ربت لألـ مف خوؿ المشيم .لمعادل  أنتيجين

الكشؼ الطبي قبؿ الزواج لو فوائد جم  فػي المجػالت الصػ ي  والجتماعيػ  والقتصػادي ،  .4
ومػػف ىػػذه الفوائػػد مثػػؿ تجنػػب العائمػػ  خطػػر إنجػػاب أطفػػاؿ نيػػر مػػؤىميف لم يػػاة بشػػكؿ  ػػميـ 

 األبويف. وذلؾ ل تماؿ إصابتيـ ب مراض وراثي  تنتقؿ إلييـ مف

، إذ وجػػػػػد أنػػػػػو كممػػػػػا ضػػػػػاقت درجػػػػػ  القرابػػػػػ  ازدادت تجنػػػػػب زواج األقػػػػػارب مػػػػػا أمكػػػػػف ذلػػػػػؾ .5
 ا تمالت ظيور األمراض الوراثي  والجينات المتن ي  في األجياؿ الناتج .

اإلرشاد يعطي القدرة عمى ا تقصػاء عػدد مػف العيػوب الوراثيػ   اإلرشاد الوراثي )الجيني( : .6
 .فات أبنائيـ الذيف يتوقع إنجابيـالزواج لمعرف  صكما ُيفيد المقدميف عمى 
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، ينػػات ذات العوقػػ تػػتمخص فكرتيػػا فػػي مػػد  إمكانيػػ  إزالػػ  بعػػض الج اليندســة الوراثيــة : .7
وزرعيػػا أو ا ػػتبداليا بجينػػات أخػػر  مػػف كػػائف  ػػي إلػػى آخػػر ليكت ػػب ىػػذا بعػػد ت ديػػدىا، 

 الكائف صف  وراثي  دائم  ومرنوب ، ومف األمثم  عمى ذلؾ:

  إنتاج  ولت  يواني  جديدة ذات أنراض متباين  ك نتاج ال ميب والم ػـ والصػوؼ الجيػد
 والبيض والع ؿ.

  إنتػػػػػاج  ػػػػػولت نباتيػػػػػ  ليػػػػػا القػػػػػدرة عمػػػػػى المعيشػػػػػ  فػػػػػي األراضػػػػػي المال ػػػػػ  أو األراضػػػػػي
الص راوي   وذلؾ بزرع جينات تؤىميا لت مؿ الممو   أو العيش ت ػت ظػروؼ صػ راوي  

 قا ي .

 م ػكوب مػف البػواخر لت لكائنات  ي  مجيري  ليا القدرة عمى التياـ البتػروؿ الإنتاج  و
 ، وبالتالي ت تطيع تنظيؼ الب ار ومنع تموث البيئ .ناقوت البتروؿ
 Ecosystems ثالثا  : األنظمة البيئية

  Ecosystem Concept ofمفيوم النظام البيئي 

 يػػز معػػيف ت تػػوي عمػػى عناصػػر  يػػ  النظػػاـ البيئػػي ىػػو عبػػارة عػػف و ػػدة تنظيميػػ  فػػي 
 نرايبػ   اد بػيف عناصػرىا ال يػ  ونيػر ال يػ ونير  ي  تتفاعؿ مع بعضيا وتؤدي إلػى تبػادؿ لممػو 

 .(38: 1991والفر اف، 
 Components of the ecosystemمكونات النظام البيئي  

معػًا يتكوف النظاـ البيئي في أب ط صوره مػف مكونػات نيػر  يػ  ومكونػات  يػ  تشػكوف 
 ( إلى:22- 21: 2003وىي  كما صنفيا بوراف وأبو دي    نظامًا ديناميكيًا متزنًا.

  Abiotic componentsالمكونات )العوامل ( غير الحية 

المػػػػواد الوعضػػػػوي  مثػػػػؿ الكربػػػػوف واألك ػػػػجيف والنيتػػػػروجيف والفو ػػػػفور وبػػػػاقي العناصػػػػر  .1
 الطبيعي .

 ، الدىوف، الفيتامينات واأل ماض النووي .الكربوىيدراتي  مثؿ البروتينات، المواد العضو  .2

 عناصر المناخ كال رارة والرطوب  والرياح والضوء. .3

 عناصر فيزيائي  كالجاذبي  واإلشعاع.   .4
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  Biotic componentsالمكونات )العوامل( الحية 

ونبػػات ئػػي مػػف  يػػواف تشػػمؿ المكونػػات ال يػػ  جميػػع الكائنػػات الموجػػودة ضػػمف النظػػاـ البي
 :، وىيوكائنات دقيق 

 ( (Producersكائنات حية منتجة  .1

معظميا مف النباتات الخضراء والط الب الخضراء التػي  ،وىي كائنات  ي  ذاتي  التغذي 
تقوـ بت ويؿ المركبات نير العضوي  مف ماء وناز ثاني أك يد الكربوف  ذات الطاق  المنخفض ( 

 .ات عضوي  ذات طاق  مرتفع  كال كربوا ط  البو تيدات الخضراء  الكموروفيؿ( إلى مركب
 (Consumersكائنات حية مستيمكة ) .2

تعتمػػػد فػػػي تغػػػذيتيا عمػػػى المػػػواد العضػػػوي  مثػػػؿ  ،ات  يػػػ  نيػػػر ذاتيػػػ  التغذيػػػ وىػػػي كائنػػػ
 :  الم تيمك    ب مصدر نذائيا إلىال يوانات والبكتيريا والفطريات. وتصنؼ الكائنات ال ي

 ( كائنات حية مستيمكة تتغذل عمى النباتـاتHerbivores ) آكمػ  األعشػاب  ت ػمى أيضػاً و
 النباتات وتعتبر م تيمك  أولي . ، وطفيوتكالمواشي

 ( كائنــــات حيــــة مســــتيمكة تتغــــذل عمــــى المحــــومCarnivores)  وىػػػػي آكػػػػوت الم ػػػػـو أو
المفتر ػات وىػي كائنػات  يػ  م ػتيمك  ثانويػ   تتغػذ  عمػى آكمػ  األعشػاب( أمػا آكمػ  الم ػػـو 

 التي تتغذ  عمى نيرىا مف آكوت الم ـو فيي كائنات  ي  م تيمك  ثالث .
  كائنات( حية مستيمكة تتغذل عمى النبات والحيـوانOmnivores)  وىػي بػذلؾ يمكنيػا أف

 تكوف م تيمك  أولي  وثانوي  وثالث  .

 (Decomposersكائنات حية محممة )المحمالت( ) .3

وىي كائنات  ي  نير ذاتي  التغذي  تعتمد في نذائيا عمى المػواد العضػوي  الرميػ . ومػف 
 بكتيريا والفطريات.أىـ الكائنات ال ي  الم مم  ال

 Types of Ecosystemأنواع النظم البيئية : 

 :ق يـ األنظم  البيئي  عمى أ ا يفبت (30- 27: 2003قاـ بوراف وأبو دي   

 التقسيم عمى أساس المكونات الحية وغير الحيةأوال : 

 ) وىو الذي ي تػوي  ،أ يانًا بالنظاـ البيئي المفتوح ويشار لو :نظام بيئي طبيعي )متكامل
الغابػ  والم ػتنقع والنيػر  األولي   ال ي  ونيػر ال يػ ( مثػؿعمى جميع المكونات األ ا ي  

 والب يرة.
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 وىػو الػذي يفتقػر إلػى  ،بالنظػاـ البيئػي المغمػؽ ويشػار لػو أ يانػاً  :نظام بيئـي غيـر متكامـل
المغمقػػ   وا ػػد أو أكثػػر مػػف المكونػػات األ ا ػػي  مثػػؿ األعمػػاؽ ال ػػ يق  لمب ػػر، والكيػػوؼ

  يث تشترؾ في كونيا ل ت توي الكائنات المنتج  لعدـ توفر مصدر الطاق  الشم ي .
 التقسيم حسب مصدر الطاقةثانيا : 

  ات.بالم يطات المفتو   والغا يدار بالطاق  الشم ي  مثؿنظام بيئي طبيعي 

  لمصػػال و المعيشػػي   يػػدار بالطاقػػ  الشم ػػي   يػػث يقػػوـ اإلن ػػاف تبعػػاً نظــام بيئــي بشــري
ديػػػػدة با ػػػػتبداؿ النباتػػػػات الطبيعيػػػػ  بػػػػبعض الم اصػػػػيؿ الزراعيػػػػ  ويضػػػػيؼ إلييػػػػا مػػػػواد ج

 .ثمتيا الب اتيف وال قوؿ الزراعي ، ومف أمكاأل مدة والمبيدات ال شري 

 يػث تعتمػد طاقػ  ىػذا النظػاـ عمػى مصػدر نيػر يدار بطاق  الوقػود نظام بيئي صناعي  ،
المػدف ومجتمعػات المصػانع الكبػر ، وىػذا  ونيرىا. ومػف أمثمتػواء والوقود الشمس كالكيرب

 النوع ىو الذي أد  إلى تموث البيئ  بشكؿ مباشر.

 The flow of energy in the ecosystemسريان الطاقة في النظام البيئي الطبيعي 

، أمػا المصػادر لمطاقػ  فػي النظػاـ البيئػي الطبيعػييعد اإلشػعاع الشم ػي المصػدر الو يػد 
. ويػػتـ إل بقػػدر ضػػئيؿاألخػػر  لمطاقػػ  مثػػؿ طاقػػ  بػػاطف األرض والنجػػـو والمػػد والجػػزر فػػو ت ػػيـ 

توليػػػػػد الطاقػػػػػ  فػػػػػي الشػػػػػمس عػػػػػف طػػػػػرؽ التفػػػػػاعوت الكيماويػػػػػ  التػػػػػي يػػػػػتـ بموجبيػػػػػا ت ويػػػػػؿ ذرات 
   نرايبػػػ لطاقػػػ  الشم ػػػي الييػػػدروجيف إلػػػى الييميػػػـو ويتولػػػد عػػػف الفػػػائض مػػػف التفاعػػػؿ طاقػػػ  ىػػػي ا

 .(38: 1991،والفر اف

وعند  قوط األشع  الشم   عمى  طح األرض تنعكس أو تمتص معظـ ىذه الطاق  وما 
 ػػاقط . ويػػنعكس مػػف الضػػوء الالم ػػيط الجػػوي أو يت ػػوؿ إلػػى  ػػرارةتبقػػى منيػػا إمػػا أف ينتشػػر فػػي 
قػػط. وت ػػتخدـ نصػػؼ ف (%2وتمػػتص منػػو مػػا يقػػرب مػػف  (%98 عمػػى النباتػػات الخضػػراء  ػػوالي

أطػػواؿ موجاتيػػا مػػع جػػزئ   نظػػرًا لتنا ػػب ضػػوئي%( فػػي عمميػػ  التمثيػػؿ ال1 أي ن ػػب  فقػػطىػػذه ال
، بينما يبمث معػدؿ أو أقؿ (%1 باتات الخضراء ىي عادة. وىكذا ف ف الكفاءة البيئي  لمنالكموروفيؿ

،  يث تنعكس وتتشتت ن ب  كبػر  فقط (%0.18 جات في الم يطات  واليالكفاءة البيئي  لممنت
مػػف الطاقػػ  الشم ػػي  ك نتاجيػػ   (%0.04 عمػػى  ػػطح المػػاء. وتخػػزف النباتػػات  ػػوالي مػػف الضػػوء

، والبػػػاقي ت ػػػتفيد منػػػو فػػػي النمػػػو والتكػػػاثر والعمميػػػات يمكػػػف لمم ػػػتيمكات ال ػػػتفادة منيػػػا صػػػافي 
ال يويػػ  األخػػر . وتشػػكؿ ىػػذه الن ػػب  الطاقػػ  الكيميائيػػ  المتػػوفرة فػػي المػػواد العضػػوي  التػػي تقتػػات 

 .(40:  2003 بوراف وأبو دي ،  الكرة ال ي  قاطب الكائنات عضوي  التغذي  في عمييا جميع 
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 : & Food Webs Food Chain السمسمة الغذائية  والشبكة الغذائية  .1

، وتعني ت ويػؿ الطاقػ  ل رياف الطاق  في النظاـ البيئي ال م م  الغذائي  ىي أب ط صورة
ما عف طريػؽ  م ػم  مػف األنػواع المختمفػ  ب يػث  الكيماوي  أو طاق  الطعاـ الم تمدة مف مصدر

ي كػػؿ بيػػا كػػؿ نػػوع مػػف الكائنػػات ال يػػ  النػػوع الػػذي ي ػػبقو. تبػػدأ ال م ػػم  الغذائيػػ  دائمػػًا بالنباتػػات 
 (.42: 1991، نرايب  والفر اف قتيا مف الشمسالخضراء أو الط الب التي ت تمد طا

تمريػر الطاقػ  فػي الكائنػات ال يػ   ( ال م م  الغذائي  ب نيػا314: 2005عرؼ ال مود  ويُ 
 .ء المنتج  إلى األ ياء الم تيمك مف األ يا

نظػػرًا ألف معظػػـ الكائنػػات ال يػػ    وتكػػوف ال و ػػؿ الغذائيػػ  فػػي الطبيعػػ  متداخمػػ  ومعقػػدة
نما ت تطيع ال تعاض  عف افتراس  يواف مف  الم تيمك  ل تتخصص في نوع وا د مف الغذاء وا 
نوع معيف بافتراس  يوانات مف أنواع أخر  مما يجعؿ ىناؾ تداخًو بيف ال و ؿ الغذائي  يترتػب 

ــةعػػرؼ وتُ . عميػػو تكػػويف شػػبكات  نذائيػػ  معقػػدة بػػالمجموع  ( :Food Webs) الشــبكة الغذائي
، وتوجػػد أب ػػط الشػػبكات الغذائيػػ  فػػي المنػػاطؽ القطبيػػ  وقػػات الغذائيػػ  فػػي النظػػاـ البيئػػيالكمػػي لمع

 نرايبػػػػػ     وال ػػػػػتوائي  لكثػػػػػرة عػػػػػدد األنػػػػػواع، وأعقػػػػػدىا فػػػػػي المنػػػػػاطؽ المعتدلػػػػػلقمػػػػػ  األنػػػػػواع نظػػػػػراً 
 .(47 :1991والفر اف،

 :Ecological Pyramidsاألىرام الغذائية  .2

وىػػي عبػػارة عػػف تػػدرج لمم ػػتويات الغذائيػػ  لمكائنػػات ال يػػ  ب يػػث يتػػوزع كػػؿ   ػػب دوره 
، تكوف قاعدتػو المنتجػات ويتبعيػا آكػوت األعشػاب ثػـ م ػتويات  الغذائي الوظيفي عمى شكؿ ىـر

.  مختمف  مف آكوت الم ـو إلى أف نصؿ إلى أقو  الم تيمكات في قم  اليـر
 :اتزان النظام البيئي

إف األنظمػػػ  البيئيػػػ  عمػػػى كوكػػػب األرض فػػػي  الػػػ  اتػػػزاف فاأل يػػػاء المنتجػػػ  تولػػػد الغػػػذاء 
واألك ػػػجيف، واأل يػػػاء الم ػػػتيمك  ت ػػػتفيد مػػػف الطاقػػػ  المخزونػػػ  فػػػي الغػػػذاء وترجػػػع ثػػػاني أك ػػػيد 
رجػػػاع العناصػػػر  الكربػػوف إلػػػى الفضػػػاء، واأل يػػػاء الم ممػػػ  تقػػػوـ بػػدورىا بت ميػػػؿ المػػػادة العضػػػوي  وا 

 ،ي  ىػي مصػدر الطاقػ  فػي ىػذا العػالـفػ ف الطاقػ  الشم ػ ،منظاـ البيئػي وفػوؽ كػؿ ذلػؾلاأل ا ي  
ف جزء منيا ي تعمؿ مف قبػؿ النبػات فػي صػنع الغػذاء وجػزء كبيػر مػف طاقػ  الشػمس يرجػع إلػى  وا 
الفضاء. والنظاـ البيئي لو قدرة عمى البقاء ت ت مختمؼ الظروؼ البيئي  الم يط  فالتوازف البيئي 

ت أو مخػاطر تمػػس ة البيئػػ  ال يويػ  عمػػى إعػادة ال يػاة عمػػى  ػطح األرض دوف مشػػكومعنػاه قػدر 
 (44: 1991نرايب  والفر اف،  التزاف البيئي : عمى مثم األال ياة البشري . ومف 



 
 

61

 :Ecological Pollutionالتموث البيئي 

لعمػػؿ التمػػوث البيئػػي ىػػو عبػػارة عػػف تغيػػر نيػػر مرنػػوب فيػػو فػػي البيئػػ  الم يطػػ  نتيجػػ  
اإلن ػػػاف مػػػف خػػػوؿ التػػػ ثيرات المباشػػػرة أو نيػػػر المباشػػػرة لمتغيػػػرات ال اصػػػم  فػػػي أنمػػػاط الطاقػػػ  

 وم تويات اإلشعاع والمركبات الكيميائي  والفيزيائي  لمكائنات ال ي  وتواجدىا.

المموثات عبارة عف نواتج عرضي  لفعاليات اإلن اف. وىي تمثؿ بقايا األشياء التي يعمؿ و 
. لػػذا يمكػػف أف يعػػد التمػػوث بشػػكؿ رئػػيس عمػػى أنػػو نتيجػػ  ف وي ػػتعمميا ويػػتخمص منيػػاا اإلن ػػابيػػ

ل ػػػموؾ اإلن ػػػاف فػػػي البيئػػػ . كمػػػا ويتضػػػمف التمػػػوث أيضػػػًا النػػػواتج العرضػػػي  الطبيعيػػػ  لمفعاليػػػات 
، وكػػػذلؾ فػػػ ف ىنػػػاؾ ائػػػواأليضػػػي  لةن ػػػاف ولمكائنػػػات ال يػػػ  التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا اإلن ػػػاف فػػػي نذ

 . ي  وفضوت ال يوانات ال قمي ال مخمفات الكائنات

ف المشػكم  ل تكمػف فػي تكػويف النػواتج العرضػي  فػي الطبيعػ  ولكػف فػي كيفيػ  الػتخمص  وا 
منيا. ف ف النواتج العرضي   تبقى معنػا وتػزداد بزيػادة التقنيػات وم ػتويات المعيشػ  و ػوؼ تتفػاقـ 

ف ال موؿ ل تكمف بشكؿ ةاف الذيف يقطنوف في م ا ات صغير بتقدـ المدني  وبزيادة عدد ال ك . وا 
. اف موجػػػػودًا فػػػػ ف ىنػػػػاؾ نػػػػواتج عرضػػػػي خػػػػاص فػػػػي إزالػػػػ  ال ػػػػبب وذلػػػػؾ ألنػػػػو طالمػػػػا كػػػػاف اإلن ػػػػ

واإلجابػػات تكمػػف فػػي اإلدارة الجيػػدة لتكػػويف ىػػذه المػػواد مػػف خػػوؿ تنظػػيـ التغيػػرات نيػػر المرنػػوب 
بيئػي مػا يمػي :  بػوراف وأبػو ومػف العوامػؿ الم ػبب  لخػتوؿ التػوازف ال فييا لمبيئ  التي نعػيش فييػا.

 (42: 2003دي ، 

 تغير الظروؼ الطبيعي . .1

 إدخاؿ أ ياء جديدة في البيئ . .2

 القضاء عمى بعض األ ياء في البيئ . .3

 تدخؿ اإلن اف المباشر. .4

 ا  : التنوع الحيوي والتكيف واالنتخاب الطبيعيرابع

ثوثػ  إلػى خم ػ  مويػيف ب ػوالي ، يقدر عػددىا دد كبير مف أنواع الكائنات ال ي ىناؾ ع
 .( 20: 1999 ، زيتوف ن  في البر والب ر والجو، تعيش في بيئات مختمف  متباينوع

 ( تعريفات لممفاىيـ التالي :8-7: 2005قد قدـ م مد  و      
  التنوع الحيـويBiotic Diversity  ىػو نػاتج الختوفػات الوراثيػ  الطبيعيػ  فػي النػوع، وىػو

يؤدي إلى اختوؼ في التركيب والوظيف  وال موؾ. ىذا ويعطي التنػوع بعػض أفػراد النػوع ميػزة 
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عمػػػػى ا خػػػػريف عنػػػػد  ػػػػدوث تغيػػػػرات فػػػػي الظػػػػروؼ البيئيػػػػ . وبالتػػػػالي فػػػػاألفراد المتميػػػػزة عمػػػػى 
ا ؿ اعتمادًا عمى أفضميتيـ في التكػويف الػوراثي. ا خريف ليا القدرة عمى المعيش  والبقاء والتن

وبمػػػرور الوقػػػت قػػػد ي ػػػدث تغيػػػر كبيػػػر وجػػػذري فػػػي مجموعػػػ  مػػػف الكائنػػػات وينػػػتج عػػػف ىػػػذه 
 التغيرات نشوء أنواع جديدة.

  )التكيف )التأقممAdaptation  مػ  لمبيئػ . ويمكػف ءصػف  تجعػؿ الكػائف ال ػي أكثػر موىػو
وجود مجموع  مف الكائنات ال يػ   التػي ل تربطيػا تمييز التكيؼ بشكؿ خاص عند مو ظ  

 أي صم ( في بيئ  معين ، ب يث تظير ىذه الكائنات خصائص متماثم .

خرفػاف الب ػر وطيػور البطريػؽ و ػو ؼ الب ػر، فػ ف جميػع ىػذه  ،ومف األمثم  عمى ذلػؾ
ء. كمػا ال يوانات تمتمؾ تراكيػب عريضػ  م ػط   تشػبو الزعػانؼ ت ػاعدىا فػي ال ركػ  داخػؿ المػا

أف لأل ػػماؾ أج ػػػامًا م ػػط   تػػػؤدي الوظيفػػ  نف ػػػيا فػػػي المػػاء. ويػػػؤدي النتخػػاب الطبيعػػػي إلػػػى 
 .تكيؼ األفراد لبيئاتيا الخاص 

  )التطور)المتواصـــمية فـــي الحيـــاةEvolution  ىػػػو عمميػػػ  تػػػؤدي إلػػػى  ػػػدوث تغيػػػرات فػػػي
. وتجعميا أكثر مواءم  مع البيئ  التركيب والوظيف  وال موؾ في أنواع الكائنات ال ي  المختمف 

األوؿ وىػػػػو التنويػػػػع والثػػػػاني وىػػػػو  ،ا الم ػػػػئولف الرئي ػػػػياف عػػػػف التطػػػػوروىنػػػػاؾ عػػػػاموف ىمػػػػ
 يئي .الظروؼ الب

  االنتخــاب الطبيعــي Natural Selection  ىػػو عمميػػ  انتقػػاء كائنػػات عػػف طريػػؽ البيئػػ
والنتخػاب الطبيعػي آليػ  ىامػ   ليذه البيئ  ىو الذي يعػيش ويبقػى(، بمعنى أف الكائف الموائـ 

. وبػالرنـ مػف أف عمميػ  التطػور قػد ت ػدث عنيػا عمػى مػر جدًا لمواصػم  وتقػدـ عمميػ  التطػور
 العصػػػور الكثيػػػر مػػػف الفو ػػػف  وعممػػػاء العمػػػـو الطبيعيػػػ  إل أف تشػػػارلز داروف والفريػػػد وولس

ـ نظريػ  التطػور كمػا قػدموا اقتػراح  ليػ  مقبولػ  أو مقنعػ  1859كانوا أوؿ مػف ا ػتنبطوا عػاـ 
 وىي آلي  النتخاب الطبيعي. 

ــد أســس دارون نظريتــو با ــعوق   م مػػد، مشــاىدات ىــي : لنســبة لالنتخــاب الطبيعــي عمــى أرب
2005 :8) 

 .أف أفراد النوع الوا د يظيروا اختوؼ في الشكؿ عف بعضيـ البعض .1
أف األفػراد التػي ت ػتمر فػي ال يػاة لتتنا ػؿ لت ػػافظ عمػى النػوع أقػؿ بكثيػر مػف تمػؾ األفػػراد  .2

المنتجػػػ  بمعنػػػى أف كثيػػػر مػػػف األفػػػراد تُفقػػػد قبػػػؿ أف تتكػػػاثر وت ػػػافظ عمػػػى بقػػػاء تراكيبيػػػا 
 الوراثي .
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مثػؿ الغػذاء وأشػع  الشػمس  أف ىناؾ مناف   بيف األفراد عمى المصادر الطبيعي  لممعيشػ  .3
، واألفػػراد الػػذيف ليػػـ مقػػدرة  مزايػػا( خاصػػ  ىػػـ الػػذيف ي ػػتطيعوف دخػػوؿ المناف ػػ  افوالمكػػ

 والبقاء أ ياء.
أف األفراد التي تعيش بعد ذلؾ ىي التي تتكاثر وبالتالي ُتمرر وراثتيا إلى أبنائيا.  أطمػؽ  .4

داروف عمى كمم  وراثتيا في ذلؾ الوقت ما يشبو كمم  وصف  طبي (. وبالتالي ف ف أ  ف 
فراد ت قممػًا لمبيئػ  ىػـ الػذيف يعيشػوف ومػف ثػـ فػ ف ىػؤلء األفػراد ىػـ الػذيف يعطػوف أبنػاء األ

بن ػػب  أكثػػر مػػف أي أفػػراد آخػػريف فػػي ذلػػؾ المجتمػػع وب ػػبب ذلػػؾ يصػػبح المجتمػػع مت قممػػًا 
 بدرج  كبيرة لظروفو البيئي .

 ا  : صحة اإلنسانخامس

، ل يػراه تػاج عمػى رؤوس األصػ اءرة "الصػ   نش نا منذ طفولتنا البػاكرة عمػى  ػماع عبػا
، ومػػا يرافقػػو فعػػًو مػػف مػػرارة المػػرض" ىػػذه العبػػارة التػػي ل يػػدرؾ قيمتيػػا إل مػػف عػػانى إل المرضػػى

يػا اهلل عػز وجػؿ عمػى عبػده مف ألـ ج دي ونف ي ومعنوي، فالص   بكؿ ب اط  ىي نعم  مػَف ب
 وىي مف أعظـ وأكبر النعـ . ،اإلن اف

 Healthمفيوم الصحة 

تطػػػػور مفيػػػػوـ الصػػػػ   بػػػػدءًا مػػػػف العصػػػػر اليونػػػػاني  يػػػػث كػػػػاف التركيػػػػز عمػػػػى الصػػػػ   
، ومف ثـ تطور  تى أصبح ييػتـ بالصػ   البيئيػ  الممبس، والرياض  ،ف  يث الم كؿالشخصي  م

 . افظ  عمى  وم  البيئ  وت  ينياوالتي تشتمؿ عمى فف الم

طب الوقائي والعوجي مف وبعدىا انتقؿ مفيـو الص   ليضيؼ إلى كؿ ما  بؽ قضي  ال
 .(13: 2009 ، بدراف ومزاىرة جراءات التطعيـ والعوج والت ىيؿ يث تقديـ إ

( 293: 2009و  ػػػػيف  كثيػػػر مػػػف الجيػػػػات أعطػػػت تعريػػػؼ لمصػػػػ   وقػػػد أورد إبػػػراىيـ 
 بعض التعاريؼ:

: " الػػػ  الرفاىيػػػ  الج ػػػمي  ( الصػػػ   ب نيػػػاWHOفقػػػد عرفػػػت منظمػػػ  الصػػػ   العالميػػػ   
جتمػػػاعي والعقميػػػ  والنف ػػػي  والجتماعيػػػ  الكاممػػػ    الػػػ  التكامػػػؿ الج ػػػماني والعقمػػػي وال البدنيػػػ ( 

 مف المرض أو العجز. لمفرد( ولي ت مجرد الخمو

:  الػػػ  التػػػوازف الن ػػػبي لوظػػػائؼ الج ػػػـ ،و الػػػ  مػػػا عػػػرؼ العػػػالـ بركنػػػز الصػػػ   ب نيػػػاك
 ليا. العوامؿ الضارة التي يتعرض التوازف ىذه تنتج عف تكيؼ الج ـ مع

 ئؼ الج ـ.:  ال  التوازف الن بي لوظاوعرؼ نيوماف الص   ب نيا
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أف الصػػ   لي ػػت مقتصػػرة عمػػى الجوانػػب الج ػػمي  فقػػط بػػؿ تتعػػداىا إلػػى  :الباحثــة رلوتــ
بػػد أف تكػػوف صػػ تو  الجوانػػب العقميػػ  والجتماعيػػ  ف تػػى يكػػوف اإلن ػػاف متمتعػػًا بصػػ   جيػػدة ل

ؿ عمػػى تقػػدـ ىػػذا المجتمػػع وبالتػػالي صػػ   المجتمػػع دليػػ ، كمػػا أف صػػ   اإلن ػػافشػػامم  ومتوازنػػ 
 .ورفاىيتو

 :Personal Healthالصحة الشخصية 

جػػد يعتبػػر اإلن ػػاف م ػػتودعًا ومصػػدرًا لمعديػػد مػػف الميكروبػػات الم ػػبب  لألمػػراض والتػػي تو 
والصػػ   الشخصػػي  تشػػػمؿ العنايػػ  بالجمػػػد وأعضػػاء الج ػػػـ عمػػى جمػػده و داخػػػؿ أعضػػاء ج ػػػمو. 

 ألذنيف والفـ واأل ناف وكذلؾ العناي  بالشعر.كالعينيف  وا

 :أىمية الصحة الشخصية

، عمػػى إضػػاف  إلػػى التػػ ثيرات الجتماعيػػ  ، النف ػػي  والقتصػػادي تػػؤثر العوامػػؿ البيولوجيػػ 
اخػتوؼ قيمػػ  أىميػػ  الصػ   الشخصػػي  لػػد  األفػػراد، فالعنايػ  الشخصػػي  لكػػؿ فػرد عمػػى  ػػده تػػدؿ 
عمى مد  وعي الفرد ومد  الم صم  الثقافي  والعممي  لو والتي بدورىا توضح الصورة لو بالن ػب  

، وتتمثػػػؿ أىميػػػ  الصػػػ   الشخصػػػي  فػػػي اتبػػػاع التركيػػػز عمػػػى قضػػػايا الصػػػ   الشخصػػػي لضػػػرورة 
 (57: 2009،رشادات التالي :  بدراف ومزاىرةائؿ واإلالو 

الم افظ  عمى الج ـ في  ال  ص ي  جيدة عبػر التػوازف الغػذائي ومعرفػ  قضػايا الصػ    .1
 البيئي  والجتماعي   تى يقي اإلن اف نف و مف األمراض والنتانات.

 ت ميف را   الفرد و ومتو واكتشاؼ األمراض مبكرًا و رع  عوجيا. .2

 الدورة الدموي  عبر التماريف الرياضي  لم اعدة الج ـ عمى القياـ بوظائفو. تنشيط .3

 عمى ال ال  النف ي  الميم  لم ال  الص ي .   لت ثيرهمظير الوئؽالظيور بال .4

 اكت اب الممار ات اإليجابي  التي ت اعد الفرد عمى مواجي  المشكوت ب يجابي . .5

جوانػب الصػ   الشخصػي  اىتمامػًا كبيػرًا  نظػرًا وتولي البا ث  صػ   الفػـ واأل ػناف ك  ػد 
لعتبار الفـ وما ي تويو مف أ ناف جزءًا  يويًا وىامًا لج ػـ اإلن ػاف، باإلضػاف  إلػى أف المشػاكؿ 

تكمػػف أىميػػ  الفػػـ و  الصػ ي  لمفػػـ واأل ػػناف ىػػي األكثػػر شػػيوعًا بػػيف طمبػ  مر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي،
خػراج ال ػروؼ بصػورة  ػميم  عنػد الكػوـ فػي ا تفػاظ الوجػو  واأل ناف فضًو عػف مضػث الطعػاـ وا 

بشكمو الطبيعي  يث ت دث تغييػرات فػي مظيػر الوجػو عقػب فقػداف األ ػناف، ليػذه األ ػباب فمػف 
 في مر م  مبكرة. شيءالضروري العناي  بنظاف  الفـ واأل ناف  تى ل تفقد منيا 
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 الصحة والنوم :

ويب ث عف اليدوء    يتوقؼ فييا عف النشاطل شؾ أف اإلن اف ب اج  إلى فترات منتظم
 وال ترخاء يعتبر إجراًء ضروريًا مضادًا لمتوتر العصبي الزائد. ،الج دي والنف ي

    عض أضالًع االض خاْ وميَا :79: 2009وقد ذنس  دزاٌ ومصاٍسَ )

 ، وىذا ب د ذاتو ىو أن ب أ موب لو ترخاء.القراءةالت بيح و  .1

 الذىني  والرو ي .ممار   الرياض   .2

 تقميؿ اإلضاءة مع ا تخداـ بعض المو يقى اليادئ . .3

 أخذ  ماـ دافئ وشرب كوب مف ال ميب الدافئ. .4

 لبس الموبس المري   مف  يث الدؼء والب اط . .5

 الصحة و التغذية :

. فالصػػ   الجيػدة تتطمػب تغذيػ  جيػػدة ،ىػي المػرآة التػػي تعكػس صػ   اإلن ػافإف التغذيػ  
، وخػػوؿ مختمػػؼ مرا ػػؿ نمػػوه، فالغػػذاء يبنػػي بالتغذيػػ  مػػف بػػدء تكوينػػو وىػػو جنػػيفف ويتػػ ثر اإلن ػػا

. عطػػػي المناعػػػ  ضػػػد اإلصػػػاب  بػػػاألمراضوي ،، ويمػػػد الج ػػػـ بالطاقػػػ الخويػػػا ويجػػػدد األن ػػػج 
وؿ نػػػذاًء اباإلضػػػاف  إلػػػى النا يػػػ  النف ػػػي   يػػػث أف الشػػػخص يشػػػعر بالرضػػػى وال ػػػعادة إذا مػػػا تنػػػ

 .شيياً 
 مفيوم التغذية : 

، وىػػذا التفاعػػؿ ل ولػػف ( ب نيػػا تفاعػػؿ ي ػػدث داخػػؿ الج ػػـ26: 2009عرفيػػا ج جػػوح  تُ 
يكػػوف إل بتػػوافر عناصػػر التفاعػػؿ المختمفػػ  والمتمثمػػ  فػػي الغػػذاء  يػػث يػػتـ فػػي الج ػػـ عػػدد مػػف 

س تمػؾ ، ليتـ ت قيؽ ال ػتفادة المثمػى منػو وبالتػالي انعكػاات ال يوي  التي تعمؿ عمى الغذاءالعممي
 .ة عمى الج ـ وص توال تفاد

( عمػى أنيػا جممػ  العمميػات التػي ت ػدث لمغػذاء مػف ل ظػ  9: 1984رفيا المخموتػي  وعَ 
 أكمو  تي إخراجو مرورًا بعمميات اليضـ والمتصاص .

ألف تعريفيػا يشػػمؿ عناصػر التفاعػػؿ والعمميػات ال يويػػ    وتميػؿ البا ثػػ  لتعريػؼ ج جػػوح
فػو بػد مػف النتبػاه جيػدًا لمػا ن كػؿ  تػى ن ػتطيع التمتػع  ، تفادة الج ـ وصػ تووربطت التغذي  با

 بص   جيدة.

 



 
 

66

 فوائد التغذية الجيدة :

التغذيػػ  الجيػػدة ىػػي التغذيػػ  المثمػػى التػػي تكفػػؿ إمػػداد الج ػػـ بجميػػع مػػا يمزمػػو مػػف المػػواد 
 الغذائي  وبالقدر والن ب الكافي  والمنا ب  لمنوا ي الف يولوجي  والص ي  لمفرد.

 ( فوائد التغذي  الجيدة لج ـ اإلن اف:13: 2007هلل وآخروف   ويذكر عبد ا

 تجديد وبناء خويا ج ـ اإلن اف. .1

 تزويد ج ـ اإلن اف بالطاق  الوزم . .2

 تنظيـ عمؿ خويا وأن ج  ج ـ اإلن اف و فظو ب ال  جيدة لمقياـ بوظائفيا ال يوي . .3

 الم افظ  عمى توازف ال وائؿ واإللكترونيات في الج ـ. .4

 افظ  عمى درج   رارة الج ـ ثابت .الم  .5

  فظ الجنس البشري وتكاثره. .6
 اإلجرا ات العامة لموقاية من األمراض

( بعػػػض اإلجػػػراءات العامػػػ  التػػػي ت ػػػاعد فػػػي منػػػع 310: 2009ذكػػػر إبػػػراىيـ و  ػػػيف  
  دوث المرض، وىي كالتالي :

 :، وذلؾ مف خوؿحماية أفراد المجتمع من األمراض .1
 النظاف  الشخصي . -
 الوقاي  مف األخطار الميني . -
 ال ماي  مف ال وادث. -
 ا تعماؿ المقا ات والتطعيـ. -
 تناوؿ الغذاء الص ي المنا ب. -
 توفير المياه الصال   لمشرب. -
 ا تعماؿ العوجات الوقائي  الكيميائي . -
 الم افظ  عمى البيئ  مف التموث. -
 ، والتخمص مف القمام  بشكؿ ص ي و ميـ.الصرؼ الص ي -
 اإلجرا ات التي تحد من مضاعفات المرض : .2

 التشخيص المبكر لألمراض. -

 العوج المبكر بالعقاقير. -
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 الت ىيؿ في  ال  اإلصاب  بعاى . -

 :وتشمؿ اإلجراءات التي تتخذ :إجرا ات المكافحة .3
 لمنع انتشار األمراض المعدي . -

 لمتقميؿ مف مضاعفات المرض. -

 بعد زواؿ المرض. -

دخوؿ  (، بيدؼ منعWHOىي إجراءات وضعتيا منظم  الص   العالمي    :إجرا ات دولية .4
 ، وتتعمؽ ىذه اإلجراءات بالم افريف وال جاج والبضائع.األمراض الوبائي  والمعدي 

 ويكوف ذلؾ عف طريؽ : :االرتقا  بالصحة .5

 ومراكز األموم  والطفول . ،التثقيؼ الص ي -
 تييئ  الم كف الص ي المنا ب. -
 م تو  نذائي منا ب.الم افظ  عمى  -
 مزاول  الرياض  لتنمي  الص   الج مي  والعقمي . -
 تزويد أماكف العمؿ بشروط ص ي  منا ب . -
 إجراء ف وصات طبي  دوري  لمكشؼ المبكر عف األمراض وخاص  ال رطاف. -

 ا  : الخاليا  سادس

 : Cellمفيوم الخمية 

ذكرىا إبراىيـ و  يف ، وىي كما الخمي دئ األ ا ي  لنظري  إف مفيوـ الخمي  يتمثؿ بالمبا
 2009 :31:) 

 الخمي  و دة التركيب  البناء( في الكائف ال ي. -

 الخمي  و دة الوظيف  في الكائف ال ي. -

 .ي  و دة النق اـ في الكائف ال يالخم -

 .ة الوراث  في الكائف ال يالخمي  و د -
 General Structure of the Cellالتركيب العام لمخمية : 

 تتكوف الخمي  بشكؿ عاـ مف ثوث  تراكيب أ ا ي  لمخمي : 

  Outer membraneالغشاء الخارجي لمخمي   .1



 
 

68

 Nucleusالنواة   .2
 Cytoplasmال يتوبوـز   .3

   مهىىات اخللًُ فًنا يلٌ:                     166 -162 :1999)وقد وصف شيتىٌ

 Outer Membraneأوال  : الغشا  الخارجي لمخمية 

 ،  يختمػؼ تركيبػو   ػب نػوع الخميػ عف  ياج الخمي  ويشكؿ خػط الػدفاع األوؿ ليػا عبارة
 Cell Wall عبػارة عػف نػوؼ قػوي صػمب ميػت ي ػمى الجػدار الخمػويىػو  الخميـة النباتيـةفى و 

اتيػػ  ر ويتخػػذ شػػكًو كرويػػًا أو بيضػػويًا أو مطػػاوًل أو نيػػر منػػتظـ، ويتركػػب رئي ػػيًا مػػف مػػادة كربوىيد
ويوجػػد ت ػػت الجػػدار الخمػػوي  .يموز ممػػا يعطػػي  مايػػ  أفضػػؿ لمنبػػاتت ػػمى ال ػػممعقػػدة التركيػػب 

 .Cell Membraneمباشرة نشاء رقيؽ ي مى الغشاء الخموي 

أمػػا فػػي الخويػػا ال يوانيػػ  فمػػيس ليػػا جػػدار خمػػوي بػػؿ إف الخميػػ  م اطػػ  بغشػػاء رقيػػؽ ىػػو 
ؽ جدًا ي يط بالخميػ    وىو نشاء رقيPlasma Membraneالغشاء الخموي أو الغشاء البوزمي 

لى الخمي  ال يواني  وي فظ مكوناتيا، كما أنو ي دد ما يجب فيو بمثاب   ،أف يدخؿ أو يخرج مف وا 
  شرطي الخمي ( يعمؿ عمى تنظيـ  رك  مرور المواد الذائب  ما بيف الخمي  والو ط الم يط بيا.

 Nucleous  ثانيا  : النواة

، وتتو ػػط النػػواة وتظيػػر كج ػػـ كػػروي قػػاتـ ،وضػػو اً رز مكونػػات الخميػػ  وأكثرىػػا النػػواة أبػػ
 .نبي  الموضع في الخويا النباتي عادة الخمي  خاص  في الخويا ال يواني  لكنيا تبدو جا

 تتركب النواة مف أربع  أجزاء ىي :

  الغالف النوويNuclear Membrane 

مباشػػر بػػيف  ، ويتخممػػو ثقػػوب صػػغيرة جػػدًا ت ػػمح باتصػػاؿي ػػيط بػػالنواة وي فػػظ مكوناتيػػا
م تويػػػػات النػػػػواة و ػػػػيتوبوـز الخميػػػػ  وبالتػػػػالي تػػػػنظـ تبػػػػادؿ  ركػػػػ  المػػػػواد واأليونػػػػات بػػػػيف النػػػػواة 

. : داخمي وآخػر خػارجي يتصػؿ بالغشػاء الخمػوي يفءويتركب الغوؼ النووي مف نشا وال يتوبوـز
 عف طريؽ ممرات وقنوات الشبك  اإلندوبوزمي .

  السائل النوويNuclear Sap 

  ويتركػػػػب مػػػػف مػػػػواد عضػػػػوي  وتػػػػنغمس فيػػػػو جميػػػػع م تويػػػػات النػػػػواة أل النػػػػواة ػػػػائؿ يمػػػػ
نزيمػػػػات التػػػػي تصػػػػؿ ال ػػػػيتوبوـز عػػػػف طريػػػػؽ الثقػػػػوب  وبروتينػػػػات و ػػػػكريات وأ مػػػػاض أمينيػػػػ  وا 

 الموجودة بالغوؼ النووي.
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  النويةNucleolus 

 عبارة عف ج يـ صغير كروي الشكؿ ،وعػددىا وا ػدة أو أكثػر. والنويػ  ننيػ  باأل مػاض
( rRNA( والبروتينػػػػات  وليػػػػذا ليػػػػا عوقػػػػ  مباشػػػػرة فػػػػي تكػػػػويف الرايبو ػػػػومات  RNAالنوويػػػػ   

 الضروري  لتكويف البروتينات في الخمي .
  الكروموسومات  –الشبكة الكروماتينيةChromatin Net   

وىي عبارة عف خيوط رفيع  متشابك  مػع بعضػيا فتبػدو كالشػبك  أ يانػًا ومػف ىنػا جػاءت 
(، ويمكػػػػف DNAوالخيػػػػوط ىػػػػذه عبػػػػارة عػػػػف الكرومو ػػػػومات ال اممػػػػ  لممػػػػادة الوراثيػػػػ   الت ػػػػمي   

 .مجير خاص  في  ال  انق اـ الخمي مشاىدتيا بوضوح ت ت عد   ال

 Cytoplasmثالثا  : السيتوبالزم 

عبػػػارة عػػػف المػػػادة البروتوبوزميػػػ  أو الو ػػػط الػػػذي تػػػنغمس فيػػػو النػػػواة واألجػػػزاء الخمويػػػ  
والرايبو ػػػػػػومات،  ،والميتوكنػػػػػػدريا ،وأج ػػػػػػاـ جػػػػػػولجي ،لشػػػػػػبك  اإلندوبوزميػػػػػػ يات( وىػػػػػػي: ا العضػػػػػػ

، والبو ػػػػتيدات. كمػػػػا تنتشػػػػر فػػػػي والفجػػػػوات الخمويػػػػ   العصػػػػاري ( ،والمي و ػػػػومات، وال ػػػػنتريولت
 ال ػػػيتوبوـز أج ػػػاـ خمويػػػ  نيػػػر  يػػػ  تظيػػػر عمػػػى شػػػكؿ  بيبػػػات كرويػػػ  منيػػػا  بيبػػػات النشػػػا ،

 وصبغي .فرازي  ا  و بيبات دىني  و 

( وصػػؼ مختصػػر لػػبعض األجػػزاء  ال ػػيتوبوزمي (  18: 1991ولقػػد قػػدـ عبػػد التػػواب  
 الخموي   كالتالي :           

  Endoplasmic Reticulumالشبكة اإلندوبالزمية  .1

، وتق ػػمو إلػػى  وصػػمي  التػػي تمتػػد فػػي ال ػػيتوبوـزوىػػي عبػػارة عػػف نظػػاـ مػػف األنشػػي  ال
لمتخصصػػػ  التػػػي تػػػتـ فػػػي التفػػػاعوت الكيميائيػػػ  وال يويػػػ  ا جيػػػرات ب يػػػث ت ػػػمح بالفصػػػؿ بػػػيف 

  ممػا يعطػي فرصػ  أكبػر لنتشػار مخميػ ، كما أنيا تعمػؿ عمػى زيػادة ال ػطح الػداخمي لال يتوبوـز
وتق ػػػػػـ الشػػػػػبك   اإلنزيمػػػػػات ومػػػػػادة التفاعػػػػػؿ الوزمػػػػػ  لمتفػػػػػاعوت ال يويػػػػػ  عمػػػػػى ىػػػػػذه األ ػػػػػطح.

  نتيجػػػػػػ  لوجػػػػػػود ( وقػػػػػػد  ػػػػػػميت كػػػػػػذلؾRER  : شػػػػػػبك  إندوبوزميػػػػػػ  خشػػػػػػن اإلندوبوزميػػػػػػ  إلػػػػػػى
الريبو ومات عمػى  ػط يا، وىػي تشػارؾ فػي البنػاء ال يػوي لمبروتينػات. أمػا النػوع ا خػر في ػمى 

، وليا دور كبير في بناء بعض ( ول توجد عمييا ريبو وماتSERالشبك  اإلندوبوزمي  المم اء  
 ، وفي تكويف الصفائح الدموي .مي  بعض المركبات ، وفي إزال   ُ اليرمونات اإل تيرودي
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 Golgi Apparatusجياز )أجسام( جولجي   .2

نزيمػػػات والبروتينػػػات از لةفػػػر أيضػػػا بالديكتيو ػػػومات وىػػػي مراكػػػز إ ُتعػػػرؼ ىػػػذه األج ػػػاـ
، وىو عبػارة عػف تركيػب مػف الصػفائح أعمى النواة ثابتاً  جي عادة مكاناً ي تؿ جياز جولو  ،األخر 

المتوازيػػػ  بنظػػػاـ مميػػز. ويقػػػـو الجيػػػاز بوظػػػائؼ ميمػػ  فػػػي تركيػػػز ومعالجػػػ   واألنشػػي  ال وصػػػمي 
 وتعبئ  وتوزيع النواتج اإلفرازي  بالخمي .

  Mitochondriaالميتوكندريا  )األجسام السبحية(   .3

الكػػػػػروي، أو الخيطػػػػػي، أو تمفػػػػػ  منيػػػػػا وىػػػػػي أج ػػػػػاـ توجػػػػػد فػػػػػي ال ػػػػػيتوبوـز ب شػػػػػكاؿ مخ
، وي ػػيط بيػػا نشػػاء خػػارجي أممػػس. وتنفصػػؿ  جػػرتيف داخميتػػيفيػػز تركيبيػػًا إلػػى . وتتمالبيضػػاوي

  ب يػػث تمتػػػد مػػف الغشػػاء الػػداخمي أعػػػراؼ ال جرتػػاف عػػف بعضػػيما بوا ػػط  نشػػػاء داخمػػي منػػثفق 
، وىػػي تعمػػؿ عمػػى الم ػػور الطويػػؿ لمميتوكنػػدريا وتكػػوف عػػادة متعامػػدة ،متوازيػػ  Cristaeمتوازيػػ  

 عمى زيادة ال طح الداخمي لمعضي  .

لمخميػ     يػث إنيػا م ػئول  عػف إنتػاج  Power Houseتوكندريا بيػت الطاقػ  ت مى المي
ا تخػػزيف وتنظػػيـ أيونػػات ، كمػػا يػػتـ بيػػفػػي الخميػػ  ((ATPمػػف مجمػػوع جزيئػػات  (%90 أكثػػر مػػف 
 ، وتتـ بيا دورة  امض ال تريؾ  دورة كربس( لمتنفس اليوائي.الكال يوـ

 Lysosomes المحممة(األجسام الميسوسومات ) األجسام الحالة(  ) .4

كبيػػر مػػف  ، وتتميػػز با توائيػا عمػػى عػػددعػػف تركيبػػات فجويػ  متعػػددة األشػػكاؿوىػي عبػػارة 
 ، وليا دور رئي ي في عمميات اليضـ داخؿ الخمي .إنزيمات الت ميؿ المائي

 Centrosome المركزي )السنتروسوم(الجسم  .5
، ويتكػػوف مػػف  بيبتػػيف أعمػػى النػػواة مميػػزاً  ، وي تػػؿ مكانػػاً ويوجػػد فػػي الخميػػ  ال يوانيػػ  فقػػط

فػػي انق ػػاـ الخميػػ   ، وتمعػػب ال نترو ػػومات دورًا ىامػػاً Centriolesممتصػػقتيف ت ػػمياف  ػػنتريوؿ 
 يػػػث تبتعػػػد  بيبتػػػا ال ػػػنتريوؿ إلػػػى القطبػػػيف المتقػػػابميف مػػػف الخميػػػ  أثنػػػاء النق ػػػاـ ولكنيمػػػا يبقيػػػا 

 عمييا الكرومو ومات. متصميف بخيوط خاص  تعرؼ ب لياؼ المغزؿ وىي التي تترتب
 ( محتويات خموية أخرل مثل :16: 1977كما وصف بدران وآخرون )

 The Ribosomes  الريبوسومات .6
مض النػووي وىي تتكوف مف ال ػا ،عمى مكونات الشبك  اإلندوبوزمي وىي  بييات توجد 

 نزيمات.كما أنيا تقـو بصنع اإل ، وتعتبر مراكز تكويف البروتيفالرايبوزي والبروتينات
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 Vacuolesالفجوات الخموية :  .7
 ػػػموزي ، فػػػي التنظػػػيـ اإل ىامػػػاً  بمػػػواد  ػػػائم  ، وتمعػػػب دوراً  وىػػػي فرانػػػات خاصػػػ  تمتمػػػئ

وت وي الخويا النباتي  نير تام  النمو عمػى عػدد مػف الفرانػات الصػغيرة والتػي تػزداد تػدريجيًا فػي 
 . اً ال جـ وتمت ـ مع بعضيا  تى تكوف فرانًا وا دًا كبير 

 Plastidsالبالستيدات :  .8
وىي مف أىـ المكونات ال يتوبوزمي  في النباتات وميمتيا في النباتات التفاعؿ الضػوئي 

الجرانػػػا وت ػػػوي البو ػػػتيدات جػػػزئيف ىمػػػا   Chloroplastsوتقػػػـو بيػػػا البو ػػػتيدات الخضػػػراء 
وىػػو الجػػزء الػػذي يثبػػت ثػػاني  ال ػػترومابالتفاعػػؿ الضػػوئي إلنتػػاج الطاقػػ ، والجػػزء الثػػاني  وتخػػتص

 أك يد الكربوف مف الجو إلى مركبات عضوي .
 

 The Cell Cycleدورة الخمية 
إمػا أف  فعنػدما تبمػث الخويػا  جػـ معػيف ف نيػا ،مي  ىي تعاقب نمو وانق اـ الخمي دورة الخ

 .تنق ـ أو تتوقؼ عف النمو
 الخميػ  انق ػاـ بدايػ  بػيف مػا الفتػرة: "  ب نيػا الخميػ  دورة( 2005:182  م مػد عػرؼ وقد

 انق ػػاميف بػػيف والمر مػػ  الخميػػ  انق ػػاـ: ىمػػا مػػر متيف إلػػى وتنق ػػـ" يميػػو الػػذي النق ػػاـ بدايػػ  إلػػى
 .البيني  المر م  عمييا ويطمؽ

وىناؾ خويا ل تنق ـ بمجرد أف تبمث النضج وىي الخويا عاليػ  التخصػص مثػؿ الخويػا 
وكريات الدـ ال مراء. واألنشط  التي تقػوـ بيػا الخميػ  بالن ػب  العصبي  وخويا العضوت الييكمي  

 .ة الخمي لعمميتي النمو والنق اـ ىي عبارة عف دورة  يا
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ومىضىعات  ه مياٍ  العلىوالدزاضات اليت اٍتنت  املعايري العاملًُ يف حتلًل وتكىي

 األحًاْ

 احملور الثاىي

 ه مياٍ  العلىو ومىضىعات األحًاْتحلًل وتكىي  تنتالدزاضات اليت اٍ
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

م ػػتو  جػػودة موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  بكتػػب لت ديػػد الدرا ػػ  ال اليػػ    ىػػدفت
التعميـ األ ا ي في ضوء المعايير العالمي ، ويتناوؿ ىذا الفصػؿ الدرا ػات ال ػابق  العموـ لمر م  

طوع عمػى مجموعػ  مػف الدرا ػات ال ػابق  الدرا  ، لذلؾ قامت البا ثػ  بػال التي تناولت موضوع
 ػب في ىذا الميداف، ومف ثـ التعميؽ عمى م اور الدرا  ، وقد قامت البا ث  بعرض الدرا ات  

ثػػ  بتصػػنيفيا إلػػى ، وت ػػييًو لةفػػادة مػػف ىػػذه الدرا ػػات قامػػت البا ف ال ػػديث إلػػى القػػديـالتػػاريخ مػػ
 م وريف أ ا ييف:

 مناىج العمـو  الدرا ات التي اىتمت بالمعايير العالمي  في ت ميؿ وتقويـ :المحور األول
 وموضوعات األ ياء.

 الدرا ػػػػات التػػػي اىتمػػػت بت ميػػػؿ وتقػػػػويـ منػػػاىج العمػػػـو وموضػػػػوعات  :المحـــور الثـــاني
 األ ياء.

ميةاٍ  العلةىو    : الدزاضات الةيت اٍتنةت  املعةايري العاملًةُ يف حتلًةل وتكةىيه      احملىز األول

 ومىضىعات األحًاْ.
 ( 2014دراسة دىمان ) .1

( األ ا ػػي بفم ػػطيف فػػي ضػػوء 8–5إلػػى ت ميػػؿ م تػػو  كتػػب العمػػـو لمصػػفوؼ   ىػػدفت
(، وقػػػد ا ػػػتخدمت البا ثػػػ  المػػػنيج الوصػػػفي الت ميمػػػي،  يػػػث قامػػػت TIMSSمتطمبػػػات اختبػػػار  

ا ي، وتػـ ( األ 8–5( لم تو  كتب العمـو لمصفوؼ  TIMSS 2011ب عداد قائم  لمتطمبات  
داـ الن ػب المئويػ  والتكػرارات، ومػف أىػـ نتػائج الدرا ػ  أف  صػائيًا با ػتخإجمع البيانات وت ميميا 

( لمجػػػاؿ الم تػػػو  فػػػي كتػػػب العمػػػـو TIMSS 2011الن ػػػب  المئويػػػ  العامػػػ  لعػػػدد متطمبػػػات  
%(  وىػي ن ػب  ضػعيف ، 22( األ ا ي والتي أ فر عنيا ت ميػؿ الم تػو    8–5لمصفوؼ مف  

( فػػي م تػػو  كتػػب العمػػـو ليػػذه TIMSS 2011كمػػا بمغػػت الن ػػب  المئويػػ  العامػػ  لمتطمبػػات  
%( وىػػي ن ػػػب  ضػػعيف ، فقػػػد كانػػت الن ػػػب  27.4الصػػفوؼ والتػػػي أ ػػفر عنيػػػا ت ميػػؿ الم تػػػو   

%(، وعمػػػػػػػـ 44.1متباينػػػػػػػ ،  يػػػػػػػث بمغػػػػػػػت ن ػػػػػػػب  عمػػػػػػػـ األ يػػػػػػػاء فػػػػػػػي م تػػػػػػػو  كتػػػػػػػب العمػػػػػػػوـ  
 %(.15.3%(، وعمـ األرض  26%(، وعمـ الفيزياء  14.6 الكيمياء

 (2013دراسة المقيد ) .2

إلى ت ديد م تو  جودة موضوعات عمـ الفمؾ المتضمن  في كتػب العمػـو لممر مػ   دفتى
اعتمػػػدت المػػػنيج  الصػػػؼ العاشػػػر(، وقػػػد –فػػػي فم ػػػطيف لمصػػػفوؼ مػػػف  الصػػػؼ األوؿاأل ا ػػػي  
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وا ػػػتخدمت البا ثػػػ  أداة ت ميػػػؿ الم تػػػو  التػػػي تػػػـ بناؤىػػػا وفقػػػًا لمعػػػايير وليػػػ  الوصػػػفي الت ميمػػػي، 
وكاليفورنيػا ومعػايير تػيمس ومعػايير دولػ  قطػر، وقػد أظيػرت النتػائج تػدني م ػتو  نيويورؾ وكنػدا 

الجػػودة فػػي درجػػ  تػػوفر المعػػايير العالميػػ  فػػي موضػػوعات عمػػـ الفمػػؾ المتضػػمن  فػػي كتػػب العمػػـو 
%(  يػػث تػػوفرت المعػػايير بن ػػب  70لممر مػػ  األ ا ػػي  بفم ػػطيف عػػف م ػػتو  الجػػودة المطمػػوب 

موضػوعات عمػػـ الفمػؾ تػػوفرًا فػي كتػػب العمػوـ لممر مػػ  األ ا ػي ، ىػػو %(، وأكثػػر 61.92مقبولػ   
موضوع األرض يميو موضوع الكوف ثـ موضوع الغوؼ الجوي، وكاف ترتيبيا بالن ب ا تي  عمى 

%( وقػػػػػد تػػػػػوفرت المعػػػػػايير فػػػػػي كتػػػػػب الصػػػػػؼ األوؿ 18.56% ،38.91% ،42.53التػػػػػوالي  
%، بينمػا لػـ تتػوفر أي مػف المعػايير فػي 100ب  األ ا ي والثاني األ ا ي والتا ع األ ا ي بن 

كتػػابي الصػػؼ ال ػػادس وال ػػابع، وكانػػت ن ػػب  تػػوفر المعػػايير فػػي كتػػب الصػػؼ الخػػامس والثػػامف 
 والعاشر مقبول ، وضعيف  في كتابي الصؼ الثالث والرابع.

 (2013دراسة نور ) .3

معػايير القوميػػ  إلػى معرفػػ  مػد  تػوفر المعػػايير العالميػ  لم تػو  العمػػوـ بمشػروع ال ىػدفت
( لمجػالت العمػـو الفيزيائيػ ، وعمػـو ال يػاة، وعمػـو األرض والفضػاء، فػي NSESلمتربي  العمميػ   

م تػػو  كتػػاب العمػػـو لمصػػؼ الخػػامس األ ا ػػي فػػي فم ػػطيف، وتقػػويـ م تػػو  الكتػػاب مػػف وجيػػ  
صػفي نظر معممي العموـ لمصؼ الخامس األ ا ي في فم طيف،  يػث اتبعػت البا ثػ  المػنيج الو 

( فػػي بنػػاء 8-5الت ميمػػي م ػػتخدم  المعػػايير القوميػػ  لمتربيػػ  العمميػػ  الخاصػػ  بػػالم تو  لممر مػػ   
أداة الت ميػػؿ كمػػا قامػػت ب عػػداد ا ػػتبان  لمعػػايير الم تػػو  لتقػػويـ م تػػو  العمػػوـ تػػـ توزيعيػػا عمػػى 

ف %( مػػ41.2( معمػـ ومعممػ  مػف م افظػ  جنػيف. وقػد توصػمت الدرا ػ  إلػى: تػوفر ن ػب   105 
( الخاص  بمجػالت العمػـو الفيزيائيػ ، وعمػـو ال يػاة، وعمػـو NSESمعايير الم تو  في مشروع  

%( فػػػػي م تػػػػو  كتػػػػب العمػػػػـو لمصػػػػؼ 29.4األرض والفضػػػػاء بدرجػػػػ  كبيػػػػرة وتػػػػوفر مػػػػا ن ػػػػبتو  
الخامس األ ا ي. وكانت الدرج  الكمي  لتقويـ المعممػيف لكتػاب العمػـو لمصػؼ الخػامس األ ا ػي 

%( أما بالن ب  لمعػايير مجػاؿ عمػـو ال يػاة فقػد ت قػؽ 3.68كاف المتو ط ال  ابي  عالي   يث 
%( ولػـ يت قػؽ 31.8%( بينمػا ت قػؽ منيػا بدرجػ  متو ػط   40.9منيا بدرج  عالي  ما ن ػبتو  

 %(.29.4ما ن بتو  

 ( Sothayapetch, 2013دراسة )  .4

والتايونديػػ  لممر مػػ  اإلبتدائيػػ  فػػي ضػػوء لمقارنػػ  بػػيف منػػاىج العمػػـو الفنمنديػػ  إلػػى اىػػدفت 
 (. PISA2006  2006الثقاف  العممي  لمبرنامج الدولي لتقييـ الطمب  
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وقد تمت مقارن  المناىج بعد إجراء ت ميؿ م تو  ا تنتاجي ،اعتمػد أربػع فئػات رئي ػي  مػف إطػار 
PISA)عػػد   ػػاب التكػػرارات ( وىػػي الم تػػو  المعرفػػي والمعرفػػ  العمميػػ  والكفايػػات وال ػػياقات، وب

معممػػػي لمقارنػػػ  منػػػاىج العمػػػـو كشػػػؼ الت ميػػػؿ أف  والن ػػػب المئويػػػ  لكػػػؿ فئػػػ  وا ػػػتخداـ اختبػػػار ل
مػػػف المػػػنيج الفنمنػػػدي،  يػػػث أف المنيػػػاج  (PISA المنيػػػاج التايونػػػدي كػػػاف أكثػػػر شػػػبيًا ب طػػػار 

وال ػياقات التػي تفػي  التايمندي يركز عمى العممي  العممي  أما المػنيج الفنمنػدي يركػز عمػى المفػاىيـ
 بيذه المفاىيـ بدًل مف العممي  العممي .

 (2012دراسة أبو حالوب ) .5

( NSESإلػػػػى معرفػػػػ  مػػػػد  تػػػػوفر المعػػػػايير القوميػػػػ  األمريكيػػػػ  لمتربيػػػػ  العمميػػػػ   ىػػػػدفت 
العمػػـ  –تػػاريخ وطبيعػػ  العمػػـ  -ال تقصػػاء العممػػي  –الخاصػػ  بػػالم تو  لمجػػالت  عمػػوـ ال يػػاة 

( بفم ػطيف، 12 – 9واجتماعي( فػي م تػو  منيػاج األ يػاء لمصػفوؼ مػف  مف منظور شخصي 
 – 9( الخاصػ  بم تػو  منيػاج األ يػاء لمصػفوؼ مػف  NSESومعرف  الختوفات بػيف معػايير  

( فػػػػي المنيػػػػاج الفم ػػػػطيني،  يػػػػث 12 – 9( وم تػػػػوي منيػػػػاج األ يػػػػاء لمصػػػػفوؼ الدرا ػػػػي   12
ث قامػػت ببنػػاء أداة ت ميػػؿ لمم تػػو  ت تػػوي عمػػى اعتمػػدت البا ثػػ  المػػنيج الوصػػفي الت ميمػػي  يػػ

 -تاريخ وطبيع  العمـ  -ال تقصاء العممي  -المعايير القومي  الخاص  بالمجالت  عموـ ال ياة 
فر االعمػػػـ مػػػف منظػػػور شخصػػػي واجتمػػػاعي(، وقػػػد توصػػػمت الدرا ػػػ  إلػػػى النتػػػائج التاليػػػ : ن ػػػب  تػػػو 

أل يػاء ( في م تػو  منيػاج اNSESتربي  العممي   المعايير الخاص  بالم تو  لممعايير القومي  لم
%( كمػػا أظيػػرت الدرا ػػ  أف بعػػض المعػػايير الرئي ػػي  لممعػػايير 74.3( ىػػي  12 – 9لمصػػفوؼ  

القوميػ  لمتربيػ  العمميػ  تػوافرت بن ػػب  كبيػرة خاصػ  فػي مجػاؿ عمػػـو ال يػاة مثػؿ األ ػاس الجزيئػػي 
مثػػػؿ معػػػايير العمػػػـ مػػػف منظػػػور شخصػػػي  لموراثػػػ  والخميػػػ  بينمػػػا تػػػوافرت بعضػػػيا بن ػػػب  ضػػػعيف 

%( فػي  ػيف نابػت بعػض المعػايير مثػؿ ال تقصػاء 40.9واجتماعي  يث بمغت ن ب  توافرىػا  
العممي، العمـ مف منظور شخصي واجتماعي، كما أظيرت الدرا   عدـ توازف في توزيع المعايير 

 عمى الصفوؼ الدرا ي .

 (2012دراسة الشعيمي والمحروقي ) .6

لكشؼ عف مد  تضمف م تو  الفيزياء في كتب العمـو لمصفوؼ مف التا ع إلى اىدفت 
و تػى الثػاني عشػر فػي  ػمطن  عمػاف لممعػايير القوميػ  لمتربيػ  العمميػ ، وتػـ إعػداد نمػوذج لت ميػػؿ 
الم تػػػػو  فػػػػي ضػػػػوء المعػػػػايير القوميػػػػ  لمتربيػػػػ  العمميػػػػ ، وبعػػػػد ا ػػػػتخداـ المعالجػػػػات اإل صػػػػائي  

أف م تػػو  الفيزيػػاء فػػي كتػػب العمػػـو لمصػػفوؼ مػػف التا ػػع  تػػى الثػػاني المنا ػػب ، أظيػػرت النتػػائج 
عشػػػػػر تتضػػػػػػمف فػػػػػػي المرتبػػػػػػ  األولػػػػػى معيػػػػػػار  تو يػػػػػػد المفػػػػػػاىيـ والعمميػػػػػات( فقػػػػػػد بمغػػػػػػت ن ػػػػػػبتو 
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% (، وفػي المرتبػػ  16.42يػار   العمػػـو الطبيعيػ  ( بن ػػب   %(، وفػي المرتبػ  الثانيػػ  مع34.98 
%( وفػػػي المرتبػػػ  الرابعػػػ  معيػػػار  العمػػػـو 15.02بن ػػػب    الثالثػػػ  معيػػػار  تػػػاريخ العمػػػـ وطبيعتػػػو(

%( ، وفػػي المرتبػػ  الخام ػػ  معيػػار  العمػػـو والتكنولوجيػػا( ون ػػبتو 12.39كا تقصػػاء( ون ػػبتو   
%( وكػػاف ىنػػاؾ قصػػور فػػػي تضػػميف معيػػار  العمػػـو مػػػف منظػػور شخصػػي واجتمػػػاعي( 10.69 

%( 1.8%( و  8.70ة بن ػػب بمغػػت  ومعيػػار  عمػػـو األرض والفضػػاء( إذ ا ػػتو المرتبػػ  األخيػػر 
 عمى التوالي.

 (2012دراسة موسى  ) .7

إلى تقويـ م تػو  كتػب العمػـو الفم ػطيني  واإل ػرائيمي  لمصػؼ الرابػع األ ا ػي فػي  ىدفت
(، وا ػػتخدـ البا ػػث المػػنيج الوصػػفي الت ميمػػي، وقػػد قػػاـ البا ػػث ب عػػداد TIMSSضػػوء معػػايير  
( معيػػارًا 99منيػػاج العمػػوـ  يػػث اشػػتممت عمػػى  ( لم تػػو  TIMSS -2011قائمػػ  بمعػػايير  

توزعػػػت عمػػػى  ػػػت  مجػػػالت وىػػػي  عمػػػوـ ال يػػػاة، والعمػػػـو الفيزيائيػػػ ، وعمػػػـو األرض، والمعرفػػػ ، 
والتطبيػػؽ، وال ػػتدلؿ(، كمػػا تػػـ بنػػاء ا ػػتبان  بػػنفس المعػػايير وتوزيعيػػا عمػػى عينػػ  عشػػوائي  مػػف 

( 30ة، رفػػح، خػػانيونس، الو ػػطى( و ( معمػػـ فػػي مػػديريات  شػػرؽ نػػز 211معممػػي العمػػوـ بمغػػت  
معمػـ فػي مدينػ  الناصػرة وقػد أظيػرت الدرا ػ  نتػائج أىميػا: ن ػب  تػوفر المعػايير فػي مػنيج العمػػـو 

%(، أما 42%( وتوفرت في المنيج اإل رائيمي بن ب    37.68الفم طيني ن ب  ضعيف  وبمغت  
فػي المنيػاج الفم ػطيني،  %(37.93بالن ب  لموضػوعات عمػوـ ال يػاة  فقػد  صػمت عمػى ن ػب   

%( وكانػػت 21.8كمػا بمغػت الن ػب  العامػ  لوجيػػ  نظػر المعممػيف فػي تػػوفر معػايير عمػـو ال يػاة  
%( 68.96وجيػػ  نظػػر المعممػػيف أف المػػنيج اإل ػػرائيمي تنػػاوؿ موضػػوعات عمػػوـ ال يػػاة بن ػػب   

ة بن ػػػػب  وكانػػػػت وجيػػػػ  نظػػػػر المعممػػػػيف أف المنيػػػػاج اإل ػػػػرائيمي تنػػػػاوؿ موضػػػػوعات عمػػػػوـ ال يػػػػا
 35.13.)% 
 ( Incikabi, 2012دراسة )  .8

 (TIMSSمقارنػػ  بػػرامج العمػػـو والرياضػػيات بػػالتركيز عمػػى مجػػالي م تػو  إلػػى ىػدفت 
ومجػػاؿ البيولوجيػػا فػػي العمػػـو والمػػذاف أنتجػػا فجػػوة  ،وىمػػا مجػػاؿ األعػػداد فػػي الرياضػػيات (2007

ت صػيؿ كبيػػرة بػػيف طػػوب تركيػػا وطػػوب الوليػات المت ػػدة األمريكيػػ ، وقػػد اتبعػػت الدرا ػػ  المػػنيج 
الوصفي الت ميمػي، وقػد أظيػرت نتػائج الدرا ػ  الختوفػات بػيف تركيػا ونيويػورؾ مػف  يػث التوزيػع 

لبيولوجيػػا عبػػر المرا ػػؿ الدرا ػػي ، فالمجػػالت الفرعيػػ  والتركيػػز عمػػى مجػػالت الم تػػو  لألعػػداد وا
لتػػػػيمس فػػػػي األعػػػػداد والبيولوجيػػػػا أكثػػػػر تركيػػػػزًا فػػػػي إطػػػػار تعمػػػػـ نيويػػػػورؾ أكثػػػػر مػػػػف إطػػػػار العمػػػػوـ 
والرياضػػيات التركيػػ . أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالبيولوجيػػا فكػػاف توزيػػع مجػػاؿ م تػػو  البيولوجيػػا فػػي إطػػار 
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لمبيولوجيػا فػي الصػفوؼ األوؿ إلػى الرابػع أو الخػامس إلػى ولي  نيويػورؾ يضػع المجػالت الفرعيػ  
الثامف أما  في تركيا، ف ف توزيع المجالت الفرعي  لمبيولوجيا كاف مائًو فػي الغالػب ن ػو الصػفيف 

 الخامس والثامف.

 (2011دراسة الفييدي ) .9

إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى درجػػػ  مراعػػػاة متطمبػػػات درا ػػػ  التوجيػػػات الدوليػػػ  لمرياضػػػيات  ىػػػدفت
( فػػػي م تػػو  مقػػػررات العمػػـو المطػػػورة بالمر مػػ  اإلبتدائيػػػ  فػػي المممكػػػ  TIMSS,2011لعمػػوـ  وا

العربي  ال عودي ، ولقد ا تخدـ البا ث المنيج الوصفي الت ميمي،  يث قاـ ببناء أداة الت ميؿ فػي 
(، وطبقيػػػا عمػػػى منػػػاىج المر مػػػ  TIMSS,2011ضػػػوء التوجيػػػات الدوليػػػ  لمرياضػػػيات والعمػػػوـ  

ائيػػػػ  مػػػػف الصػػػػؼ األوؿ إلػػػػى الصػػػػؼ الرابػػػػع األ ا ػػػػي، وبعػػػػد   ػػػػاب التكػػػػرارات والمتو ػػػػط اإلبتد
ال  ػػػػػابي توصػػػػػمت الدرا ػػػػػ  إلػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػف النتػػػػػائج، كػػػػػاف أبرزىػػػػػا:  صػػػػػوؿ متطمبػػػػػات مجػػػػػاؿ 

( 3.22  -(2.72الموضػػػوعات ومجػػػاؿ العمميػػػات المعرفيػػػ  عمػػػى درجػػػ  ت قػػػؽ متو ػػػط  قػػػدرىا  
رف  ومجاؿ ال تقصاء العممي عمى درج  ت قؽ كبيػرة عمى الترتيب و صوؿ متطمبات مجاؿ المع

( عمى الترتيب في  يف لـ يت قػؽ فػي جميػع الصػفوؼ متطمبػات صػ   3.45  -( 3.56قدرىا  
اإلن اف ومتطمبات إيجاد ال موؿ ومتطمبات ت ميؿ وتف ير البيانات، أمػا بالن ػب  لعمػـ األ يػاء فقػد 

وقػػد ت قػػؽ منيػػا بدرجػػ  كبيػػرة مجػػاؿ التفاعػػؿ مػػع البيئػػ  الم يطػػ   ،مجػػالت  اشػػتمؿ عمػػى خم ػػ
وبدرجػػػ  متو ػػػط  ثوثػػػ  مجػػػالت ىػػػي مجػػػاؿ خصػػػائص الكائنػػػات ال يػػػ  وتصػػػنيفاتيا وعممياتيػػػا 
ال يويػػ  ومجػػاؿ دورات ال يػػاة والتكػػاثر والوراثػػ  ومجػػاؿ األنظمػػ  البيئيػػ  ولػػـ يت قػػؽ مجػػاؿ صػػ   

 اإلن اف.  
 (2011دراسة شاىين ) .10

إلػػػى ت ديػػػد م ػػػتو  جػػػودة موضػػػوعات عمػػػـو األرض المتضػػػمن  فػػػي كتػػػب العمػػػـو  ىػػػدفت
لممر م  األ ا ي  العميا في فم طيف لمصفوؼ مف  الخػامس إلػى العاشػر(،  يػث ا ػتخدـ البا ػث 
أداة ت ميػػؿ الم تػػو  التػػي تػػـ بناؤىػػا وفقػػًا لمعػػايير المجمػػس القػػومي األمريكػػي والمعػػايير القطريػػ ، 

ات اإل صػػائي ، وتوصػمت الدرا ػ  لعػػدة نتػائج مػف بينيػػا: تػدني ن ػب  تػػوافر وبعػد ا ػتخداـ المعالجػ
المعايير الرئي   الخاص  بموضوعات عموـ األرض لمعػايير التربيػ  العمميػ  والقطريػ  فػي م تػو  
كتب العموـ لممر م  األ ا ي  العميا، ووجود قصور في معيػار التكامميػ  لػبعض المعػايير الرئي ػي  

العممي  والقطري  في الصفوؼ الدرا ي ، تركيز م تو  العمـو األرض بكتب العمػـو  لمعايير التربي 
 ير التربي  العممي  بدرج  كبيرة.لممر م  األ ا ي  العميا عمى بعض المعايير الرئي ي  لمعاي
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 (2011دراسة سعيد ) .11

إلػػػى ت ديػػػد مػػػد  تػػػوفر المعػػػايير العالميػػػ  فػػػي م تػػػو  منػػػاىج العمػػػـو الفم ػػػطيني   ىػػػدفت
لممر مػػػػ  األ ا ػػػػي  العميػػػػا  مػػػػف الخػػػػامس إلػػػػى الثػػػػامف(،  يػػػػث اتبعػػػػت البا ثػػػػ  المػػػػنيج الوصػػػػفي 

(، وبعػد NSESالت ميمي، وا ػتخدمت أداة الت ميػؿ المبنيػ  عمػى المعػايير القوميػ  لمتربيػ  العمميػ   
  ػػػاب التكػػػرارات والن ػػػب المئويػػػ   صػػػمت البا ثػػػ  عمػػػى النتػػػائج التاليػػػ : ن ػػػب  تػػػوافر المعػػػايير 

%( فػي  ػيف بمغػت ىػذه 70.01رئي ي  الخاص  بالم تو  في م تػو  منػاىج العمػوـ متو ػط   ال
%( لعمػػػػػػػـو األرض 67.6%( لعمػػػػػػػوـ ال يػػػػػػػاة،  72.7%( لمعمػػػػػػػـو الفيزيائيػػػػػػػ ،  68.75الن ػػػػػػػب   

والفضػػػاء، كمػػػا أظيػػػرت الدرا ػػػ  أف ىنػػػاؾ تركيػػػز عمػػػى بعػػػض المعػػػايير الرئي ػػػي  لمعػػػايير التربيػػػ  
مثؿ معيار الوظيف  في مجاؿ عمـو ال ياة، وعدـ وجود توازف فػي ن ػب  تػوفر  العممي  بدرج  كبيرة

 المعايير القومي  بالن ب  لممجاؿ والمر م .
 (2010دراسة صالح وصبيح ) .12

إلى ت ديد مد  موئم  م تو  منيج العمـو الفم طيني لمصػؼ الخػامس األ ا ػي  ىدفت
لممعايير العالمي  لم تو  العموـ، وقد اتبعػت الدرا ػ  المػنيج الوصػفي الت ميمػي، ولت قيػؽ ذلػؾ تػـ 

القومي إعداد بطاق  ت ميؿ في ضوء المعايير العالمي  لم تو  منيج العمـو الصادرة عف المجمس 
، العمػػـو ال ياتيػػ ، عمػػـ األرض والفضػػاء، العمػػـو الطبيعيػػ ( وبعػػد  تقصػػاءعمػػوـ  عمػػـ اللمعممػػي ال

  اب المتو طات ال  ابي  لكؿ المعايير توصمت الدرا   إلى أف المتو ط العاـ لتوافر المعايير 
( وىػذا يعنػي أف درجػ  تػوافر المعػايير 30.9لمنيج العمػـو الفم ػطيني لمصػؼ الخػامس األ ا ػي  

ي  في منياج العمـو الفم ػطيني متو ػط ، ممػا يعكػس عػدـ ات ػاؽ م تػو  مػنيج العمػـو إلػى العالم
 د ما مع المعايير العالمي  لم تػو  مػنيج العمػـو لمصػؼ الخػامس األ ا ػي. أمػا بالن ػب  لم ػور 

( وىػػذا يعنػػي أف درجػػ  تػػوافر 2.75العمػػـو ال ياتيػػ  فقػػد بمػػث المتو ػػط العػػاـ لمػػد  تػػوفر المعػػايير  
يير المتعمق  بيذا الم ور في م تو  منياج العمـو لمصؼ الخامس البتدائي كانت قميم  وقد المعا

 توزعت درج  توافر المعايير بيف الكبيرة جدًا والصغيرة جدًا.
 (2009دراسة العرجا ) .13

أل ا ػي فػي إلى التعرؼ عمػى م ػتو  جػودة م تػو  كتػاب العمػـو لمصػؼ الثػامف اىدفت 
 ومد  اكت اب الطمب  ليا في فم طيف. ،ضوء المعايير العالمي 

ولت قيؽ ذلؾ تـ بناء أدوات الدرا   والتي تكونت مف أداة ت ميؿ م تو  واختبار المعرفػ  
( ثػػػـ قػػػاـ البا ػػػث ب عػػػداد قائمػػػ  بالمعػػػايير العالميػػػ  مػػػف خػػػوؿ ت ديػػػد TIMSS,2003العمميػػػ   
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أ ػفرت النتػائج عػف مػد  ( لي مؿ فػي ضػوئيا كتػاب العمػـو لمصػؼ الثػامف وقػد TIMSSمعايير  
 تضميف كؿ مف الفيزياء وعمـو األرض واأل ياء والكيمياء لممعايير العالمي  بالن ب التالي :

% ( عمى الترتيػب. كمػا أف م ػتو  تمكػف الطمبػ  مػف %34.5 ، %3102 ، %7.9 ، 26.3  
 .(%80 تقافلمعرف  العممي  لـ يصؿ إلى  د اإلا

 (2009دراسة الشعيمي ) .14

معرفػ  مػد  تضػمف م تػو  كتػػب العمػوـ المقػررة عمػى الصػفوؼ مػف الخػػامس إلػى ىػدفت 
و تػػػى العاشػػػر مػػػف التعمػػػيـ األ ا ػػػي فػػػي  ػػػمطن  عمػػػاف، لمعػػػايير الم تػػػو  لمتربيػػػ  العمميػػػ  فػػػي 

(،  معيػػػػػار العمػػػػػـو الفيزيائيػػػػػ ، والبيولوجيػػػػػ ، وعمػػػػػـ األرض NSESالوليػػػػػات المت ػػػػػدة األمريكيػػػػػ  
العمميػػػػات، والعمػػػػـ مػػػػف المنظػػػػور الفػػػػردي والجتمػػػػاعي، والعمػػػػـ والفضػػػػاء، والػػػػدمج بػػػػيف المفػػػػاىيـ و 
 كا تقصاء، وتاريخ العمـ وطبيعتو(.

معػايير، وقػد اشػتمؿ معيػار   وقد ا تخدمت الدرا   بطاق  ت ميؿ م تو  تكونت مف  ػبع
العموـ البيولوجي  عمى خم   مجالت، وأظيرت النتائج أف تضمف م تو  كتػب العمػـو لمصػفوؼ 

 تػػى العاشػػر األ ا ػػي عمػػى المعػػايير األمريكيػػ  لمم تػػو ، لػػـ يػػتـ بطريقػػ  متوازنػػ  مػػف الخػػامس و 
وشامم  وقد  صؿ معيار العموـ الفيزيائيػ  عمػى المرتبػ  األولػى أمػا معيػار عمػـو األرض والفضػاء 
فقػػد  صػػؿ عمػػى المرتبػػ  األخيػػرة. كمػػا أف بعػػض مجػػالت ىػػذه المعػػايير لػػـ تتضػػمف فػػي الم تػػو  

ا ػث ذلػؾ بػ ف م تػو  كتػب العمػـو لمصػفوؼ عينػ  الدرا ػ  تػـ ت ليفيػا عمػى أ ػاس بتاتًا ويف ر الب
 األىداؼ والمخرجات وليس عمى أ اس المعايير.

 (2009دراسة الطيطي والعياصرة ) .15

إلى تقصػى مػد  تضػميف كتػب العمػوـ المتطػورة لمصػفوؼ الثوثػ  األولػى لممعػايير ىدفت 
العمػػوـ، ومػػد  التػػزاـ معممػػي ىػػذه الصػػفوؼ بتطبيػػؽ مػػا  العالميػػ  لمتربيػػ  العمميػػ  المتعمقػػ  بم تػػو 

( معمػػـ 102يتعمػػؽ بتػػدريس العمػػـو فػػي ىػػذه المعػػايير ولت قيػػؽ ذلػػؾ تػػـ اختيػػار عينػػ  ت لفػػت مػػف  
 -2007ومعمم  يدر وف الصفوؼ الثوث  األولى في مدارس م افظ  جرش في األردف فػي عػاـ 

مجػػػاؿ العمػػػـ كعمميػػػ  ا تقصػػػاء كػػػاف أكثػػػر ـ أجػػػابوا عػػػف ا ػػػتبانتيف، وأظيػػػرت النتػػػائج أف  2008
مجالت المعايير العالمي  لمتربي  العممي  المتعمق  بم تو  العموـ تضمنًا في كتب العموـ لمصفوؼ 
الثوث  األولى، توه مجاؿ العمـ والتكنولوجيا، وأقميػا مجػاؿ تػاريخ العمػـ وطبيعتػو، كمػا أظيػرت أف 

ل تقصػػاء أكثػػر أبعػػاد المعػػايير العالميػػ  لمتربيػػ  العمميػػ  بعػػد تصػػميـ برنػػامج العمػػـو القائمػػ  عمػػى ا
المتعمقػػ  بتػػدريس العمػػوـ تطبيقًػػا مػػف قبػػؿ معممػػي الصػػفوؼ الثوثػػ  األولػػى، تػػوه بعػػد تصػػميـ بيئػػ  
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دارتيا، وكاف أقميا تطبيًقا بعد المشارك  بفعالي  في تخطيط وتطوير  التعمـ التي ي تاجيا لتعمميـ وا 
 .برامج العمـو المدر ي 

 (2009دراسة انصيو ) .16

الػدنيا إلى ت ديد م تو  جػودة م تػو  كتػب العمػـو الفم ػطيني   لممر مػ  األ ا ػي   ىدفت
،  يػػث اتبعػػت البا ثػػ  المػػنيج الوصػػفي الت ميمػػي م ػػتخدم  المعػػايير فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػ 

الب ث العممي، عمـو ال ترالي  في بناء أداة الت ميؿ، والتي صنفت إلى أربع  أبعاد رئي ي  وىي: 
األ يػػاء، المػػواد، العمميػػات الفيزيائيػػ ، وأ ػػفرت النتػػائج عػػف: ات ػػاـ منيػػاج الصػػؼ األوؿ بػػالجودة 
وتػػػػدني م ػػػػتو  جػػػػودة كػػػػؿ مػػػػف منيػػػػاج الصػػػػؼ الثػػػػاني والثالػػػػث والرابػػػػع األ ا ػػػػي، أمػػػػا بالن ػػػػب  

الػػػث وعػػػدـ لموضػػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء فقػػػد أظيػػػرت الدرا ػػػ  ت قػػػؽ الجػػػودة فػػػي الصػػػفيف األوؿ والث
 ت ققيا في الصفيف الثاني والرابع.

 (2007دراسة المولو ) .17

إلػػى ت ديػػد م ػػتو  جػػودة موضػػوعات الفيزيػػاء المتضػػمن  بكتػػب العمػػـو الفم ػػطيني   ىػػدفت
لممر م  األ ا ي  الدنيا مف الصؼ األوؿ  تى الصؼ الرابػع فػي ضػوء المعػايير العالميػ  لمنػاىج 
،  يػث قامػت البا ثػ  ببنػاء أداة الت ميػؿ بعػد ترجمػ  المعػايير الخاصػ  بم تػو  موضػوعات  العمـو

ب العمػػػـو لمصػػػػؼ األوؿ (، وأظيػػػرت نتػػػائج الت ميػػػؿ: أف المعػػػػايير تػػػوفرت بكتػػػاNSESالفيزيػػػاء  
%(، و فػػي الصػػؼ الثالػػث 87، وتػػوفرت فػػي كتػػاب العمػػـو لمصػػؼ الثػػاني بن ػػب   %(33بن ػػب   
%(، كما أظيرت النتائج أف كتب العمـو 100%( وفي الصؼ الرابع األ ا ي بن ب   46بن ب   

لكـ في المنياج ولـ تتناوؿ الموضوعات بالترتيػب بصػورة تضمنت موضوعات إضافي  زادت مف ا
 متدرج  كما أىممت مفيوـ المادة كمفيـو فيزيائي أ ا ي ولـ يتـ تناولو بالصورة المنا ب .

 (2007دراسة الدىمش  ) .18

إلى التعرؼ عمى مد  ان جاـ كتاب العمـو لمصؼ التا ع األ ا ي في اليمف فػي  ىدفت
مي  مع أنراض األىداؼ الم ددة في معايير التربي  العمميػ  القوميػ ، ضوء معايير األىداؼ التعمي

لى التعرؼ عمػى نقػاط القػوة والضػعؼ فػي ىػذا الكتػاب وذلػؾ مػف خػوؿ ا ػتخداـ معػايير الب ػث  وا 
المتعػػػارؼ عمييػػػا، ولت قيػػػؽ ىػػػػذا اليػػػدؼ فقػػػد قػػػػاـ البا ػػػث بت ميػػػؿ كتػػػػاب العمػػػـو لمصػػػؼ التا ػػػػع 

التػػػي تػػػدرس عمػػػى مػػػدي فصػػػميف درا ػػػييف وذلػػػؾ با ػػػتخداـ أداة األ ا ػػػي بجزأيػػػو األوؿ والثػػػاني و 
الت ميػػؿ بعػػد إعػػدادىا وتقنينيػػا باتبػػاع اإلجػػراءات المتعػػارؼ عمييػػا عممًيػػا، وقػػد أظيػػرت النتػػائج أف 
الم تػػو  يشػػير نالًبػػا إلػػى الغػػرض مػػف درا ػػ  كػػؿ و ػػدة درا ػػي  ولكػػف نالبيػػ  األ ػػئم  التػػي تشػػمؿ 

 مباشرة وتركز عمى التذكر ول تثير دافعي  التمميذ ول تفكيره. األنراض عمى ىيئ  أ ئم  كما أنيا
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 (2006دراسة الشايع والعقيل ) .19

إلى معرفػ  مػد  ت قػؽ معػايير الم تػو  مػف ريػاض األطفػاؿ و تػى الصػؼ الرابػع  ىدفت
في كتب العمـو بالمممك  العربي  ال ػعودي ،  NSES)في مشروع المعايير القومي  لمتربي  العممي   

واتبعػت الدرا ػ  المػػنيج الوصػفي الت ميمػػي با ػتخداـ أ ػػموب ت ميػؿ الم تػػو ، وا ػتخدمت الدرا ػػ  
( فػػػي مشػػػروع المعػػػايير القوميػػػ  لمتربيػػػ  k-4بطاقػػػ  ت ميػػػؿ الم تػػػو  تضػػػمنت معػػػايير الم تػػػو   

( مواصف  معياري   معيار فرعػي( 70و ( معيار 20( وتكونت ىذه البطاق  مف  NSESالعممي   
توصػػمت الدرا ػػ  ألىػػـ النتػػائج و وبعػػد المعالجػػ  اإل صػػائي  با ػػتخداـ التكػػرارات والن ػػب المئويػػ ، 

%( مػػف المواصػػفات 38.6( مػػف المواصػػفات المعياريػػ  بشػػكؿ كامػػؿ وت قػػؽ 25.75وىػػي ت قػػؽ 
المممكػ ، كمػا أظيػرت  %( لػـ تت قػؽ فػي م تػو  كتػب العمػـو فػي35.7المعياري  بشكؿ جزئي و 

الدرا   ت قؽ م ػوري معػايير العمػـو الفيزيائيػ  وعمػـو ال يػاة وعمػـو األرض والفضػاء بشػكؿ جيػد، 
تمتيػػػا م ػػػاور معػػػايير العمػػػـ كطريقػػػ  ا تقصػػػاء والعمػػػـ ب بعػػػاده الفرديػػػ  والجتماعيػػػ ، بينمػػػا ىنػػػاؾ 

 خ وطبيع  العمـ.ضعؼ في ت قيؽ معايير العمـ والتقني  ولـ تت قؽ أي مف معايير تاري

 (2006دراسة الشايع وشينان ) .20

إلػػػػى معرفػػػػ  مػػػد  ا تػػػػواء كتػػػػب العمػػػـو فػػػػي الصػػػػفوؼ مػػػف الخػػػػامس إلػػػػى الثػػػػامف  ىػػػدفت
لػى الثػامف بمشػروع لمعايير الم تو  مػف الصػؼ الخػامس إالمتو ط في المممك  العربي  ال عودي  

ال يػاة ـ الفيزيائيػ  وم ػور عمػـو ( م ػور العمػو NSESالمعايير القومي  لمتربيػ  العمميػ  األمريكيػ   
، وكػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى الموضػػوعات التػػي ت وييػػا كتػػب العمػػـو فػػي وم ػػور عمػػـو األرض والفضػػاء

تمػػػؾ الصػػػفوؼ فػػػي المممكػػػ  والتػػػي ل تتضػػػمنيا معػػػايير الم تػػػو  المقابمػػػ  ليػػػا بمشػػػروع المعػػػايير 
وع عمى قائم  معايير الم تو  ولت قيؽ أىداؼ الدرا   قاـ البا ث بالط .  لمتربي  العممي القومي

( في الم اور الم تيدف  ثـ ترجمتيا، وتصميـ أداة الب ث عمى ىيئػ  بطاقػ  ت ميػؿ م تػو  5-8 
تضـ قائم  بتمػؾ المعػايير وقيػاس صػدقيا وثباتيػا ومػف ثػـ تطبيقيػا عمػى عينػ  الدرا ػ . وتوصػمت 

بمشػروع المعػايير القوميػ  فػي  (8-5الدرا   إلى عدد مف النتائج أبرزىػا ت قػؽ معػايير الم تػو   
الم ػػػاور الم ػػػتيدف  بشػػػكؿ عػػػاـ فػػػي كتػػػب العمػػػـو لمصػػػفوؼ الدرا ػػػي  المقابمػػػ  ليػػػذه المر مػػػ  فػػػي 

%( ولػـ ت قػؽ 37.3%( وت ققًػا جزئًيػا بن ػب   35.3المممك  العربي  ال عودي  ت قًقا كمًيا بن ب   
لم ػػػور عمػػػوـ ال يػػػاة بن ػػػب  %( مػػػف ىػػػذه المعػػػايير. وقػػػد ت ققػػػت معػػػايير الم تػػػو  27.5بن ػػػب   

( فػي 8-5%( أما الموضوعات التي ت توييا كتب العمـو ولـ تتضمنيا معايير الم تػو   17.6 
تركيػب النباتػات الزىريػ   –: تصنيؼ المخموقات ال يػ  لم ور عموـ ال ياة ىي (NSES)مشروع 

 مـ يتكوف نذائنا. –ودور اإلن اف في البيئ  
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 (2004دراسة أبو جاللة وآخرون )  .21

إلػػى تقصػػي مػػد  توافػػؽ منػػاىج العمػػـو المقػػررة عمػػى توميػػذ الصػػفيف األوؿ والثػػاني ىػدفت 
في المر م  األولى في دول  اإلمارات العربي  المت دة مع المعايير العالمي  لمناىج العمـو الصادرة 

 ـ.1996( لمعاـ NCTS Standardsعف المجمس القومي لمعممي العمـو   

، المعػػػػايير العالميػػػػ  لمنػػػػاىج العمػػػػوـدرا ػػػػ  فػػػػي إعػػػػداد ا ػػػػتبان   ػػػػوؿ وتمثمػػػػت إجػػػػراءات ال
الخاص  باألىداؼ والم تو  وطرائؽ التدريس والو ائؿ التعميمي  والتقويـ وذلػؾ ألخػذ آراء معممػي 
ومعممػػات العمػػـو الػػذيف يدر ػػوف الصػػفيف األوؿ والثػػاني مػػف المر مػػ  األولػػى ثػػـ تػػـ جمػػع البيانػػات 

( وأشػػكاؿ توضػػي ي  لتقػػديـ دللت عمػػى مػػد  توافػػؽ SPSS  برنػػامج  بتقنيػػات إ صػػائي  بوا ػػط
مناىج العموـ لمصفيف مػع المعػايير العالميػ  لمنػاىج العمػوـ. وقػد أ ػفرت نتػائج الدرا ػ  عػف وجػود 
تبػػػػػايف فػػػػػي آراء المعممػػػػػيف والمعممػػػػػات  ػػػػػوؿ م ػػػػػوري الم تػػػػػو  والو ػػػػػائؿ التعميميػػػػػ   يػػػػػث كػػػػػاف 

جابػات المعممػيف عػف م ػاور األىػداؼ، وطرائػؽ إإجابات المعممػات أعمػى مػف متو ػط  متو طات
تدريس، والو ائؿ التعميمي ، في  يف كاف متو ط إجابات المعممػيف عػف م ػور الم تػو  أقػؿ مػف 
متو ط إجابات المعمميف وكذلؾ في الدرج  الكمي . كما أظيرت النتائج اتفاؽ المعمميف والمعممات 

ة منػػاىج العمػػـو فػػي الصػػؼ األوؿ مػػف المر مػػ  األولػػى لممعػػايير العالميػػ  لمنػػاىج فػػي عػػدـ مراعػػا
العموـ با تثناء معايير الو ائؿ التعميمي     ب آراء المعممات( واتضح مػف خػوؿ آراء المعممػيف 
والمعممات الذيف يطبقوف المنياج في الواقع التعميمي عدـ مراعاة المعايير العالميػ  لمنػاىج العمػـو 

 بناء منياج العمـو لمصؼ الثاني مف المر م  األولى. في

 ( Michael, 2003دراسة ) .22

( فػػػي وليػػػ  جامعػػػ  أوىػػػايو فػػػي ضػػػػوء 101إلػػػى تقػػػويـ منيػػػاج األ يػػػاء المطػػػور  ىػػػدفت
 (، وقػد اتبعػػت الدرا ػ  المػنيج شػبو التجريبػي،  يػث قػػاـNSESالمعػايير القوميػ  لمتربيػ  العمميػ   

بتطبيؽ تدريس منيج األ ياء الذي يراعي المعايير القومي  عمى عين  مف الطمب ، و ػاوؿ  البا ث
البا ػػث أف يقػػيس أثػػر كػػؿ مػػف الم تػػو  وال ػػتراتيجيات والتقػػويـ مقارنػػ  بػػالمنيج الػػذي ل يراعػػي 
المعايير القومي ، وقد أظيرت نتػائج الت ميػؿ أف ىنػاؾ ت  ػف مم ػوظ فػي الجوانػب التاليػ  لمنيػاج 

مقارن  بمنياج األ ياء ال ابؽ المطبؽ في  -التقويـ( ، الم تو  ،ال تراتيجيات -المطور ياء األ
ـ والذي ل يراعي ىذه الجوانب  يث لتمؾ الجوانب ت ثير إيجابي عمى مخرجات 1990بداي   ن  

 التعميـ والتعمـ.
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 التعميق عمى دراسات المحور األول :

 أىدافيا:أوال : بالنسبة ألغراض الدراسة و 

أنيػا تناولػت ت ميػؿ وتقػويـ كتػب العمػـو  وجػدت البا ثػ العرض ال ابؽ ليذه الدرا ات  مف
فػػػي مرا ػػػؿ تعميميػػػ  مختمفػػػ  ولمجػػػاؿ وا ػػػد أو أكثػػػر مػػػف مجػػػالت الم تػػػو  فػػػي ضػػػوء المعػػػايير 

( في ت ميؿ كتب العمـو درا   كؿ مف TIMSSالعالمي ، ومف الدرا ات التي ا تخدمت معايير  
( 2009( و العرجا،2011( و الفييدي،Incikabi,2012( و 2012( و مو ى،2014 دىماف،

( و الشػػػػػػػػػعيمي 2012( و أبػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػالوب،2013بينمػػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػػتخدمت درا ػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػور،
(  2009( و الطيطػػػػػػػػي والعياصػػػػػػػػرة،2009( و الشػػػػػػػػعيمي،2011( و  ػػػػػػػػعيد،2012والم روقػػػػػػػػي،
( 2006( و الشػػػػػػايع وشػػػػػػػيناف،2006( و الشػػػػػػايع والعقيػػػػػػؿ،200( و الػػػػػػدىمش،2007و المولػػػػػػو،

 (.NSESالمعايير القومي  لمتربي  العممي    Michael,2003))و

( التػي 2011وىناؾ درا ات ا تخدمت توليف  مف المعايير العالميػ  مثػؿ درا ػ   شػاىيف،
( ومعػػايير المجمػػس األعمػػى لمتعمػػيـ فػػي قطػػر، كمػػا ا ػػتخدمت درا ػػ  NSESا ػػتخدمت معػػايير  

( ووليػػ  كاليفورنيػػا ووليػػ  كنػػدا والمجمػػس األعمػػى NSES( و TIMSSايير  ( معػػ2013 المقيػػد،
( المعػػػايير ال ػػترالي  كمػػػا ا ػػتخدمت درا ػػػ  2009لمتعمػػيـ فػػي قطػػػر وا ػػتخدمت درا ػػػ   انصػػيو،

( المعػايير العالميػ  لمنػاىج العمػـو الصػادرة 2004( و أبو جول  وآخروف،2010 صالح وصبيح،
 ,Sothayapetch(، بينمػػا ا ػػتخدمت درا ػػ    NCTSعمػػوـ  عػػف المجمػػس القػػومي لمعممػػي ال

 ( وىي معايير الثقاف  العممي  لمبرنامج الدولي لتقييـ الطمب .PISA( معايير  2013
 ثانيا  : بالنسبة لمنيج الدراسة:

الدرا ػات ال ػػابق  مػف  يػػث المنيجيػػ  الم ػتخدم  فييػػا عػف طريػػؽ ا ػػتخداـ  معظػػـاتفقػت 
(، التػػي ا ػػتخدمت المػػنيج شػػبو Michael, 2003أ ػػموب ت ميػػؿ الم تػػو ، با ػػتثناء درا ػػ   

 التجريبي فييما باإلضاف  إلى المنيج الت ميمي.
 بالنسبة ألدوات الدراسة: ثالثا  :

ال ابق ، فا ػتخدـ معظميػا أداة ت ميػؿ الم تػو  تنوعت األدوات الم تخدم  في الدرا ات 
التي تـ بناؤىا وفقًا لممعايير العالمي  الم تخدم  في كؿ درا  ، وا تخدـ بعضيا ال ػتبان  لقيػاس 

(، فػػػي 2009( ودرا ػػػ   الطيطػػػي والعياصػػػرة،2004آراء المعممػػػيف كدرا ػػػ   أبػػػو جولػػػ  وآخػػػروف،
عمػػػى أداة ت ميػػػؿ الم تػػػو  Michael, 2003)  ( و2009ف اعتمػػػدت درا ػػػتي  العرجػػػا، ػػػي

( 2013باإلضػػاف  إلػػى اختبػػار يقػػيس مػػد  اكت ػػاب الطمبػػ  لممعػػايير العالميػػ  أمػػا درا ػػتي  نػػور،
 ( فقد اعتمدتا عمى أداة ت ميؿ الم توي باإلضاف  ل تبان  لقياس آراء المعمميف. 2012و مو ى،
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 بالنسبة لمعينة المختارة:  رابعا  :

نػػػػاوؿ تتولػػػػـ كعينػػػػ  لمدرا ػػػػ  الكتػػػػب المدر ػػػػي  معظػػػػـ الدرا ػػػػات ال ػػػػابق  عمػػػػى  تاقتصػػػػر 
، المتػيف تناولتػا Michael, 2003) ( و 2009المعممػيف أو الطػوب، با ػتثناء درا ػتي  العرجػا،

( المتػيف تناولتػا 2012( و مو ػى،2013الكتب المدر ي  والطػوب كعينػ  لمدرا ػ  ودرا ػتي  نػور،
 يف كعين .الكتب المدر ي  والمعمم

 خامسا : بالنسبة ألىم النتائج:

( إلػػػػػػى عػػػػػػدة نتػػػػػػائج أىميػػػػػػا: أف ن ػػػػػػب  تػػػػػػوفر معػػػػػػايير 2014توصػػػػػػمت درا ػػػػػػ   دىمػػػػػػاف،
 TIMSS  ون ب  توفر موضػوعات 27.4( ىي  8-5( في م تو   كتب العموـ لمصفوؼ ،)%

 %(.44.1العمـو لمصؼ الرابع ىي   عمـ األ ياء في كتاب

%( مػػف معػػايير الم تػػو  29.4إلػػى أف تػػوفر مػػا ن ػػبتو  ( 2013وتوصػػمت درا ػػ   نػػور،
( فػػي م تػػو  كتػػاب العمػػـو لمصػػؼ الخػػامس األ ا ػػي، أمػػا بالن ػػب  لمعػػايير NSESفػػي مشػػروع  

%( بينمػػا ت قػػؽ منيػػا بدرجػػ  40.9مجػػاؿ عمػػوـ ال يػػاة فقػػد ت قػػؽ منيػػا بدرجػػ  عاليػػ  مػػا ن ػػبتو  
 %(.29.4%( ولـ يت قؽ ما ن بتو  31.8متو ط   

( إلػػػى أف ن ػػػب  تػػػوفر المعػػػايير الخاصػػػ  بػػػالم تو  2012درا ػػػ   أبػػػو  ػػػالوب،توصػػػمت 
  ( ىػي12 - 9نيػاج األ يػاء لمصػفوؼ  ( فػي م تػو  مNSESلممعايير القوميػ  لمتربيػ  العمميػ   

%( كمػػػا أظيػػػرت الدرا ػػػ  أف بعػػػض المعػػػايير الرئي ػػػي  لممعػػػايير القوميػػػ  لمتربيػػػ  العمميػػػ   74.3 
 األ اس الجزيئي لموراث  والخمي .في مجاؿ عمـو ال ياة مثؿ  توافرت بن ب  كبيرة خاص 

( أف ن ب  توفر المعايير في منيج العمـو الفم ػطيني ن ػب  2012أظيرت درا    مو ى،
اة  فقػػػد  صػػػمت عمػػػى ن ػػػب  %(، أمػػػا بالن ػػػب  لموضػػػوعات عمػػػوـ ال يػػػ 37.68ضػػػعيف  وبمغػػػت  

 37.93.)% 

وعات عمـ األ ياء قد ت قؽ منيا بدرجػ  ( إلى أف موض2011وتوصمت درا    الفييدي،
كبيػػرة مجػػاؿ التفاعػػؿ مػػع البيئػػ  الم يطػػ ، وبدرجػػ  متو ػػط  ثوثػػ  مجػػالت ىػػي مجػػاؿ خصػػائص 
الكائنػػػات ال يػػػػ  وتصػػػػنيفاتيا وعممياتيػػػا ال يويػػػػ  ومجػػػػاؿ دورات ال يػػػاة والتكػػػػاثر والوراثػػػػ  ومجػػػػاؿ 

 ي ، ولـ يت قؽ مجاؿ ص   اإلن اف.األنظم  البيئ

( إلػػػػى أف ن ػػػػب  تػػػػوافر المعػػػػايير الرئي ػػػػي  الخاصػػػػ  2011درا ػػػػ    ػػػػعيد، كمػػػػا توصػػػػمت
%( 72.7ذه الن ػب   %( في  يف بمغػت ىػ70.01بالم تو  في م تو  مناىج العمـو متو ط   

 لعمـو ال ياة.
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( إلػػى أف المتو ػػط العػػاـ لتػػوافر المعػػايير لمػػنيج 2010وتوصػػمت درا ػػ  صػػالح وصػػبيح  
(، أما بالن ػب  لم ػور العمػـو ال ياتيػ  فقػد بمػث 30.9األ ا ي   العموـ الفم طيني لمصؼ الخامس

 ( وىي ن ب  قميم .2.75المعايير  المتو ط العاـ لمد  توفر 

( إلػػػى أف ن ػػػب  تضػػػميف موضػػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء فػػػي 2009وتوصػػػمت درا ػػػ  العرجػػػا  
 %.31.2امف لممعايير العالمي  ىي كتاب الصؼ الث

إلى ت قػؽ الجػودة فػي موضػوعات عمػـ األ يػاء فػي  (2009كما توصمت درا    انصيو،
  ققيا في الصفيف الثاني والرابع.الصفيف األوؿ والثالث، وعدـ ت

( أف م تو  جودة موضوعات الفيزياء فػي الصػؼ األوؿ 2007وأوض ت درا    المولو،
%(، وأنيػا تػوفرت ب كمميػا 46%( وقمت فػي الصػؼ الثالػث لتصػؿ  87%( والصؼ الثاني  33 

 ضوعات بالترتيب وبصورة متدرج .لصؼ الرابع، وأوض ت أف المناىج لـ تتناوؿ المو في ا

%( مػػػػف معػػػػايير 35.7( فقػػػػد أظيػػػػرت عػػػػدـ ت قػػػػؽ  2006أمػػػا درا ػػػػ   الشػػػػايع والعقيػػػػؿ،
 NSES في مناىج العمـو مف ريػاض األطفػاؿ و تػى الرابػع فػي المممكػ  العربيػ  ال ػعودي ، وأف )

 ألرض.عمـ الفيزياء ثـ عمـو ال ياة ثـ عمـو ا أكثرىا ت ققًا ىو معايير م اور

( إلى ت قؽ معايير الم تو  لم ور عمـو ال يػاة 2006وتوصمت  درا   الشايع وشيناف،
 %(.17.6بن ب   

 سادسا : استفادة الباحثة من الدراسات السابقة في ىذا المجال عمى النحو التالي:

اإلطػػػار النظػػػري الخػػػاص بػػػالجودة فػػػي ا ػػػتفادت البا ثػػػ  مػػػف الدرا ػػػات ال ػػػابق  فػػػي بنػػػاء 
التعميـ والمعايير العالمي ، واختيار المنيج المنا ب لمدرا ػ ، وىػو المػنيج الوصػفي الت ميمػي، كمػا 
ا ػػتفادت البا ثػػ  مػػف الدرا ػػات ال ػػابق  فػػي تف ػػير نتػػائج الدرا ػػ  ال اليػػ ، كمػػا أ ػػيمت الدرا ػػات 

 اإل صائي  المنا ب .ال ابق  في م اعدة البا ث  عمى اختيار األ اليب 
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 مياٍ  العلىو ومىضىعات األحًاْ. تحلًل وتكىيهىٌ : الدزاضات اليت اٍتنت  احملىز الجا

 (2014دراسة األشقر ) .1

إلى التعرؼ عمػى مػد  تضػمف م تػو  منػاىج العمػـو ال ياتيػ  الفم ػطيني  لممر مػ   ىدفت
الثانوي  ألبعاد التنور البيولوجي ومد  اكت اب الطمبػ  ليػا، وقػد ا ػتخدـ البا ػث المػنيج الوصػفي 
الت ميمػػي،  يػػث قػػاـ ب عػػداد قائمػػ  ب بعػػاد التنػػور البيولػػوجي واختبػػارًا لمتنػػور البيولػػوجي قػػاـ بتطبيقػػو 

( طالػػػػب وطالبػػػػ  مػػػػف طمبػػػػ  الصػػػػؼ ال ػػػػادي عشػػػػر العممػػػػي، وقػػػػد ا ػػػػتخدـ أ ػػػػاليب 283مػػػػى  ع
" لعينتػػيف م ػػتقمتيف، t" لعينػػ  وا ػػدة واختبػػار"tإ صػػائي  منيػػا: الن ػػب المئويػػ  والتكػػرارات، واختبػػار"

وأظيػػرت النتػػائج أف الم تػػو  العممػػي لمنيػػاج العمػػـو ال ياتيػػ  قػػد تضػػمف األبعػػاد الرئي ػػي  لمتنػػور 
لوجي بن ب مختمفػ ، وأف م ػتو  التنػور البيولػوجي لػد  طمبػ  الصػؼ ال ػادي عشػر العممػي البيو 

%( مػػػف الدرجػػػ  الكميػػػ  لمقيػػػاس التنػػػور 75أقػػػؿ مػػػف  ػػػد الكفايػػػ  لممقيػػػاس الػػػذي تػػػـ وضػػػعو وىػػػو  
البيولوجي، كما بينت النتائج وجود فروؽ ذات دللػ  إ صػائي  فػي اكت ػاب طمبػ  الصػؼ ال ػادي 

 د التنور البيولوجي تعز  لعامؿ الجنس لصالح اإلناث.عشر العممي ألبعا
 (2013دراسة أبو منديل ) .2

( فػي ضػوء الخطػوط 10-5إلى تقويـ م تو  مناىج لممر م  األ ا ي  لمصفوؼ   ىدفت
 يػث قامػت ، البا ثػ  المػنيج الوصػفي الت ميمػيالعريض  لمناىج العموـ الفم طيني ، وقػد اعتمػدت 

فػػػي ضػػػوء الخطػػػوط العريضػػػ  لمنػػػاىج العمػػػـو الفم ػػػطيني  كمػػػا أعػػػدت ببنػػػاء أداة ت ميػػػؿ الم تػػػو  
البا ث  ا تبان  تـ توجيييا إلى مشرفي مادة العمـو مف أجؿ ا تطوع آرائيـ  ػوؿ ىػذا الخػط مػف 
الخطػػوط العريضػػ  لمنػػاىج العمػػـو الفم ػػطيني  " تراعػػي منػػاىج العمػػـو  اجػػات المػػتعمـ وخصائصػػو 

وأظيػرت الدرا ػ  النتػائج التاليػ : جميػع  ،الن ب المئوي  والتكراراتلبا ث  العقمي "، وقد ا تخدمت ا
الخطػػوط التػػي تػػـ ت ديػػدىا لكػػي تكػػوف األ ػػاس فػػي بنػػاء منػػاىج العمػػـو الفم ػػطيني  لمصػػفوؼ مػػف 

 ( قد توافرت بالفعؿ في كاف  الصفوؼ المقوم  ومعظميا بن ب مقبول  تربويًا ومتفاوت .5-10 

 ( 2012دراسة الغامدي ) .3

إلػػػػى إعػػػػداد قائمػػػػ  بالمعػػػػايير التػػػػي يمكػػػػف تقػػػػويـ مػػػػنيج العمػػػػـو المطػػػػور بالمر مػػػػ   ىػػػػدفت
اإلبتدائيػػ  فػػي ضػػوئيا ، ومػػد  تػػوافر قائمػػ  المعػػايير فػػي م تػػو  كتػػب العمػػـو المطػػورة لمصػػفوؼ 
الدنيا في المر م  اإلبتدائي    األوؿ والثاني والثالث اإلبتدائي ( في المممك  العربي  ال عودي . وقد 

لبا ػػػػث بطاقػػػػ  ت ميػػػػؿ لتقػػػػويـ م تػػػػو  كتػػػػب العمػػػػـو المطػػػػورة لمصػػػػفوؼ الػػػػدنيا مػػػػف المر مػػػػ  أعػػػػد ا
( مؤشػػر 68اإلبتدائيػػ  فػػي ضػػوء قائمػػ  المعػػايير المختػػارة التػػي تكونػػت فػػي صػػورتيا النيائيػػ  مػػف  

( مجػػالت رئي ػػي . وقػػد توصػػمت الدرا ػػ  إلػػى تركيػػز م تػػو  7( معيػػارًا فػػي  20مصػػنف  ت ػػت  
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ة لمصفوؼ الدنيا بالمر م  اإلبتدائي  عمػى مجػاؿ العمػـ كطريقػ  ا تقصػاء  يػث كتب العموـ المطور 
%( فػػػػي الكتػػػػب الثوثػػػػ ، كمػػػػا بينػػػػت وجػػػػود تػػػػدني فػػػػي ن ػػػػب  مجػػػػاؿ العمػػػػـ 67.4بمغػػػػت ن ػػػػبتو  

والتكنولوجيػػػا ومجػػػاؿ العمػػػـ مػػػف منظػػػور شخصػػػي واجتمػػػاعي ومجػػػاؿ عمػػػـو األرض والفضػػػاء فػػػي 
ال يػػػاة فقػػػد تضػػػمف ثوثػػػ  معػػػايير متدرجػػػ  وقػػػد وردت الكتػػػب مجتمعػػػ  أمػػػا بالن ػػػب  لمجػػػاؿ عمػػػـ 

( مػػػػرة لمؤشػػػػرات معيػػػػار 56( مػػػػرة، منيػػػػا  199مؤشػػػػرات المعػػػػايير الثوثػػػػ  ضػػػػمف كتػػػػب العمػػػػوـ  
( مػرة  لمؤشػرات معيػار دورة 38%( مػف الكػؿ  28.1خصائص المخموقػات ال يػ  أي مػا ن ػبتو  
لمؤشػػػػػرات معيػػػػػار عوقػػػػػ   ( مػػػػػرات105%(، و 19.1 يػػػػػاة المخموقػػػػػات ال يػػػػػ ، أي مػػػػػا ن ػػػػػبتو  

 %(.52.8ات ال ي  بم يطيا، أي ما ن بتو  المخموق

 (2012دراسة محجز ) .4

جػب تضػمينيا فػي كتػب العمػـو لمصػؼ إلػى ت ديػد أىػـ الموضػوعات الكيميائيػ  الوا ىدفت
الثػػامف ،التا ػػع ، العاشػػر(، والكشػػؼ عػػف مػػد  تضػػميف ىػػذه الموضػػوعات فػػي كتػػب العمػػوـ. وقػػد  

ة عمػػى الوصػػفي الت ميمػػي، ولقػػد قامػػت البا ثػػ  ببنػػاء أداة ت ميػػؿ الم تػػو  معتمػػداعتمػػدت المػػنيج 
وشػػػممت عينػػػ  الدرا ػػػ  كتػػػب العمػػػوـ بجزأييػػػا الفصػػػؿ األوؿ والثػػػاني متطمبػػػات التنػػػور الكيميػػػائي، 

لمفصػػوؿ  الثػػامف ، التا ػػع ، العاشػػر(، وبعػػد ا ػػتخداـ التكػػرارات والن ػػب المئويػػ  توصػػمت البا ثػػ  
ور رئي ػػػ  وىػػػي طبيعػػػ  عمػػػـ التنػػػور الكيميػػػائي قػػػد اشػػػتممت عمػػػى خم ػػػ  م ػػػا إلػػػى أف متطمبػػػات

، العوقػػػ  المتبادلػػػ  بػػػيف الكيميػػػاء والمجتمػػػع، العوقػػػ  المتبادلػػػ  بػػػيف المعرفػػػ  الكيميائيػػػ  ،الكيميػػػاء
الكيميػػػػػػاء والتكنولوجيػػػػػػا، فيػػػػػػـ البيئػػػػػػ  ومشػػػػػػكوتيا المتعمقػػػػػػ  بالكيميػػػػػػاء، كمػػػػػػا أظيػػػػػػرت النتػػػػػػائج أف 

، العاشػػر( ا تػػوت أعمػػى ن ػػب  ميػػاء بكتػػب العمػػـو لمصػػفوؼ  الثػػامف، التا ػػعيموضػػوعات عمػػـ الك
لمتطمبات التنور الكيميائي عند مقارن  الصفوؼ الثوث  ىو متطمب المعرف  الكيميائي   يث بمغت 

%(، أمػػا متطمػػب العوقػػ  المتبادلػػ  بػػيف الكيميػػاء والتكنولوجيػػا بمغػػت ن ػػبتيا 75.8الن ػػب  العامػػ   
%(، أما العوقػ  بػيف الكيميػاء والتكنولوجيػا قػد تقاربػت مػع ن ػب  متطمػب فيػـ البيئػ  13.7العام   

%( وانعػػدمت ن ػػب  متطمػػب 3.7%( و 6.5ومشػػكوتيا المتعمقػػ  بالكيميػػاء فبمغػػت عمػػى التػػوالي  
 %(.0.2عمـ الكيمياء فبمغت  

 ( Erdogan & Koseoglu , 2012دراسة )  .5

يا منذ إلى ت ميؿ مناىج الفيزياء والكيمياء واأل ياء لمصؼ التا ع والمطبق  في ترك ىدفت
في ضوء معايير الثقاف  العمميػ  وىػي  المعرفػ  العمميػ ، الطبيعػ   (2009-2008العاـ الدرا ي  

ال تقصػػائي  لمعمػػػـ، العمػػػـ كطريقػػػ  تفكيػػػر، التفاعػػػؿ بػػيف العمػػػـ والتكنولوجيػػػا والمجتمػػػع (، ولقػػػد تػػػـ 
 ميؿ منياج الفيزياء والكيمياء واأل ياء مف قبؿ مجموع  مف  ت  م مميف مكون  مف خبيريف مف ت
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كػػؿ فػػرع مػػف فػػروع تعمػػـ الفيزيػػاء والكيميػػاء واأل يػػاء، وكشػػفت نتػػائج الت ميػػؿ أف موضػػوع المعرفػػ  
اء العمميػػ  فػػي منيػػاج الكيميػػاء وموضػػوع الطبيعػػ  ال تقصػػائي  لمعمػػـو فػػي منيػػاج الفيزيػػاء واأل يػػ

كانػػت كافيػػ ، إل أف العمػػـ كطريقػػ  تفكيػػر لػػـ يكػػف مت ققػػًا عمػػى ن ػػو كػػافي فػػي كػػؿ مػػف المنػػاىج 
الثوث ، كما تشير نتائج الدرا   إلى أف طبيع  العمـ يجب أف تكوف أكثر تركيزًا في منياج العمػوـ 

رفػ  لم اعدة كؿ مواطف في تركيا عمػى أف يصػبح مػتعمـ مػد  ال يػاة ولديػو م ػتو  كػاف مػف المع
 العممي .

 ( Erdogan & others ,2012دراسة )  .6

ـ 2007( والتي بدأ تنفيذىا فػي عػاـ 12 -9إلى ت ميؿ مناىج األ ياء لمصفوؼ   ىدفت
في ضوء المفاىيـ واألىداؼ الموجي  ن و التنور البيئي، واتبعت المنيج الوصفي الت ميمي،  يث 

ور البيئي   المعرفي والميػاري والوجػداني( تـ ت ميؿ م تو  المناىج الثوث  في ضوء عناصر التن
والتي تعتبر اليدؼ النيائي لمتنور البيئي وت ديد أي عنصر مف عناصر التنور البيئي ىو األكثر 
تركيػػزًا فػػي الم تػػو ، ومػػف خػػوؿ ف ػػص عناصػػر التنػػور البيئػػي تػػـ مو ظػػ  أف أىػػداؼ م تػػو  

والوجػػػداني، ولكػػػف التركيػػػز األكثػػػر كػػػاف المعرفػػػي والميػػػاري  :األ يػػػاء متصػػػم  بالمجػػػالت الثوثػػػ 
 متصًو بالمجاؿ المعرفي مقارن  بباقي المجالت.

 (2011دراسة الشنطي ) .7

إلػػػى معرفػػػ  مػػػد  التوافػػػؽ بػػػيف ثقػػػافتي الصػػػورة والكممػػػ  فػػػي م تػػػو  كتػػػاب العمػػػـو  ىػػػدفت
بجزأيػػو لمصػػؼ الرابػػع األ ا ػػي كمعيػػار لمجػػودة، مػػف خػػوؿ ت ديػػد أنمػػاط الصػػور وخصائصػػيما 

تضػػمن  فػػي م تػػػو  كتػػاب العمػػـو الفم ػػػطيني  لمصػػؼ الرابػػع األ ا ػػػي بجزأيػػو األوؿ والثػػػاني، الم
وأيضًا مف خوؿ الوقوؼ عمى بياف م تو  قراءة الصورة والكمم  في الكتػاب وعوقػ  ذلػؾ بمتغيػر 
الجػػنس، وقامػػت البا ثػػ  ب عػػداد قائمػػ  معػػايير خاصػػ  بثقػػافتي الصػػورة والكممػػ  فػػي م تػػو  كتػػاب 

( م ػػورًا 12، و ( م ػػاور خاصػػ  بالكممػػ 6ي، تتضػػمف  الفم ػػطيني لمصػػؼ الرابػػع األ ا ػػالعمػػـو 
 ( طالب  مف طمبػ 120( طالبًا و 120خاصًا بالصورة، وتـ اختيار عين  الدرا   التي تمثمت ب  

، ومػػف أىػػـ نتػػائج الدرا ػػػ : ل يقػػؿ م ػػتو  قػػراءة الصػػورة المتضػػمن  فػػػي الصػػؼ الرابػػع األ ا ػػي
%(، كمعػدؿ 75العموـ الفم طيني بجزأيو لد  توميذ الصػؼ الرابػع األ ا ػي عػف  م تو  كتاب 

افتراضي مقبوؿ تربويًا، بمث الوزف الن بي لممعايير الخاص  بجودة الصورة المتوفرة بم تو  كتػاب 
، بينمػا كػاف الػوزف %(4.77ي الجػزء األوؿ بػوزف ن ػبي  العموـ الفم ػطيني لمصػؼ الرابػع األ ا ػ

%( بمػػػث الػػػوزف الن ػػػبي لممعػػػايير الخاصػػػ  بجػػػودة الكممػػػ  المتػػػوفرة 73.48ء الثػػػاني  الن ػػػبي لمجػػػز 
 %( لمجزء األوؿ والثاني عمى الترتيب.85.18%(،  86.35بم تو  كتاب العمـو الفم طيني  
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 ( 2011دراسة عسيالن )  .8

إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػد  ت قيػػؽ كتػػاب العمػػـو المطػػور لمصػػؼ األوؿ المتو ػػط فػػي  ىػػدفت
لعربي  ال عودي  لمعايير الجودة الشامم  في جوانبو األ ا ي    إخراج الكتاب، األىداؼ، المممك  ا

الم تػػو  العممػػي، أ ػػاليب التقػػويـ (. ولقػػد قػػاـ البا ػػث ببنػػاء قائمػػ  بمعػػايير الجػػودة الشػػامم  الػػوـز 
: توافرىػػا فػػي كتػػاب العمػػـو المطػػور لمصػػؼ األوؿ المتو ػػط، وبعػػد ا ػػتخداـ األ ػػاليب اإل صػػائي 

:  صػػوؿ مجػػاؿ جػػودة إخػػراج صػػمت الدرا ػػ  إلػػى عػػدة نتػػائج أىميػػاالتكػػرارات والن ػػب المئويػػ  تو 
الكتاب عمى الرتبػ  األولػى بػيف مجػالت الجػودة الشػامم  لكتػاب العمػـو المطػور، يميػو مجػاؿ جػودة 

يػ  ، يعػد معيػار  تنمة الم تو  العممػي، وأخيرًا مجاؿ جودالتقويـ، ثـ مجاؿ جودة األىداؼ أ اليب
(،  ػػػؿ معيػػػار  الرتبػػػاط بالبيئػػػ  3.00الميػػػارات العمميػػػ  ( أكثػػػر معػػػايير الجػػػودة ت ققػػػًا بدرجػػػ   

 (.2.00والمجتمع ( في المرتب  األخيرة في معايير مجاؿ جودة الم تو  العممي بمتو ط  
 (2011دراسة األستاذ ) .9

ـ األ ا ػػي إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع م تػػو  منػػاىج العمػػـو المدر ػػي  بمر مػػ  التعمػػي ىػػدفت
لمصػفوؼ األوؿ و تػػى العاشػػر فػػي فم ػػطيف مػػف منظػور إ ػػومي، واتبػػع البا ػػث المػػنيج الوصػػفي 

وفػػػؽ عػػػدة  ،اإل ػػػومي المقتػػػرح فػػػي ىػػػذه الدرا ػػػ الت ميمػػػي لم تػػػو  المنػػػاىج فػػػي ضػػػوء المنظػػػور 
( أبعػػػػػاد إ ػػػػػومي ، وبعػػػػػد 10متغيػػػػػرات تصػػػػػنيفي  م ػػػػػتخدمًا أداة ت ميػػػػػؿ مضػػػػػموف تكونػػػػػت مػػػػػف  

( 4إل صػػػػائي  با ػػػػتخداـ التكػػػػرارات والن ػػػػب المئويػػػػ  توصػػػػمت الدرا ػػػػ  إلػػػػى نيػػػػاب  المعالجػػػػات ا
( شػاىدًا إ ػوميًا فقػط فػي 46عناصر أ ا ي  مف المنظور اإل ومي المقترح، إضاف  إلػى تػوفر  

( كتابًا تغطي م تو  منػاىج العمػوـ، 20م تو  مناىج العموـ في المر م  األ ا ي  المكون  مف  
كمػا توصػمت  ،أل ا ػي  الػدنيا واأل ا ػي  العميػاد موزع  بالت اوي عمى المػر متيف اوأف ىذه الشواى

الدرا ػػ  أيضػػًا إلػػى عػػدـ تػػوفر رؤيػػ  واضػػ   المومػػح لتوزيػػع المنظػػور اإل ػػومي ب بعػػاده المتعػػددة 
عمى م تو  منػاىج العمػوـ  ػواء عمػى صػعيد عناصػر م تػو  المنيػاج أو عمػى صػعيد الصػفوؼ 

صػعيد طبيعػ  المجػاؿ العممػي، أمػا مػف  يػث شػكؿ تنػاوؿ م تػو  منػاىج العمػـو الدرا ي  أو عمػى 
 ألبعاد المنظور اإل ومي، فقد جاء صري ًا في معظمو وموجزًا في أكثره، وا تيوليًا في عرضو.

 (2011دراسة المصري ) .10

نيا  الصػػؼ األوؿ، الثػػاني، إلػػى تقػػويـ م تػػو  منيػػاج عمػػـو المر مػػ  األ ا ػػي  الػػدىػػدفت 
الرابع( في مدارس م افظ  خانيونس لمعرف  مػد  موئمتيػا لتوميػذ المجموعػ  الم ػتيدف   ،ثالثال

فػػي ضػػوء الم ػػتويات المعرفيػػ  لبياجيػػو، وقػػد اتبػػع البا ػػث المػػنيج الوصػػفي الت ميمػػي، م ػػػتخدمًا 
أداتػػاف لجمػػػع البيانػػات تػػػـ إعػػدادىما وىمػػػا أداة ت ميػػػؿ الو ػػدات المنيجيػػػ  التػػي يتضػػػمنيا م تػػػو  
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( قػػاـ بتطبيقػػو عمػػى STRsالعمػػـو فػػي ضػػوء م ػػتويات بياجيػػو واختبػػار األداء المعرفػػي    منيػػاج
األوؿ، الثػػاني، الثالػػث، والرابػػع .ومػػف أىػػـ النتػػائج  :طالبػػًا وطالبػػ  مػػف توميػػذ الصػػفوؼ (1460 

التػػي توصػػمت إلييػػا الدرا ػػ  فيمػػا يتعمػػؽ بم ػػتويات المفػػاىيـ المتضػػمن  فػػي الم تػػو  أف المفػػاىيـ 
%( مػػػػػػف 12.03  –%( 6.15  –%( 1.8  –%( 1م ػػػػػػتو  المجػػػػػػرد المبكػػػػػػر تشػػػػػػكؿ  ذات ال

مجموع المفاىيـ التي يتضمنيا م تو  منياج الصؼ األوؿ، الثاني، الثالث، والرابع عمى الترتيػب 
 –%( 83  –%( 90وىػػػػذا لػػػػـ يتػػػػوافر عنػػػػد جميػػػػع توميػػػػذ المجموعػػػػ  الم ػػػػتيدف   يػػػػث يواجػػػػو  

وعػػػ  الم ػػػتيدف  صػػػعوبات فػػػي التعامػػػؿ مػػػع جميػػػع مفػػػاىيـ %( مػػف توميػػػذ المجم25  –%( 50 
المقرر وفقًا لمم تويات األربع  مما أد  إلػى وجػود فجػوة بػيف م ػتو  المنيػاج والم ػتو  المعرفػي 

 لمتمميذ.
 (2010دراسة الخميفة والقاسمية ) .11

إلػػى ت ميػػؿ منػػاىج العمػػـو لم مقػػ  الثانيػػ  مػػف التعمػػيـ األ ا ػػي ب ػػمطن  عمػػاف مػػف  ىػػدفت
وال تكشػػافات واألنشػػط (  ،لعاشػػر مػػف  يػػث  األىػػداؼ، والم تػػو الصػػؼ الخػػامس إلػػى الصػػؼ ا

وكػػذلؾ تقػػويـ معمػػـ العمػػـو ألدائػػو. ولت قيػػؽ أىػػداؼ  ،ناوليػػا لميػػارات التفكيػػر ومعػػاييرهفػػي ضػػوء ت
ب عػداد أداة ت ميػؿ لمنػاىج العمػـو بال مقػ  الثانيػ  مػف التعمػيـ األ ا ػي وكػذلؾ  الدرا   قػاـ البا ػث

بطاقػػ  تقػػويـ ذاتػػي ا ػػتيدفت تقػػويـ أداء معمػػـ العمػػوـ ذاتيػػًا. وبعػػد ا ػػتخداـ أداة الت ميػػؿ تػػـ   ػػاب 
تكرار ظيور كؿ معيار مف معايير القائم  والن ب  المئوي  لمتكرار، وكانت أىـ نتائج الدرا ػ  فيمػا 
يتعمؽ بت ميؿ الم تو : وضوح اىتماـ م تو  الصؼ الخػامس بميػارات التفكيػر المختمفػ  خاصػ  
ميارات جمع وعػرض المعمومػات وميػارات التفكيػر البتكػاري والتفكيػر العممػي، أمػا م تػو  مػنيج 
العموـ لمصؼ الثامف فقد كاف األفضؿ مف  يث تضمينو لميارات التفكير الناقػد، ولكػف لػـ يتنػاوؿ 

و  منيج العموـ لمصفوؼ ال ادس وال ابع والتا ع والعاشر ميارات جمع وعػرض المعمومػات م ت
وميارات التفكير الناقد والتفكير البتكاري وميارات التفكير العممي إل بن ب ضئيم  جدًا، ىذا مع 

.  نياب العديد مف ميارات التفكير عف م تو  مناىج العمـو

 (2010دراسة صقر ) .12

مػػد  تنػػاوؿ م تػػو  مػػنيج العمػػـو بالمر مػػ  اإلبتدائيػػ  العميػػا لمصػػفوؼ  إلػػى ت ديػػدىػػدفت 
الرابع والخامس وال ادس اإلبتدائي بالمممكػ  العربيػ  ال ػعودي  لمفػاىيـ المخػاطر البيئيػ  مػف  يػث 
طبيعتيػػا والتوعيػػ  بيػػا والمخػػاطر التػػي قػػد تػػنجـ عنيػػا وكيفيػػ  التصػػرؼ عنػػد  ػػدوثيا، ولقػػد اعتمػػد 

في الت ميمػػػي م ػػػتخدمًا قائمػػػ  ت ميػػػؿ م تػػػو ، والتػػػي تكونػػػت فػػػي صػػػورتيا البا ػػػث المػػػنيج الوصػػػ
( مفيـو فرعػي. ومػف أىػـ نتػائج الدرا ػ  19النيائي  مف أربع  مفاىيـ لممخاطر البيئي  يرتبط بيا  
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ضعؼ تناوؿ م تو  مقررات العمػـو لمفػاىيـ المخػاطر البيئيػ  الػواردة بقائمػ  الت ميػؿ فكانػت ن ػب  
%( 7،  %(20%(،  12يئيػػػ  فػػػي م تػػػو  مقػػػرر العمػػػوـ  ولػػػت المخػػػاطر البالصػػػف ات التػػػي تنا

 لمصفوؼ الرابع والخامس وال ادس عمى الترتيب.

 (2010دراسة الدغيم ) .13

إلػػى تعػػرؼ مفػػاىيـ التربيػػ  الجن ػػي  التػػي ينبغػػي تضػػمينيا كتػػب العمػػـو لممػػر متيف  ىػػدفت
توافر مفاىيـ التربي  الجن ػي  الم ػددة وكذلؾ مد   ،لمممك  العربي  ال عودي المتو ط  والثانوي  با

، ومػػػد  تنػػػاوؿ مفػػػاىيـ التربيػػػ  ـ بػػػالمر متيف المتو ػػػط  والثانويػػػ فػػػي كتػػػب العمػػػو  –بيػػػذه الدرا ػػػ  
في كتب العمـو بالمر متيف المتو ط  والثانوي  بالمممك  العربي   –الدرا  الم ددة بيذه  –الجن ي  

ث ا ػػػتمارة ت ميػػػؿ الت ميمػػػي، ولقػػػد ا ػػػتخدـ البا ػػػال ػػػعودي ، واعتمػػػدت البا ػػػث المػػػنيج الوصػػػفي 
و توصػمت  ،لو ػتقولي  ²لمئويػ  واختبػار كػاوبعد ا تخداـ التكرارات والن ب ا ،م تو  مف إعداده

 مػػ  : بمػػث عػػدد مفػػاىيـ التربيػػ  الجن ػػي  التػػي تػػوافرت فػػي كتػػب العمػػـو بالمر الدرا ػػ  لمنتػػائج التاليػػ 
( مفيومػًا مػف مفػاىيـ التربيػ  الجن ػي  51%( مػف أصػؿ  50.9بن ػب    ،( مفيوماً 26المتو ط   

ي كتػػب األ يػػاء التػػي ينبغػػي تضػػمينيا فػػي كتػػب العمػػـو بالمر مػػ  المتو ػػط ، بينمػػا بمػػث عػػددىا فػػ
( مفيومػػػػًا مػػػػف مفػػػػاىيـ التربيػػػػ  62 %( مػػػػف أصػػػػؿ70.1( مفيومػػػػًا بن ػػػػب  44 بالمر مػػػػ  الثانويػػػػ 

 مر م  الثانوي .الجن ي  التي ينبغي تضمينيا في كتب العمـو بال
 (2010دراسة العمارين ) .14

إلى التعرؼ عمى مد  اىتماـ كتب عمـ األ يػاء فػي الصػفوؼ الثوثػ  األخيػرة مػف ىدفت 
مر م  التعميـ األ ا ي  الصؼ ال ابع والثامف والتا ػع( فػي  ػوريا بمفػاىيـ التربيػ  الجن ػي . وقػد 

م تػػو ، واعتمػػاد معيػػاريف لمت ميػػؿ : اعتمػػد البا ػػث المػػنيج الوصػػفي القػػائـ عمػػى أ ػػموب ت ميػػؿ ال
أ ػػدىما معيػػار ت ديػػد مفػػاىيـ التربيػػ  الجن ػػي  الموئمػػ  لتوميػػذ ىػػذه الصػػفوؼ تكػػوف مػػف خم ػػ  

ومعيار ت ميؿ كثاف  المفاىيـ، وقػد ا ػتخدـ البا ػث  ( مفيومًا فرعيًا،97ي ، تضمنت  مفاىيـ رئي 
ب عمػػـ األ يػػاء موضػػوع الب ػػث، والتقػػدير الن ػػب المئويػػ  لمفػػاىيـ التربيػػ  الجن ػػي  الػػواردة فػػي كتػػ

الذي  صؿ عميو كؿ مفيـو رئيس في كؿ كتاب، وأظيرت النتائج الىتمػاـ الواضػح وتفػاوت ىػذا 
الىتمػاـ بمفػػاىيـ التربيػػ  الجن ػػي  فػي كتػػب عمػػـ األ يػػاء فػػي الصػفوؼ الثوثػػ  األخيػػرة مػػف مر مػػ  

%( مػػػف 54.64ب المر مػػػ  جميعيػػػا  التعمػػػيـ األ ا ػػػي إذ بمغػػػت ن ػػػب  المفػػػاىيـ الػػػواردة فػػػي كتػػػ
، بػؿ تاب الصؼ التا ػع أكثرىػا اىتمامػاً مجموع المفاىيـ الواردة في المعيار كما بينت النتائج أف ك

 أنو الو يد الذي اىتـ بمعالج  ىذه المفاىيـ.
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 (  2010دراسة الشيري ) .15

إلػػى بنػػاء قائمػػ  بم ػػت دثات عمػػـ األ يػػاء واألخوقيػػات المرتبطػػ  بيػػا والتػػي ينبغػػي  ىػػدفت
تناوليا في مقررات عمـ األ يػاء بالمر مػ  الثانويػ  بالمممكػ  العربيػ  ال ػعودي ، كمػا ىػدفت الدرا ػ  
إلػػػى م اولػػػ  تقػػػديـ تصػػػور مقتػػػرح لمناقشػػػ  قضػػػايا األخوقيػػػات ال يويػػػ  فػػػي درس األ يػػػاء. وقػػػد 

لبا ث المنيج الوصفي الت ميمػي  يػث قػاـ ب عػداد أداة لت ميػؿ الم تػو  بنػاًء عمػى قائمػ  ا تخدـ ا
( قضػػػي  167بم ػػػت دثات عمػػػـ األ يػػػاء وأخوقياتيػػػا قػػػاـ بتصػػػميميا وقػػػد ضػػػمت  ػػػت  م ػػػاور و 

فرعيػػ . وكػػاف مػػف أىػػـ نتػػػائج الدرا ػػ  معالجػػ  م تػػو  كتػػب األ يػػػاء بالمر مػػ  الثانويػػ  لعػػدد مػػػف 
ثات ال يوي  وقد تفاوتػت ىػذه المعالجػ  مػف تػوفر ىػذه القضػايا كمعمومػات إثرائيػ  القضايا الم ت د

إلى دخوليا في عممي  تقويـ الطالب، كما أظيرت نتائج الدرا   أف ىناؾ قضػايا لػـ تػتـ معالجتيػا 
فػػي كتػػػب األ يػػاء وأف ىنػػػاؾ تػػدني شػػػديد فػػػي الجوانػػب األخوقيػػػ  المرتبطػػ  بقضػػػايا الم ػػػت دثات 

 ال يوي .
 ( 2009ة شحادة )دراس .16

إلػػػى تقػػػويـ م تػػػو  منيػػػاج العمػػػوـ العامػػػ  لممر مػػػ  األ ا ػػػي  بفم ػػػطيف فػػػي ضػػػوء  ىػػػدفت
متطمبػػات التنػػور الصػػ ي،  يػػث تػػـ ت ميػػؿ م تػػو  منيػػاج العمػػـو لممر مػػ  األ ا ػػي  الػػدنيا ممثمػػ  

ور بالصػػفوؼ   مػػف األوؿ إلػػى الرابػػع(، بنػػاًء عمػػى أداة ت ميػػؿ الم تػػو  وفػػؽ قائمػػ  متطمبػػات التنػػ
الصػػ ي، وعميػػو تػػـ بنػػاء اختبػػار التنػػور الصػػ ي لطمبػػ  الصػػؼ الرابػػع األ ا ػػي تػػـ تطبيقػػو عمػػى 

( مػػدارس 8( طالبػػ  مػػوزعيف عمػػى  200( طالػػب و  200( طالػػب وطالبػػ  مق ػػميف إلػػى  400 
: تػػػـ ت ديػػػد متطمبػػػات التنػػػور وخرجػػػت الدرا ػػػ  بالنتػػػائج التاليػػػ  ،مػػػف مػػػدارس وزارة التربيػػػ  والتعمػػػيـ

 ػػت  مجػػالت وىػػي  النظافػػ  الشخصػػي ، والتغذيػػ  الصػػ ي ، وج ػػـ اإلن ػػاف، وتمػػوث  الصػػ ي فػػي
البيئػػػػ ، والتربيػػػػ  األمانيػػػػ ، واإل ػػػػعافات األوليػػػػ (، و كػػػػؿ منيػػػػا تضػػػػمف مجموعػػػػ  مػػػػف المتطمبػػػػات 

( 18( و  19الفرعيػػػػ ، وتضػػػػمف م تػػػػو  منيػػػػاج العمػػػػـو لمصػػػػؼ األوؿ والثػػػػاني والثالػػػػث والرابػػػػع  
( 61عمى الترتيب  مف جمم  المتطمبات الص ي  بقائمػ  الت ميػؿ   ( متطمب ص ي23( و 20و 

متطمػػب، وخرجػػت كػػذلؾ بعػػدـ وصػػوؿ م ػػتو  طمبػػ  الصػػؼ الرابػػع األ ا ػػي فػػي التنػػور الصػػ ي 
يعػػز  لمتغيػػر الجػػنس %(، وخرجػػت بوجػػود فػػروؽ ذات دللػػ  إ صػػائي  فييػػا 75لم ػتو  اإلتقػػاف  
 لصالح اإلناث.

 (2009دراسة الفقييي ) .17

ى التعػرؼ عمػى الوضػع الػراىف لتعمػيـ األ يػاء فػي المػدارس الثانويػ  التػي تطبػؽ إلػ ىػدفت
ي   األىػػػداؼ، نظػػػاـ المقػػػررات وذلػػػؾ فػػػي ضػػػوء معػػػايير مقتر ػػػ  تتنػػػاوؿ جوانػػػب المػػػنيج األ ا ػػػ
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التقويـ(. ولت قيػؽ ذلػؾ قػاـ البا ػث ببنػاء قائمػ  بالمعػايير التػي ينبغػي ت ققيػا الم تو ، التدريس، 
تعمػػيـ األ يػػاء فػػي المر مػػ  الثانويػػ  ، ثػػـ قػػاـ بت ميػػؿ أىػػداؼ تعمػػيـ األ يػػاء،  فػػي مختمػػؼ مجػػالت

وت ميؿ م تو  كتب األ ياء، كما طبؽ ا تبان  عف عممي  التدريس وأ اليب التقويـ عمػى معممػي 
ومشرفي األ ياء وتوصمت الدرا   إلى عػدة نتػائج أىميػا أف م تػو  مقػررات األ يػاء قاصػرة عػف 

ر التربيػ  العمميػ  كمػا تبػيف أف كتػب عمػـ األ يػاء تناولػت معظػـ الموضػػوعات ت قيػؽ معظػـ معػايي
مػػف الموضػػوعات وأنػػو لػػيس ىنػػاؾ تػػوازف  (%77 المقتر ػػ  بشػػكؿ منا ػػب فقػػد تطرقػػت الكتػػب إلػػى

في الكتب مػف  يػث تنػاوؿ الموضػوعات المقتر ػ  فقػد توزعػت الموضػوعات التػي عولجػت بدرجػ  
 (،2 أ يػػػاء%( فػػػي كتػػػاب 32(،  1 %( فػػػي كتػػػاب أ يػػػاء41لن ػػػب التاليػػػ   كبيػػػرة ومتو ػػػط  با

( كما أظيرت النتائج أف ال تقصاء العممي كاف أقؿ معػايير التػدريس 3 %( في كتاب أ ياء4و 
ت ققػًا والم ػػتو  العػاـ لت قيػػؽ معػايير التػػدريس جػاء متو ػػطًا وأف التقػويـ ال ػػائد ىػو التقميػػدي وقػػد 

 ط .ت ققت معظـ معايير التقويـ بدرج  متو 

 (Ciascai ,2009دراسة ) .18

ومنػاىج العمػـو  (2007 إجػراء ت ميػؿ مقػارف لمنيػاج العمػـو فػي اختبػار تػيمسإلػى ىدفت 
لممجػاؿ المعرفػي والمكػوف مػف المدر ي  الروماني  لمصفوؼ الرابع والثامف بناًء عمى تصػنيؼ بمػوـ 

مػع ت ديػد نقػاط مشػػترك  التقػويـ(  ،التركيػب ،الت ميػؿ ،التطبيػؽ ، التػذكر، الفيػـ ىػي تمجػال ػت  
مقػػارف الختوفػػات بػػيف بػػيف ىػػذه المنػػاىج ونظػػاـ الكفػػاءات الػػوـز تطػػويره. وقػػد أوضػػح الت ميػػؿ ال

ومنػػػػاىج العمػػػػـو المدر ػػػػي  لمصػػػػفوؼ الرابػػػػع والثػػػػامف فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالعػػػػدد  (2007 منيػػػػاج تػػػػيمس
عػػدد اإلجمػػالي اإلجمػػالي لمكفػػاءات وعػػدد الختصاصػػات المشػػترك  فػػي ىػػذه المنػػاىج ، يػػث بمػػث ال

، وفػػي منيػػاج العمػػـو لمصػػؼ ( كفػػاءة41(  2007 لمكفػػاءات التػػي تػػـ ت ديػػدىا فػػي منيػػاج تػػيمس 
( كفػػاءة وفػػي منػػاىج العمػػـو  عمػػـ األ يػػاء والفيزيػػاء والكيميػػاء( لمصػػؼ الثػػامف 11الرابػػع ذكػػرت  

رة %( مػػف كفػػاءات اختبػػار تػػيمس لػػـ تكػػف متػػوف53.6( كفػػاءة كمػػا أظيػػر الت ميػػؿ أف  39ذكػرت  
 في مناىج العمـو الروماني  لمصؼ الرابع والثامف.

 ( 2008دراسة أبو جحجوح ) .19

ىػػدفت الدرا ػػ  إلػػى ت ديػػد عمميػػات العمػػـ األ ا ػػي  والتكامميػػ  التػػي ينبغػػي تضػػمينيا فػػي 
الصػػؼ العاشػر ( ومػف ثػـ الكشػػؼ عػف مػد  تػوافر تمػػؾ  –كتػب العمػـو األ ا ػي    الصػؼ األوؿ 

 لمر مػ  التعمػيـ األ ا ػي فػي فم ػطيف، وقػد اتبػع البا ػث أ ػموب ت ميػؿالعمميات فػي كتػب العمػوـ 
، اشػتممت عمػى  ػبع عمميػات عمػـ عمميػ  وأربػع عمميػات عمػـ الم تو ، وصمـ أداة ت ميؿ م تو 

وبا ػػػتخداـ التكػػػرارات والن ػػػب المئويػػػ  لممعالجػػػ  نت أربعػػػ  وأربعػػػيف مؤشػػػرًا فرعيػػػًا، تكامميػػػ  تضػػػم
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العشػرة  ى أىـ النتائج وىي أف عمميات العمـ وردت فػي كتػب العمػوـاإل صائي  توصمت الدرا   إل
 ظ ، التصاؿ، تف ير البيانػات، التجريػب، القيػاس، ال ػتدلؿ، : المومجتمع  عمى الن و التالي

، % 31   التنبػػؤ، فػػرض الفػػروض بن ػػب مئويػػ  التصػػنيؼ، ضػػبط المتغيػػرات، ،ا ػػتخداـ األرقػػاـ
25 ، %11 ، %96 ، %7 ، %5 ، %4 ، %3 ، %2 ، %2 ، %0.4.) % 
 (2007دراسة شحيبر ) .20

عاشػػػر األ ا ػػػي فػػػي ضػػػوء إلػػػى تقػػػويـ م تػػػو  مقػػػرر العمػػػـو الفم ػػػطيني لمصػػػؼ ال ىػػػدفت
أدوات وىػػي  ج الوصػػفي الت ميمػػي، وا ػػتخدـ ثػػوث ػػومي ، ولقػػد اعتمػػد البا ػػث المػػنيالمعػػايير اإل

 ػػػومي  لم تػػػو  منيػػػاج المعػػػايير اإل وا ػػػتبان  ، ػػػومي  لم تػػػو  منيػػػاج العمػػػوـقائمػػػ  المعػػػايير اإل
وقائمػػ  ت ميػػؿ الم تػػو  وفقػػًا لممعػػايير اإل ػػومي  وتكونػػت عينػػ   ،العمػػـو والموجيػػ  لمعممػػي العمػػوـ

( معمػػػـ ومعممػػػ  مػػػف معممػػػي العمػػػـو لمصػػػؼ العاشػػػر األ ا ػػػي فػػػي قطػػػاع نػػػزة 100الدرا ػػػ  مػػػف  
( 65اختيروا بالطريق  العشوائي ، وقد أ فرت الدرا   عف بناء قائم  معػايير إ ػومي  مكونػ  مػف  

ال قػػائؽ العمميػػ ، المفػػاىيـ العمميػػ ، القػػوانيف والنظريػػات  معيػػار موزعػػ  عمػػى  ػػت مجػػالت وىػػي  
ر المعممػػيف فػػي العمميػػ ، والميػػارات العمميػػ ، والتجاىػػات والقػػيـ( وبمغػػت الن ػػب  العامػػ  لوجيػػ  نظػػ

%( وىػي ن ػب  53 ومي  في م تػو  منيػاج العمػـو لمصػؼ العاشػر األ ا ػي  توافر المعايير اإل
مػػ  لتػوفر المعػايير اإل ػػومي  فػي م تػو  منيػػاج العمػـو والتػػي نيػر مرضػي  وقػػد بمغػت الن ػب  العا

 %( وىي متدني .44.6أ فر عنيا ت ميؿ م تو  منياج العموـ  
 (2006دراسة الصادق ) .21

إلػػػى ت ميػػػؿ م تػػػو  كتػػػاب العمػػػوـ لمصػػػؼ العاشػػػر بفم ػػػطيف وفقًػػػا لمعػػػايير الثقافػػػ   ىػػػدفت
الوصفي الت ميمي وا تخدمت البا ث  أداة  العممي  ومد  اكت اب الطمب  ليا، ولقد اعتمدت المنيج

لمعػػػايير الثقافػػػ  العمميػػػ  وتمثمػػػت عينػػػ   اختبػػػار الثقافػػػ  العمميػػػ  وأداة ت ميػػػؿ الم تػػػو  المبنيػػػ  وفقػػػاً 
وطالبػ  مػف أربػع مػدارس تػـ اختيارىػا  ( طالبػاً 438الدرا   بجزئي كتػاب العمػوـ لمصػؼ العاشػر،  

لممتغيػػػرات الم ػػػتقم  لتوضػػػيح الفػػػروؽ بػػػيف م ػػػتو   وقػػػد ا ػػػتخدمت البا ثػػػ  اختبػػػار ت( ،عشػػػوائًيا
الطػػوب والطالبػػات فػػي الثقافػػ  العمميػػ ، وقػػد أظيػػرت نتػػائج الدرا ػػ  ضػػعؼ تنػػاوؿ م تػػو  منيػػاج 
العموـ لمصؼ العاشر لمثقاف  العممي  وانخفاض م تو  الثقاف  العمميػ  لػد  الطمبػ   يػث لػـ يصػؿ 

 %(.80ل د الكفاي    
 (  2004دراسة المولو ) .22

إلى ت ديد التقديرات التقويمي  لم تو  مناىج العمـو الفم ػطيني  لممر مػ  العميػا مػف  ىدفت
التعمػػيـ األ ا ػػي وتشػػمؿ الصػػفوؼ  التا ػػع ، والثػػامف ، وال ػػابع( فػػي ضػػوء الم ػػت دثات العمميػػ  
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المعاصػػػرة الواجػػػب تضػػػمنيا فػػػي م تػػػو  منػػػاىج العمػػػـو ليػػػذه الصػػػفوؼ وىػػػي م ػػػت دثات البيئػػػ  
تصػػػػػالت وارتيػػػػػاد الفضػػػػػاء واليند ػػػػػ  الوراثيػػػػػ  والعمػػػػػـو الزراعيػػػػػ  والعمػػػػػـو الطبيعيػػػػػ  والطاقػػػػػ  وال

لدرا ػ  وم ت دثات التربي  العممي  ثـ ت ويؿ ىػذه الم ػت دثات لقائمػ  معػايير تجيػب عمييػا عينػ  ا
أل ا ػػػي  العميػػػا، وبعػػػد الت ميػػػؿ ( معممػػػ  لمعمػػػـو فػػػي المر مػػػ  ا36  ،( معمػػػـ24التػػػي تكونػػػت مػػػف  

وفر ىػػػذه اإلجابػػ  عمػػػى أ ػػئم  الدرا ػػػ  لت ديػػػد مػػد  تػػػ تتمػػػ ،و  ػػػاب الن ػػب المئويػػػ  صػػائي اإل
، ثػـ ت ديػد مػد  توافرىػا فػي المر مػ  ككػؿ. وأظيػرت نتػائج الدرا ػ  المعايير لكؿ صؼ عمػى  ػدة

أف م ت دثات البيئػ  والطاقػ  واليند ػ  الوراثيػ  والعمػوـ الزراعيػ  لػـ ت خػذ درجػ  الىتمػاـ المنا ػب  
المنػػػػاىج أمػػػػػا م ػػػػت دثات العمػػػػػـو الطبيعيػػػػ  تػػػػػوافرت بدرجػػػػ  متو ػػػػػط  وم ػػػػػت دثات فػػػػي م تػػػػػو  

 التصالت وارتياد الفضاء والتربي  العممي  توافرت بدرج  جيدة.
 (2004دراسة عبد المجيد ) .23

إلػػى ت ديػػد مػػد  تنػػاوؿ م تػػو  مػػنيج العمػػـو بالمر مػػ  اإلعداديػػ  بم افظػػ  القػػاىرة  ىػػدفت
و وكػذلؾ قيػاس م ػتو  فيػـ طػوب المر مػ  اإلعداديػ   الصػفيف األوؿ ألبعاد طبيع  العمـ وعممياتػ

 ،الدرا ػػ  المػػنيج الوصػػفي الت ميمػػي والثالػػث اإلعػػدادي( ألبعػػاد طبيعػػ  العمػػـ وعممياتػػو، وقػػد تبنػػت
ولت قيػػؽ ذلػػؾ قػػاـ البا ػػث بتصػػميـ أداة ت ميػػؿ م تػػو  كتػػب العمػػـو كمػػا قػػاـ ب عػػداد اختبػػار فيػػـ 

بتطبيقو عمى مجموعتيف مف طوب المر م  اإلعداديػ  بم افظػ  القػاىرة  طبيع  العمـ وعممياتو قاـ
( تمميػػذًا بالصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي وتكونػػت المجموعػػ  164 يػػث تكونػػت المجموعػػ  األولػػى مػػف  

( تمميذًا بالصؼ الثالث اإلعدادي، وبعد ا تخداـ المعالجات اإل صائي : الن ػب  164الثاني  مف  
الت ميػػؿ ألبعػػاد طبيعػػ  العمػػـ فػػي م تػػو  الكتػػب والمتو ػػطات وقػػيـ "ت"  المئويػػ  لمتكػػرارات وفئػػات

لدلل  الفرؽ بيف متو طي درجات طػوب الصػؼ األوؿ والصػؼ الثالػث اإلعػدادي أظيػرت نتػائج 
الدرا ػػػ  تػػػدني م ػػػتو  فيػػػـ مجمػػػوعتي الب ػػػث ألبعػػػاد طبيعػػػ  العمػػػـ وعممياتػػػو  يػػػث كانػػػت الن ػػػب  

%( 75جمػػوعتيف أقػػؿ مػػف  ػػد الكفايػػ  الم ػػدد بالدرا ػػ  بن ػػب   المئويػػ  لقيمػػ  المتو ػػط ألفػػراد الم
( ولطػػػػوب الصػػػػؼ الثالػػػػث %25.26لمدرجػػػػ  الكميػػػػ  لوختبػػػػار، ولطػػػػوب الصػػػػؼ األوؿ بن ػػػػب   

 40.41.)% 
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 :انيــــات المحور الثـــــيق عمى دراسالتعم

 أوال : بالنسبة ألغراض الدراسة وأىدافيا:

تعدد المعػايير التػي تناولتيػا الدرا ػات  ل ظت البا ث العرض ال ابؽ ليذه الدرا ات مف 
ال ابق  بالت ميؿ أو التقويـ، فمنيا مف ب ث في مػد  تضػمف م تػو  منػاىج العمػـو ألبعػاد التنػور 

(، أو 2012  (، أو ألبعػاد التنػػور الكيميػائي كدرا ػ  م جػػز2014البيولػوجي مثػؿ درا ػػ  األشػقر 
موجي  ن و التنور البيئي (، أو المفاىيـ واألىداؼ ال2009  التنور الص ي كدرا   ش ادةبعاد أل

 التربي  الجن ي  كدرا تي الدنيـ (، أو مفاىيـ2010صقر  ، ودرا   Erdogan,2012) كدرا  
(، ومنيػػػػػا مػػػػػف اىػػػػػتـ بدرا ػػػػػ  الخطػػػػػوط العريضػػػػػ  لمنػػػػػاىج العمػػػػػـو 2010  والعمػػػػػاريف ،(2010 

(،  ومنيػػػا مػػػف تنػػػاوؿ معػػػايير الجػػػودة الشػػػامم  فػػػي جوانػػػب 2013أبػػػو منػػػديؿ  الفم ػػػطيني  كدرا ػػػ 
(، ومنيػػا 2011 ، أ ػاليب التقػويـ( كدرا ػ  ع ػيوف إخػراج الكتػاب، األىػداؼ، الم تػو  التعميمػػي
(، ومنيػا مػف تنػاوؿ م ػت دثات عمػـ األ يػاء 2004 ومف تناوؿ الم ت دثات العممي  كدرا   المولػ

ميػات العمػـ كدرا ػتي أبػو (، ومنيا مف تنػاوؿ عم2010 بيا كدرا   الشيريقيات المرتبط  واألخو
( 2010 لتفكيػر كدرا ػ  الخميفػ  والقا ػمي (، أو ميػارات ا2004  وعبد المجيػد (2008  ج جوح

(، ومنيا مف اىتـ بمعايير الثقاف  العممي  2011أو الم تويات المعرفي  لبياجيو كدرا   المصري  
المعػػػػػايير (، ومنيػػػػػا مػػػػػف اىػػػػػتـ بدرا ػػػػػ  2006  ( ودرا ػػػػػ  الصػػػػػادؽErdogan,2012كدرا ػػػػػ   

( التػػػي اىتمػػػت بػػػالتعرؼ عمػػػى واقػػػع 2011 ( ودرا ػػػ  األ ػػػتاذ2007  اإل ػػػومي  كدرا ػػػ  شػػػ يبر
منػػاىج العمػػـو الفم ػػطيني  مػػف منظػػور إ ػػومي، ومنيػػا مػػف اىػػتـ بتقػػويـ منػػاىج العمػػـو فػػي ضػػوء 

 (.2009 والفقييي( 2012كدرا تي الغامدي  معايير مقتر  

 ثانيا  : بالنسبة لمنيج الدراسة:

اتفقػػت جميػػع الدرا ػػات ال ػػابق  مػػف  يػػث المنيجيػػ  الم ػػتخدم  فييػػا عػػف طريػػؽ ا ػػتخداـ 
 أ موب ت ميؿ الم تو .

 بالنسبة ألدوات الدراسة: :ثالثا  

تنوعػػت الدرا ػػات مػػف  يػػث األدوات الم ػػتخدم  فييػػا، فقػػد تػػـ ت ميػػؿ وتقػػويـ الكتػػب فييػػا 
(، 2012  (، وم جػػػػػػػز2012عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ ا ػػػػػػػتخداـ أداة ت ميػػػػػػػؿ الم تػػػػػػػو  كدرا ػػػػػػػ  الغامػػػػػػػدي 

(، 2011(، واأل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاذ 2011(، وع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوف Erdogan,2012(، و Erdogan,2012و 
(، Ciascai,2009(، و 2010والشيري  (،2010(، والعماريف 2010(، والدنيـ 2010وصقر 

(، فػػػػي  ػػػػيف اعتمػػػػد بعضػػػػيا عمػػػػى أداة ت ميػػػػؿ 2004(، والمولػػػػو 2008  ودرا ػػػػ  أبػػػػو ج جػػػػوح
(، ودرا ػ  2009  والفقييػي (،2013الم تو  وال تبان  معًا ك داتيف لمدرا   كدرا ػ  أبػو منػديؿ 
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ف لمدرا ػػػػػػ  كدرا ػػػػػػ  (، وبعضػػػػػػيا تنػػػػػػاوؿ أداة ت ميػػػػػػؿ الم تػػػػػػو  والختبػػػػػػار كػػػػػػ داتي2007شػػػػػػ يبر 
(، 2009(، وشػػػػػػ ادة 2011(، ودرا ػػػػػػ  الشػػػػػػنطي 2011(، ودرا ػػػػػػ  المصػػػػػػري 2014األشػػػػػػقر 
( فقػد تناولػت أداة 2010  (، أما درا   الخميفػ  والقا ػمي 2004(، وعبد المجيد 2006والصادؽ 

 ت ميؿ الم تو  وبطاق  تقويـ ذاتي ك داتيف لمدرا  .
 بالنسبة لمعينة المختارة:  رابعا  :

اقتصػػػػرت معظػػػػـ الدرا ػػػػات ال ػػػػابق  عمػػػػى الكتػػػػب المدر ػػػػي  كعينػػػػ  لمدرا ػػػػ  كدرا ػػػػ  أبػػػػو 
(، Erdogan,2012(، و 2012(، وم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 2012(، والغامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 2013منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿ 

(، 2010(، والدنيـ 2010(، وصقر 2011(، واأل تاذ 2011(، ع يوف Erdogan,2012و 
(، 2008درا ػػػػػ  أبػػػػػو ج جػػػػػوح ( و Ciascai,2009(، و 2010(، والشػػػػػيري 2010والعمػػػػػاريف  
( فػػي  ػػيف ا ػػتخدـ بعضػػيا المعممػػيف باإلضػػاف  لمكتػػب المدر ػػي  كدرا ػػ  الخميفػػ  2007وشػػ يبر 
(، وبعضػػػػيا ا ػػػػتخدـ الطػػػػوب باإلضػػػػاف  2004(، والمولػػػػو 2009(، والفقييػػػػي 2010والقا ػػػػمي  

(، 2011(، ودرا ػػ  المصػػري 2011(، ودرا ػػ  الشػػنطي 2014لمكتػػب المدر ػػي  كدرا ػػ  األشػػقر 
 (.2004(، ودرا   عبد المجيد 2006(، ودرا   الصادؽ 2009ودرا   ش ادة 

 خامسا : بالنسبة ألىم النتائج:

( إلػػى عػػدة نتػػائج أىميػػا تضػػمف الم تػػو  العممػػي لمنيػػاج 2014توصػػمت درا ػػ  األشػػقر  
طمبػػ   العمػػـو ال ياتيػػ  ألبعػػاد التنػػور البيولػػوجي بن ػػب مختمفػػ ، وأف م ػػتو  التنػػور البيولػػوجي لػػد 

%( مػػف 75الصػػؼ ال ػػادي عشػػر العممػػي أقػػؿ مػػف  ػػد الكفايػػ  لممقيػػاس الػػذي تػػـ وضػػعو وىػػو  
 الكمي  لمقياس التنور البيولوجي.الدرج  

( إلػػى تػػوفر جميػػع الخطػػوط العريضػػ  لمنػػاىج العمػػـو 2013  وتوصػػمت درا ػػ  أبػػو منػػديؿ
ـ الفم ػػطيني  لمصػػفوؼ و التػػي تػػـ ت ديػػدىا لكػػي تكػػوف األ ػػاس فػػي بنػػاء منػػاىج العمػػ  -الفم ػػطيني 

 ا بن ب مقبول  تربويًا ومتفاوت .بالفعؿ في كاف  الصفوؼ الُمقوَم  ومعظمي  -(10 – 5 مف

( عناصر أ ا ي  مف المنظور اإل ومي 4( إلى نياب  2011وتوصمت درا   األ تاذ 
المر مػػػ  ( شػػػاىدًا إ ػػػوميًا فقػػػط فػػػي م تػػػو  منػػػاىج العمػػػوـ فػػػي 46المقتػػػرح، إضػػػاف  إلػػػى تػػػوفر  

( كتابًا تغطي م تو  مناىج العموـ، وأف ىذه الشواىد موزع  بالت ػاوي 20األ ا ي  المكون  مف  
عمى المر متيف األ ا ي  الدنيا واأل ا ي  العميا، كما توصمت الدرا ػ  أيضػًا إلػى عػدـ تػوفر رؤيػ  

. دة عمى م تو  مناىجواض   المومح لتوزيع المنظور اإل ومي ب بعاده المتعد  العمـو

( وضوح اىتماـ م تو  الصؼ الخامس بميارات 2010أظيرت درا   الخميف  والقا مي  
تفكيػػر البتكػػاري والتفكيػػر التفكيػػر المختمفػػ  خاصػػ  ميػػارات جمػػع وعػػرض المعمومػػات وميػػارات ال



 
 

98

أمػػا م تػػو  مػػنيج العمػػـو لمصػػؼ الثػػامف فقػػد كػػاف األفضػػؿ مػػف  يػػث تضػػمينو لميػػارات  ،العممػػي
اقػػد، ولكػػف لػػـ يتنػػاوؿ م تػػو  مػػنيج العمػػـو لمصػػفوؼ ال ػػادس وال ػػابع والتا ػػع والعاشػػر التفكيػػر الن

ميػػػارات جمػػػع وعػػػرض المعمومػػػات وميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد والتفكيػػػر البتكػػػاري وميػػػارات التفكيػػػر 
و  منػػػاىج العممػػي إل بن ػػب ضػػػئيم  جػػدًا، ىػػػذا مػػع نيػػػاب العديػػد مػػف ميػػػارات التفكيػػر عػػػف م تػػ

.  العمـو

( إلػػػػى ضػػػػعؼ تنػػػػاوؿ م تػػػػو  مقػػػػررات العمػػػػـو لمفػػػػاىيـ 2010  را ػػػػ  صػػػػقروتوصػػػػمت د
 البيئي  الواردة بقائم  الت ميؿ.المخاطر 

ب العمػػـو ( إلػػى تػػوفر مفػػاىيـ التربيػػ  الجن ػػي  فػػي كتػػ2010 كمػػا توصػػمت درا ػػ  الػػدنيـ
 .%(70.1 ب  %(، ولممر م  الثانوي  بن50.9 لممر م  المتو ط  بن ب 

( معالجػػ  م تػػو  كتػػب األ يػػاء بالمر مػػ  الثانويػػ  لعػػدد 2010    الشػػيريوتوصػػمت درا ػػ
مػػف القضػػايا والم ػػت دثات ال يويػػ  وقػػد تفاوتػػت ىػػذه المعالجػػ  مػػف تػػوفر ىػػذه القضػػايا كمعمومػػات 

، كمػػا أظيػػرت نتػػائج الدرا ػػ  أف ىنػػاؾ قضػػايا لػػـ تػػتـ لػػى دخوليػػا فػػي عمميػػ  تقػػويـ الطالػػبإثرائيػػ  إ
تبطػػػػ  بقضػػػػايا اؾ تػػػػدني شػػػػديد فػػػػي الجوانػػػػب األخوقيػػػػ  المر معالجتيػػػػا فػػػػي كتػػػػب األ يػػػػاء وأف ىنػػػػ

 الم ت دثات ال يوي .

( تػػػدني الن ػػػب  العامػػػ  لتػػػوفر المعػػػايير اإل ػػػومي  فػػػي 2007  وتوصػػػمت درا ػػػ  شػػػ يبر
 %(.44.6م تو  منياج العمـو وىي  م تو  منياج العمـو والتي أ فر عنيا ت ميؿ 

ـو لمصػؼ العاشػر م تو  منياج العم( ضعؼ تناوؿ 2006  وقد أظيرت درا   الصادؽ
 لمثقاف  العممي .

( أف م ت دثات البيئ  والطاق  واليند   الوراثي  والعمـو 2004  كما أظيرت درا   المولو
الزراعيػػ  لػػـ ت خػػذ درجػػ  الىتمػػاـ المنا ػػب  فػػي م تػػو  المنػػاىج أمػػا م ػػت دثات العمػػـو الطبيعيػػ  

وارتيػػاد الفضػػاء والتربيػػ  العمميػػ  تػػوافرت بدرجػػ   تػػوافرت بدرجػػ  متو ػػط  وم ػػت دثات التصػػالت
 جيدة.

 سادسا : استفادة الباحثة من الدراسات السابقة في ىذا المجال عمى النحو التالي:

ا تفادت البا ث  مف الدرا ات ال ابق  في بناء اإلطار النظري، وكما تمػت ال ػتفادة مػف 
لمدرا ػػػ ، وىػػػو المػػػنيج الوصػػػفي الت ميمػػػي، كمػػػا الدرا ػػػات ال ػػػابق  فػػػي اختيػػػار المػػػنيج المنا ػػػب 

ا ػػتفادت البا ثػػ  مػػف الدرا ػػات ال ػػابق  فػػي تف ػػير نتػػائج الدرا ػػ  ال اليػػ ، كمػػا أ ػػيمت الدرا ػػات 
 ار األ اليب اإل صائي  المنا ب .ال ابق  في م اعدة البا ث  عمى اختي
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 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة

 راسة الحالية والدراسات السابقة:أوال : أوجو التشابو بين الد

توافقت ىذه الدرا   مع بعػض الدرا ػات ال ػابق  التػي ب ثػت فػي م ػتو  جػودة منػاىج العمػـو  .1
(، 2012(، ودرا ػػ   مو ػػى،2013الفم ػػطيني  فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػ  كدرا ػػ   المقيػػد،

 ػػػػػػ  (، ودرا2009(، ودرا ػػػػػػ   انصػػػػػػيو،2011(، ودرا ػػػػػػ    ػػػػػػعيد،2011ودرا ػػػػػػ   شػػػػػػاىيف،
 (.2009 العرجا،

اشػتركت ىػػذه الدرا ػػ  مػػع أنمػػب الدرا ػػات ال ػػابق  فػػي ا ػػتخداميا لممػػنيج الوصػػفي الت ميمػػي،  .2
(، ودرا   أبو منديؿ 2014كمنيج منا ب لمثؿ ىذا النوع مف الدرا ات، مثؿ درا   دىماف  

 .(2011(، ودرا    عيد 2011(، ودرا   المصري 2012(، ودرا   مو ى 2013 

ىػػػذه الدرا ػػػ  فػػػي عينتيػػػا بشػػػكؿ عػػػاـ مػػػع الدرا ػػػات التػػػي ا ػػػتخدمت كتػػػب العمػػػـو اشػػػتركت  .3
(، ودرا ػػػػػػػػػ  2013(، ودرا ػػػػػػػػ  نػػػػػػػػور 2014المدر ػػػػػػػػي  كعينػػػػػػػػ  لمدرا ػػػػػػػػ  كدرا ػػػػػػػػػ  دىمػػػػػػػػاف 

 .(2004(، ودرا   المولو 2011(، ودرا   الشنطي 2011(، ودرا   شاىيف 2012مو ى 
لخم   معايير عالميػ  أداة الت ميؿ وفقًا  ( في بناء2013مع درا   المقيد،ىذه الدرا   اتفقت  .4

، و ، ومعايير ولي  كاليفورنيا، ومعايير ولي  كندا(NSES)معاييرو  ،(TIMSS)وىي معايير
 .معايير المجمس األعمى لمتعميـ في قطر

 ثانيا : أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

ىػػذه الدرا ػػ  عػػف نيرىػػا الدرا ػػات ال ػػابق  فػػي اليػػدؼ،  يػػث ىػػدفت لت ديػػد م ػػتو   تميػػزت .1
جودة موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  في كتب العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي مف الصػؼ 
 األوؿ إلى التا ع(، فػي  ػيف أف الدرا ػات األخػر  ب ثػت فػي جػودة موضػوعات أخػر  مثػؿ 

 زياء.عمـ الفمؾ وعمـ األرض وعمـ الفي

اختمفػػت ىػػذه الدرا ػػ  عػػف بعػػض الدرا ػػات فػػي عينتيػػا، فقػػد ركػػزت ىػػذه الدرا ػػ  عمػػى كتػػب  .2
العموـ مػف الصػؼ األوؿ إلػى الصػؼ التا ػع، بينمػا اقتصػرت بعػض الدرا ػات عمػى جػزء مػف 

الفم ػػطيني  لممر مػػ  األ ا ػػي  ( التػػي اختػػارت كتػػب العمػػـو 2011ىػػذه العينػػ  كدرا ػػ  شػػاىيف 
عمػػػػـو لممر مػػػػ  ( التػػػػي اختػػػػارت منػػػػاىج ال2009ف(، ودرا ػػػػ  انصػػػػيو  الخػػػػامس إلػػػػى الثػػػػاممف

 األوؿ إلى الرابع(، في  يف ركزت بعض الدرا ػات عمػى كتػب العمػـو مػف األ ا ي  الدنيا مف
 (.2008(، ودرا   أبو ج جوح 2013الصؼ األوؿ إلى العاشر كدرا   المقيد 
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لخم ػػػ  معػػػايير تميػػػزت ىػػػذه الدرا ػػػ  عػػػف معظػػػـ الدرا ػػػات ال ػػػابق  ببنػػػاء أداة الت ميػػػؿ وفقػػػًا  .3
، والمجمػس األعمػى لمتعمػيـ فػي قطػر، ومعػايير NSES))و ،TIMSS))عالمي  وىػي  معػايير

وليػ  كاليفورنيػا، ومعػايير وليػػ  كنػدا( بينمػا ا ػتخدمت معظػػـ الدرا ػات معػايير مفػردة كدرا ػػ  
 (.2011معايير مزدوج  كدرا   شاىيف ( أو 2011 عيد 

 ثالثا : ما أفادت الدراسة الحالية  من الدراسات السابقة:
 لكد اضتفادت الباحجُ مً الدزاضات الطا كُ يف عدَ أمىز مً أٍنَا:

 بناء اإلطار النظري. .1
اختيػػار المػػنيج المنا ػػب لمدرا ػػ ، وىػػو المػػنيج الوصػػفي الت ميمػػي بشػػكؿ عػػاـ وت ميػػؿ  .2

 بشكؿ خاص.المضموف 
 ت ديد اإلجراءات المنا ب  لمدرا  . .3
 اختيار األداة المنا ب  والمعالجات اإل صائي  المنا ب  لمدرا  . .4
 تف ير النتائج التي تـ ال صوؿ عمييا، وتقديـ التوصيات والمقتر ات. .5
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجـــرا ات

     

البا ثػػ  فػػي ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا مفصػػًو إلجػػراءات الدرا ػػ ، والتػػي تشػػمؿ منيجيػػ   تناولػػت
الدرا ػػ  وت ديػػد مجتمعيػػا واختيػػار عينتيػػا، كمػػا شػػممت أيضػػًا عمػػى وصػػؼ ألداة الدرا ػػ  وطريقػػ  
إعػػػػدادىا، وخطػػػػوات تنفيػػػػذ الدرا ػػػػ  واأل ػػػػاليب اإل صػػػػائي  الم ػػػػتخدم  لموصػػػػوؿ لنتػػػػائج الدرا ػػػػ  

 اصر ال ابق  مف إجراءات الدرا  .وصفًا لمعنوت ميميا، وفيما يمي 

 منيج الدراسة:
، وذلػػػػؾ لت ميػػػػؿ م تػػػػو  مػػػػنيج الوصػػػػفي ب  ػػػػموب ت ميػػػػؿ الم تػػػػو اللقػػػػد اتبعػػػػت البا ثػػػػ  

موضوعات عمػـ األ يػاء المتضػمن  بكتػب العمػـو فػي مر مػ  التعمػيـ األ ا ػي، وال كػـ عمػى مػد  
 توفر المعايير العالمي  بيا.

 نػػو " المػػنيج الػػذي ب( 83: 2003ويقصػػد بػػالمنيج الوصػػفي كمػػا عرفػػو األنػػا واأل ػػتاذ  
جيػػب عػػف يػػدرس ظػػاىرة أو  ػػدثًا أو قضػػي  موجػػودة  اليػػًا يمكػػف ال صػػوؿ منيػػا عمػػى معمومػػات ت

 ".أ ئم  الب ث دوف تدخؿ بيا

 مجتمع الدراسة:
مبػػػ  مر مػػػ  التعمػػػيـ جميػػػع كتػػػب العمػػػـو الفم ػػػطيني  المقػػػررة عمػػػى طُيمثػػػؿ مجتمػػػع الدرا ػػػ  

األ ا ػػػي مػػػف الصػػػؼ األوؿ و تػػػى الصػػػؼ التا ػػػع فػػػي المنػػػاىج الفم ػػػطيني  والتػػػي تػػػدرس لعػػػاـ 
 ( كتاب.18( والبالث عددىا  2014-2015 

 عينة الدراسة:
شػػممت عينػػ  الدرا ػػ  جميػػع موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  فػػي م تػػو  كتػػب العمػػـو 
الفم ػػػطيني ، المقػػػررة عمػػػى الطمبػػػ  فػػػي مر مػػػ  التعمػػػيـ األ ا ػػػي مػػػف الصػػػؼ األوؿ و تػػػى الصػػػؼ 

( كتػػػاب بمعػػػدؿ كتػػػابيف لكػػػؿ صػػػؼ درا ػػػي  الفصػػػؿ الدرا ػػػي األوؿ 18التا ػػػع، والبػػػالث عػػػددىا  
 والفصؿ الدرا ي الثاني(.

 :داة الدراسةأ
لت قيؽ أىداؼ الدرا   والمتمثم  بت ديد م تو  جودة موضوعات عمـ األ ياء المتضػمن  
بكتب العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي في ضوء المعايير العالمي ، قامت البا ث  ب عداد أداة ت ميؿ 



 
 

123

انػػات ورصػػد الم تػػو ، ويقصػػد بػػ داة ت ميػػؿ الم تػػو  ال ػػتمارة التػػي يصػػمميا البا ػػث لجمػػع البي
 .(112: 2004،لمواد التي ي مؿ م تواىا  طعيم معدلت تكرار الظواىر في ا

 وقد قامت البا ث  ببناء ىذه األداة متبع  الخطوات التالي :

فرىا في كتب العموم لمرحمة التعميم ابنا  قائمة بالمعايير لموضوعات عمم األحيا  الواجب تو  .1
 :(معايير عالمي  وىي  خم الرجوع إلى ) األساسي، وذلك من خالل:

  معايير((TIMSS:الموجودة في كتاب ، 
(TIMSS 2011 Assessment Frameworks) 

 والمتوفر عمى الموقع اإللكتروني التالي: 
http://TIMSS.bc.edu/TIMSS2011/frameworks.html 

 لمجمس معايير ا( القـومي لمبحـوث فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـةNSES) الموجػودة فػي ،
 كتاب:

 (National Science Education Standards) 

 والمتوفر عمى الموقع اإللكتروني التالي:
http://www.nap.edu/readingroom/books/nses 

  الموجودة في كتابيف، األوؿ وىو: كندامعايير 
The Ontario Curriculum Grades (1-8) 

 والمتوفر عمى الموقع اإللكتروني التالي:
www.ednet.ns.ca/files/.../science_1_sec-web.pdf 

  The Ontario Curriculum Grades (9 and 10             أما الثاني وىو:           

 والمتوفر عمى الموقع اإللكتروني التالي:
https://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/science910_2008.p

df 

 الموجودة في كتاب: معايير كاليفورنيا 
Science Framework for California Public Schools 

 والمتوفر عمى الموقع اإللكتروني التالي:
http://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/documents/scienceframework.pdf 

 

http://timss.bc.edu/TIMSS2011/frameworks.html
http://www.nap.edu/readingroom/books/nses
http://www.nap.edu/readingroom/books/nses
http://www.ednet.ns.ca/files/.../science_1_sec-web.pdf
https://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/science910_2008.pdf
https://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/science910_2008.pdf
http://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/documents/scienceframework.pdf
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 والموجػػودة فػػي مكتبػػ  معػػايير المنػػاىج، والمتػػوفرة معــايير المجمــس األعمــى لمتعمــيم فــي قطــر ،
 عمى الموقع اإللكتروني التالي:

http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/Offices/Pages 

/CurriculumStandardsOffice 

  معػػايير ترجمػػ  معػػايير كػػؿ مػػف(TIMSS،   والمعػػايير القوميػػ  لمتربيػػ  العمميػػNSES ،)
لجنػ  تػدقيؽ ، والت قؽ مف صدؽ الترجم  بعرضيا عمػى كاليفورنياومعايير كندا، ومعايير 

 (1 ترجم . انظر مم ؽ رقـ

  ت ديػد موضػػوعات عمػـ األ يػػاء الرئي ػػي  طبقػًا لممعػػايير العالميػػ  المتشػابي  التػػي  صػػمت
، وبنػاًء عمػى رأي الخبػراء تػـ إدراج بػيف ىػذه المعػايير (%60  عمى ن ب  تكرار أكثػر مػف

لكافػ  الصػفوؼ رنػـ  صػولو عمػى ن ػب   معيار ص   اإلن اف ضمف المعػايير المشػترك 
ب وقػػػػوع فم ػػػػطيف ت ػػػػت بنػػػػاًء عمػػػػى رأي الخبػػػػراء، وذلػػػػؾ ب ػػػػب %(60رار أقػػػػؿ مػػػػف  تكػػػػ

 ػػرائيمي ومػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف التػػ ثير عمػػى صػػ   اإلن ػػاف، فكػػاف مػػف ال ػػتوؿ اإل
انظػػر  .الضػػروري أف ي تػػؿ ىػػذا المعيػػار نصػػيب منا ػػب مػػف م تػػو  المنػػاىج الفم ػػطيني 

 (2مم ؽ رقـ  

  ، 179( معػػايير و  6 يػث تضػمنت م كػيف رئي ػييف و  بنػاء القائمػ  بصػورتيا األوليػ )
 (4 مؤشرًا. انظر مم ؽ رقـ

 ضبط قائمة المعايير: .2

انظر مم ػؽ رقػـ  -المعايير عمى مجموع  مف الم كميفتـ عرض الصورة األولي  لقائم  
لمغػػرض الػػذي أعػػدت مػػف أجمػػو، ومػػد  مفػػردات القائمػػ  ألخػػذ رأييػػـ فييػػا مػػف  يػػث منا ػػب   ( 3 

ومػػد  شػػموليتيا وصػػيان  فقراتيػػا وقػػد أ ػػفرت عمميػػ  الت كػػيـ عمػػى صػػ   ىػػذه المفػػردات عمميػػًا، 
ن  فػػي ضػػوء آراء نالبيػػ  إجػراء بعػػض التعػػديوت، فقػػد تػػـ تعػػديؿ بعػػض العبػػارات المتعمقػػ  بالصػػيا

(، 5والموض   في مم ؽ رقـ  صورتيا النيائي  ، وبذلؾ تكوف قائم  المعايير قد أخذت الم كميف
 يث اشتممت عمى م كيف رئي ػييف وىمػا  الكائنػات ال يػ ( و  عوقػ  الكائنػات ال يػ  مػع البيئػ ( 

 ( مؤشر.169( معايير و 6وعمى  

 

 

 

http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso/science
http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso/science
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 سارت عممية إعداد أداة تحميل المحتول وفق مجموعة من الخطوات، وىي:

 تحديد اليدف من التحميل: .1

ت ديد م تو  جػودة موضػوعات عمػـ األ يػاء المتضػمن  بكتػب تيدؼ عممي  الت ميؿ إلى 
 العموـ وفقًا لممعايير العالمي ، والتي تـ عرض طريق  بنائيا.

 تحديد عينة التحميل: .2

تمثمػػػت عينػػػ  الت ميػػػؿ بالو ػػػدات الدرا ػػػي  الخاصػػػ  بموضػػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء فػػػي كتػػػب 
-2014التا ع، وفقًا لطبع  عػاـ العموـ لمر م  التعميـ األ ا ي مف الصؼ األوؿ و تى الصؼ 

 .ـ2015
 تحديد فئات التحميل: .3

تػػـ ا ػػتخداـ المعػػايير والمؤشػػرات المصػػون  عمػػى شػػكؿ  ػػموكي، والتػػي تػػـ ت ديػػدىا وفقػػًا 
المعػػػػايير القوميػػػػ  لمتربيػػػػ  العمميػػػػ  (، و TIMSSمعػػػػايير تػػػػيمس لممتشػػػػابو مػػػػف معػػػػايير كػػػػؿ مػػػػف 

 NSESومعايير المجمس األعمى لمتعميـ في قطر.عايير كندا، ومعايير كاليفورنيا، (، وم 
 تحديد وحدة التحميل: .4

، والشخصػػػي ، والفقػػػرة، ومقيػػػاس دة الت ميػػػؿ ىػػػي: الكممػػػ ، والموضػػػوعتوجػػػد خم ػػػ  أنػػػواع لو ػػػ    
 (103: 2004الم ا   والزمف.  طعيم : 

كو ػدة لمت ميػؿ ب يػث يػتـ ت ميػؿ عنػواف الػدرس والعنػاويف المتفرعػ   وقد تـ اختيار الدرس
   لما يتضمنو مف معمومات وأنشط .منو باإلضاف

 ضوابط عممية التحميل: .5

لكػػي تػػتـ عمميػػ  الت ميػػؿ بشػػكؿ جيػػد، ل بػػد مػػف وجػػود ضػػوابط ت كػػـ ىػػذه العمميػػ ، وىػػذه 
 الضوابط ىي:

 معػػايير   الت ميػػؿ وفػػؽ المعػػايير المشػػترك  لكػػؿ مػػفTIMSS  والمعػػايير القوميػػ  لمتربيػػ ،)
المجمس األعمى لمتعميـ في معايير و  كندا، ومعايير كاليفورنيا،، ومعايير (NSES العممي 
 .(%60 وتـ ال كـ عمى أف المعيار مشترؾ إذا  صؿ عمى ن ب  تواجد أكثر مف قطر، 

  تػػـ ت ميػػؿ م تػػو  منػػاىج العمػػـو لمر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي مػػف الصػػؼ األوؿ إلػػى الصػػؼ
 ـ.2015-2014التا ع لممناىج الفم طيني ، بجزأييا األوؿ والثاني طبع  عاـ 
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  تضمف الت ميؿ األشكاؿ والصور والر ومات واألنشط  وصػناديؽ المعرفػ  وأ ػئم  التفكيػر
 درس.وأنمف  الو دة الموجودة في م تو  ال

 .ل يتضمف الت ميؿ األ ئم  التقويمي  الواردة في نياي  الدرس أو الفصؿ أو الو دة 

 صدق أداة التحميل: .6

 لمراعاة صدؽ أداة الت ميؿ  قامت البا ث  بعدة خطوات وىي:     

  معػػػػايير ترجمػػػػ  المعػػػػايير والمؤشػػػػرات لكػػػػؿ مػػػػفTIMSS)  والمعػػػػايير القوميػػػػ  لمتربيػػػػ ،)
ثػػػػـ عرضػػػػيا عمػػػػى ، وصػػػػيانتيا عػػػػايير كنػػػػدا، ومعػػػػايير كاليفورنيػػػػاوم، (NSES) العمميػػػػ 

. انظػر لمت كػد مػف صػ   الترجمػ  المختصيف في مجاؿ األ ياء والمناىج وطػرؽ التػدريس
 .(1مم ؽ رقـ  

  عمػػؿ جػػداوؿ لرصػػد المعػػايير المشػػترك  بػػيف ىػػذه الجيػػات الخم ػػ ، والتػػي  صػػمت عمػػى
 .(2ف كثر. انظر مم ؽ رقـ   (%60  ن ب  تكرار

   الت كػػػػد مػػػػف مػػػػد  موءمػػػػ  قائمػػػػ  المعػػػػايير لت ميػػػػؿ موضػػػػوعات األ يػػػػاء بعػػػػرض القائمػػػػ
بصػػورتيا األوليػػ  عمػػى مجموعػػ  متنوعػػ  مػػف الم كمػػيف، والتػػي شػػممت بعػػض مػػف أ ػػاتذة 
الجامعػػات الفم ػػطيني  المتخصصػػيف فػػي منػػاىج وطػػرؽ تػػدريس العمػػـو مػػف أعضػػاء ىيئػػ  

العمػػـو فػػي المػػدارس انظػػر مم ػػؽ رقػػـ  التػػدريس بكميػػات التربيػػ  وبعػػض مشػػرفي ومعممػػي
ت ميػػػؿ، ودقػػػ  (، وذلػػػؾ إلبػػػداء آرائيػػػـ  ػػػوؿ صػػػيان  الفقػػػرات، ومػػػد  شػػػمولي  فئػػػات ال3 

 .ضوابط عممي  الت ميؿ

  تصػػػػميـ القائمػػػػ  بصػػػػورتيا النيائيػػػػ ، وذلػػػػؾ بعػػػػد إجػػػػراء التعػػػػديوت الوزمػػػػ  ب  ػػػػب آراء
 .(5انظر مم ؽ رقـ   ومقتر ات أعضاء الت كيـ.

 التحميل:ثبات أداة  .7

 لت ديد ثبات أداة الت ميؿ قامت البا ث  با تخداـ نوعيف مف الثبات ىما:

 الثبات عبر الزمن:أوال : 

 يػػث قامػػػت البا ثػػػ  بت ميػػػؿ م تػػػو  موضػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء لمصػػػفيف الرابػػػع و ال ػػػابع 
ـ، ومف ثـ أعػادت ت ميػؿ نفػس الموضػوعات فػي شػير يونيػو 2015األ ا ي في شير مايو عاـ 

ـ أي بعد شير مف الت ميؿ األوؿ، وقامت البا ث  ب  اب ن ب  التفاؽ بيف الت ميميف 2015عاـ 
 ( التالي :134:1999با تخداـ معادل  ىولي تي  عفان ،
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نقاط التفاؽ=  معامل الثبات
نقاط التفاؽ   نقاط الختوؼ
 

 مخص نتائج الت ميؿ:والجدوؿ التالي يُ 
 (1- 4جدول )

 الزمننتائج التحميل عبر 
 معامل الثبات نقاط االختالف نقاط االتفاق عدد النقاط موضوعات األحيا 
 0.92 2 23 25 لمصؼ الرابع
 0.96 1 24 25 لمصؼ ال ابع

( وكػػو 0.96و ، لمصػػؼ الرابػػع (0.92( أف معامػػؿ الثبػػات بمػػث  1-4ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  
 أداة ت ميؿ الم تو . طمئف البا ث  ل تخداـتو  ،لمعامؿ ثبات عالي  القيمتيف

 ثبات التحميل عبر األفراد:ثانيا : 

لمقيػػاـ بعمميػػ   - منػػاىج وطػػرؽ تػػدريس العمػػوـتخصػػص  –قامػػت البا ثػػ  باختيػػار با ثػػ  
الت ميؿ بشكؿ م تقؿ، وقامت ب  ػاب معامػؿ الثبػات مػف خػوؿ معادلػ  ىولي ػتي ال ػابؽ ذكرىػا، 

 والجدوؿ التالي يوضح النتائج التي أ فر عنيا الت ميؿ.
 (2-4جدول )

 نتائج التحميل عبر األفراد
 معامل الثبات نقاط االختالف نقاط االتفاق عدد النقاط موضوعات األحيا 
 0.88 3 22 25 لمصؼ الرابع
 0.92 2 23 25 لمصؼ ال ابع

( لمصػػػػؼ الرابػػػػػع، و 0.88( أف معامػػػػػؿ الثبػػػػات بمػػػػث  2-4ويتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  
ثػػػ  ل ػػػتخداـ أداة طمػػػئف البا  ، وتثبػػػات عاليػػػالمعامػػػؿ ل ( لمصػػػؼ ال ػػػابع وكػػػو القيمتػػػيف0.92 

 ت ميؿ الم تو .

 إجرا ات عممية التحميل:

 طبعػػػ  لكتػػػب العمػػػـو لمر مػػػ  التعمػػػيـ األ ا ػػػي مػػػف الصػػػؼ األوؿ  ال صػػػوؿ عمػػػى أ ػػػدث
 ـ.2015-2014و تى الصؼ التا ع في العاـ الدرا ي 

 .ت ديد موضوعات عمـ األ ياء  عين  الدرا  ( المراد ت ميميا 
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  وت مػػؿ كػػؿ مػػا جػػاء فييػػا مػػف و ػػدات قػػراءة مت نيػػ  لموضػػوعات األ يػػاء  عينػػ  الدرا ػػ )
ا تثناء األ ئم  التقويميػ  الػواردة بنيايػ  كػؿ درس أو فصػؿ وأنشط ، وتـ ودروس وصور 

 أو و دة  لمكشؼ عف مد  تضمنيا أو عدـ تضمنيا لممعايير العالمي  المشترك .

 ت ديد مد  توفر المعايير مف خوؿ جدوؿ بكافػ  المعػايير والمؤشػرات لجميػع المرا ػؿ – 
شػرات ت خػذ بطابعيػا درجػ   يػث أف المعػايير والمؤ و  –( 6كما ىو موضح بػالمم ؽ رقػـ  

 ( والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:2 - 1 – 0    تـ ت ديد درجات التوافر التوافر فقد

 
 (3-4جدول رقم )

 وصف درجات التوافر
 متوفرغير  قميمة كبيرة التوافردرجة 

 0 1 2 القيمة

 الوصف

المؤشػػػر بصػػػورة متكاممػػػ  وشػػػامم   ُذكػػػر
أو  تػػى تػػوفر المؤشػػر كفقػػرة وصػػري   

صػػػري   دوف التطػػػرؽ ليػػػا فػػػي األمثمػػػ  
 أو التف ير الوـز في الم تو 

ذكػػػػػػػر بشػػػػػػػكؿ م ػػػػػػػدود أو 
جزئي  نير شػامم  بصورة 

 ضمني أو بصورة 

لـ يتـ ذكره في 
 الم تو .

  لممعيار والم ؾ ولموضوعات عمػـ األ يػاء لمصػؼ  –لدرج  التوافر الن ب المئوي    اب- 
لممؤشػػػرات عمػػػى مجمػػػوع درجػػػات التػػػوافر  واقعيػػػ  ػػػم  مجمػػػوع درجػػػات التػػػوافر المػػػف خػػػوؿ ق

 %(، والمعادل  التالي  توضح ذلؾ:100الفتراضي  لممؤشرات ثـ الضرب في  

=  النسبة المئوية لدرجة التوافر
مجموع درجات التوافر الواقعي  لممؤشرات
مجموع درجات التوافر الفتراضي  لممؤشرات
        

 حيث أن:

تعبػػر عػػف درجػػ  تػػوافر المؤشػػر بموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء  (المتضػػمن  الواقعيػػ  درجػػ  التػػوافر  -
( لممؤشػر الوا ػد وذلػؾ   ػب ت ميػؿ 2، 1، 0الخاص  بالصؼ، وقد ت خػذ أ ػد القػيـ التاليػ   

 الم تو .

درجػػ  التػػوافر الفتراضػػي  تعبػػر عػػف أقصػػى درجػػ  تػػوافر يجػػب توافرىػػا لكػػؿ مؤشػػر، وقيمتيػػا  -
درجػػات التػػوافر الفتراضػػي   لممعيػػار، لمم ػػؾ، لمصػػؼ(  ( لممؤشػػر الوا ػػد، ومجمػػوع2ت ػػاوي  

 (2= عدد المؤشرات  لممعيار، لمم ؾ، لمصؼ( *  
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 الدراسة: خطوات
 :الباحثة باتباع الخطوات التالية إلجرا  الدراسة قامت

الطػػػوع عمػػػى األدب التربػػػوي والدرا ػػػات ال ػػػابق  ذات الصػػػم  بالدرا ػػػ  ال اليػػػ  مثػػػؿ درا ػػػ   .1
(، والرجػوع إلػى المراجػع العمميػ  وبعػض 2007(،  المولو،2011 شاىيف،  (،2013 المقيد، 

المواقع اإللكتروني  المتعمق  بالجودة في التعميـ وتقويـ وت ميؿ مناىج العموـ وفقػًا لعػدة معػايير 
 ومنيا المعايير العالمي   لبمورة إطار فكري عف الموضوع وطبيعتو.

معػػػػايير موضػػػػوعات عمػػػػـ األ يػػػػاء ، لكػػػػؿ مػػػػف ال صػػػػوؿ عمػػػػى المعػػػػايير العالميػػػػ  الخاصػػػػ  ب .2
 (TIMSS   والمعايير القومي  لمتربي  العممي ،NSES)  ومعايير وليػ  كنػدا، ومعػايير وليػ ،

والت كػد  بترجمػ  المعػايير األجنبيػ والقيػاـ ، ومعايير المجمس األعمى لمتعميـ في قطر كاليفورنيا
 .مف ص   الترجم 

المشػترك  بػيف المعػايير بالعتمػاد عمػى المعػايير  ت ميػؿ الم تػو (إعداد أداة الدرا     بطاقػ   .3
 .كميف لت ديد مد  موئمتيا وصدقيا، ثـ عرضيا عمى الم ال ابق 

الت كد مف ثبات بطاق  الت ميؿ وذلؾ مف خوؿ   اب الثبات عبر األفراد والثبات عبر الزمف  .4
 با تخداـ معادل  ىولي تي .

%( وذلؾ مف خػوؿ آراء الم كمػيف والمختصػيف بمنػاىج وطػرؽ 70ت ديد م تو  الجودة بػػػ   .5
المعػػػايير والمؤشػػػرات وفػػػؽ التػػػدريج لتػػػوفر  س( الن ػػػب  المئويػػػ  تػػػدريس العمػػػوـ، وال كػػػـ عمػػػى 

 التالي:

 ( ممتاز.90 ≤س   -

 ( جيد جدًا.90>س ≥ 80  -

 ( جيد.80س > ≥ 70  -

 مقبوؿ.( 70س > ≥ 60  -

 ضعيؼ.( 60س > ≥ 50  -

 ( ضعيؼ جدًا.50 >س   -

القيػػػاـ بت ميػػػؿ م تػػػو  موضػػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء المتضػػػمن  فػػػي كتػػػب العمػػػـو لمر مػػػ  التعمػػػيـ  .6
 األ ا ي لمصفوؼ مف  األوؿ إلى التا ع (.

 .والن ب المئوي   ميؿ إ صائيًا با تخداـ الرتبمعالج  نتائج الت .7
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 .رصد النتائج ومناقشتيا وتف يرىا  .8

إلييػا، ومػف ثػـ اقتػراح بعػض الدرا ػات صيان  التوصيات في ضػوء النتػائج التػي تػـ التوصػؿ  .9
 المكمم  لمجاؿ الدرا   ال الي .

 المعالجة اإلحصائية:
 في ضو  طبيعة ىذه الدراسة استخدمت  الباحثة األساليب اإلحصائية التالية :

 والثبات عبر األفراد ألداة ت ميؿ الم تو . ،ل  اب الثبات عبر الزمف ىولستي :معادلة  .1

 توفر المعايير والمؤشرات.درج  لرصد  : الرتب .2

 ل  اب ن ب  توفر المعايير والمؤشرات. النسبة المئوية : .3

كوف ىذه األ اليب األن ب لمت كد مف مد  توافر المعايير في م تو  عمـ األ ياء بمناىج العمػـو 
 لمر م  التعميـ األ ا ي.

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 الفصل اخلامس

 ومياقشتهاىتائج الدراسة 

 

 

 ومياقػتَا األول الطؤال ىتآ 

 ومياقػتَا الجاىٌ الطؤال ىتآ 

 ومياقػتَا الجالح الطؤال ىتآ 

 الدزاضُ ىتآ  ملدص

 الدزاضُ تىصًات

 الدزاضُ مك حات
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

الدرا ػػ  وت ميػػؿ تنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ عرضػػًا لنتػػائج الدرا ػػ  مػػف خػػوؿ اإلجابػػ  عػػف أ ػػئم  
 والمعػايير ،مػ  فػي ت ديػد موضػوعات عمػـ األ يػاءبياناتيا إ صائًيا، لت قيؽ أىداؼ الدرا ػ  المتمث

ومػػػػد  توفرىػػػػا فػػػػي م تػػػػو  كتػػػػب العمػػػػـو لمر مػػػػ  التعمػػػػيـ  ،العالميػػػػ  الخاصػػػػ  بيػػػػذه الموضػػػػوعات
عػػػرض األ ا ػػػي، ومػػػف ثػػػـ كتابػػػ  التوصػػػيات والمقتر ػػػات فػػػي ضػػػوء ىػػػذه النتػػػائج . وفيمػػػا يمػػػي 

 تفصيمي لمنتائج التي توصمت إلييا الدرا   ومناقشتيا.
 والذي ييص على : ،اليتائج املتعلقة بالسؤال األول أواًل :

 لمرحمة التعميم األساسي؟ كتب العمومبلمتضمنة ما موضوعات عمم األحيا  ا

لمر م  لةجاب  عف ىذا ال ؤاؿ قامت البا ث  بالرجوع إلى كتب العمـو الفم طيني  المقررة 
، (2015-2014  التا ػػػع ( بجزأييػػػا األوؿ والثػػػاني طبعػػػ  -التعمػػػيـ األ ا ػػػي لمصػػػفوؼ   األوؿ

 صرىا ، ومف ثـ التي تتضمف موضوعات عمـ األ ياء وقراءة فيرس الم تويات لمعرف  الو دات
 ( :3 – 5،   (2 -5،   (1 -5وعرضيا بالجداوؿ  

 ( 1 – 5جدول ) 
كتب العموم لمرحمة التعميم األساسي من الصف األول إلى بموضوعات عمم األحيا  المتضمنة 

 الصف الثالث والوزن النسبي ليا.

 المجموع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول 

الفصــــــــــــــل 
الدراســــــــــي 

 األول

 ى :لالوحدة األو 
 أتعرف إلى جسمي

 أر  بعيني .1
 أ مع ب ذني .2
 أتذوؽ بم اني .3
 ب نفيأتنفس وأشـ  .4
 أ س بجمدي .5

 الوحدة الثالثة :
 حيوانات أعرفيا

  يوانات أليف  .1
  يوانات نير أليف  .2
تعيش ال يوانات فػي أمػاكف  .3

 الوحدة األولى : 
 جسمي ينمو ويتغير 

 زيادة الطوؿ .1
 زيادة الوزف .2
 النمو ال ميـ .3
 ألعب وأت رؾ .4
 أ افظ عمى أطرافي  ميم  .5

الوحدة الثانية : 
الحيوانات تتغذل وتنمو 

 وتتكاثر
 زيادة الوزف وال جـ .1
 النمو ال ميـ .2

الوحدة األولى : 
 التكيف عند الحيوانات

 البيئ  .1
 التكيؼ .2
أشكاؿ أخر  مف  .3

 التكيؼ
أنراض التكيؼ عند  .4

 ال يوانات

5 
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 مختمف 
 ال يوانات تت رؾ .4
 أج اـ ال يوانات مختمف  .5
 فوائد ال يوانات .6
 الرفؽ بال يواف .7
  ديق  ال يواف .8

ال يوانات تتغذ  بطرؽ  .3
 مختمف 

 ال يوانات تتكاثر .4
 العناي  بال يوانات .5

الفصــــــــــــــل 
الدراســــــــــي 

 الثاني

ــــات  الوحــــدة الرابعــــة : نبات
 أعرفيا

 أشجار مثمرة .1
 أشجار ل ن كؿ ثمارىا .2
 نباتات الزين  .3
 فوائد النبات .4
 أجزاء النبات  .5
الم افظػػػػػ  عمػػػػػى األشػػػػػجار  .6

 والنباتات

الوحدة السابعة : 
 النباتات تنمو وتتغير

 نمو النباتات .1
 النموا تياجات  .2
أنواع النباتات :مو مي   .3

 ودائم 
 النباتات الدائم  .4
 العناي  بالنبات .5

الوحدة السابعة : 
 البذور والنباتات

 البذور .1
 اإلنبات .2
 أجزاء النبات ووظائفيا .3
أجزاء النبات الم ؤول   .4

 عف التكاثر

3 

عـــــــــــــــــــــدد 
وحـــــــــــــدات 
الكتــــــــــــــاب 

 الكمي

7 8 8 23 

عـــــــــــــــــــــدد 
وحـــــــــــــدات 
عمـــــــــــــــــــــم 

 األحيا 

3 3 2 8 

الـــــــــــــــوزن 
 النسبي

42.85% 37.5% 25% 34.78% 

 

مف خوؿ ق م  عدد و دات عمـ با ث  ب يجاد الوزف الن بي لعدد و دات عمـ األ ياء قامت ال
 %.100األ ياء عمى عدد و دات الكتاب الكمي ثـ الضرب في 
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 ( 2 – 5جدول ) 
الرابع إلى كتب العموم لمرحمة التعميم األساسي من الصف بموضوعات عمم األحيا  المتضمنة 

 الصف السادس والوزن النسبي ليا.
 المجموع الصف السادس الصف الخامس الصف الرابع 

الفصــــــــــــــل 
الدراســــــــــي 

 األول

 الوحدة األولى :
 جسم اإلنسان

الجيػػػاز اليضػػػمي وعمميػػػ   .1
 اليضـ

 المغذيات وأنواعيا .2
 الجياز التنف ي .3

 الوحدة األولى : 
 جسم اإلنسان وأجيزتو

 الخمي  .1
 جياز الدوراف .2
 الجياز البولي .3
 الجمد .4

 

 الوحدة األولى : 
 أجيزة جسم اإلنسان

 الجياز الييكمي .1
 الجياز العضمي .2

ـــــــــــــة :  الوحـــــــــــــدة الثاني
ــــي  ــــة ف ــــات الحيوي العممي

 النباتات
 عممي  البناء الضوئي .1
 عممي  التنفس في النبات .2

4 

الفصــــــــــــــل 
الدراســــــــــي 

 الثاني

الوحدة الخامسة : النظام 
 البيئي والعالقات الحيوية

 البيئيالنظاـ  .1
 اإلن اف والبيئ  .2
 العوقات ال يوي  .3
 ال م م  الغذائي  .4

الوحــــــــــــدة الســــــــــــابعة : 
 التصنيف

 أىمي  التصنيؼ .1
 الوفقاريات والفقاريات .2
 الوفقاريات .3
 الفقاريات .4

الوحـــــــــــــدة الســـــــــــــابعة : 
 النباتات

 النقؿ في النبات .1
 تصنيؼ النباتات .2

الوحــدة الثامنــة : التــداوي 
 بالنباتات

 النباتات والص   .1
 بالنباتاتالعوج  .2
المػػػػػادة الفعالػػػػػ  طبيػػػػػًا فػػػػػي  .3

النبػػػػػػػات وطػػػػػػػرؽ صػػػػػػػناع  
 األدوي 

الوحــــــــــدة السادســــــــــة : 
 الكائنات الحية الدقيقة 

الفصػػػؿ األوؿ : تصػػػنيؼ 
 الكائنات ال ي  الدقيق 

 الكائنات ال ي  الدقيق  .1
 المجير .2
 البكتيريا .3
 األوليات  .4
 الط الب .5
 الفطريات .6
 الفيرو ات .7

الفصػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػاني : أثػػػػػػػػر 
لدقيقػػػػػػ  الكائنػػػػػات ال يػػػػػ  ا

 في ال ياة
أثػػػػػػػػػػر الكائنػػػػػػػػػػات ال يػػػػػػػػػػ   .1

 الدقيق  في ال ياة
 مقاوم  الج ـ لممرض .2
 طرؽ  فظ األطعم  .3
4.  

5 
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عـــــــــــــــــــــدد 
وحـــــــــــــدات 
الكتــــــــــــــاب 

 الكمي

9 8 8 25 

عـــــــــــــــــــــدد 
وحـــــــــــــدات 
عمـــــــــــــــــــــم 

 األحيا 

3 3 3 9 

الـــــــــــــــوزن 
 النسبي

33.33% 37.5% 37.5% 36% 

 

 ( 3 – 5جدول ) 
لمرحمة التعميم األساسي من الصف السابع إلى كتب العموم بموضوعات عمم األحيا  المتضمنة 

 الصف التاسع والوزن النسبي ليا.
 المجموع الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع 

الفصــــــــــــــــل 
الدراســــــــــــي 

 األول

 الوحدة األولى :
 الحية الكائنات واصخ

 التغذي  .1
 األيض .2
 النمو .3
 ال رك  .4
 الخراج .5
 ال تجاب  .6
 التكاثر .7

 الوحدة الثانية :
 اإلنسانأجيزة جسم 

 الجياز العصبي .1
 جياز الغدد الصماء .2
 ال تقباؿ الضوئي .3
ال ػػػػػػػػػػػػػػػتقباؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػوتي  .4

 والتوازني
 ال تقباؿ الكيميائي .5
 ال تقباؿ ا لي .6

 الوحدة األولى :
 الخمية

 المجير والخمي  .1
 الخمي  وأجزاؤىا .2
 انق اـ الخمي  .3

الوحدة الثانية : تنوع 
 الكائنات الحية وتصنيفيا

 تصنيؼ الكائنات ال ي  .1
 الكائنات ال ي  الدقيق  .2
 مممك  التوالي النباتي  .3
 مممك  التوالي ال يواني  .4

 الوحدة الثانية :
 أجيزة جسم اإلنسان

 الجياز اليضمي .1
 جياز الدوراف والميمؼ .2
 الجياز التنف ي .3

5 
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الفصــــــــــــــــل 
الدراســــــــــــي 

 الثاني

 الوحدة الرابعة :
 التكاثر في النباتات

التكػػػػػػػػػاثر الجن ػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي  .1
 النباتات

 الوجن يالتكاثر  .2

 
 
- 

الوحــــــــدة الســــــــابعة : 
 النبات الزىري وتركيبو

 األن ج  النباتي  .1
 أجزاء النبات الزىري .2
 اليرمونات النباتي  .3

2 

عدد وحدات 
الكتــــــــــــــــاب 

 الكمي
9 9 8 26 

عدد وحدات 
 عمم األحيا 

3 2 2 7 

ـــــــــــــــــوزن  ال
 النسبي

33.33% 22.22% 25% 26.92% 

 من خالل الجداول السابقة يتضح أن :

  الن ػػبي لموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  فػػي كتػػب العمػػـو لمر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي الػػوزف
%(، أي ثمػػػث المنػػػاىج وىػػي ن ػػػب  تتعػػػد  الربػػػع باعتبػػار عمػػػـ األ يػػػاء أ ػػػد 32.43ي ػػاوي  

فروع لمناىج العموـ مف المفترض أف تتضمنيا مناىج العمػـو بالت ػاوي وىػي  الكيميػاء،   أربع
 الفيزياء، األ ياء، الفمؾ(.

  عػػدد و ػػدات العمػػوـ التػػي تتضػػمف موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء لمر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي ي ػػاوي
ي ( و ػػدة موزعػػ  عمػػى الفصػػميف، فعػػدد الو ػػدات المتضػػمن  لموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء فػػ24 

( و ػػػدة بينمػػػا عػػػدد و ػػػدات عمػػػـ األ يػػػاء المتضػػػمن  فػػػي 14الفصػػػؿ الدرا ػػػي األوؿ ي ػػػاوي  
( فيمػػا عػػدا الصػػؼ الثػػامف فقػػد تضػػمف الفصػػؿ الدرا ػػي 10الدرا ػػي الثػػاني ي ػػاوي   الفصػػؿ

األوؿ و ػدتيف خاصػتيف بعمػـ األ يػػاء فػي  ػيف خػػو الفصػؿ الدرا ػي الثػػاني مػف و ػدات عمػػـ 
 األ ياء.

 و ػػدات خاصػػ  3العمػػـو فػػي صػػفوؼ مر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي عمػػى    صػػمت أنمػػب منػػاىج )
بعمـ األ ياء فيمػا عػدا صػفوؼ الثالػث والثػامف والتا ػع األ ا ػي فتضػمنت و ػدتيف خاصػتيف 

 بعمـ األ ياء.
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 اليتائج املتعلقة بالسؤال الثاىي، والذي ييص على:

لمرحمـة التعمـيم  كتـب العمـومفـي ب توافرىـا ما المعايير العالميـة لموضـوعات عمـم األحيـا  الواجـ
  األساسي؟

 معػػػايير معػػػايير عالميػػػ  وىػػػي  لةجابػػػ  عػػػف ىػػػذا ال ػػػؤاؿ قامػػػت البا ثػػػ  الرجػػػوع إلػػػى خم ػػػ      
ومعػػػػػػايير كنػػػػػػدا، ومعػػػػػػايير  (،NSES القوميػػػػػػ  لمتربيػػػػػػ  العمميػػػػػػ  معػػػػػػايير وال ،((TIMSSتػػػػػػيمس

ثػـ ت ديػد موضػوعات عمػـ األ يػاء الرئي ػي   ، ومعايير المجمس األعمى لمتعمػيـ فػي قطػركاليفورنيا
%( بػػػيف ىػػػذه 60طبقػػػًا لممعػػػايير العالميػػػ  المتشػػػابي  التػػػي  صػػػمت عمػػػى ن ػػػب  تكػػػرار أكثػػػر مػػػف  

المعايير، وبناء صورة أولي  لقائم  المعايير تـ عرضيا عمى مجموع  مف الم كميف، ثـ تـ وضع 
 (.5ـ  موض   في مم ؽ رقبصورتيا النيائي  القائم  المعايير 

أنيػػا تتصػػؼ بالشػػموؿ فيػػي نتػػاج لخمػػس البا ثػػ   وجػػدت لقائمػػ  المعػػايير البا ثػػ  بت مػػؿ
ومعػػػػايير كنػػػػدا، ومعػػػػايير ، (NSES)ومعػػػػايير، (TIMSS معػػػػايير جيػػػػات عالميػػػػ  ىػػػػي معػػػػايير

مػف شػامم  مما يمكف مف تكويف بني  معرفيػ  ومعايير المجمس األعمى لمتعميـ في قطر  ،كاليفورنيا
بالتػدرج وال ػتمراري  المعمومات المتضمن  بعمـ األ ياء، وُيو ظ عمى ىػذه المعػايير أنيػا تتصػؼ 

ما بيف المفاىيـ العممي ، مما يشجع عمى تبني ىذه المعايير فػي ت ميػؿ موضػوعات عمػـ األ يػاء، 
والعميػا لمعرفيػ  الػدنيا بػالتنوع  يػث تتنػوع م ػتويات األىػداؼ   ػب الم ػتويات اتتصػؼ  أنيػا كما

 لممرا ؿ العمري  لمطمب . لبموـ، باإلضاف  لمنا بتيا

وبمقارنػػ  المعػػايير التػػي تػػـ ال صػػوؿ عمييػػا بمعػػايير الدرا ػػات ال ػػابق  نجػػد أف المعػػايير 
الخاص  بالصفوؼ مف الخامس  تى الثامف قد توافقت ل د كبير مع المعايير التي ذكرتيػا درا ػ  

الخاص  بالصؼ الخامس مع المعػايير التػي  ػددتيا درا ػ  (، كما اتفقت المعايير 2014دىماف  
(، كمػػا أف ىنػػاؾ توافػؽ بػػيف المعػػايير الخاصػ  بالصػػؼ التا ػػع والمعػايير التػػي ذكرتيػػا 2013نػور 

(، وكػػذلؾ اتفقػػت المعػػايير الخاصػػ  بالصػػؼ الرابػػع مػػع المعػػايير التػػي 2012درا ػػ  أبػػو  ػػالوب  
ايير الخاصػػ  بالصػػؼ الثػػامف مػػع المعػػايير التػػي (، كمػػا اتفقػػت المعػػ2012ذكرتيػػا درا ػػ  مو ػػى  

(، كػذلؾ نجػد توافقػًا كبيػرًا بػيف المعػايير الواجػب توفرىػا لمصػفوؼ 2009وردت في درا ػ  العرجػا  
(، أمػا المعػايير الخاصػ  2011مف الخامس  تى الثامف مع المعايير التػي  ػددتيا درا ػ   ػعيد  

كبيػػرًا مػػع المعػػايير التػػي  ػػددتيا درا ػػ  انصػػيو  بالصػػفوؼ مػػف األوؿ  تػػى الرابػػع فقػػد لقيػػت توافقػػاً 
عمييػػا عنػػد   صػػمت عػػايير والوثػػوؽ بالنتػػائج التػػي( ممػػا يطمػػئف البا ثػػ  ل ػػتخداـ ىػػذه الم2009 

 إجراء عممي  الت ميؿ.
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أف موضوعات عمػـ األ يػاء تتضػمف م كػيف  وجدت البا ث وبمو ظ  المعايير ال ابق ، 
الن ػػػب   قػػػ  الكائنػػػات ال يػػػ  بالبيئػػػ (، والجػػػدوؿ التػػػالي يوضػػػحرئي ػػػييف ىمػػػا  الكائنػػػات ال يػػػ ، عو

 .معايير موضوعات عمـ األ ياءالمئوي  ل

 (4-5)رقم جدول 
 عمم األحيا  الواجب تضمنيا في كتب العموم لمرحمة التعميم األساسيالمئوية لمعايير  لنسبا

 الترتيب النسبة المئوية عدد المؤشرات المعيار
 األوؿ %33.14 56 ال يوي الخواص والعمميات 

 الثالث %15.98 27 ص   اإلن اف
 الخامس %11.83 20 دورات ال ياة والتكاثر والوراث 

 ال ادس %7.1 12 الخويا
 الثاني %18.34 31 األنظم  البيئي 

 الرابع %13.61 23 التنوع والتكيؼ والنتخاب الطبيعي
  %100 169 المجموع

 يمي: من الجدول السابق يتضح ما

المعػػايير   ػػب المؤشػػرات الخاصػػ  بيػػا كالتػػالي  الخػػواص والعمميػػات ال يويػػ  ثػػـ رتبػػت 
خػاب األنظم  البيئي  ثـ ص   اإلن اف ثـ دورات ال يػاة والتكػاثر والوراثػ  ثػـ التنػوع والتكيػؼ والنت

ى ميػات ال يويػ  عمػالبا ث  تف ير  صوؿ معيار الخػواص والعم ا تطاعتالطبيعي ثـ الخويا(، و 
 ىتمػػػػػاـ منػػػػػاىج العمػػػػػـو بشػػػػػكؿ أ ا ػػػػػي بػػػػػالخواص والعمميػػػػػات ال يويػػػػػ أعمػػػػػى المعػػػػػايير  وذلػػػػػؾ ل
،  يػػث ي ػػمى عمػػـ األ يػػاء أ يانػػًا بعمػػـ ال يػػاة  فػػالخواص والعمميػػات والتصػػنيؼ لمكائنػػات ال يػػ 

كمػا أف معرفػ  وفيػـ الخػواص والعمميػات ال يويػ   ال يوي  جزء أ ا ػي ورئي ػي مػف عمػـ األ يػاء،
ىػذا فمػف الطبيعػي أف ي صػؿ  ت ال ي  ت يؿ فيـ المعايير األخػر  الخاصػ  بعمػـ األ يػاء،لمكائنا

ميػز الكائنػات ال يػ  كمػا أف الخػواص والعمميػات ال يويػ  ىػي مػا تُ ، المعيار عمػى أعمػى المؤشػرات
عػػف الجمػػادات، وفػػي مر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي ل بػػد مػػف بنػػاء بنيػػ  معرفيػػ  واضػػ   عػػف الخػػواص 

فػػػي  ػػػموؾ الكائنػػػات ال يػػػ  المشػػػترك  لمكائنػػػات ال يػػػ   لي ػػػتطيع الطالػػػب تف ػػػير مشػػػاىداتو  ػػػوؿ 
 النظاـ البيئي.
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 اليتائج املتعلقة بالسؤال الثالث، والذي ييص على:

لمرحمـة  المتضـمنة بكتـب العمـوم افر المعـايير العالميـة فـي موضـوعات عمـم األحيـا ما مـدل تـو 
 الصف التاسع( ؟ –التعميم األساسي )الصف األول 

لةجاب  عف ىذا ال ؤاؿ قامت البا ث  بت ميؿ م تو  موضوعات عمـ األ ياء المتضػمن  
كػؿ صػؼ عمػى  ػدة  – الصػؼ التا ػع( - الصػؼ األوؿ في كتب العموـ لمر م  التعميـ األ ا ي

 ت خذ بطابعيا درج  التوافر فقػد تػـ الت ميػؿ   ػب درجػ  التػوافروالمؤشرات عايير ونظرًا ألف الم –
 –وقػػد تػػـ   ػػاب الن ػػب  المئويػػ  لدرجػػ  التػػوافر ، (2، 1، 0شػػر التػػي تراو ػػت مػػا بػػيف  لكػػؿ مؤ 

مػػف خػػوؿ ق ػػم  مجمػػوع درجػػات التػػػوافر  -لممعيػػار والم ػػؾ وموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء لمصػػػؼ 
ثػػػػػـ الضػػػػػرب فػػػػػي  المتضػػػػػمن  لممؤشػػػػػرات عمػػػػػى مجمػػػػػوع درجػػػػػات التػػػػػوافر الفتراضػػػػػي  لممؤشػػػػػرات

 %(، والمعادل  التالي  توضح ذلؾ:100 

=  النسبة المئوية لدرجة التوافر
مجموع درجات التوافر الواقعي  لممؤشرات
مجموع درجات التوافر الفتراضي  لممؤشرات
 *100% 

 حيث أن:

  تعبػػػػر عػػػػف درجػػػػ  تػػػػوافر المؤشػػػػر بموضػػػػوعات عمػػػػـ ( المتضػػػػمن الواقعيػػػػ   درجػػػ  التػػػػوافر
لممؤشػػر الوا ػػد وذلػػؾ ( 2، 1، 0لخاصػػ  بالصػػؼ، وقػػد ت خػػذ أ ػػد القػػيـ التاليػػ   األ يػػاء ا

   ب ت ميؿ الم تو .

 لكػؿ مؤشػر، وقيمتيػا  يجػب توافرىػار الفتراضي  تعبر عف أقصى درج  تػوافر درج  التواف
( لممؤشػػػػر الوا ػػػػد، ومجمػػػػوع درجػػػػات التػػػػوافر الفتراضػػػػي   لممعيػػػػار، لمم ػػػػؾ، 2ت ػػػػاوي  

 (2لمصؼ( = عدد المؤشرات  لممعيار، لمم ؾ، لمصؼ( *  

 مد  توافر المؤشرات والمعايير والم كػات العالميػ  لعمػـ األ يػاء فػي وبعد عرض جدوؿ 
الصػػورة الكميػػ  لتػػوفر بعػػرض البا ثػػ  ، قامػػت لتا ػػع(اتػػى األوؿ  مػػف   كتػػاب العمػػوـ( لكػػؿ صػػؼ

 ؿ لمنتائج التي تـ ال صوؿ عمييا.وفيما يمي تفصيالمعايير في مر م  التعميـ األ ا ي، 
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ــا  فــي ــم األحي ــة لموضــوعات عم ــايير العالمي ــوفر المع ــاب العمــوم لمصــف األول  أوال : مــدل ت كت
 األساسي

ي كتػػاب العمػػـو لمصػػؼ لموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء فػػلت ديػػد مػػد  تػػوفر المعػػايير العالميػػ  
 والمعػػػػاييروالن ػػػػب المئويػػػػ  لممؤشػػػػرات العالميػػػػ   قامػػػػت البا ثػػػػ  ب  ػػػػاب درجػػػػات التػػػػوافر ،األوؿ

 التالي يوضح ذلؾ:، والجدوؿ لمصؼ األوؿ المتضمن  في كتاب العموـ والم كات
 

 (5- 5) رقم جدول
 لعمم األحيا  في كتاب العموم لمصف األول العالمية لمؤشرات والمعايير والمحكاتمدل توافر ا

 درجة المؤشرات المعيار المحك الصف
 التوافر

النسبة 
 المئوية

ول
األ

 
الكائنات 

 ال ي 
 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 

 

 1 يميز بيف الكائنات ال ي  والجمادات. .1

 

 1 ي دد ال اجات األ ا ي  لمكائنات ال ي  . .2
 1 الكائنات ال ي  لمغذاء والماء.يف ر  اج   .3
يصػػػؼ األمػػػاكف التػػػي تعػػػيش فييػػػا نباتػػػات  .4

 و يوانات مختمف .
2 

باتػػػػػػػػػات أو يف ػػػػػػػػػر ا ػػػػػػػػػتخداـ  يوانػػػػػػػػػات لن .5
 م و . يوانات أخر  كغذاء أو 

1 

 2 يعدد أجزاء النباتات. .6
 2 يكتشؼ أىمي  ال واس الخم  . .7

ــــوافر ــــار مؤشــــرات  مجمــــوع درجــــات ت الخــــواص معي
 %71.43 10 والعمميات الحيوية

صػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 اإلن اف

يبػػػػػػػػػػػيف كيفيػػػػػػػػػػػ  ال فػػػػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػػػػى نظافتػػػػػػػػػػػو  .1
 الشخصي .

2 
 

 2 يبيف كيفي  ال فاظ عمى  وم   وا و. .2
 %100 4 معيار صحة اإلنسان مؤشراتدرجات توافر مجموع 

 %77.77 14 محك الكائنات الحيةمؤشرات  توافر تمجموع درجا
عوقػػػػػػػػػػػ  
الكائنات 

األنظمػػػػػػػػ  
 البيئي 

يعدد أنواع مختمف  مف البيئػات و الكائنػات  .1
  2 ال ي  التي ت كف ىذه البيئات.
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 درجة المؤشرات المعيار المحك الصف
 التوافر

النسبة 
 المئوية

ال يػػػػػػػػػػػػػػ  
 بالبيئ 

 0 ي دد األخطار التي تواجو بعض البيئات. .2
 2 يبيف كيفي  العناي  بال يوانات. .3
 2 ي تنتج بعض فوائد النباتات. .4

 %75 6 معيار األنظمة البيئيةمؤشرات  مجموع درجات توافر
محـــك عالقـــة الكائنـــات الحيـــة مؤشـــرات تـــوافر  اتمجمـــوع درجـــ

 %75 6 بالبيئة

كتــاب ب المتضــمنةموضــوعات األحيــا  مؤشــرات  مجمــوع درجــات تــوافر
 %76.92 20 العموم لمصف األول

 ما يمي:السابق من الجدول  تضحي

 الخػواص لمصػؼ األوؿ ىػي معيػارأف معايير عمـ األ ياء الواجب تضػمنيا فػي كتػاب العمػـو  -
 .األنظم  البيئي  معيارو  ،ص   اإلن اف معيار، و والعمميات ال يوي 

وىػذا يرجػع إلػى تنػوع   %(71.41وىػي  ةب  جيػدبن ػ والعمميات ال يوي  توفر معيار الخواص -
"أتعػػرؼ إلػػى ج ػػمي" بتنػػوع الكائنػػات ال يػػ ، فالو ػػدة األولػػى تضػػمنيا الكتػػاب الو ػػدات التػػي 

اىتمػػػػت بال يوانػػػػات " يوانػػػػات أعرفيػػػػا"  الو ػػػػدة الثالثػػػػ و اىتمػػػػت باإلن ػػػػاف و وا ػػػػو الخم ػػػػ ، 
وتصنيفيا إلى أليفػ  ومفتر ػ  وخواصػيا مػف  يػث نطػاء الج ػـ و طريقػ  ال ركػ  أمػا الو ػدة 

صػػنيفيا إلػػى مثمػػرة ونيػػر مثمػػرة، وت ديػػد أجػػزاء ات وتفاىتمػػت بالنباتػػ"نباتػػات أعرفيػػا" الرابعػػ  
مييػػز الكائنػػات ال يػػ  تتتعمػػؽ ب يػػتـ التطػػرؽ ليػػا بشػػكؿ واضػػح لػػـىنػػاؾ مؤشػػرات ولكػػف  النبػػات.

، وتعزي البا ثػ  ذلػؾ  ي  عمى بعضيا في التغذي  وال كفاعتماد الكائنات الو  عف الجمادات،
 الطفؿ في مر م  ما قبؿ المدر  .إلى اعتبار ىذه المؤشرات متطمبات  ابق  ي صؿ عمييا 

بػػػػاقي %( و وىػػػي األعمػػػػى مقارنػػػ  ب100تػػػوفر معيػػػار صػػػػ   اإلن ػػػاف بن ػػػب  ممتػػػػازة وىػػػي   -
بصػػػ   دة األولػػػى " أتعػػػرؼ إلػػػى ج ػػػمي" الو ػػػالواضػػػح فػػػي ىتمػػػاـ ووىػػػذا يرجػػػع ل المعػػػايير 

لةن ػاف مػػف خػػوؿ الػدروس التاليػػ :  أر  بعينػػي( و أ ػمع بػػ ذني( و أتػػذوؽ  ال ػواس الخم ػػ 
تطػرؽ فػي و ػدة " يوانػات أعرفيػا" تػـ ال أ س بجمدي(، كمػا أتنفس وأشـ ب نفي( وبم اني( و 

 إلى قواعد ال وم  واألماف عند التعامؿ مع ال يوانات.في درس  الرفؽ بال يواف( 
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الو ػػدة الثالثػػ   لىتمػػاـ ويرجػػع ذلػػؾ  %(75مقبولػػ  وىػػي  تػػوفر معيػػار األنظمػػ  البيئيػػ  بن ػػب  -
في درس  تعيش ال يوانات في أماكف مختمف ( بػالربط بػيف ال يػواف والنظػاـ " يوانات أعرفيا" 

البيئي الذي يعػيش فيػو، وأيضػًا تضػمنت الو ػدة الرابعػ  "نباتػات أعرفيػا" فػي درس  الم افظػ  
عمى النباتات ك  د مكونات النظاـ البيئي، ولكف لـ م افظ  عمى األشجار والنباتات( كيفي  ال

 يتـ التطرؽ إلى بعض المؤشرات كت ديد األخطار التي تواجو األنظم  البيئي .

المعايير العالمي  الواجب توافرىا في موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  بكتاب العمـو لمصػؼ  -
مػػف م ػػتو  الجػػودة المطمػػوب  %(، وىػػي أعمػػى76.92ة وىػػي    جيػػداألوؿ قػػد تػػوافرت بن ػػب

كتػػاب العمػػـو لمصػػؼ األوؿ موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  ب(، وىػػذا يعنػػي ات ػػاـ 70% 
 بالجودة.

ظيػػػر تنػػػوع التنػػػوع ال يػػػوي،  يػػػث  زاد كتػػػاب العمػػػـو الفم ػػػطيني عمػػػى ىػػػذه المعػػػايير بمعيػػػار -
:   يوانػػات أليفػػ (، فػػي كافػػ  الػػدروس التاليػػ  ال يوانػػات فػػي الو ػػدة الثالثػػ  " يوانػػات أعرفيػػا"

  يوانػػات نيػػر أليفػػ (،  تعػػيش ال يوانػػات فػػي أمػػاكف مختمفػػ (،  ال يوانػػات تت ػػرؾ(،  أج ػػاـ 
و دة "نباتات أعرفيػا" فػي كما ظير تنوع النباتات في ال يوانات مختمف (،   ديق  ال يوانات( 

في الو دة الرابع   الدروس التالي :  أشجار مثمرة( و أشجار ل ن كؿ ثمارىا( و نباتات الزين (
 ."نباتات أعرفيا"

تــاب العمــوم لمصــف الثــاني كفــي لموضــوعات عمــم األحيــا  ثانيــا : مــدل تــوفر المعــايير العالميــة 
 األساسي

 لت ديد مد  توفر المعايير العالمي  لموضوعات عمـ األ يػاء فػي كتػاب العمػـو لمصػؼ الثػاني،   
والن ػػب المئويػػ  لممؤشػػػرات العالميػػ  والمعػػايير والم كػػػات  قامػػت البا ثػػ  ب  ػػاب درجػػػات التػػوافر

 التالي يوضح ذلؾ: ، والجدوؿلمصؼ الثاني المتضمن  في كتاب العموـ

(6-5جدول رقم )  

 نيثامدل توافر المؤشرات والمعايير والمحكات العالمية لعمم األحيا  في كتاب العموم لمصف ال

درجة  المؤشرات المعيار المحك الصف
 التوافر

النسبة 
 المئوية

ني
الثا

 

 
الكائنات 

 ال ي 

 الخواص
العمميػػػات و 

 ال يوي 

 2 .الظروؼ الموئم  لنمو النباتات ي تنتج .1
 0 يذكر وظيف  كؿ جزء مف أجزاء النبات. .2 

 2 يبيف وظائؼ أعضاء اإلن اف. .3
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 2 ي تنبط نوع نذاء ال يواف. .4
ـــوافر ـــار مؤشـــرات  مجمـــوع درجـــات ت ـــات  الخـــواصمعي والعممي

 %75 6 الحيوية

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 اإلن اف

 1 .موكيات التي ت بب انتقاؿ األمراضي دد ال  .1
 

 2 يعدد ال موكيات الغذائي  الص ي  . .2
 %75 3 معيار صحة اإلنسانمؤشرات  مجموع درجات توافر

دورات 
 ال ياة

 والتكاثر
 والوراث 

لمكائنػػػػات ي ػػػػدد المرا ػػػػؿ المختمفػػػػ  لػػػػدورات ال يػػػػاة  .1
 2 ال ي  المختمف .

 

يػػػػػر الكائنػػػػػات ال يػػػػػ  عمػػػػػى مػػػػػر يصػػػػػؼ تغيػػػػػر مظ .2
 2 الوقت.

يبػػػػيف أىميػػػػ  البػػػػذور فػػػػي بػػػػدء دورة  يػػػػاة النباتػػػػات  .3
 1 المزىرة.  

يوضػػح أثػػر كػػؿ مػػف الضػػوء واإلجيػػاد البيئػػي عمػػى  .4
 2 نمو وتطور النبات.

والتكــاثر معيــار دورات الحيــاة مؤشــرات  مجمــوع درجــات تــوافر
87.5 7 والوراثة

% 
 %80 16 محك الكائنات الحيةمؤشرات  مجموع درجات توافر

بكتاب العموم لمصف المتضمنة موضوعات األحيا  مؤشرات  درجات توافرمجموع 
 %80 16 الثاني

 ما يمي:السابق من الجدول  يتضح

 الخػواص ىػي معيػارأف معايير عمـ األ ياء الواجب تضمنيا في كتاب العمػـو لمصػؼ الثػاني  -
 والعمميات ال يوي ، ومعيار ص   اإلن اف، ومعيار دورات ال ياة والتكاثر والوراث .

%(  ويرجػػػع ذلػػػؾ لمتركيػػػز 75والعمميػػػات ال يويػػػ  بن ػػػب  جيػػػدة وىػػػي تػػػوفر معيػػػار الخػػػواص  -
الواضػػػح عمػػػى بعػػػض الخػػػواص والعمميػػػات ال يويػػػ  كػػػالنمو والتغذيػػػ  وال ركػػػ  والتكػػػاثر خػػػوؿ 

الو دات الثوث  الخاص  بعمـ األ ياء كما ظير التركيز عمى تصنيؼ الكائنات  معظـ دروس
ال يػػ ،  يػػث ركػػز درس  ال يوانػػات تتغػػذ  بطػػرؽ مختمفػػ ( مػػف الو ػػدة الثانيػػ  عمػػى تصػػنيؼ 
ال يوانات   ب طريق  التغذي  بينمػا ركػز درس  أنػواع النباتػات( عمػى تصػنيؼ النباتػات إلػى 

 مو مي  ودائم .
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%(  وىػذا يرجػع لتضػمف درس النمػو 75ص   اإلن اف أيضًا بن ب  جيدة وىي   توفر معيار -
ال ميـ(، ودرس  أ افظ عمى أطرافي  ميم ( مف الو دة األولى" ج مي ينمو ويتغيػر" عػادات 

 ت اىـ في نمو ج ـ اإلن اف بشكؿ  ميـ.

األعمػػػى  %( وىػػػي87.5تػػوفر معيػػػار دورات ال يػػاة والتكػػػاثر والوراثػػ  بن ػػػب  جيػػدة جػػػدًا وىػػي  -
مقارن  بباقي المعػايير  وىػذا يرجػع لتضػمف الو ػدات الثوثػ  الخاصػ  بعمػـ األ يػاء فػي كتػاب 
الصػػؼ الثػػاني دروس تيػػتـ بوصػػؼ تغيػػر مظيػػر الكائنػػات ال يػػ  عمػػى مػػر الػػزمف مػػف خػػوؿ 
دورات  ياتيا، فالو ػدة األولػى" ج ػمي ينمػو ويتغيػر" ركػزت عمػى مرا ػؿ النمػو عنػد اإلن ػاف 

روس التاليػ   زيػادة الطػوؿ، زيػادة الػوزف( بينمػا ركػزت الو ػدة الثانيػ  "ال يوانػات مف خػوؿ الػد
تتغػذ  وتنمػو وتتكػاثر" عمػى المرا ػؿ المختمفػ  لنمػو بعػض ال يوانػات مػف خػوؿ درس  زيػػادة 
الػػػوزف وال جػػػـ(، ودرس  العنايػػػ  بال يوانػػػات( كمػػػا ركػػػز درس  ال يوانػػػات تتكػػػاثر( مػػػف نفػػػس 

ال يوانػػات، فػػي  ػػيف ركػػزت الو ػػدة ال ػػابع  "النباتػػات تنمػػو وتتغيػػر" الو ػدة عمػػى طػػرؽ تكػػاثر 
 عمى مرا ؿ نمو النبات مف خوؿ درس  نمو النباتات(.

المعايير العالمي  الواجب توافرىا في موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  بكتاب العمـو لمصػؼ  -
المطمػػػػوب  %(، وىػػػي أعمػػػػى مػػػف م ػػػػتو  الجػػػودة80الثػػػاني قػػػػد تػػػوافرت بن ػػػػب  جيػػػدة وىػػػػي  

%(، وىػػذا يعنػػي ات ػػاـ موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  بكتػػاب العمػػـو لمصػػؼ الثػػاني 70 
 بالجودة.

ثالثــا : مــدل تــوفر المعــايير العالميــة لموضــوعات عمــم األحيــا  فــي كتــاب العمــوم لمصــف الثالــث 
 األساسي

 لمصػػؼ الثالػػث،لت ديػػد مػػد  تػػوفر المعػػايير العالميػػ  لموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء فػػي كتػػاب العمػػـو 
والن ػػب المئويػػ  لممؤشػػػرات العالميػػ  والمعػػايير والم كػػػات  قامػػت البا ثػػ  ب  ػػاب درجػػػات التػػوافر

 يوضح ذلؾ. ، والجدوؿ التاليالمتضمن  في كتاب العمـو لمصؼ الثالث
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 (7-5جدول رقم )
 العالمية لعمم األحيا  في كتاب العموم لمصف الثالث مدل توافر المؤشرات والمعايير والمحكات

 درجة المؤشرات المعيار المحك الصف
 التوافر

النسبة 
 المئوية

لث
الثا

 

الكائنات 
 ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 

 

  2 يقارف بيف كائنات  ي  مف نفس النوع. .1
يصػػػػػنؼ ال يوانػػػػػات فػػػػػي مجموعػػػػػات عمػػػػػى  .2

 –أ ػماؾ  -أ اس خواص مشترك .  طيػور
  شرات(.

1 

موعات عمػى أ ػاس يصنؼ النباتات في مج .3
 البذور( خواص مشترك . نوع

2 

أف الكائنػػػػات ال يػػػػ  تمتمػػػػؾ تراكيػػػػب  ي ػػػػتنتج .4
 تؤدي وظائؼ في النمو والتكاثر.

2 

يػػػػربط بػػػػيف التراكيػػػػب الكبػػػػر  فػػػػي النباتػػػػات  .5
 ووظائفيا .

2 

 2 يف ر أىمي  الورق  في النبات . .6
ي ػػدد دور األزىػػار والثمػػار فػػي التكػػاثر فػػي  .7

 النبات .
2 

يعػػػػػدد العوامػػػػػؿ المػػػػػؤثرة عمػػػػػى نمػػػػػو النبػػػػػات  .8
 األخضر.

2 

معيـــــار الخـــــواص مؤشـــــرات تـــــوافر  اتمجمـــــوع درجـــــ
 والعمميات الحيوية

15 93.75% 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 اإلن اف

يميػػػػػػػػز بػػػػػػػػيف مظػػػػػػػػاىر الصػػػػػػػػ   وأعػػػػػػػػراض  .1
 المرض.

0  

 0 يعدد طرؽ الوقاي  مف األمراض. .2
بعض أجزاء النباتات التي ت تخدـ في يعدد  .3

 .األمراض عوج
2 

 %33.33 2 معيار صحة اإلنسانمؤشرات توافر  اتمجموع درج
 %77.27 17 محك الكائنات الحيةمؤشرات توافر ات مجموع درج
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عوقػػػػػػػػػػػ  
الكائنات 
ال يػػػػػػػػػػػػػػ  
 بالبيئ 

األنظمػػػػػػػػ  
 البيئي 

  1 . ر  اج  النبات لمشمس لصنع نذائويف .1
اة المتنوعػ  فػي يعطي أمثم  مف أشكاؿ ال يػ .2

 . البيئات المختمف 
2 

يف ػػر تميػػز بيئػػات م ػػددة فػػي ال فػػاظ عمػػى   .3
  ياة األنواع المختمف  مف الكائنات ال ي . 

2 

ف فػػػي ال فػػػاظ عمػػػى البيئػػػ  يبػػػيف دور اإلن ػػػا .4
 .الطبيعي 

0 

 %62.5 5 البيئيةمعيار األنظمة مؤشرات  توافر اتمجموع درج
 %62.5 5 محك عالقة الكائنات الحية بالبيئةمؤشرات  مجموع درجات توافر

بكتاب العموم المتضمنة موضوعات األحيا  مؤشرات  درجات توافرمجموع 
 لمصف الثالث

22 73.33% 

 ما يمي:السابق من الجدول  يتضح

 الخػواص الثالػث ىػي معيػار أف معايير عمـ األ ياء الواجب تضمنيا في كتاب العمـو لمصػؼ -
 والعمميات ال يوي ، ومعيار ص   اإلن اف، ومعيار األنظم  البيئي .

وىػػي األعمػػى مقارنػػ   %(93.75والعمميػػات ال يويػػ  بن ػػب  جيػػدة وىػػي  تػػوفر معيػػار الخػػواص -
 لتػػوفر ىػػذا المعيػػار فػػي الو ػػدتيف األولػػى وال ػػابع ،  يػػث ركػػزت  ويرجػػع ذلػػؾ ببػػاقي المعػػايير

 ،وأىميػػ  كػػؿ جػػزء عمػػى خػػواص النبػػات مثػػؿ أجػػزاء النبػػات "البػػذور والنباتػػات"ابع  الو ػػدة ال ػػ
وتصػػنيؼ النبػػات   ػػب نػػوع البػػذور والجػػذور وال ػػيقاف واألوراؽ خػػوؿ دروس الو ػػدة التاليػػ : 

، كمػا  البذور( و اإلنبػات( و أجػزاء النبػات ووظائفيػا( و أجػزاء النبػات الم ػؤول  عػف التكػاثر(
كيػػؼ عنػػد ال يوانػػات" فػػي درس أنػػراض التكيػػؼ عنػػد ال يوانػػات ال ػػابع  " التتطرقػػت الو ػػدة 

 .إلى تصنيؼ ال يوانات إلى: آكم  الم وـ، وآكم  النباتات، والقوارت

ويرجػع ذلػؾ إلػى أف  %(33.33وىػي   جػداً   بن ػب  ضػعيفتوفر معيار ص   اإلن ػاف أيضػًا  -
ولػػػى بعنػػػواف "التكيػػػؼ عنػػػد موضػػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء لمصػػػؼ الثالػػػث ُ صػػػرت فػػػي الو ػػػدة األ

فػػي بعػػد عػػف التطػػرؽ  " وكػػو الو ػػدتيفال يوانػػات" والو ػػدة ال ػػابع  بعنػػواف "البػػذور والنباتػػات
، وقػػد اقتصػػر ظيػػور معيػػار صػػ   اإلن ػػاف فػػي ت ديػػد بعػػض النباتػػات التػػي لصػػ   اإلن ػػاف

لنبػػات ت ػػتخدـ أجزاؤىػػا فػػي العػػوج وذلػػؾ فػػي درس  أجػػزاء النبػػات ووظائفيػػا( ودرس  أجػػزاء ا
 الم ؤول  عف التكاثر(
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تركيػػز الو ػػدة وىػػذا يرجػػع إلػػى  %(  62.5وىػػي  بن ػػب  مقبولػػ  ر األنظمػػ  البيئيػػ تػػوفر معيػػا -
 األولى "التكيؼ عند ال يواف" عمى مفيـو البيئ ، وتصنيؼ البيئات إلى بيئ  مائي  وياب  .

المعايير العالمي  الواجب توافرىا في موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  بكتاب العمـو لمصػؼ  -
%(، وىػػي أعمػػى مػػف م ػػتو  الجػػودة المطمػػوب 73.33قػػد تػػوافرت بن ػػب  جيػػدة وىػػي   الثالػػث

 ثالػػث%(، وىػذا يعنػي ات ػاـ موضػوعات عمػـ األ يػػاء المتضػمن  بكتػاب العمػـو لمصػؼ ال70 
 بالجودة.

عف المعايير الواجب توافرىا عالميػًا بمعيػار لمصؼ الثالث األ ياء عمـ وعات وقد زادت موض -
ة األولػػى الو ػػدتػػـ التركيػػز عميػػو بشػػكؿ أ ا ػػي فػػي  الػػذي التنػػوع والتكيػػؼ والنتخػػاب الطبيعػػي

"التكيػػؼ عنػػد ال يوانػػات" فػػي الػػدروس التاليػػ :  التكيػػؼ، أشػػكاؿ أخػػر  مػػف التكيػػؼ، أنػػراض 
 التكيؼ عند ال يوانات(.

رابعــا : مــدل تــوفر المعــايير العالميــة لموضــوعات عمــم األحيــا  فــي كتــاب العمــوم لمصــف الرابــع 
 األساسي

 لت ديد مد  توفر المعايير العالميػ  لموضػوعات عمػـ األ يػاء فػي كتػاب العمػـو لمصػؼ الرابػع،   
م كػػػات والن ػػب المئويػػ  لممؤشػػػرات العالميػػ  والمعػػايير وال قامػػت البا ثػػ  ب  ػػاب درجػػػات التػػوافر

 .التالي يوضح ذلؾالمتضمن  في كتاب العمـو لمصؼ الرابع، والجدوؿ 

 

 (8-5جدول رقم )
 مدل توافر المؤشرات والمعايير والمحكات العالمية لعمم األحيا  في كتاب العموم لمصف الرابع

درجة  المؤشرات المعيار المحك الصف
 التوافر

النسبة 
 المئوية

رابع
ال

 

الكائنات 
 ال ي 

 الخواص
والعمميػػات 

 ال يوي 
 

يشػػػرح دور أعضػػػاء الجيػػػاز اليضػػػمي فػػػي القيػػػاـ  .1
 بوظيف  اليضـ.

2  

 2 يربط بيف شكؿ األ ناف ووظيفتيا. .2
 2 يميز بيف عمميتي الشييؽ والزفير. .3
ي ػػػػػػتنتج خػػػػػػواص و ػػػػػػموؾ المجموعػػػػػػات الكبػػػػػػر   .4

 .لمكائنات ال ي 
2 

 2باتػػػػػات و يوانػػػػػات تنتمػػػػػي أل ػػػػػد يعطػػػػػي أمثمػػػػػ  لن .5
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 المجموعات الكبر  لمكائنات ال ي .
ــات  ار الخــواصمعيــمؤشــرات  مجمــوع درجــات تــوافر والعممي

 الحيوية
10 100% 

ص   
 اإلن اف

  2 يوضح كيفي  العناي  باأل ناف. .1
 2 يبيف أىمي  النظاـ الغذائي الص ي. .2
ي ػػػػػػػدد بعػػػػػػػض العوامػػػػػػػؿ المػػػػػػػؤثرة عمػػػػػػػى صػػػػػػػ    .3

 اإلن اف.
2 

بعػػػض الكائنػػػات ال يػػػ  الدقيقػػػ  عمػػػى يبػػػيف تػػػ ثير  .4
 الص  .

0 

 %75 6 معيار صحة اإلنسانمؤشرات  مجموع درجات توافر

 
دورات 
 ال ياة
 والتكاثر
 والوراث 

دورة  يػػػاة النباتػػػػات  ي ػػػدد الخطػػػوات العامػػػػ  فػػػي .1
 وال يوانات.

1  

  فػػػػي دورة  يػػػػاة النباتػػػػات ي ػػػػدد المرا ػػػػؿ الرئي ػػػػ .2
 .المزىرة

0 

ت تتكػػػػاثر وأف صػػػػغار ال يػػػػواف ال يوانػػػػا يكتشػػػػؼ أف .3
 تنمو.

2 

يصػؼ العوقػػ  الب ػيط  بػػيف التكػاثر وبقػػاء أنػػواع  .4
 مختمف  مف النباتات وال يوانات.

1 

معيـار دورات الحيـاة والتكـاثر مؤشرات  مجموع درجات توافر
 والوراثة

4 50% 

 %76.92 20 محك الكائنات الحيةمؤشرات  مجموع درجات توافر

عوق  
الكائنات 
ال ي  
 بالبيئ 

األنظم  
 البيئي 

يق ػػػـ مكونػػػات النظػػػاـ البيئػػػي إلػػػى مكونػػػات  يػػػ   .1
 ونير  ي .

2  

 2 ي تنتج تنوع البيئات والكائنات التي تقطف فييا. .2
 2 .تي يتـ فييا منع أو تقميؿ التموثيبيف الطرؽ ال .3
ن ػػاف ال ػػمبي ل ػػموؾ اإليف ػػر التػػ ثير اإليجػػابي و  .4

 .البيئ  عمى
2 

  إلػػػى منتجػػػػات يصػػػنؼ الكائنػػػػات ال يػػػ  المختمفػػػػ .5
 .وم تيمكات و م موت

2 
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اقػػ  ُيعػػرؼ النباتػػات كمصػػدر أ ا ػػي لممػػادة والط .6
 .الداخم  في ال م م  الغذائي 

2 

إعػادة دوراف المػػادة فػػي  يف ػر دور الم مػػوت فػػي .7
 الطبيع .

0 

 %85.71 12 األنظمة البيئيةمعيار مؤشرات  درجات توافر مجموع

 التنوع
 والتكيؼ

النتخاب و 
 الطبيعي

ئنػػػػػات ال يػػػػػ  تعػػػػػيش فػػػػػي بيئػػػػػات ي ػػػػػتنتج أف الكا .1
 .متعددة

2  

 1 ي تنتج مفيـو التكيؼ عند الكائنات ال ي . .2
ال يػ  مػع  يربط بػيف المظػاىر الخارجيػ  لمكائنػات .3

 .البيئ  التي تعيش فييا
2 

يعطػػػي أمثمػػػ  لمخػػػواص ال ػػػموكي  لمكائنػػػات ال يػػػ   .4
 .عمى التكيؼت اعدىا 

2 

ي دد العوامؿ التي تؤثر فػي بقػاء الكائنػات ال يػ   .5
 عمى قيد ال ياة.

1 

 

 
التنــــوع والتكيــــف معيــــار مؤشــــرات  مجمــــوع درجــــات تــــوافر

 واالنتخاب الطبيعي
8 80% 

 %83.33 20 الحية بالبيئةمحك عالقة الكائنات مؤشرات  مجموع درجات توافر
بكتاب العموم  المتضمنة موضوعات األحيا مؤشرات  درجات توافرمجموع 

 لمصف الرابع
40 80% 

 ما يمي: السابقمن الجدول  يتضح

 الخػواص أف معايير عمـ األ ياء الواجب تضػمنيا فػي كتػاب العمػـو لمصػؼ الرابػع ىػي معيػار -
والعمميػػات ال يويػػ ، ومعيػػار صػػ   اإلن ػػاف، ومعيػػار دورات ال يػػاة والتكػػاثر والوراثػػ ، ومعيػػار 

 األنظم  البيئي ، ومعيار التنوع والتكيؼ والنتخاب الطبيعي.

%( وىػػي األعمػػى مقارنػػ  100والعمميػػات ال يويػػ  بن ػػب  ممتػػازة وىػػي  تػػوفر معيػػار الخػػواص -
دة األولػػى بعنػػواف "ج ػػـ اإلن ػػاف" قػػد تػػـ التركيػػز فييػػا ويرجػػع ذلػػؾ لكػػوف الو ػػببػػاقي المعػػايير  

والعمميػات ال يويػ   -الجيػاز اليضػمي والجيػاز التنف ػي  -عمى تركيب أجيزة ج ـ اإلن ػاف 
( ودرس  الجيػػػاز المرتبطػػػ  بيمػػػا وذلػػػؾ مػػػف خػػػوؿ درس  الجيػػػاز اليضػػػمي وعمميػػػ  اليضػػػـ

ال يوانيػػ  فػػي الو ػػدة ال ػػابع  التنف ػػي( كمػػا تػػـ التركيػػز بشػػكؿ أ ا ػػي عمػػى تصػػنيؼ المممكػػ  
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"التصػػنيؼ" وذلػػؾ مػػف خػػوؿ الػػدروس التاليػػ :  أىميػػ  التصػػنيؼ(،  الوفقاريػػات والفقاريػػات(، 
  الوفقاريات(،  الفقاريات(.

لرتبػاط بعػض %( ويرجػع ذلػؾ إلػى 75وىػي     اإلن ػاف أيضػًا بن ػب  جيػدةتوفر معيار ص  -
كدرس  الجياز اليضمي( ودرس  الجياز الدروس بقواعد ص ي   ميم  لم فاظ عمى الص   

درس  المغػػػػذيات  ألنػػػػواع األنذيػػػػ  وت ثيرىػػػػا عمػػػػى صػػػػ   اإلن ػػػػاف ُخصػػػػصالتنف ػػػػي(، كمػػػػا 
 غذاء الص ي.الذي تـ التركيز فيو عمى أىمي  الوأنواعيا( 

  ويرجػع ذلػؾ إلػى أف %(50توفر معيار دورات ال ياة والتكاثر والوراث  بن ػب  ضػعيف  وىػي   -
تػػوفرت فييػػا المؤشػػرات بتصػػنيؼ ال يوانػػات قػػد  والتػػي تيػػتـدروس الو ػػدة ال ػػابع  "التصػػنيؼ" 

كت ديػػد التػي تتعمػػؽ بػػدورات ال يػػاة والتكػػاثر لم يوانػػات ولكنيػػا لػػـ تتضػػمف مػػا يتعمػػؽ بالنباتػػات 
 المرا ؿ الرئي   في دورة  ياة النباتات المزىرة.

أف الو ػػدة  %(  وىػػذا يرجػػع إلػػى85.71وىػػي جيػػدة جػػدًا عيػػار األنظمػػ  البيئيػػ  بن ػػب  تػػوفر م -
مفيػػـو النظػػاـ البيئػػي ومكوناتػػو وأمثمػػ   بيئػػي والعوقػػات ال يويػػ " قػػد تناولػػتالخام ػػ  "النظػػاـ ال

عميػػو، وتػػ ثير اإلن ػػاف عمػػى البيئػػ  كمػػا تضػػمنت مفيػػـو العوقػػات ال يويػػ  وأنواعيػػا، ومفيػػـو 
مفيػػـو الم مػوت ودورىػػا فػػي إعػادة دوراف المػػادة فػػي يػػا لػـ تتنػػاوؿ م مػػوت، ولكنالمنتجػات وال
 الطبيع . 

، ويرجػػػػع ذلػػػػؾ إلػػػػى تػػػػوفر %(80تػػػوفر معيػػػػار التنػػػػوع والتكيػػػػؼ والنتخػػػػاب الطبيعػػػي بن ػػػػب    -
مؤشػػرات ىػػذا المعيػػار فػػي الو ػػدة ال ػػابع  "التصػػنيؼ" بشػػكؿ نيػػر مباشػػر، ومػػف ذلػػؾ مفيػػـو 

ل يػػ ، والػػربط بػػيف المظػػاىر الخارجيػػ  لمكائنػػات ال يػػ  مػػع البيئػػ  التػػي التكيػػؼ عنػػد الكائنػػات ا
فػي درس  الفقاريػات( الػذي يتضػمف ال ػديث عػف األ ػماؾ والبرمائيػات والزوا ػؼ  تعيش فييا

 والطيور والثدييات.

المعايير العالمي  الواجب توافرىا في موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  بكتاب العمـو لمصػؼ  -
 الجػػػػودة المطمػػػػوب %(، وىػػػػي أعمػػػػى مػػػػف م ػػػػتو 80قػػػػد تػػػػوافرت بن ػػػػب  جيػػػػدة وىػػػػي   الرابػػػػع

 لمتضػػمن  بكتػػاب العمػػـو لمصػػؼ الرابػػع، وىػػذا يعنػػي ات ػػاـ موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء ا%(70 
 بالجودة.
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خامسا : مدل توفر المعايير العالمية لموضوعات عمم األحيا  في كتاب العموم لمصـف الخـامس 
 األساسي

مػػػػد  تػػػوفر المعػػػػايير العالميػػػ  لموضػػػػوعات عمػػػػـ األ يػػػاء فػػػػي كتػػػاب العمػػػػـو لمصػػػػؼ لت ديػػػد     
والن ػػػب المئويػػػ  لممؤشػػػرات العالميػػػ  والمعػػػايير  قامػػػت البا ثػػػ  ب  ػػػاب درجػػػات التػػػوافر الخػػػامس،

 يوضح ذلؾ. التاليوالم كات المتضمن  في كتاب العمـو لمصؼ الخامس، والجدوؿ 
 (9-5جدول رقم )

مدل توافر المؤشرات والمعايير والمحكات العالمية لعمم األحيا  في كتاب العموم لمصف 
 الخامس

درجة  المؤشرات المعيار المحك الصف
 التوافر

النسبة 
 المئوية

س
خام

ال
 

الكائنات 
 ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 

 

يوضػػػػػػػح الخػػػػػػػواص التعريفيػػػػػػػ  التػػػػػػػي تميػػػػػػػز  .1
 ال ي .المجموعات التصنيفي  لمكائنات 

2 

 

يصنؼ الكائنات ال ي  عمى أ اس اختوؼ  .2
 الخواص المظيري .

2 

 1 يعدد العمميات ال يوي  لمكائنات ال ي  . .3
يبػػػػػػػيف كيفيػػػػػػػ  نقػػػػػػػؿ المػػػػػػػاء والمغػػػػػػػذيات فػػػػػػػي  .4

 2 النباتات الوعائي .

 2 يوضح دور الكمي  في إزال  الفضوت. .5
الصغر  ي دد م ار الدـ في الدورة الدموي   .6

  بيف القمب والرئتيف(.
2 

 2 ي دد م ار الدـ في الدورة الدموي  الكبر . .7
يشػػػرح ا ػػػػتجاب  أعضػػػػاء اإلن ػػػػاف لمتغيػػػػرات  .8

الداخميػػػػ  والخارجيػػػػ  لةبقػػػػاء عمػػػػى ا ػػػػتقرار 
 الج ـ.

0 

معيـــــار الخـــــواص ؤشـــــرات م مجمـــــوع درجـــــات تـــــوافر
 %81.25 13 والعمميات الحيوية

صػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 اإلن اف

اـ الغػػػػذائي فػػػػي ال فػػػػاظ يف ػػػػر أىميػػػػ  النظػػػػ .1
  2 عمى الص  .
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مػػػط ال يػػػاة فػػػي التػػػ ثير عمػػػى يف ػػػر أىميػػػ  ن .2
 2 العمميات ال يوي .

 %100 4 معيار صحة اإلنسانمؤشرات  مجموع درجات توافر

دورات 
 ال ياة

والتكاثر 
 والوراث 

 0 يصؼ دورة  ياة اإلن اف. .1

 
المختمفػػػػ  مػػػػػف يقػػػػارف بػػػػيف الكائنػػػػات ال يػػػػ   .2

  يث النمو والتطور.
0 

يف ػػر أىميػػ  التكػػاثر الجن ػػي فػػي الكائنػػات  .3
 ال ي  لبقاء النوع.

1 

معيـــار دورات الحيـــاة مؤشـــرات  مجمـــوع درجـــات تـــوافر
 %16.67 1 والتكاثر والوراثة

 %69.23 18 محك الكائنات الحيةمؤشرات  مجموع درجات توافر
بكتاب العموم المتضمنة موضوعات األحيا  مؤشرات  درجات توافرمجموع 

 %69.23 18 لمصف الخامس

 ما يمي:السابق الجدول  يتضح 

 ىػػػػي معيػػػػار لمصػػػػؼ الخػػػػامسأف معػػػػايير عمػػػػـ األ يػػػػاء الواجػػػػب تضػػػػمنيا فػػػػي كتػػػػاب العمػػػػـو  -
 والعمميات ال يوي ، ومعيار ص   اإلن اف، ومعيار دورات ال ياة والتكاثر والوراث . الخواص

%(  ويرجع ذلؾ لكوف 81.25وىي  والعمميات ال يوي  بن ب  جيدة جداً توفر معيار الخواص  -
األولػػى "ج ػػـ اإلن ػػاف وأجيزتػػو" قػػد اىتمػػت بالعمميػػات ال يويػػ  لج ػػـ اإلن ػػاف كالنقػػؿ الو ػػدة 

كمػػا  و الجمػػد(  الجيػػاز البػػولي( جيػػاز الػػدوراف( و واإلخػػراج وذلػػؾ مػػف خػػوؿ الػػدروس التاليػػ :
دة ال ػػػابع  "النباتػػػات" بالنقػػػؿ كعمميػػػ   يويػػػ  يقػػػـو بيػػػا النبػػػات، وكػػػذلؾ تصػػػنيؼ اىتمػػػت الو ػػػ

 النباتات وذلؾ في درس  النقؿ في النبات( و تصنيؼ النباتات( عمى الترتيب.

لػػػؾ إلػػػى لرتبػػػاط %( ويرجػػػع ذ100ة وىػػػي  عيػػػار صػػػ   اإلن ػػػاف أيضػػػًا بن ػػػب  ممتػػػاز تػػػوفر م -
ي   ػػميم  لم فػػاظ عمػػى صػػ   ىػػػذه بقواعػػػد صػػ  التػػي تناولػػت أجيػػزة ج ػػـ اإلن ػػاف دروسالػػ

عمػػػى صػػػ   اإلن ػػػػاف تػػػ ثير النباتػػػات و ػػػدة "التػػػداوي بالنباتػػػػات" عمػػػى  ركػػػزت، كمػػػا األجيػػػزة
 وا تخداميا في عوج األمراض.
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%(  يػػث لػػـ 16.67وىػػي  جػػدًا تػػوفر معيػػار دورات ال يػػاة والتكػػاثر والوراثػػ  بن ػػب  ضػػعيف   -
ل يػاة أو الوراثػ  وقػد ظيػرت أىميػ  التكػاثر الجن ػي تتضمف موضوعات عمػـ األ يػاء دورات ا

 بشكؿ نير مباشر في درس  تصنيؼ النباتات( مف الو دة ال ابع  "النباتات".

المعايير العالمي  الواجب توافرىا في موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  بكتاب العمـو لمصػؼ  -
ة المطمػػوب   الجػػودمػػف م ػػتو  %(، وىػػي أقػػؿ69.23قػػد تػػوافرت بن ػػب  جيػػدة وىػػي   الخػػامس

لمتضػػمن  بكتػػاب العمػػـو موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء ا %(، وىػػذا يعنػػي تػػدني م ػػتو  جػػودة70 
 .لمصؼ الخامس

وقػػػد زادت موضػػػوعات عمػػػـ األ يػػػاء لمصػػػؼ الخػػػامس عػػػف المعػػػايير الواجػػػب توافرىػػػا عالميػػػًا  -
اإلن ػػػػاف بمعيػػػار الخويػػػػا الػػػذي تػػػػـ التركيػػػػز عميػػػو بشػػػػكؿ أ ا ػػػي فػػػػي الو ػػػػدة األولػػػى "ج ػػػػـ 

 وأجيزتو" في درس  الخمي (.
سادسا : مدل توفر المعايير العالمية لموضوعات عمم األحيا  في كتاب العموم لمصـف السـادس 

 األساسي

لت ديػػػػد مػػػػد  تػػػػوفر المعػػػػايير العالميػػػػ  لموضػػػػوعات عمػػػػـ األ يػػػػاء فػػػػي كتػػػػاب العمػػػػـو لمصػػػػؼ    
يػػػ  لممؤشػػػرات العالميػػػ  والمعػػػايير والن ػػػب المئو  قامػػػت البا ثػػػ  ب  ػػػاب درجػػػات التػػػوافر ال ػػػادس،

 يوضح ذلؾ.التالي والم كات المتضمن  في كتاب العمـو لمصؼ ال ادس، والجدوؿ 
 (10-5جدول رقم )

مدل توافر المؤشرات والمعايير والمحكات العالمية لعمم األحيا  في كتاب العموم لمصف 
 السادس

درجة  المؤشرات المعيار المحك الصف
 التوافر

النسبة 
 المئوية

س
ساد

ال
 

الكائنػػػػػات 
 ال ي 

 

 الخواص
والعمميػػػات 

 ال يوي 

نػػات إلػػى المجموعػػات يصػػنؼ النباتػػات وال يوا .1
 الرئي ي  لمكائنات ال ي .

2  

األعضػػػػػػاء الكبػػػػػػر  فػػػػػػي ج ػػػػػػـ  ي ػػػػػػدد موقػػػػػػع .2
 اإلن اف.

2 

ب ػػيط لمجيػػاز الييكمػػي عنػػد يوضػػح التركيػػب ال .3
 .اإلن اف

2 

 2يصػػػػػػػػػػػؼ دور مفاصػػػػػػػػػػػؿ الييكػػػػػػػػػػػؿ العظمػػػػػػػػػػػي  .4
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 والعضوت في القياـ بوظيف  ال رك .
وت ومخرجػػػػػػػات عمميػػػػػػػ  البنػػػػػػػاء ي ػػػػػػػدد مػػػػػػػدخ .5

 . الضوئي
2 

 2 .المقصود بالكائنات ال ي  الدقيق يوضح  .6
معيـار الخـواص والعمميـات مؤشرات  مجموع درجات توافر

 الحيوية
12 100% 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 اإلن اف

 

  2 .بالمرضيوضح المقصود  .1
 2 يعدد م ببات بعض األمراض. .2
 2 ي دد طرؽ انتقاؿ بعض األمراض. .3
 2 يذكر طرؽ الوقاي  مف األمراض. .4
يشػػػرح التغيػػػرات التػػػي ت ػػػدث فػػػي  ػػػف البمػػػوغ  .5

 عند اإلن اف.
0 

 %80 8 معيار صحة اإلنسانمؤشرات  مجموع درجات توافر

90.9 20 الكائنات الحيةمحك مؤشرات  مجموع درجات توافر
% 

عوقػػػػػػػػػػػػػػػ  
الكائنػػػػػات 
ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 بالبيئ 

األنظم  
 البيئي 
 

يصػػػػػػػػؼ تػػػػػػػػدفؽ الطاقػػػػػػػػ  والمغػػػػػػػػذيات خػػػػػػػػوؿ  .1
 الشبكات الغذائي  في النظاـ البيئي.

0  

 2 . ر أىمي  الكائنات ال ي  الدقيق يف .2
يعطػػػي أمثمػػػ  لػػػبعض الكائنػػػات ال يػػػ  الدقيقػػػ   .3

 الضارة.
2 

الكائنػػػػػػػات ال يػػػػػػػ    ػػػػػػػب يصػػػػػػػنؼ تجمعػػػػػػػات  .4
 الوظائؼ التي تؤدييا في النظاـ البيئي.

1 

 0 التغيرات البيئي . ُيف ر  دوث .5
 %50 5 معيار األنظمة البيئيةمؤشرات  مجموع درجات توافر

 
 التنوع

والتكيػػػػػػػػػػػؼ 
والنتخػػاب 

  0 يف ر مفيـو التنوع ال يوي. .1
عمى التنوع يذكر الطرؽ التي يتـ فييا ال فاظ  .2

 ال يوي.
0 

 0ي تنتج ت ثير التنوع ال يوي فػي النظػاـ البيئػي  .3



 
 

135

 الموارد الموجودة.عمى  الطبيعي
يبػػيف أىميػػػ  التنػػػوع ال يػػػوي فػػػي ال فػػػاظ عمػػػى  .4

 النظاـ الطبيعي.
0 

 0 ي دد ت ثير البشر عمى التنوع ال يوي. .5

مؤشـــرات معيـــار التنـــوع والتكيـــف  مجمـــوع درجـــات تـــوافر
 واالنتخاب الطبيعي

0 0% 

 %25 5 محك عالقة الكائنات الحية بالبيئةمؤشرات  مجموع درجات توافر
بكتاب العموم المتضمنة موضوعات األحيا  مؤشرات  درجات توافرمجموع 

 لمصف السادس
25 59.52

% 

 ما يمي: يتضح من الجدول السابق

 الواجػػػػب تضػػػػمنيا فػػػػي كتػػػػاب العمػػػػـو لمصػػػػؼ ال ػػػػادس ىػػػػي معيػػػػار أف معػػػػايير عمػػػػـ األ يػػػػاء -
والعمميات ال يوي ، ومعيار ص   اإلن اف، ومعيػار األنظمػ  البيئيػ ، ومعيػار التنػوع الخواص 

 والتكيؼ والنتخاب الطبيعي.

%(  ويرجػػػع ذلػػػؾ لكػػػوف 100والعمميػػػات ال يويػػػ  بن ػػػب  ممتػػػازة وىػػػي تػػػوفر معيػػػار الخػػػواص  -
ة ج ـ اإلن اف" قد اىتمت بتركيب أجيػزة ج ػـ اإلن ػاف وذلػؾ مػف خػوؿ الو دة األولى "أجيز 

الػدروس التاليػػ :  الجيػػاز الييكمػي( و الجيػػاز العضػػمي( كمػػا اىتمػت الو ػػدة الثانيػػ  "العمميػػات 
ال يويػػػػ  فػػػػي النباتػػػػات" بعمميتػػػػي البنػػػػاء الضػػػػوئي والتػػػػنفس مػػػػف خػػػػوؿ درس  عمميػػػػ  البنػػػػاء 

نبػػػػات( عمػػػى الترتيػػػػب كمػػػػا تناولػػػت الو ػػػػدة ال اد ػػػػ  درس  عمميػػػػ  التػػػنفس فػػػػي الالضػػػوئي( و 
 "الكائنات ال ي  الدقيق " مفيوـ الكائنات ال ي  الدقيق  وتصنيفيا إلى مجموعات.

%( ويرجع ذلؾ إلى لرتباط الػدروس 80ة وىي  جيدتوفر معيار ص   اإلن اف أيضًا بن ب   -
، كمػا ص ي   ميم  لم فاظ عمى ص   أجيزة الج ـ التي تناولت أجيزة ج ـ اإلن اف بقواعد

ال اد ػػػ  م ػػػببات وطػػػرؽ و ػػػدة ال تنػػػاوؿ درس  أثػػػر الكائنػػػات ال يػػػ  الدقيقػػػ  فػػػي ال يػػػاة( فػػػي
ولػػـ يتضػػمف  العػػدو  والعػػوج لػػبعض األمػػراض الشػػائع  كػػاإلنفمونزا والتيفوئيػػد والقػػدـ الرياضػػي

عػز  ذلػؾ لتخصػيص مػادة   البمػوغ ويُ الكتاب التغيرات التي تطرأ عمى ج ـ اإلن اف في مر مػ
  ابع.تدرس لطمب  ال بص   اإلن افدرا ي  

 ت الو ػدة ال اد ػ  ضػمنث ت%(  يػ50بن ب  ضعيف  جدًا وىػي   األنظم  البيئي معيار فر تو  -
تجمعػات الكائنػػات ال يػػ  وت ثيرىػػا فػي النظػػاـ البيئػػي وذلػػؾ فػي درس  الكائنػػات ال يػػ  الدقيقػػ ( 
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الكائنات ال ي  الدقيق  في ال ياة( فوائد وأضرار الكائنات ال ي  الدقيقػ  كما تضمف درس  أثر 
 عمى البيئ  ولـ يتضمف الكتاب وصفًا لتدفؽ الطاق  والمغذيات عبر الشبكات الغذائي .

لػػػـ  %(  يػػث0تػػوفر معيػػػار التنػػوع والتكيػػػؼ والنتخػػاب الطبيعػػػي بن ػػب  ضػػػعيف  جػػدًا وىػػػي   -
الصؼ ال ادس في  يف توفرت جميع مؤشراتو في كتاب  يتوفر أي مف مؤشرات ىذا المعيار

فػػي كتػػاب الصػػؼ الخػػامس وىػػو مػػا زاد بػػو كتػػاب الصػػؼ الخػػامس عػػف المعػػايير  بدرجػػ  كبيػػرة
 العالمي .

المعايير العالمي  الواجب توافرىا في موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  بكتاب العمـو لمصػؼ  -
المطمػوب  مػف م ػتو  الجػودة ، وىي أقػؿ%(59.52وىي   قد توافرت بن ب  ضعيف  ادسال 
موضػوعات عمػـ األ يػاء المتضػمن  بكتػاب العمػـو %(، وىذا يعني تدني م ػتو  الجػودة ل70 

  ادس.لمصؼ ال
سابعا : مدل توفر المعايير العالميـة لموضـوعات عمـم األحيـا  فـي كتـاب العمـوم لمصـف السـابع 

 األساسي

 لموضوعات عمـ األ ياء في كتػاب العمػـو لمصػؼ ال ػابع،لت ديد مد  توفر المعايير العالمي     
والن ػػب المئويػػ  لممؤشػػػرات العالميػػ  والمعػػايير والم كػػػات  قامػػت البا ثػػ  ب  ػػاب درجػػػات التػػوافر

 يوضح ذلؾ.التالي المتضمن  في كتاب العمـو لمصؼ ال ابع، والجدوؿ 
 (11-5جدول رقم )

 العالمية لعمم األحيا  في كتاب العموم لمصف السابع مدل توافر المؤشرات والمعايير والمحكات

درجة  المؤشرات المعيار المحك الصف
 التوافر

النسبة 
 المئوية

ابع
لس
ا

 

الكائنػػات 
 ال ي 

 الخواص
والعمميػػػات 

 ال يوي 

  2 يربط تراكيب العيف بوظائفيا. .1
 2 يربط تراكيب األذف بوظائفيا. .2
 يف ػػػػػػر أىميػػػػػػ  الجيػػػػػػاز العصػػػػػػبي فػػػػػػي تو ػػػػػػط .3

 التواصؿ بيف أجيزة الج ـ والتفاعؿ مع البيئ .
2 

يف ػػػػػػر دور جيػػػػػػاز الغػػػػػػدد الصػػػػػػماء والجيػػػػػػاز  .4
 العصبي في تنظيـ الظروؼ في الج ـ.

2 

 2 يعدد الغدد الصماء واليرمونات التي تفرزىا. .5

 0يشػػػػػرح األ ػػػػػاس الجزيئػػػػػي والخمػػػػػوي لنقبػػػػػاض  .6
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 العضم .
كا ػػػػػػػػػػتجاب  يف ػػػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػػػموكيات البيولوجيػػػػػػػػػػ   .7

 لمظروؼ الخارجي .
2 

لػػػى خويػػػا  .8 يوضػػػح آليػػػ  انتقػػػاؿ الغػػػازات مػػػف وا 
 الج ـ.

2 

يشػػػػػػرح تركيػػػػػػب ووظيفػػػػػػ  القمػػػػػػب وأوعيػػػػػػ  الػػػػػػدـ  .9
 المرتبط  بو.

0 

مجموع درجات تـوافر مؤشـرات معيـار الخـواص والعمميـات 
 الحيوية

14 77.77
% 

 
ص   
 اإلن اف
 

  0 الشائع .يشرح بعض المشكوت األيضي  
يوضػػػػح كيفيػػػػ  ال فػػػػاظ عمػػػػى  ػػػػوم  الجيػػػػاز 

 العصبي.
2 

ي ػػتنتج القواعػػد الصػػ ي  لم فػػاظ عمػػى  ػػوم  
 الم تقبوت ال  ي .

2 
 

66.66 4 مجموع درجات توافر مؤشرات معيار صحة اإلنسان
% 

 دورات
ال ياة 
 والتكاثر
 والوراث 

  2 يميز بيف التكاثر الجن ي والو جن ي. .1

 2 يوضح آلي  التكاثر في النباتات الزىري . .2
 0 يشرح التكاثر عند اإلن اف. .3

ــــاة  ــــار دورات الحي ــــوافر مؤشــــرات معي مجمــــوع درجــــات ت
 والتكاثر والوراثة

4 66.66
% 

73.33 22 مجموع درجات توافر مؤشرات محك الكائنات الحية
% 

عوق  
الكائنات 
ال ي  
 بالبيئ 

األنظم  
 البيئي 
 

  0 يصؼ تدفؽ الطاق  في النظاـ البيئي. .1
 0 ينشئ شبكات نذائي  خوؿ نظاـ بيئي معيف. .2
يف ػػػر تػػػرابط أفػػػراد الكائنػػػات ال يػػػ  فػػػي النظػػػاـ  .3

 البيئي في فترة ت ثيرات المناف  .
0 
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ي ػػػػػػػدد العوامػػػػػػػؿ المػػػػػػػؤثرة عمػػػػػػػى التػػػػػػػوازف بػػػػػػػيف  .4
 العناصر المختمف  لمنظاـ البيئي.

0 

تػػػػ ثيرات اإلن ػػػػاف والتطػػػػور التكنولػػػػوجي ي ػػػػدد  .5
 عمى البيئ .

0 

ي ػػتنتج  مػػوؿ وطػػرؽ لتجنػػب تػػ ثيرات اإلن ػػاف  .6
 ال مبي  عمى البيئ .

0 

 %0 0 مجموع درجات توافر مؤشرات معيار األنظمة البيئية

التنوع 
والتكيؼ 
والنتخاب 
 الطبيعي

  0 يميز بيف التنوع البيئي والتنوع الموروث. .1
ي تنتج أثر الختوؼ الجينػي والعوامػؿ البيئيػ   .2

 عمى تطور الكائنات ال ي .
0 

يف ػػػػػر انقػػػػػراض  يػػػػػاة النبػػػػػات وال يػػػػػواف عمػػػػػى  .3
 ال مـ الجيولوجي.

0 

ي ػػػػػتنتج أىميػػػػػ  األ ػػػػػافير فػػػػػي ت ديػػػػػد أعمػػػػػار  .4
 الكائنات ال ي  عمى األرض.

0 

  
 الكائنات الحية عالقة محكمؤشرات  مجموع درجات توافر

 بالبيئة
0 0% 

بكتاب العموم المتضمنة موضوعات األحيا  مؤشرات  درجات توافرمجموع 
 لمصف السابع

22 44% 

 ما يمي: السابق من الجدول يتضح

ص أف معايير عمـ األ ياء الواجب تضمنيا في كتاب العمـو لمصؼ ال ػابع ىػي معيػار الخػوا -
والوراثػػ ، ومعيػػار صػػ   اإلن ػػاف، ومعيػػار والعمميػػات ال يويػػ ، ومعيػػار دورات ال يػػاة والتكػػاثر 

 األنظم  البيئي .

لتنػػاوؿ %(  ويرجػػع ذلػػؾ 77.77ة وىػػي جيػػدوالعمميػػات ال يويػػ  بن ػػب  تػػوفر معيػػار الخػػواص  -
خصػػائص "بعنػػواف  التػػي ىػي الو ػدة األولػػىالكتػاب لخصػػائص الكائنػػات ال يػ  ال ػػبع  خػػوؿ 

رتػػػبط عنػػػواف كػػػؿ درس بخاصػػػي  الكائنػػػات ال يػػػ "  يػػػث تضػػػمنت الو ػػػدة  ػػػبع  دروس وقػػػد ا
 والدروس عمى الترتيب ىي:  التغذي ، األيض، النمو، ال رك ، اإلخراج، ال تجاب ، التكاثر(.
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%( ويرجػع ذلػؾ إلػى لرتبػاط 66.66توفر معيار ص   اإلن ػاف أيضػًا بن ػب  ضػعيف  وىػي   -
الج ػـ،  الدروس التي تناولت أجيػزة ج ػـ اإلن ػاف بقواعػد صػ ي   ػميم  لم فػاظ عمػى صػ  

 في  يف لـ التطرؽ ألي مف مشكوت األيض الشائع .

%(  ويرجػػػع ذلػػػؾ 66.66تػػوفر معيػػػار دورات ال يػػػاة والتكػػاثر والوراثػػػ  بن ػػػب  ضػػعيف  وىػػػي   -
لتوفر المؤشرات المتعمق  بالمقارن  بيف التكاثر الجن ي والوجن ي، وآلي  التكاثر فػي النباتػات 

"التكػػاثر فػػي النباتػػات" خػػوؿ درس  التكػػاثر الجن ػػي فػػي الزىريػػ  فػػي الو ػػدة ال اد ػػ  بعنػػواف 
 النباتات( ودرس  التكاثر الوجن ي( في  يف لـ يتـ التطرؽ  لي  التكاثر عند اإلن اف.

لػـ يتضػمف الكتػاب أي مػف  %(  يػث0توفر معيار األنظم  البيئي  بن ب  ضعيف  جدًا وىػي   -
 مؤشرات ىذا المعيار في كتاب الصؼ ال ابع.

%(  يػث 0معيار التنوع ال يوي والتكيؼ والنتخاب الطبيعي بن ب  ضعيف  جدًا وىػي  توفر  -
 لـ يتضمف الكتاب أي مف مؤشرات ىذا المعيار في كتاب الصؼ ال ابع.

المعايير العالمي  الواجب توافرىا في موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  بكتاب العمـو لمصػؼ  -
%(، وىػي أقػؿ مػف م ػتو  الجػودة المطمػوب 44ىػي  و جػدًا قد تػوافرت بن ػب  ضػعيف   ابعال 
%(، وىذا يعني تدني م ػتو  الجػودة لموضػوعات عمػـ األ يػاء المتضػمن  بكتػاب العمػـو 70 

 .ابعلمصؼ ال 
ثامنـا : مـدل تــوفر المعـايير العالميــة لموضـوعات عمــم األحيـا  فــي كتـاب العمــوم لمصـف الثــامن 

 األساسي

 العالمي  لموضوعات عمـ األ ياء فػي كتػاب العمػـو لمصػؼ الثػامف،لت ديد مد  توفر المعايير    
والن ػػب المئويػػ  لممؤشػػػرات العالميػػ  والمعػػايير والم كػػػات  قامػػت البا ثػػ  ب  ػػاب درجػػػات التػػوافر

 يوضح ذلؾ. التاليالمتضمن  في كتاب العمـو لمصؼ الثامف، والجدوؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

142

 (12-5جدول رقم )
 مدل توافر المؤشرات والمعايير والمحكات العالمية لعمم األحيا  في كتاب العموم لمصف الثامن

درجة  المؤشرات المعيار المحك الصف
 التوافر

النسبة 
 المئوية

من
الثا

 

الكائنات 
 ال ي 

 الخويا
 

  2 ي تنبط  أف الخمي  و دة بناء الكائف ال ي. .1
بالخميػػػػ  يتتبػػػػع تركيػػػػب الكػػػػائف ال ػػػػي بػػػػدًءا  .2

 وانتياًء بج ـ الكائف ال ي.
1 

 2 يشرح التركيب األ ا ي لمخمي . .3
 2 يقارف بيف الخويا النباتي  وال يواني  . .4
 2 ُيمخص الوظائؼ ال يوي  لمخويا ال ي . .5
 2 يف ر أىمي  األنمف  الم يط  بالنواة. .6
يوضػػػػػػػػػح دور الريبو ػػػػػػػػػومات فػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػويف  .7

 البروتينات.
2 

يبػػػػػػيف دور الشػػػػػػبك  اإلندوبوزميػػػػػػ  وجيػػػػػػاز  .8
 جولجي في إفراز البروتينات.

2 

 2 يوضح دور الميتوكندريا في إنتاج الطاق . .9
 %94.44 17 مؤشرات معيار الخاليا مجموع درجات توافر

ص   
 اإلن اف
  1 يعدد م ببات األمراض الشائع . .1
 0 ي دد طرؽ الوقاي  مف األمراض.  .2

 %25 1 معيار صحة اإلنسانمؤشرات  مجموع درجات توافر
 %81.81 18 محك الكائنات الحيةمؤشرات  مجموع درجات توافر

عوق  
الكائنات 
 ال ي 
 بالبيئ 

 
األنظم  
 البيئي 
 

ينشػػئ ويف ػػر تمثػػيوت كميػػ  عػػف عوقػػات  .1
 التغذي .

0  

يتنب  بت ثيرات التغير في النظاـ البيئي عمػى  .2
 الموجودة والتزاف بيف األفراد.الموارد 

0 

 %0 0 مؤشرات معيار األنظمة البيئية مجموع درجات توافر
 التنوع
 والتكيؼ
يػػػػذكر أمثمػػػػ  متنوعػػػػ  لكائنػػػػات  يػػػػ  تنتمػػػػي  .1

 لنفس المجموع .
2  
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 والنتخاب
 الطبيعي
يف ر التراكيب الداخمي  التي ت اعد الطيور  .2

 عمى الطيراف.
2 

الخصػػػػػائص العامػػػػػ  التػػػػػي ت ػػػػػاعد ي ػػػػػتنتج  .3
 األ ماؾ عمى ال با  .

2 

يبػػيف أثػػر  ػػدوث تغيػػرات بيئيػػ  عمػػى  ػػموؾ  .4
 الكائنات ال ي .

0 

يف ػر تراكيػب داخميػػ  لمكائنػات ال ػي   نػػوع  .5
 الجذر، نوع األوراؽ،  مؾ الفراء(.

0  

يف ػػػػر بعػػػػض  ػػػػموكيات الكائنػػػػات ال يػػػػ     .6
 البيات الشتوي، اليجرة (.

0  

مؤشــرات معيــار التنــوع والتكيــف  مجمــوع درجــات تــوافر
 واالنتخاب الطبيعي

6 50% 

 %37.5 6 محك عالقة الكائنات الحية بالبيئةمؤشرات  مجموع درجات توافر
بكتاب العموم المتضمنة موضوعات األحيا  مؤشرات  درجات توافرمجموع 

 لمصف الثامن
24 63.16% 

 ما يمي: يتضح من الجدول السابق

أف معايير عمـ األ ياء الواجب تضمنيا فػي كتػاب العمػـو لمصػؼ الثػامف ىػي معيػار الخويػا،  -
 ، ومعيار التنوع والتكيؼ والنتخاب الطبيعي.ومعيار ص   اإلن اف، ومعيار األنظم  البيئي 

ولى بعنواف إلى أف الو دة األ  ويرجع ذلؾ %(94.44ة وىي ممتاز بن ب   توفر معيار الخويا -
" وتتضمف الدروس التالي :  المجيػر والخميػ ( و الخميػ  وأجزاؤىػا( و انق ػاـ الخميػ ( قػد "الخمي 

 تـ التركيز فييا عمى نظري  الخمي ، ومرا ؿ اكتشاؼ الخمي  وأجزائيا.

  وذلػػؾ ألف موضػػوعات %(25وىػػي   جػػداً  تػػوفر معيػػار صػػ   اإلن ػػاف أيضػػًا بن ػػب  ضػػعيف  -
و ػػدتيف ىمػػا و ػػدة "الخميػػ " وو ػػدة "تنػػوع الكائنػػات صػػرت فػػي عمػػـ األ يػػاء لمصػػؼ الثػػامف  ُ 

قضػػايا الب ػػث التػػي وردت ولػػـ تتطػػرؽ أي منيمػػا لصػػ   اإلن ػػاف با ػػتثناء  ال يػػ  وتصػػنيفيا"،
التػػػي  فػػػي درس  الكائنػػػات ال يػػػ  الدقيقػػػ ( والتػػػي تتعمػػػؽ بكتابػػػ  تقػػػارير  ػػػوؿ بعػػػض األمػػػراض

 ت ببيا الفيرو ات لةن اف، وأىمي  الط الب لةن اف.
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%(  يػث لػـ يتضػمف الكتػاب أي مػف 0وفر معيار األنظم  البيئي  بن ب  ضعيف  جدًا وىػي  ت -
 .في كتاب الصؼ الثامفمؤشرات ىذا المعيار 

 %(  يػػػث50بن ػػػب  ضػػػعيف  جػػػدًا وىػػػي   تػػػوفر معيػػػار التنػػػوع والتكيػػػؼ والنتخػػػاب الطبيعػػػي -
تضمنت الو دة الثاني  "تنوع الكائنات ال يػ  وتصػنيفيا" بعػض مؤشػرات ىػذا المعيػار وخاصػ  

 ما يتعمؽ بالتكيفات لد  الطيور واأل ماؾ.

المعايير العالمي  الواجب توافرىا في موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  بكتاب العمـو لمصػؼ  -
مػػف م ػػتو  الجػػودة المطمػػوب  %(، وىػػي أقػػؿ63.16  وىػػي  مقبولػػقػػد تػػوافرت بن ػػب   ثػػامفال
%(، وىذا يعني تدني م ػتو  الجػودة لموضػوعات عمػـ األ يػاء المتضػمن  بكتػاب العمػـو 70 

 .ثامفلمصؼ ال

وقد زادت موضوعات عمـ األ ياء لمصؼ الثامف عف المعايير الواجب توافرىا عالميػًا بمعيػار  -
عمػػى تصػػنيؼ الكائنػػات ال يػػ  فػػي  لتصػػنيؼ  يػػث تػػـ التركيػػزالخػػواص والعمميػػات ال يويػػ  وا

والتػػػي تتضػػػمف الػػػدروس التاليػػػ :  تصػػػنيؼ تنػػػوع الكائنػػػات ال يػػػ  وتصػػػنيفيا"  الو ػػػدة الثانيػػػ  "
اتيػػػػػ (،  مممكػػػػ  التػػػػػوالي الكائنػػػػات ال يػػػػػ (،  الكائنػػػػات ال يػػػػػ  الدقيقػػػػ (، و مممكػػػػػ  التػػػػوالي النب

 .ال يواني 
األحيـا  فـي كتـاب العمـوم لمصـف التاسـع تاسعا : مدل توفر المعايير العالميـة لموضـوعات عمـم 

 األساسي

 لت ديد مد  توفر المعايير العالمي  لموضوعات عمـ األ ياء في كتػاب العمػـو لمصػؼ التا ػع،   
والن ػػب المئويػػ  لممؤشػػػرات العالميػػ  والمعػػايير والم كػػػات  قامػػت البا ثػػ  ب  ػػاب درجػػػات التػػوافر

 .التالي يوضح ذلؾوؿ المتضمن  في كتاب العمـو لمصؼ التا ع، والجد
 (13-5جدول رقم )

 مدل توافر المؤشرات والمعايير والمحكات العالمية لعمم األحيا  في كتاب العموم لمصف التاسع

درجة  المؤشرات المعيار المحك الصف
 التوافر

النسبة 
 المئوية

سع
التا

 

الكائنات 
 ال ي 

 الخواص
 و

العمميات 
 ال يوي 

لمجيػػػػاز  يشػػػػرح التركيػػػػب والعمػػػػؿ األ ا ػػػػي .1
 اليضمي لد  اإلن اف.

2  

 2 ي دد مواقع إفراز إنزيمات اليضـ. .2
لػػى خويػػا  .3  2يشػرح  آليػػ  انتقػػاؿ الغػػازات مػػف وا 
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 الج ـ. 
يبػػػػيف تركيػػػػب ووظيفػػػػ  القمػػػػب وأوعيػػػػ  الػػػػدـ  .4

 المرتبط  بو.
2 

يف ػػػر دور خويػػػا الػػػدـ البيضػػػاء فػػػي جيػػػاز  .5
 المناع .

2 

 0 إزال  الفضوت.يبيف دور الكمي  في  .6
يبػػػػيف دور الكبػػػػد فػػػػي إزالػػػػ  ال ػػػػمـو واتػػػػزاف  .7

 ال كر. 
1 

يشػػػػػػػػػػػرح البنػػػػػػػػػػػاء الضػػػػػػػػػػػوئي مػػػػػػػػػػػف نا يػػػػػػػػػػػ   .8
 بيوكيميائي .

0 

يوضح دور الماء فػي توزيػع المػواد الغذائيػ   .9
 في النباتات. 

1 

 معيـــــار الخـــــواصمؤشـــــرات  مجمـــــوع درجـــــات تـــــوافر
 والعمميات الحيوية

12 66.66% 

دورات 
ال ياة 
والتكاثر 
 والوراث 
 
 

يميػػػػز بػػػػيف الصػػػػفات الموروثػػػػ  و الصػػػػفات  .1
 المكت ب .

 
0 

 

يشػرح كيفيػ   وراثػػ  الصػفات البيولوجيػ  فػػي  .2
 الكائنات.

0 

ُيطبػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػوانيف منػػػػػػػػػدؿ  العػػػػػػػػػزؿ والتنػػػػػػػػػوع  .3
 الم تقؿ(.

0 

يوضػػػػػػػح آليػػػػػػػ   ػػػػػػػدوث النق ػػػػػػػاـ الميػػػػػػػوزي  .4
 واإلخصاب  تكويف الزيجوت(.

0 

 DNA. 0يبيف المقصود بمفيـو  .5
يبػػيف دور الكرومو ػػومات فػػي ت ديػػد جػػنس  .6

 الفرد.
0 

معيار دورات الحياة مؤشرات  مجموع درجات توافر
 والتكاثر والوراثة

0 0% 

 الخويا
 

يقػػػػارف بػػػػيف الخويػػػػا بدائيػػػػ  النػػػػواة و قيقيػػػػ   .1
 النواة والفيرو ات في التركيب العاـ.

0  
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العمميػػػات ال يويػػػ  لمكػػػائف ال ػػػي يػػػربط بػػػيف  .2
 والتفاعوت الكيميائي  الخموي .

2 

يبػيف أ ػػاس الجزيئػػات الضػػخم   ال ػػكريات  .3
 البروتينات(. –

0 

 %33.33 2 مؤشرات معيار الخاليا مجموع درجات توافر

ص   
 اإلن اف

يعػػػػػػػدد بعػػػػػػػض الميكانيكيػػػػػػػات التػػػػػػػي تمكػػػػػػػف  .1
 الكائنات ال ي  مف مكاف   األمراض.

2  

ي ػػتنتج العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى  ػػدة أعػػراض  .2
 المرض.

1 

يف ػػػػػػػر أىميػػػػػػػ  المقػػػػػػػاح فػػػػػػػي ال مايػػػػػػػ  مػػػػػػػف  .3
 األمراض المعدي .

0 

يف ر أىمي  المضادات ال يوي  في مقاومػ   .4
 العدو .

0 

 %37.5 3 معيار صحة اإلنسانمؤشرات  مجموع درجات توافر
 %38.64 17 الحيةمحك الكائنات مؤشرات  مجموع درجات توافر

عوق  
الكائنات 
ال ي  
 بالبيئ 

األنظم  
 البيئي 

  0 يعدد أ باب  دوث التغيرات البيئي . .1
يعػػدد العوامػػػؿ المػػؤثرة عمػػػى  جػػـ تجمعػػػات  .2

 الكائنات ال ي  في النظاـ البيئي.
0 

يشػػػػػػػػرح دوراف العناصػػػػػػػػر والمركبػػػػػػػػات بػػػػػػػػيف  .3
 الموارد نير ال ي  والمواد العضوي .

0 

 %0 0 معيار األنظمة البيئيةات مؤشرات مجموع درج

 التنوع
 والتكيؼ

والنتخاب 
 الطبيعي

  0 يعدد  العوامؿ المؤثرة عمى التنوع ال يوي. .1
يف ػػػػػر دور النتخػػػػػاب الطبيعػػػػػي فػػػػػي بقػػػػػاء  .2

 ات المختمف  مف الكائنات ال ي .وعمجمال
0 

يف ػػػػر ارتبػػػػاط النتخػػػػػاب الطبيعػػػػي بػػػػػالنمط  .3
 أكثر مف النمط الجيني.الظاىري 

0 

ت مؤشرات معيار التنوع والتكيف مجموع درجا
 واالنتخاب الطبيعي

0 0% 
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 %0 0 محك عالقة الكائنات الحية بالبيئةات مؤشرات مجموع درج
بكتاب العموم  المتضمنة موضوعات األحيا ات مؤشرات درج مجموع

 لمصف التاسع
17 30.36% 

 ما يمي: يتضح من الجدول السابق

 الخػواص ىػي معيػار لمصؼ التا ػعأف معايير عمـ األ ياء الواجب تضمنيا في كتاب العمـو  -
ومعيػػار والعمميػػات ال يويػػ ، ومعيػػار صػػ   اإلن ػػاف، ومعيػػار دورات ال يػػاة والتكػػاثر والوراثػػ ، 

 ومعيار األنظم  البيئي ، ومعيار التنوع والتكيؼ والنتخاب الطبيعي.الخويا، 

إلػى أف ويرجػع ذلػؾ  %(66.66  وىػي والعمميػات ال يويػ  بن ػب  مقبولػ ر الخػواصتوفر معيا -
الو دة الثاني  "أجيزة ج ـ اإلن اف" قد اىتمت ب جيزة ج ـ اإلن اف لج ـ اإلن اف مف خػوؿ 
الػػػػدروس التاليػػػػ :  الجيػػػػاز اليضػػػػمي( و جيػػػػاز الػػػػدوراف والميمػػػػؼ( و الجيػػػػاز التنف ػػػػي( كمػػػػا 

نبػػػات الزىػػري وتركيبػػو" أنػػواع األن ػػػج  النباتيػػ  وتركيبيػػا ووظائفيػػػا تناولػػت الو ػػدة ال ػػابع  "ال
كمػػا تضػػمنت التركيػػب الػػداخمي والوظػػائؼ الرئي ػػي   وذلػػؾ مػػف خػػوؿ درس  األن ػػج  النباتيػػ (

وؿ درس  أجػػزاء النبػػات والثانويػػ  لمجػػذر وال ػػاؽ والورقػػ  وكػػذلؾ الخاصػػي  اإل ػػموزي  مػػف خػػ
درس  اليرمونات النباتي ( فقد تطرؽ بعمؽ لخاصي   يوي  لمنبات ككائف  الزىري(، وقد تطرؽ

ليرمونػػات النباتيػػ  ووظائفيػػا كمػػا مػػف خػػوؿ التركيػػز عمػػى أنػػواع اوذلػػؾ  ػػي وىػػي ال ػػتجاب  
 ظاىرة النت اء الضوئي. تناوؿ الكتاب

  يػػث لػػـ تتػػوفر أي مػػف مؤشػػرات %(33.33وىػػي   ضػػعيف  جػػداً  تػػوفر معيػػار الخويػػا بن ػػب  -
ىػػذا المعيػػار با ػػتثناء الػػربط بػػيف عمميػػ  التػػنفس كعمميػػ   يويػػ  والتفػػاعوت الكيميائيػػ  الخمويػػ  

 في درس  الجياز التنف ي(.وذلؾ 

%( ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف درس 37.5تػػوفر معيػػار صػػ   اإلن ػػاف بن ػػب  ضػػعيف  جػػدًا وىػػي   -
مكاف ػػػػ    جيػػػػاز الػػػػدوراف والميمػػػػؼ( تضػػػػمف بعػػػػض الميكانيكيػػػػات التػػػػي تمكػػػػف اإلن ػػػػاف مػػػػف

خويػػػا الػػدـ البيضػػػاء والغػػػدة الزعتريػػ ، فػػػي  ػػيف لػػػـ تتػػػوفر المؤشػػرات التػػػي تتعمػػػؽ األمػػراض ك
 ب ىمي  المقاح في ال ماي  مف األمراض أو أىمي  المضادات ال يوي  في مقاوم  المرض.

معيػار ي ، و عيار األنظم  البيئمأما بقي  المعايير وىي معيار دورات ال ياة والتكاثر والوراث ، و  -
 يث لـ تتػوفر  %(0وىي  ضعيف  جدًا بن ب  فقد توفرت التنوع والتكيؼ والنتخاب الطبيعي 

 أي مف مؤشراتيا في كتاب العمـو لمصؼ التا ع.
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المعايير العالمي  الواجب توافرىا في موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  بكتاب العمـو لمصػؼ  -
مػػف م ػػتو  الجػػودة المطمػػوب  وىػػي أقػػؿ%(، 30.36قػػد تػػوافرت بن ػػب  جيػػدة وىػػي   التا ػػع

يعنػػي تػػدني م ػػتو  جػػودة موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  بكتػػاب العمػػـو %(، وىػػذا 70 
 لمصؼ التا ع.

 إجمالي نتائج الدراسة لصفوف مرحمة التعميم األساسي:

تـ ت ديد م تو  جودة كتب العموـ لمر م  التعمػيـ األ ا ػي مػف خػوؿ   ػاب مػد  تػوفر كػؿ    
مف المعايير والمؤشرات العالمي  لموضوعات عمـ األ يػاء المتضػمن  بكتػب العمػـو لمر مػ  التعمػيـ 

والرمػػز   ـ ( ، عػػايير نيػػر الخاصػػ  بالصػػؼ الدرا ػػيلمم(          وتػػـ وضػػع اإلشػػارةاأل ا ػػي، 
 :(15-5(،  14-5وتـ إجماؿ النتائج بالجدوليف  ، المعيار أو الم ؾ أو الصؼ مؤشراتلعدد 
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 (14-5جدول رقم )
 مدل توافر المحكات والمعايير العالمية في كتب العموم لمرحمة التعميم األساسي

 

 الصؼ

 م ؾ الكائنات ال ي 

 ـ %

 بالبيئ م ؾ عوق  الكائنات ال ي  

 ـ %
معيػػػػػػػػػػػػار الخػػػػػػػػػػػػواص 

 والعمميات ال يوي 
 معيار

 ص   اإلن اف

 معيار 
دورات ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 

 والتكاثر والوراث 

 معيار 
 الخويا

معيػػػػػػػػػػػار األنظمػػػػػػػػػػػ  
 البيئي 

معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػار التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 
والتكيػػػػؼ والنتخػػػػاب 

 الطبيعي
 ـ % ـ % ـ % ـ % ـ % ـ %

 4 %75  4 %75 9 %77.77   2 %100 7 %71.43 األوؿ
     10 %80  4 %87.5 2 %75 4 %75 الثاني
 4 %62.5  4 %62.5 11 %77.27   3 %33.33 8 %93.75 الثالث
 12 %83.33 5 %80 7 %85.71 13 %76.92  4 %50 4 %75 5 %100 الرابع

     13 %69.23  3 %16.67 2 %100 8 %81.25 الخامس
 10 %25 5 %0 5 %50 11 %90.9   5 %80 6 %100 ال ادس
 10 %0 4 %0 6 %0 15 %73.33  3 %66.66 3 %66.66 9 %77.77 ال ابع
 8 %37.5 6 %50 2 %0 11 %81.81 9 %94.44  2 %25  الثامف
 6 %0 3 %0 3 %0 22 %38.64 3 %33.33 6 %0 4 %37.5 9 %66.66 التا ع

  %38.88 23 %30.43 31 %45.16 115 %70.43 12 %79.16 20 %40 27 %64.81 56 %82.14 المجموع
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 يتضح من الجدول السابق:

 عمميػػػػات ال يويػػػػ  ىػػػػو الصػػػػؼ الرابػػػػعأف أكثػػػػر الصػػػػفوؼ التػػػػي تضػػػػمنت معيػػػػار الخػػػػواص وال 
األ ا ي، في  يف  معيار الخويا ىو الصؼ الثامف األ ا ي، وأكثر الصفوؼ التي تضمنت

 الصػػػؼ الرابػػػع ن ػػػاف ىمػػػا الصػػػؼ األوؿ وأكثػػػر الصػػػفوؼ التػػػي تضػػػمنت معيػػػار صػػػ   اإل
ة والتكػػػاثر والوراثػػػ  ىػػػو الصػػػؼ األ ا ػػػي، وأكثػػػر الصػػػفوؼ التػػػي تناولػػػت معيػػػار دورات ال يػػػا

 األنظمػ  البيئيػ  ىػػو الصػؼ الرابػػع األ ا ػي، أمػػا أكثػر الصػفوؼ التػػي تضػمنت معيػػار الثػاني
ؼ الطبيعي ىو الص األ ا ي وأكثر الصفوؼ التي تضمنت معيار التنوع والتكيؼ والنتخاب

 األ ا ي. الرابع

  أكثػر المعػػايير تػػوفرًا فػػي كتػػب العمػػوـ لمر مػ  التعمػػيـ األ ا ػػي ىػػو معيػػار الخػػواص والعمميػػات
ال يويػػػػ ، وعمػػػػى الػػػػرنـ مػػػػف أف ىػػػػذا الترتيػػػػب يتماشػػػػى مػػػػع الن ػػػػب  المئويػػػػ  العامػػػػ  لمعػػػػايير 

التعمػيـ األ ا ػي جػدوؿ رقػـ فرىػا فػي كتػب العمػوـ لمر مػ  اموضوعات عمـ األ ياء الواجػب تو 
(،  يػػث كانػػت أكثػػر المؤشػػرات لمعيػػار الخػػواص والعمميػػات ال يويػػ ، إل أننػػا نجػػد أف 5-5 

فرىا مثػؿ نيػاب اىناؾ بعض الصفوؼ التي نابت عنيا بعض المعايير التي كاف لبد مف تو 
معيػػػار التنػػػوع والتكيػػػؼ والنتخػػػاب الطبيعػػػي فػػػي كػػػؿ مػػػف الصػػػؼ ال ػػػادس والصػػػؼ ال ػػػابع، 
ونيػػػاب معيػػػار األنظمػػػ  البيئيػػػ  فػػػي كػػػؿ مػػػف الصػػػؼ ال ػػػابع والصػػػؼ الثػػػامف كمػػػا نػػػاب فػػػي 
الصؼ التا ع ثوث  معايير ىي معيار دورات ال ياة والتكاثر والوراث  ومعيار األنظم  البيئيػ  
ومعيار التنوع والتكيؼ والنتخاب الطبيعػي، وىنػاؾ صػفوؼ تناولػت معػايير عالميػ  أخػر  لػـ 

وليػػا فػػي ىػذا الصػػؼ، فمػػثًو موضػػوعات عمػـ األ يػػاء الخاصػػ  بكتػػاب العمػػوـ يكػف ُيفتػػرض تنا
لمصؼ ال ادس والتي تتعمؽ بمعيار التنوع والتكيػؼ والنتخػاب الطبيعػي كػاف ُيفتػرض تناوليػا 

 في كتاب الصؼ الخامس بدًل مف كتاب الصؼ ال ادس.

  البيئػػ  فػػي كتػػب العمػػـو فرًا مػػف م ػػؾ عوقػػ  الكائنػػات ال يػػ  بام ػػؾ الكائنػػات ال يػػ  أكثػػر تػػو
لمر م  التعميـ األ ا ي  وىذا ُيعػز  لرتبػاط م ػؾ الكائنػات ال يػ  بموضػوعات عمػـ األ يػاء 
بشكؿ أ ا ي في  يف يتداخؿ م ؾ عوق  الكائنات ال ي  مع عمػـ األ يػاء وعمػـ البيئػ  فمػف 

وعات الطبيعػػي أف يػػتـ تعػػويض قمػػ  تػػوافر م ػػؾ عوقػػ  الكائنػػات ال يػػ  بالبيئػػ  ضػػمف موضػػ
األ ياء بتوافره ضمف موضوعات عمـ البيئ  التي مف المفترض أف يكوف ليا نصػيب منفصػؿ 

 عف موضوعات عمـ األ ياء في مناىج العمـو الفم طيني .
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 (15-5جدول رقم )
 عمم األحيا  في كتب العموم لمرحمة التعميم األساسي مؤشرات ومحكاتمدل توافر 

 يتضح أن: من الجدول السابق

 :م تويات الجودة لكتب العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي توزعت كالتالي 

 %(، وىذه الكتب ىي:70أوال : أعمى من مستول الجودة )

وىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع درا ػػػ  %(، 76.92كتػػػاب الصػػػؼ األوؿ  يػػػث تػػػوفرت المعػػػايير بن ػػػب    -
 .(2009 انصيو،

 .%(80كتاب الصؼ الثاني  يث توفرت المعايير بن ب    -

%(، وىػػذا يتفػػؽ مػػع درا ػػ  73.33الصػػؼ الثالػػث  يػػث تػػوفرت المعػػايير بن ػػب   كتػػاب  -
 .(2009 انصيو،

 الصؼ

م ػػػػػػػػػػؾ الكائنػػػػػػػػػػات 
 ال ي 

عوقػػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
الكائنػػػػػػػػػػػات ال يػػػػػػػػػػػ  

 درج  التوافر بالبيئ 
 ـ %

 ـ % ـ %
ضي 

فترا
ال

من  
ض
لمت
ا

 

 13 %76.92 20 26 4 %75 9 %77.77 األوؿ
 10 %80 16 20  10 %80 الثاني
 15 %73.33 22 30 4 %62.5 11 %77.27 الثالث
 25 %80 40 50 12 %83.33 13 %76.92 الرابع

 13 %69.23 18 26  13 %69.23 الخامس
 21 %59.52 25 42 10 %25 11 %90.9 ال ادس
 25 %44 22 50 10 %0 15 %73.33 ال ابع
 19 %63.16 24 38 8 %37.5 11 %81.81 الثامف
 28 %30.36 17 56 6 %0 22 %38.64 التا ع

 169 %60.35 204 338 54 %38.88 115 %70.43 المجموع
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%(، وىػػػػذا يتفػػػػؽ مػػػػع درا ػػػػ  80كتػػػػاب الصػػػػؼ الرابػػػػع  يػػػػث تػػػػوفرت المعػػػػايير بن ػػػػب    -
 (.2009( ودرا    انصيو،2012 مو ى،

 %(، وىذه الكتب ىي:70-60ثانيا : مستول مقبول من الجودة )

 .%(69.23توفرت المعايير بن ب    كتاب الصؼ الخامس  يث -

%(، وىػػذا يتفػػؽ مػػع درا ػػ  63.16كتػػاب الصػػؼ الثػػامف  يػػث تػػوفرت المعػػايير بن ػػب    -
 .(2009 العرجا،

 %(، وىذه الكتب ىي:60-50ثالثا : مستول ضعيف من الجودة )

 .%(59.52كتاب الصؼ ال ادس  يث توفرت المعايير بن ب    -

 %( من الجودة، وىذه الكتب ىي:50رابعا : مستول ضعيف جدا )أقل من 

 .%(44كتاب الصؼ ال ابع  يث توفرت المعايير بن ب    -

 .%(30.36كتاب الصؼ التا ع  يث توفرت المعايير بن ب    -

  في كتب 60.35  وىي  مقبولتوفرت بن ب  عمـ األ ياء لمر م  التعميـ األ ا ي معايير )%
 %(.70مما يدؿ عمى عدـ ت قؽ م تو  الجودة المطموب وىو   لعمـو ا
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 وتستطيع الباحثة تفسير النتائج التي تم الحصول عمييا بالتالي:

تنػػاوؿ مؤشػػرات بعػػض المعػػايير بشػػكؿ  ػػط ي فػػي منػػاىج العمػػـو الفم ػػطيني ، أي أف بعػػض  .1
تػوفر جػزء كبيػر  ـالمعايير كانت متوفرة في الكتب ولكف بن ب  ضػعيف  جػدًا  ويعػز  ذلػؾ لعػد

معيػػػار دورات ال يػػػاة والتكػػػاثر والوراثػػػ  لكػػػؿ مػػػف ومػػػف أمثمػػػ  ذلػػػؾ مػػػف مؤشػػػراتيا فػػػي الكتػػػب، 
الصػػػؼ الرابػػػع والصػػػؼ الخػػػامس، ومعيػػػار األنظمػػػ  البيئيػػػ  لمصػػػؼ ال ػػػادس، ومعيػػػار التنػػػوع 

ومعيار معيار الخويا والتكيؼ والنتخاب الطبيعي ومعيار ص   اإلن اف لمصؼ الثامف، و و 
   اإلن اف لمصؼ التا ع.ص 

بعػػض الكتػػػب كانػػػت تنقصػػػيا بعػػض المعػػػايير العالميػػػ  لعمػػػـ األ يػػاء ممػػػا يجػػػب توافرىػػػا، فقػػػد  .2
معيػػػار التنػػػوع والتكيػػػؼ  نابػػػت بعػػػض المعػػػايير تمامػػػًا فػػػي العديػػػد مػػػف الصػػػفوؼ، فمػػػثًو نػػػاب

معيػػػار األنظمػػػ   والنتخػػػاب الطبيعػػػي فػػػي كػػػؿ مػػػف الصػػػؼ ال ػػػادس والصػػػؼ ال ػػػابع، ونػػػاب
ي  في كؿ مف الصؼ ال ابع والصػؼ الثػامف كمػا نػاب فػي الصػؼ التا ػع ثوثػ  معػايير البيئ

ىػػػي معيػػػار دورات ال يػػػاة والتكػػػاثر والوراثػػػ  ومعيػػػار األنظمػػػ  البيئيػػػ  ومعيػػػار التنػػػوع والتكيػػػؼ 
 والنتخاب الطبيعي.

فمػػثًو  ،أي الت م ػػؿ المنطقػػي لمخبػػرات بمعيػػار ال ػتمراري  بالمنػػاىجعػدـ التػػزاـ منػػاىج العمػػـو  .3
نجد أف موضوعات عمـ األ ياء الخاص  بكتػاب العمػـو لمصػؼ ال ػادس والتػي تتعمػؽ بمعيػار 
التنوع والتكيؼ والنتخاب الطبيعي كاف ُيفترض تناوليا في الصػؼ الخػامس بػدًل مػف الصػؼ 

 ال ادس.

ؿ افتقػػار منػػاىج العمػػوـ لمعيػػار التكامػػؿ أي بنػػاء الفقػػرات بشػػكؿ متػػرابط عمػػى أف يكػػوف التكامػػ .4
ليس انطوقًا مف تشابو المواضيع والم تويات، بؿ انطوقًا مف كفايػات أ ا ػي  تشػكؿ م ػاور 

نجازىا بما يخدـ بنػاء شخصػي  متكاممػ  لػد  الطالػب  فالطالػب فػي لتنظيـ العممي   التعميمي  وا 
 المرا ػػؿ األولػػػى ل تعنيػػػو إذا كانػػت المفػػػاىيـ العمميػػػ  مرتبطػػ  بمجػػػاؿ الفيزيػػػاء أو الكيميػػػاء أو
األ يػػاء بقػػدر مػػا يعنيػػو معرفػػ  المفيػػـو واثػػره ككفايػػ  أ ا ػػي ، فبت قيػػؽ التكامػػؿ فػػ ف المنيػػاج 

  ي توي عمى مفاىيـ كيميائي  وبيولوجي  وفيزيائي  متكامم  في و دة وا دة.

عػػػدـ التػػػػزاـ منػػػػاىج العمػػػػـو بمعيػػػػار التػػػػوازف بمعنػػػػى تػػػػوفر جميػػػػع المعػػػػايير وشػػػػموؿ مؤشػػػػراتيا  .5
 ليا. ومنا ب  فقرات الم تو 
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 ممخص نتائج الدراسة:
والمعػايير القوميػ  لمتربيػ   ،(TIMSS)معايير معايير عمـ األ ياء لكؿ مف ل ت ديد قائم  .1

، ومعػػايير المجمػػس األعمػػى لمتعمػػيـ ومعػػايير كنػػدا، ومعػػايير كاليفورنيػػا( NSESالعمميػػ   
 .في قطر

م تو  جودة موضوعات عمـ األ ياء المتضمن  في كتب العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي  .2
المطمػػوب،  يػػث وصػػمت إلػػى فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػ  لػػـ تصػػؿ إلػػى م ػػتو  الجػػودة 

 %(.60.35وىي   ن ب  مقبول 
بعػػض  توصػػمت الدرا ػػ  إلػػى تركيػػز م تػػو  عمػػـ األ يػػاء لمر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي عمػػى .3

بدرج  كبيرة فػي  ػيف أىمػؿ ومعيار الخويا معيار الخواص والعمميات ال يوي  ك المعايير
لتنوع والتكيؼ والنتخاب الطبيعي ومعيار دورات ال ياة والتكاثر معيار ابعض المعايير ك

 والوراث .
ب العمػػـو أظيػػرت نتػػائج الدرا ػػ  أف ىنػػاؾ بعػػض القصػػور فػػي م تػػو  عمػػـ األ يػػاء بكتػػ .4

كتػاب الصػؼ الت م ػؿ المنطقػي لور جميػًا فػي ، وظيػر ىػذا القصػاأل ا يلمر م  التعميـ 
 األ ا ي.ال ادس الخامس األ ا ي و 

عػػدـ تػػوفر بعػػض المعػػايير العالميػػ  فػػي منػػاىج العمػػـو لمر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي الواجػػب  .5
لػـ يتػوفر معيػار التنػػوع   تضػمنيا فػي منػاىج العمػوـ كمػا  ػددتيا المعػايير العالميػ ،  يػث

ؼ والنتخػػاب الطبيعػػي فػػي كػػؿ مػػف الصػػؼ ال ػػادس والصػػؼ ال ػػابع، ولػػـ يتػػوفر والتكيػػ
معيػػػار األنظمػػػ  البيئيػػػ  فػػػي كػػػؿ مػػػف الصػػػؼ ال ػػػابع والصػػػؼ الثػػػامف كمػػػا لػػػـ يتػػػوفر فػػػي 
الصػػؼ التا ػػع ثوثػػ  معػػايير ىػػي معيػػار دورات ال يػػاة والتكػػاثر والوراثػػ  ومعيػػار األنظمػػ  

 الطبيعي البيئي  ومعيار التنوع والتكيؼ والنتخاب
عمػى أعمػى ن ػب  تػوفر لممعػايير،  يػث تػوفرت بن ػب  والرابػع  الثاني  صؿ كتاب الصؼ .6

 80.)% 
الخػػػواص تػػػوفرت المعػػػايير فػػػي كتػػػب العمػػػـو لمر مػػػ  التعمػػػيـ األ ا ػػػي بالترتيػػػب التػػػالي:   .7

والعمميػػػات ال يويػػػ ، الخويػػػا، صػػػ   اإلن ػػػاف، األنظمػػػ  البيئيػػػ ، دورات ال يػػػاة والتكػػػاثر 
ليػػػػػػػ  عمػػػػػػػى الترتيػػػػػػػب: ( وبالن ػػػػػػػب التاالتنػػػػػػػوع والتكيػػػػػػػؼ والنتخػػػػػػػاب الطبيعػػػػػػػي والوراثػػػػػػػ ،

 82.14 ،%79.16 ،%64.81 ،%45.16 ،%40 ،%30.43%.) 
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 الدراسة توصيات
 التوصيات التالية: في ضو  نتائج الدراسة، فإن الباحثة تقدم

عػداد المنػاىج الدرا ػي  المختمفػ العالمي  بالمعايير  الىتماـ .1 وتقويميػا مػف قبػؿ  عند بناء وا 
.المناىجالقائميف عمى تطوير   ، وتضمينيا في أ دث طبع  مف كتب العمـو

مػف قبػؿ القػائميف عمػى منػاىج العمػـو  والىتمػاـ بيػاالمعايير الغائب  في الصػفوؼ  النتباه .2
لتشػمؿ المعػايير العالميػ   مػوـ لصػفوؼ مر مػ  التعمػيـ األ ا ػيعند إعادة تطوير كتب الع

 .لعمـ األ ياء

 األخػػر  فػػروع العمػػوـالرأ ػػي وا ػػتمراري  الم تػػو  والتكامػػؿ مػػع مراعػػاة الت م ػػؿ المنطقػػي  .3
الصػؼ يـ األ ا ي بشكؿ عاـ، والصؼ الخػامس و عند تصميـ كتب العموـ لمر م  التعم

 بشكؿ خاص. ال ادس

ضرورة توافر جميع المعايير في كتب العمـو وبن ب متوازن  بمعنى تػوفر جميػع المعػايير  .4
 وشموؿ مؤشراتيا ومنا ب  فقرات الم تو  ليا.

عمػػى قائمػػػ  المعػػايير العالميػػ  الخاصػػػ  بموضػػوعات عمػػػـ  ضػػرورة اطػػوع معممػػػي العمػػوـ .5
عػػداد أدلػػ  بصػػورة متكاممػػ ، و   يػػاءاأل يػػاء، وتػػدريبيـ عمػػى تػػدريس موضػػوعات عمػػـ األ ا 

أثػر كبيػر فػي تعمػيـ  عموـ وفقػًا لمعػايير تعمػيـ العمػوـ، لمػا ليػا مػفلتدريس اللمعممي العموـ 
.  العمـو

 

 مقترحات الدراسة
يف ضىْ اليتآ  اليت تىصلت إلًَةا الدزاضةُ والتىصةًات الةيت ح طسحَةا وذلاولةُ       

 :والبحىخ وميَا تك ح الباحجُ ٍره الدزاضات ،الضتهنال عنلًُ البحح وتطىيس املياٍ 

 

كمعػػايير لمدرا ػػ  ال اليػػ  تكشػػؼ عػػف مػػد  تػػوافر المعػػايير العالميػػ   جػػراء درا ػػ  مشػػابي إ .1
تػػػيمس ومعػػػايير المجمػػػػس القػػػومي لمب ػػػوث ومعػػػػايير المجمػػػس األعمػػػى لمتعمػػػػيـ فػػػي قطػػػػر 

العمػـو كالكيميػاء والفيزيػاء فػي م تػو   ومعػايير كاليفورنيػا لبقيػ  موضػوعاتومعايير كنػدا 
 كتب العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي.

موضػػوعات عمػػـ األ يػػاء فػػي منػػاىج العمػػـو لمر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي  را ػػ  إلثػػراءد إجػػراء .2
 في ضوء المعايير العالمي .
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 إجراء درا ات ميداني  لمتعرؼ عمى واقع تطبيؽ منياج العمـو لممعايير العالمي . .3

لتػدريس و ػدات عمػـ مبنيػ  عمػى المعػايير العالميػ   وو دات درا ي  تصميـ برامج تعميمي  .4
 اء المختمف  في مناىج العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي.األ ي

ج درا ػػ  لقيػػاس مػػد  وعػػي الطمبػػ  بموضػػوعات عمػػـ األ يػػاء المتضػػمن  فػػي منػػاى إجػػراء .5
 العمـو لمر م  التعميـ األ ا ي.
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ.

 المراجع:

 المراجع العربية:أوال : 

ــــم(: 2003إبػػػػراىيـ ويػػػػح، م مػػػػد  .1 ، عمػػػػاف، دار الفكػػػػر لمنشػػػػر منظومــــة تكــــوين المعم
 والتوزيع.

ــة والمدرســية (:2003إبػػراىيـ، أ مػػد  .2 ، الكويػػت، الجــودة الشــاممة فــي اإلدارة التعميمي
 ال يؼ لمطباع  والنشر.

 ، عماف، دار الفكر.العموم الحياتية والصحية (:2009إبراىيـ، لينا و  يف رشيد  .3

، مصػر، دار ال ػديث لمطباعػ  والنشػر 2، جلسان العرب(: 2003ابف منظور، م مد  .4
 والتوزيع.

(: مد  توافر عمميات العمـ في كتب العمػـو لمر مػ  التعمػيـ 2008أبو ج جوح، ي يى  .5
(، ع 22  العمػـو اإلن ػاني (، مػج  مجمـة جامعـة النجـاح لابحـاثاأل ا ي بفم ػطيف، 

 5.) 

(: تقػويـ منػاىج العمػـو لمصػفيف األوؿ والثػاني مػف 2004 أبو جولػ ، صػب ي وآخػروف .6
المر م  األولى فػي دولػ  اإلمػارات العربيػ  المت ػدة فػي ضػوء المعػايير العالميػ  لمنػاىج 

 (.152-127(، ص 38، ع مجمة القرا ة والمعرفةالعموـ، 

( بفمسـطين فـي 12-9تقويم منياج األحيا  لمصـفوف )(: 2012أبو  الوب، جميم   .7
، ر ػػال  ماج ػػتير نيػػر منشػػورة، كميػػ  التربيػػ ، معــايير الدوليــة لمتربيــة العمميــةضــو  ال

 جامع  األزىر بغزة.

أساســيات بيولوجيــا الخميــة واليندســة الوراثيــة وعمــم (: 2005أبػو ع ػػاؼ، إ ػػماعيؿ  .8
 ، عماف، األىمي  لمنشر والتوزيع.الجنين

ير الجودة في بـرامج مدل توافر معاي(: 2007أبو قمر، با ـ ومصال  ، عبد اليادي  .9
ــيم فــي فمســطين إلػػى ، ب ػػث مقػػدـ اإلشــراف التربــوي المقدمــة فــي وزارة التربيــة والتعم

المػػؤتمر التربػػوي الثالػػث الجػػودة فػػي التعمػػيـ الفم ػػطيني " مػػدخؿ لمتميػػز" فػػي الفتػػرة مػػف 
 .2007أكتوبر  30-31
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فـي ضـو  تقويم محتول مناىج العمـوم لممرحمـة األساسـية (: 2013أبو منديؿ، ختػاـ  .10
، ر ػػال  ماج ػػتير نيػػر منشػػورة، كميػػ  الخطــوط العريضــة لمنيــاج العمــوم الفمســطيني

 التربي ، جامع  األزىر بغزة.

منيج مقترح في الكيميا  لممرحمة الثانوية العامة بمصر في (: 2008، أ ام    مدأ .11
نيػػر منشػػورة، جامعػػ  عػػيف شػػمس،  ه، ر ػػال  دكتػػوراضــو  مســتويات معياريــة مقترحــة

 مصر.
، دار الجـودة الشـاممة فـي اإلدارة التعميميـة والمدرسـية (:2003 مد، إبراىيـ أ مػد  أ .12

 الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، اإل كندري .

(: واقػػػع م تػػػو  منػػػاىج العمػػػـو المدر ػػػي  فػػػي فم ػػػطيف مػػػف 2011األ ػػػتاذ، م مػػػود   .13
، (1(، ع  19، مػػج  مجمــة الجامعــة اإلســالمية لمبحــوث اإلنســانيةمنظػػور إ ػػومي، 

 (.228-197ص 
ـــة (: 2014األشػػػقر، شػػػ دة   .14 مـــدل تضـــمن محتـــول منيـــاج العمـــوم الحياتيـــة لممرحم

، ر ػػال  ماج ػػتير نيػػر الثانويــة ألبعــاد التنــور البيولــوجي ومــدل اكتســاب الطمبــة ليــا
 منشورة، كمي  التربي ، الجامع  اإل ومي  بغزة.

، 3، طث التربــويمقدمــة فــي تصــميم البحــ(: 2003األنػػا، إ  ػػاف واأل ػػتاذ، م مػػود  .15
 نزة: الطالب الجامعي.

مستول جودة كتـب العمـوم فـي المرحمـة األساسـية الـدنيا فـي (: 2009انصيو، عبير  .16
، ر ػػال  ماج ػتير نيػػر منشػػورة، كميػ  التربيػػ ، جامعػػ  فمســطين وفقــا  لممعــايير العالميــة

 األزىر بغزة.
الثــانوي العممــي مــن تقــويم كتــاب الفيزيــا  لمصــف األول (: 1999أيػوب، عبػػد الكػػريـ  .17

، ر ال  وجية نظر المشرفين والمعممين والطمبة في مدارس محافظات شمال فمسطين
 ماج تير نير منشورة، جامع  النجاح الوطني ، نابمس، فم طيف.

 ، عماف، دار الم يرة.الرعاية الصحية األولية(: 2009، أيمف  بدراف، زيف ومزاىرة .18

 ، عماف.ألحيا  "البيولوجيا"عمم ا (:1977بدراف، عدناف وآخروف   .19

 ، عماف، دار الشروؽ.2، ط عمم البيئة (: 2003بدراف، عمياء وأبو دي ، م مد   .20

ـــيم والجـــودة الشـــاممة، اإلســـكندرية(: 2010بػػػدوي، م مػػػود   .21 ، دار التعمػػػيـ إدارة التعم
 الجامعي.
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التربويـة "مدل تحقيق المناىج الدراسية الفمسطينية لاىداف (: 2009بركات، زيػاد   .22
ورقػ  عمميػ  مقدمػػ  لممػؤتمر التربػػوي  مـن وجيــة نظـر المعممــين فـي محافظــة طــولكرم،

األوؿ الذي تعقده كمي  العمـو التربوي  بجامع  النجػاح الوطنيػ  بعنػواف "العمميػ  التربويػ  
 18/10/2009-17في القرف ال ادي والعشريف: واقع وت ديات" وذلؾ بتاريخ 

، الجـــودة الشـــاممة واالعتمـــاد المؤسســـي(: 2010رضػػػا   البػػػرازي، مبػػػارؾ والمميجػػػي، .23
 القاىرة، عالـ الكتب.

ـــة والمدرســـية(: 2001البػػػوىي، فػػػاروؽ   .24 ، القػػػاىرة: دار قبػػػاء لمطباعػػػ  اإلدارة التعميمي
 والنشر والتوزيع.

الجودة الشـاممة فـي التعمـيم بـين مؤشـرات التميـز (: 2006البيووي،   ف وآخػروف   .25
 ، عماف، دار الم يرة لمنشر والتوزيع والطباع .سس والتطبيقات"ومعايير اإلعتماد" األ

أثر وحـدة مقترحـة فـي تنميـة الـوعي الغـذائي لـدل الطالبـات (: 2009ج جوح، ريػـ   .26
، ر ػػال  ماج ػػتير نيػػر منشػػورة، المعممــات تخصــص التعمــيم األساســي بجامعــة األزىــر

 الجامع  اإل ومي  بغزة.

ا الجودة واإلتقاف فػي العربيػ  مػع الفػرؽ بينيمػا، (: " مصطم 2004جرادة، عز الديف   .27
مجمــة عمميــة دوريــة تعــالج قضــايا التعمــيم العــالي وآفاقــو الجػػودة فػػي التعمػػيـ العػػالي"، 

 ، تصدر عف و دة الجودة في الجامع  اإل ومي ، نزة.المستقبمية

 تحميل محتول مـنيج التربيـة الفنيـة لمصـف األول اإلبتـدائي(: 2014ال ربي، أمػاني  .28
، ر ػال  ماج ػتير نيػر منشػورة، كميػ  التربيػ ، في ضو  استراتيجية الذكا ات المتعـددة

 ـ القر .جامع  أ

رسـا  (: 2014 شيش، أ مد   .29 "تجربة جميورية مصر العربية فـي إصـالح التعمـيم واا
، ورقػ  عمػؿ مقدمػ  مبادئ ضمان جودة التعميم واالعتمـاد فـي التعمـيم قبـل الجـامعي" 

لمناقش  تفعيؿ الومركزي  ودعـ القيادة المدر ي  ومشروع تطوير إطار إلى ورش  عمؿ 
 2014آذار /مارس  27-26مرجعي عربي لممعايير الميني  لمقيادة المدر ي ، عماف، 

معــايير جــودة الكتــاب المدرســي ومواصــفاتو لتالميــذ المرحمــة (: 2007 مػػس، داوود  .30
الثالػػػػػث الجػػػػػودة فػػػػػي التعمػػػػػيـ  ، ب ػػػػػث مقػػػػػدـ إلػػػػػى "المػػػػػؤتمر التربػػػػػوياألساســـــية الـــــدنيا

 .2007أكتوبر  31-30مدخؿ لمتميز" في الفترة مف  -الفم طيني



 
 

158

، عمػػػػاف، دار الم ػػػػيرة لمنشػػػػر 2، طإدارة الجــــودة الشــــاممة (:2005 مػػػػود ،خضػػػػير  .31
 والتوزيع والطباع .

عمــم البيولوجيــا "العمميــات الحيويــة فــي اإلنســان، التطــور،  (:2005ال مػػود، م مػػد   .32
 ، األىمي  لمنشر والتوزيع.، عمافالبيئة"

دور كتــاب التكنولوجيــا لمصــف الثــاني عشــر فــي اكتســاب (: 2010ال نػػاوي،  امػػد   .33
، ر ػال  ماج ػتير نيػر منشػورة، الطمبة بعض المعايير العالمية لتكنولوجيـا المعمومـات

 كمي  التربي ، الجامع  اإل ومي ، نزة.
 ،ة الشـاممة )تطبيقـات تربويـة(إدارة الجـود (:2006الخطيب، أ مد والخطيب، رداح   .34

 إربد، عالـ الكتب.
جودة الكتب المدرسية بمرحمة التعمـيم األساسـي (: 2007خميف ، عمي وشبوؽ، وائؿ  .35

الجودة "، ب ث مقدـ عمى المؤتمر التربوي الثالث من وجية نظر مشرفي ىذه المرحمة
 .2007أكتوبر  31-30خؿ لمتميز" في الفترة مف مد -في التعميـ الفم طيني

(: درا   ت ميمي  لمناىج عمػـو ال مقػ  الثانيػ  2010الخميف ، فاطم  والقا مي ، شريف    .36
، مجمـة التربيـة العمميـةمف التعميـ األ ا ي ب مطن  عماف في ضوء ميػارات التفكيػر، 

 (.88-35(، ص 1(،  ع 13مج  
 يروت.( ، دار المشرؽ ب31، ط   المنجد في المغة واألعالم (:1992دار المشرؽ   .37

(: ت ميؿ م تو  كتب العمػـو بػالمر متيف المتو ػط  والثانويػ  فػي 2010الدنيـ، خالد   .38
-223(، ص 115، ع  مجمــة رســالة الخمــيج العربــيضػػوء مفػػاىيـ التربيػػ  الجن ػػي ، 

228 .) 
( األساســـي 8-5تحميـــل محتـــول كتـــب العمـــوم لمصـــفوف )(: 2014دىمػػػاف، مػػػي   .39

، ر ال  ماج تير نير منشػورة، كميػ  (TIMSSبفمسطين في ضو  متطمبات اختبار )
 التربي ، جامع  األزىر بغزة.

(: ت ميػػؿ م تػػو  كتػػاب العمػػـو لمصػػؼ التا ػػع األ ا ػػي 2007الػػدىمش، عبػػد المػػولى  .40
مجمــة دراســات فــي المنــاىج وطــرق فػػي الػػيمف ففػػي ضػػوء معػػايير األىػػداؼ التعميميػػ ، 

 (.176-141(، ص 126، ع  التدريس
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طػػوير منػػاىج العمػػـو بالمر مػػ  اإلعداديػػ  فػػي مصػػر فػػي ضػػوء (: ت2003راشػػد، عمػػي  .41
(، 31(،ع 9، مػػػج مجمــة مســتقبل التربيـــة العربيــةالمعػػايير العالميػػ  لمتربيػػ  العمميػػػ ، 

 (.445-339ص 
، دار ، عمػػػػافبيولوجيــــا اإلنســــان –عمــــم حيــــاة اإلنســــان (: 1999زيتػػػػوف، عػػػػايش   .42

 الشروؽ.
 ،االتجاىات العالمية المعاصرة في منـاىج العمـوم وتدريسـيا (:2010زيتوف، عايش   .43

 عماف، دار الشروؽ.

 عالـ الكتب. ،، القاىرة2، طتدريس العموم لمفيم(: 2004زيتوف، كماؿ   .44

تقــويم محتــول منــاىج العمــوم الفمســطينية لممرحمــة األساســية (: 2011 ػػعيد، تيػػاني  .45
نيػر منشػورة، كميػ  التربيػ ، جامعػ   ، ر ال  ماج ػتيرالعميا في ضو  المعايير العالمية

 األزىر بغزة.
توكيـد الجـودة فـي منـاىج التعمـيم (: 2010ال عيد، رضا وعبد ال ميد، ناصػر ال ػيد   .46

 دار التعميـ الجامعي. ، اإل كندري ،)المعايير والعمميات والمخرجات المتوقعة(

(: التربيػػػ  العمميػػػ  " رؤ  الم ػػػتقبؿ فػػػي ضػػػوء الماضػػػي 2006 ػػػميـ، م مػػػد صػػػابر   .47
 (.14- 1(، ص   4(، ع  9، مج  مجمة التربية العمميةوال اضر" ، 

أثـــر تـــدريس وحـــدة مطــورة مـــن مـــادة األحيـــا  متضـــمنة (: 2006ال ػػنباني، صػػالح  .48
واتجاىـاتيم  اإلعجاز العممـي لمقـرآن والسـنة فـي تحصـيل طمبـة الصـف األول الثـانوي

 ، ر ال  ماج تير نير منشورة، جامع  صنعاء، اليمف.نحو المادة

مســتول جــودة موضــوعات عمــوم األرض فــي كتــب العمــوم ( :2011شػػاىيف، إبػػراىيـ   .49
، ر ػػال  ماج ػػتير نيػػر منشػػورة، كميػػ  لممرحمــة األساســية فــي ضــو  المعــايير العالميــة

 التربي ، الجامع  اإل ومي  بغزة.

دور التغذية الراجعة المقدمة من الطالب المعمـم (: 2007ورياف عادؿ شاىيف، م مد  .50
، ب ث مقدـ إلى المؤتمر التربػوي الثالػث الجػودة فػي في تحسين جودة أدائو التدريسي

 .2007أكتوبر  310-30التعميـ الفم طيني" مدخؿ لمتميز" في الفترة مف 

 تو  مف ريػاض األطفػاؿ (: مد  ت قؽ معايير الم2006الشايع، فيد والعقيؿ، م مد  .51
( بمشػػػػػػروع المعػػػػػػايير القوميػػػػػػ  لمتربيػػػػػػ  العمميػػػػػػ  األمريكيػػػػػػ  K-4إلػػػػػػى الصػػػػػػؼ الرابػػػػػػع  

 NSES فػػػػػي م تػػػػػو  كتػػػػػب العمػػػػػـو بالمممكػػػػػ  العربيػػػػػ  ال ػػػػػعودي ، المػػػػػؤتمر العممػػػػػي )
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الجمعيـــة ، 2006التربيػػػ  العمميػػػ  ت ػػػديات ال اضػػػر ورؤ  الم ػػػتقبؿ، يوليػػػو  -العاشػػػر
 (.345-321(، ص 1، مج  العمميةالمصرية لمتربية 

( بمشػػػروع 8-5(: مػػػد  ت قػػػؽ معػػػايير الم تػػػو   2006الشػػػايع، فيػػػد وشػػػيناف، عمػػػي  .52
( فػػػػي م تػػػػو  كتػػػػب العمػػػػـو فػػػػي NSESالمعػػػػايير القوميػػػػ  لمتربيػػػػ  العمميػػػػ  األمريكيػػػػ   

(، 117، ع  مجمـة دراســات فــي المنـاىج وطــرق التــدريسالمممكػ  العربيػ  ال ػػعودي ، 
 (.187-163ص 

تقويم محتول منياج العموم العامة لممرحمـة األساسـية الـدنيا (: 2009ادة، إيمػاف ش  .53
، ر ػػػال  ماج ػػػتير نيػػػر منشػػػورة، كميػػػ  التربيػػػ ، فـــي ضـــو  متطمبـــات التنـــور الصـــحي

 الجامع  اإل ومي  بغزة.

تقويم محتول مقرر العموم لمصف العاشر في ضو  المعايير (: 2007ش يبر، م مد  .54
 اج تير نير منشورة، كمي  التربي ، الجامع  اإل ومي  بغزة.، ر ال  ماإلسالمية

(: درا ػػ  ت ميميػػ  لكتػػب الفيزيػػاء فػػي  ػػمطن  2012الشػػعيمي، عمػػي والم روقػػي، مػػريـ  .55
، مػج مجمة العمـوم التربويـة والنفسـيةعماف في ضوء المعايير القومي  لمتربي  العممي ، 

 .2012(،  بتمبر 3(، ع  13 
درجــة مواكبــة محتــول كتــب العمــوم لمصــفوف األساســية فــي (: 2009الشػعيمي، عمػػي  .56

ر ػال  ماج ػتير نيػر منشػورة،  ،(NSES) سمطنة عمـان لممعـايير القوميـة األمريكيـة
 كمي  التربي ، جامع  ال مطاف قابوس، عماف.

التوافــق بــين ثقــافتي الصــورة والكممــة كمعيــار لمجــودة فــي (: 2011الشػػنطي، عفػػاؼ  .57
، ر ػال  ماج ػتير نيػر يني بجزأيو لمصف الرابع األساسيمحتول كتاب العموم الفمسط

 منشورة، كمي  التربي ، جامع  األزىر بغزة.
تقــويم محتــول كتــب األحيــا  بالمرحمــة الثانويــة فــي ضــو  (: 2010الشػػيري، م مػػد  .58

، ر ال  دكتوراة نير منشورة، كمي  التربيػ ، جامعػ  مستحدثات عمم األحيا  وأخالقياتيا
   العربي  ال عودي .أـ القر ، المممك

تحميــل محتــول منيــاج العمــوم لمصــف العاشــر وفقــا  لمعــايير (: 2006الصػػادؽ، منػػى  .59
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 ( 1ممحق رقم )

 لجنة التدقيق بالترجمة

 

 الدرجة العممية اسم العضو م

 عمـ الطفيميات الطبي  -أ تاذ دكتور عدناف إبراىيـ اليندي 1

 دكتوراة مناىج وطرؽ تدريس م مد أبو عودة 2
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 (2ممحق رقم )

 جدول رصد المعايير المشتركة بين الجيات الخمسة

 نسبة توفر المعايير قطر كاليفورنيا كندا TIMSS NSES الصف
-المعايير المشتركة 

 %فأكثر60

 

 

 

 

 األول

 الخواص والعمميات الحيوية

 دورات الحياة، التكاثر، الوراثة 

 األنظمة البيئية 

 التفاعل مع البيئة ) التكيف (

 صحة االنسان 

 خواص الكائنات الحية

 دورة حياة الكائنات الحية 

 الكائنات الحية وبيئاتيا

حاجـــات وخـــواص 
 الكائنات الحية 

 

حاجات وخـواص 
 الكائنات الحية 

 

خـــــواص الكائنـــــات 
 الحية 

 النظام البيئي  

 %100خواص /

 %40دورات /

 %60األنظمة / 

 %20التكيف / 

 %20صحة االنسان / 

  والعمميـــــــــــات الخـــــــــــواص
 الحيوية

 األنظمة البيئية 

 الثاني

 الخواص والعمميات الحيوية 

 دورات الحياة، التكاثر، الوراثة 

 األنظمة البيئية 

 التفاعل مع البيئة ) التكيف ( 

 صحة االنسان 

 

 خواص الكائنات الحية

 دورة حياة الكائنات الحية 

 الكائنات الحية وبيئاتيا

خـــواص الكائنـــات 
 الحية 

 

 

 دورات الحياة 

 

خـــــواص الكائنـــــات 
 الحية 

 

التفاعـل مـع البيئــة 
 ) التكيف ( 

 

 %80خواص / 

 %60دورات / 

 %  40األنظمة / 

 %40التكيف / 

 %20صحة االنسان / 

  الخـــــــــــواص والعمميـــــــــــات
 الحيوية

 دورات الحيــــــــاة والتكــــــــاثر 
 والوراثة
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 الثالث

 الخواص والعمميات الحيوية 

 دورات الحياة ، التكاثر ، الوراثة 

 األنظمة البيئية 

 التفاعل مع البيئة ) التكيف ( 

 صحة االنسان

 

 خواص الكائنات الحية

 دورة حياة الكائنات الحية 

 الكائنات الحية وبيئاتيا

خـــواص الكائنـــات 
 الحية

خواص الكائنـات 
 الحية

 األنظمة البيئية 

ـــــــف عنـــــــد  التكي
 االنسان 

خـــــواص الكائنـــــات 
 الحية 

 %100خواص / 

 %  40دورات / 

 %60األنظمة / 

 %  40التكيف / 

 %20صحة االنسان / 

  الخـــــــــــواص والعمميـــــــــــات
 الحيوية

 األنظمة البيئية 

 الرابع

 

 

 

 الخواص والعمميات الحيوية 

 دورات الحياة، التكاثر، الوراثة 

 األنظمة البيئية 

 التفاعل مع البيئة ) التكيف ( 

 صحة االنسان

 

 خواص الكائنات الحية

 دورة حياة الكائنات الحية 

 الكائنات الحية وبيئاتيا

 التنوع والتكيف 
 النظام البيئي 

 التنوع والتكيف 

الخــــــــــــــــــــــــــــــواص 
 والعمميات الحيوية

دورات الحيــــــــــــــاة، 
 التكاثر

 األنظمة البيئية 

 صحة االنسان 

 %60خواص / 

 %60دورات / 

 %80األنظمة / 

 %60التكيف / 

 %40صحة االنسان / 

  الخـــــــــــواص والعمميـــــــــــات
 الحيوية

 دورات الحياة 

 األنظمة البيئية 

 التنوع والتكيف واالنتخاب 
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 الخامس

 الخواص والعمميات الحيوية

 دورات الحياة، التكاثر، الوراثة 

 األنظمة البيئية 

التنــــــــوع الحيــــــــوي، التكيـــــــــف، 
 االنتخاب 

 صحة االنسان 

 الخاليا

التركيـــــب والوظيفـــــة فـــــي 
 األنظمة الحية)الخواص(

 التكاثر والوراثة 

المجتمعـــــــات واألنظمـــــــة 
 البيئية 

 التنوع الحيوي والتكيف 

 التنظيم والسموك 

خـــواص الكائنـــات 
 الحية

 

 صحة االنسان 

العمميـــــــــــــــــــــــات 
الحيويــــــــــــــــــــــــــة 
 لمكائنات الحية

الخــــــــــــــــــــــــــــــواص 
 والعمميات الحيوية 

 

 دورة حياة االنسان 

 

 

 %100 خواص /

 %60دورات / 

 %  40األنظمة / 

 %40التكيف / 

 %  40صحة االنسان / 

 %20الخاليا / 

 %20معايير أخرل/

  الخـــــــــــواص والعمميـــــــــــات
 الحيوية

  

  دورات الحيــــــــاة والتكــــــــاثر
 والوراثة

 

  

 السادس

 الخواص والعمميات الحيوية 

 دورات الحياة، التكاثر، الوراثة 

 األنظمة البيئية 

التنــــــــوع الحيــــــــوي، التكيـــــــــف، 
 االنتخاب 

 صحة االنسان 

 الخاليا

التركيـــــب والوظيفـــــة فـــــي 
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــة الحي األنظم

 )الخواص(

 التكاثر والوراثة 

المجتمعـــــــات واألنظمـــــــة 
 البيئية 

 التنوع الحيوي والتكيف 

 التنظيم والسموك

 النظام البيئي  التنوع الحيوي 

الخــــــــــــــــــــــــــــــواص 
والتصـــــــــــــــــــــــــنيف 

 لمكائنات الحية

 دورة الحياة 

 

 الخاليا 

 %60خواص / 

 %40دورات / 

 %60األنظمة / 

 %60التكيف / 

 %20صحة االنسان / 

 %40الخاليا / 

 %20معايير أخرل/ 

  الخـــــــــــواص والعمميـــــــــــات
 الحيوية

 األنظمة البيئية 

 التنوع والتكيف واالنتخاب 



 
 

173

 السابع

 الخواص والعمميات الحيوية 

 دورات الحياة، التكاثر، الوراثة 

 األنظمة البيئية 

التنــــــــوع الحيــــــــوي، التكيـــــــــف، 
 االنتخاب الطبيعي 

 صحة االنسان 

 الخاليا

التركيـــــب والوظيفـــــة فـــــي 
 األنظمة الحية

 التكاثر والوراثة 

المجتمعـــــــات واألنظمـــــــة 
 البيئية 

 التنوع الحيوي والتكيف 

 التنظيم والسموك

ــــــــــي  ــــــــــف ف التكي
 الكائنات الحية

خواص الكائنـات 
 الحية 

 الوراثة والتطور 

ــــــاري   األرض وت
 الحياة 

ـــــــــــــــــــــــــادئ  المب
ـــــي  ـــــة ف الفيزيائي
 األجيزة الحية 

كيميـا  واألجيـزة 
 الحية

 بيولوجيا الخمية 

الخــــــــــــــــــــــــــــــواص 
 والعمميات الحيوية 

التكـــــــــــاثر عنـــــــــــد 
 االنسان 

 األنظمة البيئية 

 التنوع الحيوي

 %100خواص / 

 %80دورات / 

 %60األنظمة / 

 %80التكيف / 

 %20/  صحة االنسان

 %40الخاليا / 

 %20معايير أخرل/

  الخـــــــــــواص والعمميـــــــــــات
 الحيوية

  دورات الحيــــــــاة والتكــــــــاثر
 والوراثة

 األنظمة البيئية 

  التنــوع والتكيــف واالنتخــاب
 الطبيعي

 الثامن

 الخواص والعمميات الحيوية 

 دورات الحياة، التكاثر، الوراثة 

 األنظمة البيئية 

التنــــــــوع الحيــــــــوي، التكيـــــــــف، 
 االنتخاب 

التركيـــــب والوظيفـــــة فـــــي 
 األنظمة الحية )الخاليا(

 التكاثر والوراثة 

المجتمعـــــــات واألنظمـــــــة 
 البيئية 

 

 الخاليا
كيميـــا  األجيـــزة 

 الحية 

الخــــــــــــــــــــــــــــــواص 
 والعمميات الحيوية 

 النظام البيئي 

ـــــــوع الحيـــــــوي  التن
 والتكيف

 %40الخواص / 

 %40الدورات / 

 %60األنظمة / 

 %60التكيف / 

 %20صحة االنسان / 

 األنظمة البيئية 

 التكيف 

 الخاليا 
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 صحة االنسان 

 الخاليا

 التنوع الحيوي والتكيف 

 التنظيم والسموك

 %  60الخاليا / 

 %20معايير أخرل/

 التاسع

 الخواص والعمميات الحيوية 

 دورات الحياة، التكاثر، الوراثة 

 األنظمة البيئية 

التنــــــــوع الحيــــــــوي، التكيـــــــــف، 
 االنتخاب الطبيعي 

 صحة االنسان 

 الخاليا

 الخمية

األســــــــــــــاس الــــــــــــــوراثي 
 لمجزيئات

االعتمـــــــــــاد المتبـــــــــــادل  
 لمكائنات الحية

 التطور البيولوجي 

المـــادة، الطاقـــة والتنظـــيم 
 في الكائنات الحية 

 سموك الكائنات الحية

ــــة  األنظمــــة البيئي
 المستدامة 

خواص الكائنـات 
 الحية

 الوراثة 

 النظام البيئي

 التطور 

 صحة اإلنسان

 بيولوجيا الخمية 

الخــــــــــــــــــــــــــــــواص 
 والعمميات الحيوية

 الوراثة 

 التطور 

 

 

 الخاليا 

 %60الخواص / 

 %80الدورات / 

 %60األنظمة / 

 %80التكيف / 

 %40صحة االنسان / 

 %80الخاليا / 

 %20معايير أخرل/

 

  الخـــــــــــواص والعمميـــــــــــات
 الحيوية

  والتكــــــــاثر دورات الحيــــــــاة
 والوراثة

 األنظمة البيئية 

  التنــوع والتكيــف واالنتخــاب
 الطبيعي

  الخاليا 
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 (3ممحق رقم )

 أسما  السادة المحكمين لقائمة المعايير

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العمل العمل الدرجة العممية اسم المحكم م
 الجامع  اإل ومي  م اضر أ تاذ دكتور أ.د.فت ي  المولو 1
 الجامع  اإل ومي  م اضر أ تاذ مشارؾ د.صوح الناق  2
 الجامع  اإل ومي  م اضر أ تاذ مشارؾ د.عبد المعطي األنا 3
 جامع  األقصى م اضر أ تاذ مشارؾ د.ي يى أبو ج جوح 4
 جامع  األقصى م اضر أ تاذ مشارؾ د.م مود األ تاذ 5
 جامع  األزىر م اضر أ تاذ مشارؾ د.عطا درويش 6
 جامع  القدس المفتو   عضو مجمس أمناء أ تاذ مشارؾ د.عبد اهلل عبد المنعـ 7
 وزارة التربي  والتعميـ عمـو -مشرؼ تربوي دكتوراة مناىج وطرؽ تدريس د.جواد الشيخ خميؿ 8
 وزارة التربي  والتعميـ عمـو -مشرؼ تربوي ماج تير مناىج وطرؽ تدريس أ.م مد أبو ند  9
 وكال  الغوث عمـو -مشرؼ تربوي ماج تير مناىج وطرؽ تدريس رضواف أ. ناء 10
 وكال  الغوث عمـو -مشرؼ تربوي ماج تير أ.م مد أبو شاويش 11
 وكال  الغوث عمـو -مشرؼ تربوي تربي  عمـو-بكالوريوس أ. اتـ إ ماعيؿ 12
 الفالوجا الثانوي  لمبناتمدر    معمم  أ ياء ماج تير أ اليب تدريس األ ياء أ. أزىار ال داد 13
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 غزة–اة اااة اإلسالميااجل معااااااااااااااااا

 شئوٌ البحث العلني والدراس ت العلي 

 ااااة التاااااااربيةااااااااااااااااااااااكلياااا

 اااج وطرق التدريصاملي ٍااااااا قشه ا

 ملزحلة التعليه األساسي  املوضوع /  حتكيه قائنة معايري عله األحياء

 

 الدنتىز / األضتاذ :  ..........................................   حفظو اهلل .

 الشالو عليله ورمحة اهلل وبرك ته

موضـوعات عمـم األحيـا  المتضـمنة مستول جودة تقوـ البا ث  ب جراء درا   بعنواف : " 
 ". المعايير العالميةكتب العموم لمرحمة التعميم األساسي في ضو  ب

ج وطػػرؽ تػػدريس العمػػـو بالجامعػػ  ق ػػـ منػػاى -لم صػػوؿ عمػػى درجػػ  الماج ػػتير مػػف كميػػ  التربيػػ  
  ػػومي ، ولقػػد قامػػت البا ثػػ  ببنػػاء قائمػػ  معػػايير عمػػـ األ يػػاء لمر مػػ  التعمػػيـ األ ا ػػي م ػػتندةً اإل

 . م  التعميـ األ ا يلد  طمب  مر  لممعايير العالمي  والتي مف المفترض إك ابيا وتنميتيا
ضـو  خبـرتكم فـي ىـذا المجـال مـن ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم قائمة معايير عمم األحيا  المرفقة في 

 :حيث

 . مد  موئم  المعايير لمر م  التعميـ األ ا ي 
 مد  شمولي  المؤشرات لممعايير، و مد  شمولي  المعايير لمم كات. 
 .  الص   العممي  والمغوي 
  بداء أي مو ظات أخر  .ا   ذؼ أو إضاف  و 
  فر المعػػايير فػػي موضػػوعات االرجػػاء ت ديػػد الن ػػب  المئويػػ  لم ػػد األدنػػى لم كػػـ عمػػى مػػد  الجػػودة فػػي تػػو

 عمـ األ ياء.

 ش كريً لله حشً تع وىله ولله وافر التكدير واالحرتاو

 الباحجُ

 ىىال فدسٍ صاحلُ

 البيانات الشخصية لممحكم : 

  ....................... التخصص :                  ............................. سم :اال
 ......................  جية العمل :          ...    .................... الدرجة العممية :
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 الصف األول

 المعاييـــــــــر و  المؤشـــــــرات المحك
مدل أىمية المؤشرات 

 المطموبلمصف 
 قميمة متوسطة كبيرة

 ال ي  الكائنات
 

  الخواص و العمميات الحيوية

    يميز بيف األ ياء والجمادات.
    يعدد الخواص المشترك  لمكائنات ال ي .

    ي دد ال اجات األ ا ي  لمكائنات ال ي  .

    يف ر  اج  الكائنات ال ي  لمغذاء والماء.
    تعيش فييا نباتات و يوانات مختمف . يصؼ األماكف التي

يف ر ا تخداـ  يوانػات لنباتػات أو  يوانػات أخػر  كغػذاء أو 
 م و .

   

    يعدد أجزاء النباتات.
    يكتشؼ أىمي  ال واس الخم  .

  صحة اإلنسان
    يبيف كيفي  ال فاظ عمى نظافتو الشخصي .

    يبيف كيفي  ال فاظ عمى  وا و.

عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

  األنظمة البيئية
يعػػػػػدد أنػػػػػواع مختمفػػػػػ  مػػػػػف النباتػػػػػات وال يوانػػػػػات ت ػػػػػكف ىػػػػػذه 

 البيئات.
   

    ي دد األخطار التي تواجو بعض البيئات.
    يبيف كيفي  العناي  بال يوانات.
    ي تنتج بعض فوائد النباتات.

 الصف الثاني

 
 الكائنات ال ي 

  و العمميات الحيوية الخواص
    ي تنتج الظروؼ الموئم  لنمو النباتات.

    األوراؽ(. –يبيف وظائؼ أجزاء النبات  الجذور 
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    يبيف وظائؼ أعضاء اإلن اف.
    ي تنتج نوع نذاء ال يواف مف خوؿ شكؿ أ نانو.

  صحة اإلنسان
    .موكيات التي ت بب انتقاؿ األمراضي دد ال 

    يعدد ال موكيات الغذائي  الص ي  .

  الوراثةر و التكاثدورات الحياة و 
ال يػػػػػػاة لمكائنػػػػػػات ال يػػػػػػ   يتتبػػػػػػع المرا ػػػػػػؿ المختمفػػػػػػ  لػػػػػػدورات

 .المختمف 
   

    يصؼ تغير مظير الكائنات ال ي  عمى مر الوقت.
    يبيف أىمي  البذور في بدء دورة  ياة النباتات المزىرة.

لنباتػات العوامؿ التػي يمكػف أف تػؤثر عمػى نمػو وتطػور ايعدد 
 .اإلجياد البيئي( - الضوء

   

 الصف الثالث

 الكائنات ال ي 

  العمميات الحيويةالخواص و 
    يقارف بيف كائنات  ي  مف نفس النوع.

يصػػػػػػنؼ ال يوانػػػػػػات فػػػػػػي مجموعػػػػػػات عمػػػػػػى أ ػػػػػػاس خػػػػػػواص 
  شرات(. –أ ماؾ  -مشترك .  طيور

 
 

  
 

 
يصػػػػػػػنؼ النباتػػػػػػػات فػػػػػػػي مجموعػػػػػػػات عمػػػػػػػى أ ػػػػػػػاس خػػػػػػػواص 

 مشترك . نوع البذور(
   

ي ػػػػتنتج أف الكائنػػػػػات ال يػػػػ  تمتمػػػػػؾ تراكيػػػػب تػػػػػؤدي وظػػػػػائؼ 
 مختمف  في النمو والتكاثر.

   

    يربط التراكيب الكبر  في النباتات بوظائفيا.
    يف ر أىمي  الورق  في النبات.
    التكاثر في النبات.يربط بيف األزىار والثمار مع 

    يعدد العوامؿ المؤثرة عمى نمو النبات األخضر.
  صحة اإلنسان

    يميز بيف مظاىر الص   وأعراض المرض.
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    يعدد طرؽ الوقاي  مف األمراض.
    يعدد بعض أجزاء النباتات التي ت تخدـ في عوج األمراض.

عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

  البيئيةاألنظمة 
    يف ر  اج  النبات لمشمس لصنع نذائو.

    يعطي أمثم  مف أشكاؿ ال ياة المتنوع  في بيئات مختمف . 
يف ػػػر تميػػػز بيئػػػات م ػػػددة فػػػي ال فػػػاظ عمػػػى   يػػػاة األنػػػواع 

 المختمف  مف الكائنات ال ي . 
 
 

  

    يبيف دور اإلن اف في ال فاظ عمى البيئ  الطبيعي .
 الرابعالصف 

 الكائنات ال ي 

  العمميات الحيويةالخواص و 
    يبيف أف العمميات ال يوي  تنظـ مف داخؿ الج ـ.

يشػػػػػرح دور أعضػػػػػاء الجيػػػػػاز اليضػػػػػمي فػػػػػي القيػػػػػاـ بوظيفػػػػػ  
 اليضـ.

   

    يوضح تكويف ووظائؼ األ ناف.
    يميز بيف عمميتي الشييؽ والزفير.

    الكبر  لمكائنات ال ي .ي تنتج خواص و موؾ المجموعات 
يعطػػػػي أمثمػػػػ  لنباتػػػػات و يوانػػػػات تنتمػػػػي أل ػػػػد المجموعػػػػات 

 الكبر  لمكائنات ال ي .
   

  صحة اإلنسان
    يوضح كيفي  العناي  باأل ناف.

    يبيف أىمي  النظاـ الغذائي الص ي.
    يعدد بعض العوامؿ التي تؤثر عمى الص  .

    الكائنات ال ي  الدقيق  عمى الص  .يبيف ت ثير بعض 
  الوراثةو  دورات الحياة والتكاثر

    يتتبع الخطوات العام  في دورة  ياة النباتات وال يوانات.
    يتتبع دورة  ياة النباتات المزىرة.

    يتعرؼ أف ال يوانات تتكاثر وأف صغار ال يواف تنمو.
   يصػؼ العوقػػ  الب ػػيط  بػػيف التكػاثر وبقػػاء أنػػواع مختمفػػ  مػػف 



 
 

182

 النباتات وال يوانات. 

عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

  األنظمة البيئية
    يصنؼ مكونات النظاـ البيئي.

    يتعرؼ أف البيئات ومف يقطف فييا متنوع .
    يعطي وصؼ عاـ وأمثم  ألثر التموث عمى الكائنات ال ي .

    يبيف الطرؽ التي يتـ فييا منع أو تقميؿ التموث.
    ن اف عمى البيئ .يجابي وال مبي ل موؾ اإلت ثير اإليف ر ال

يصنؼ الكائنػات ال يػ  المختمفػ  إلػى منتجػات وم ػتيمكات و 
 م موت.

   

يتعػػػرؼ أف النباتػػػات ىػػػي المصػػػدر األ ا ػػػي لممػػػادة والطاقػػػ  
 الغذائي .الداخم  في ال م   

   

يف ػػػر دور الم مػػػوت فػػػي إعػػػادة دوراف المػػػادة مػػػف الكائنػػػات 
 الميت .

   

  التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعي

    يتعرؼ أف الكائنات ال ي  تعيش في بيئات متعددة.
 

    يتعرؼ مفيـو التكيؼ عند الكائنات ال ي .
 

البيئػػ  التػػي  يػػربط بػػيف المظػػاىر الخارجيػػ  لمكائنػػات ال يػػ  مػػع
 تعيش فييا.

   

يعطي أمثم  لمخواص ال موكي  لمكائنات ال ي  ت اعدىا عمػى 
 التكيؼ.

   

ي ػػدد العوامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي بقػػاء الكائنػػات ال يػػ  عمػػى قيػػد 
 ال ياة.

   

 الصف الخامس

 الكائنات ال ي 
  العمميات الحيويةالخواص و 

المجموعػػات التصػػنيفي  يوضػػح الخػػواص التعريفيػػ  التػػي تميػػز 
    لمكائنات ال ي .
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يصػػػػػػنؼ الكائنػػػػػػات ال يػػػػػػ  عمػػػػػػى أ ػػػػػػاس اخػػػػػػتوؼ الخػػػػػػواص 
 المظيري .

   

    يعدد العمميات ال يوي  لمكائنات ال ي .
    يبيف كيفي  نقؿ الماء والمغذيات في النباتات الوعائي .

    يوضح دور الكمي  في إزال  الفضوت.
فػػػي الػػػدورة الدمويػػػ  الصػػػغر   بػػػيف القمػػػب يتتبػػػع م ػػػار الػػػدـ 

  والرئتيف(.
   

    ي دد م ار الدـ في الدورة الدموي  الكبر .
يشػرح ا ػتجاب  أعضػػاء اإلن ػاف لمتغيػػرات الداخميػ  والخارجيػػ  

 لةبقاء عمى ا تقرار الج ـ.
   

  صحة اإلنسان
    يف ر أىمي  النظاـ الغذائي في ال فاظ عمى الص  .

    يف ر أىمي  نمط ال ياة في الت ثير عمى العمميات ال يوي .
  الوراثةو التكاثر و دورات الحياة 

    ن اف.يصؼ دورة  ياة اإل
    يميز بيف نمو وتطور الكائنات ال ي  المختمف .

    يف ر أىمي  التكاثر الجن ي في الكائنات ال ي  لبقاء النوع.
 الصف السادس

 ال ي الكائنات 

  العمميات الحيويةالخواص و 
يصػػػػػػنؼ النباتػػػػػػات وال يوانػػػػػػات إلػػػػػػى المجموعػػػػػػات الرئي ػػػػػػي  

 لمكائنات ال ي .
   

    ي دد موقع األعضاء الكبر  في ج ـ اإلن اف.
    يوضح التركيب الب يط لمجياز الييكمي عند اإلن اف .

يصػػػؼ دور مفاصػػػؿ الييكػػػؿ العظمػػػي والعضػػػوت فػػػي القيػػػاـ 
 ال رك . بوظيف 

   

    ي دد مدخوت ومخرجات عممي  البناء الضوئي. 
    يوضح المقصود بالكائنات ال ي  الدقيق .
  صحة اإلنسان
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    يوضح المقصود بالمرض.
    يعدد م ببات بعض األمراض.

    ي دد طرؽ انتقاؿ بعض األمراض.
    يذكر طرؽ الوقاي  مف األمراض.

    التي ت دث في  ف البموغ عند اإلن اف. يشرح التغيرات

عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

  األنظمة البيئية
يصػػؼ تػػدفؽ الطاقػػ  والمغػػذيات خػػوؿ الشػػبكات الغذائيػػ  فػػي 

 النظاـ البيئي.
   

    يف ر أىمي  الكائنات ال ي  الدقيق .
    يعطي أمثم  لبعض الكائنات ال ي  الدقيق  الضارة.

تجمعػػػػػات الكائنػػػػػات ال يػػػػػ    ػػػػػب الوظػػػػػائؼ التػػػػػي  يصػػػػػنؼ
 يؤدونيا في النظاـ البيئي.

   

يصػػػنؼ مصػػػادر الطاقػػػ  والمػػػواد   ػػػب اختوفيػػػا فػػػي الكميػػػ  
 والتوزيع والفائدة والوقت المطموب لمتكويف. 

   

يعزي بعض التغيرات البيئي  إلى  الكائنات ال ي  التػي تعػيش 
 فييا .

   

  االنتخاب الطبيعيو  التنوع والتكيف
    يف ر مفيـو التنوع ال يوي.

    يذكر الطرؽ التي يتـ فييا ال فاظ عمى التنوع ال يوي.
يػػربط بػػيف التنػػوع ال يػػوي فػػي النظػػاـ البيئػػي المػػوارد الموجػػودة 

 والعوامؿ ال يوي .
   

    يبيف أىمي  التنوع ال يوي في ال فاظ عمى النظاـ الطبيعي.
    ت ثير البشر عمى التنوع ال يوي.ي دد 

 الصف السابع

 الكائنات ال ي 
  العمميات الحيويةالخواص و 

    يربط تراكيب العيف بوظائفيا.

    يربط تراكيب األذف بوظائفيا.
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يف ر أىمي  الجيػاز العصػبي فػي تو ػط التواصػؿ بػيف أجيػزة 
 الج ـ والتفاعؿ مع البيئ .

   

جيػػػاز الغػػػدد الصػػػماء والجيػػػاز العصػػػبي يف ػػػر كيفيػػػ  تنظػػػيـ 
 لمظروؼ في الج ـ.

   

    يعدد الغدد الصماء واليرمونات التي تفرزىا.

    يشرح األ اس الجزيئي والخموي لنقباض العضم .
    يف ر ال موكيات البيولوجي  كا تجاب  لمظروؼ الخارجي .

لى خويا الج ـ.     يوضح آلي  انتقاؿ الغازات مف وا 
    يشرح تركيب ووظيف  القمب وأوعي  الدـ المرتبط  بو.

  صحة اإلنسان
    يشرح بعض المشكوت األيضي  الشائع .

    يوضح كيفي  ال فاظ عمى  وم  الجياز العصبي.
ي ػػػتنتج القواعػػػػد الصػػػػ ي  لم فػػػػاظ عمػػػػى  ػػػػوم  الم ػػػػتقبوت 

 ال  ي .
   

  الوراثةوالتكاثر و  الحياةدورات 
     يميز بيف التكاثر الجن ي والوجن ي لمكائنات ال ي .

     يوضح آلي  التكاثر في النباتات الزىري .
    يوضح التكاثر عند اإلن اف. 

عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

  األنظمة البيئية
    يصؼ تدفؽ الطاق  في النظاـ البيئي.
    معيف.ينشئ شبكات نذائي  خوؿ نظاـ بيئي 

يف ػػر تػػرابط أفػػراد الكائنػػات ال يػػ  فػػي النظػػاـ البيئػػي فػػي فتػػرة 
 ت ثيرات المناف   والضراوة.

   

ي ػػػدد العوامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى التػػػوازف بػػػيف العناصػػػر المختمفػػػ  
 لمنظاـ البيئي.

   

    ي دد ت ثيرات اإلن اف والتطور التكنولوجي عمى البيئ .
تػػ ثيرات اإلن ػػاف ال ػػمبي  عمػػػى ي ػػتنتج  مػػوؿ وطػػرؽ لتجنػػب 

 البيئ .
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  واالنتخاب الطبيعي التنوع والتكيف
    يميز بيف التنوع البيئي والتنوع الموروث.

يعػػػػزي تطػػػػور الكائنػػػػات ال يػػػػ  لوخػػػػتوؼ الجينػػػػي والعوامػػػػؿ 
 البيئي .

   

يكػػوف مخطػػط لمجموعػػات الكائنػػات ال يػػ    ػػب الخصػػائص 
 المشترك .

   

    انقراض  ياة النبات وال يواف عمى ال مـ الجيولوجي.يف ر 
يبيف دور األ افير فػي ت ديػد فتػرة وجػود المجموعػات الكبػر  

 لمكائنات ال ي  عمى األرض.
   

 الصف الثامن

 الكائنات ال ي 

  الخاليا
    ي تنبط  أف الخمي  و دة بناء الكائف ال ي.

بالخمي   وانتيػاًء بج ػـ الكػائف يتتبع تركيب الكائف ال ي بدًءا 
 ال ي.

   

    يبيف التركيب األ ا ي لمخمي .
    يقارف بيف الخويا النباتي  وال يواني  .

يتعرؼ أف الخويا تقػوـ بالوظػائؼ ال يويػ  وتخضػع لونق ػاـ 
 الخموي.

   

    يف ر أىمي  األنمف  الم يط  بالنواة.
    في تكويف البروتينات. يوضح دور الريبو ومات

يبػػػػيف دور الشػػػػبك  اإلندوبوزميػػػػ  وجيػػػػاز جػػػػولجي فػػػػي إفػػػػراز 
 البروتينات.

   

    يوضح دور الميتوكندريا في إنتاج الطاق .

  صحة اإلنسان
    يعدد م ببات األمراض الشائع .
    ي دد طرؽ الوقاي  مف األمراض.

عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

  األنظمة البيئية
    ينشئ ويف ر تمثيوت كمي  عف عوقات التغذي .
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يتنب  بت ثيرات التغير في النظاـ البيئػي عمػى المػوارد الموجػودة 
 والتزاف بيف األفراد.

   

  التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعي

    يذكر أمثم  متنوع  لكائنات  ي  تنتمي لنفس المجموع .
    التراكيب الداخمي  التي ت اعد الطيور عمى الطيراف.يف ر 

ي ػػػػػػتنتج الخصػػػػػػائص العامػػػػػػ  التػػػػػػي ت ػػػػػػاعد األ ػػػػػػماؾ عمػػػػػػى 
  ال با  .

   

    يبيف أثر  دوث تغيرات بيئي  عمى  موؾ الكائنات ال ي .
يف ػػػػر تراكيػػػػب داخميػػػػ  لمكائنػػػػات ال ػػػػي   نػػػػوع الجػػػػذر، نػػػػوع 

 األوراؽ،  مؾ الفراء(.
   

 ػػػػموكيات الكائنػػػػات ال يػػػػ    البيػػػػات الشػػػػتوي،  يف ػػػػر بعػػػػض
 اليجرة (.

   

 الصف التاسع

 الكائنات ال ي 

  الخواص والعمميات الحيوية
يتعػػػػرؼ التركيػػػػب والعمػػػػؿ األ ا ػػػػي لمجيػػػػاز اليضػػػػمي لػػػػد  

 اإلن اف.
   

    نزيمات اليضـ.إد مواقع فرز ي د
لى خويا الج ـ.     يشرح كيؼ تنتقؿ الغازات مف وا 

    يبيف تركيب ووظيف  القمب وأوعي  الدـ المرتبط  بو.
    يف ر دور خويا الدـ البيضاء في جياز المناع .

    يبيف دور الكمي  في إزال  الفضوت.
    يبيف دور الكبد في إزال  ال مـو واتزاف ال كر. 
    يشرح البناء الضوئي مف نا ي  بيوكيميائي .

    يوضح دور الماء في توزيع المواد الغذائي  في النباتات. 
  الوراثةو  الحياة والتكاثردورات 

ي ػػػدد العمميػػػات التػػػي تػػػؤدي إلػػػى التجػػػانس الػػػوراثي  الجينػػػي( 
 والتنوع والتطور.

   

    يميز الصفات الموروث  مف الصفات المكت ب .
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    الكائنات.يشرح كيؼ تتـ وراث  الصفات البيولوجي  في 
    يتعرؼ قوانيف مندؿ  العزؿ والتنوع الم تقؿ(.

    يوضح آلي  النق اـ الميوزي والخصاب  تكويف الزيجوت(.
    .DNAيبيف المقصود بمفيـو 

    يبيف دور الكرومو ومات في ت ديد جنس الفرد.
    يتعرؼ أف الصف  الوراثي  تت دد بجيف أو أكثر.

مػػػػف  يػػػػث التركيػػػػب والوظيفػػػػ   RNAو  DNAيقػػػػارف بػػػػيف 
 العام .

   

يعػػزي اخػػتوؼ شػػكؿ وخصػػائص البػػروتيف إلػػى عػػدد وترتيػػب 
 األ ماض األميني .

   

يعػػػزي التخصػػػص الػػػدقيؽ لمخويػػػا إلػػػى الخػػػتوؼ فػػػي تعبيػػػر 
 الجيف أكثر مف الختوؼ في الجينات أنف يا.

   

  الخاليا
النػػواة و قيقيػػ  النػػواة والفيرو ػػات فػػي  يقػػارف بػػيف خويػػا بدائيػػ 

 التركيب العاـ.
   

يػػػػػػربط بػػػػػػيف العمميػػػػػػات ال يويػػػػػػ  لمكػػػػػػائف ال ػػػػػػي والتفػػػػػػاعوت 
 الكيميائي  الخموي .

   

    البروتينات(. –يبيف أ اس الجزيئات الضخم   ال كريات 
  صحة اإلنسان

يعػػػػدد بعػػػػض الميكانيكيػػػػات التػػػػي تمكػػػػف الكائنػػػػات ال يػػػػ  مػػػػف 
 مكاف   األمراض.

   

    ي تنتج العوامؿ المؤثرة عمى  دة أعراض المرض.
    يف ر أىمي  المقاح في ال ماي  مف األمراض المعدي .
    يف ر أىمي  المضادات ال يوي  في مقاوم  العدو .

عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

  األنظمة البيئية
    يعدد أ باب  دوث التغيرات البيئي .

يعدد العوامؿ المؤثرة عمػى  جػـ تجمعػات الكائنػات ال يػ  فػي 
 النظاـ البيئي.
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يصػػػؼ دور الكائنػػػات ال يػػػ  فػػػي دوراف العناصػػػر والمركبػػػات 
 خوؿ البيئ .

   

  التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعي
    يعدد  العوامؿ المؤثرة عمى التنوع ال يوي.

فػي بقػػاء المجموعػات المختمفػػ  يف ػر دور النتخػاب الطبيعػػي 
 مف الكائنات ال ي .

   

يف ػػر ارتبػػاط النتخػػاب الطبيعػػي بػػالنمط الظػػاىري أكثػػر مػػف 
 النمط الجيني.
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(5) رقم ممحق  

 األحيا  عمم معايير لقائمة النيائية الصورة

 المؤشــــــــــــــــــرات المعيار المحك الصف

ول
األ

 

 الكائنات ال ي 
 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 
 

 يميز بيف الكائنات ال ي  والجمادات.
 ي دد ال اجات األ ا ي  لمكائنات ال ي .
 يف ر  اج  الكائنات ال ي  لمغذاء والماء.

 يصؼ األماكف التي تعيش فييا نباتات و يوانات مختمف .
يف ػػػر ا ػػػتخداـ  يوانػػػات لنباتػػػات أو  يوانػػػات أخػػػر  كغػػػذاء أو 

 م و .
 النباتات.يعدد أجزاء 

 يكتشؼ أىمي  ال واس الخم  .

 ص   اإلن اف
 يبيف كيفي  ال فاظ عمى نظافتو الشخصي .

 يبيف كيفي  ال فاظ عمى  وم   وا و.

عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

 األنظم  البيئي 

يعػػدد أنػػواع مختمفػػ  مػػف البيئػػات و الكائنػػات ال يػػ  التػػي ت ػػكف 
 ىذه البيئات.

 التي تواجو بعض البيئات.ي دد األخطار 
 يبيف كيفي  العناي  بال يوانات.
 ي تنتج بعض فوائد النباتات.

ني
الثا

 

 
 الكائنات ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 
 

 ي تنتج الظروؼ الموئم  لنمو النباتات.
 يذكر وظيف  كؿ جزء مف أجزاء النبات.

 يبيف وظائؼ أعضاء اإلن اف.
 ي تنبط نوع نذاء ال يواف.

 ص   اإلن اف
 ي دد ال موكيات التي ت بب انتقاؿ األمراض .

 يعدد ال موكيات الغذائي  الص ي  .
 دورات ال ياة
 والتكاثر
 والوراث 
 

 ي دد المرا ؿ المختمف  لدورات ال ياة لمكائنات ال ي  المختمف  .
 يصؼ تغير مظير الكائنات ال ي  عمى مر الوقت .

 يبيف أىمي  البذور في بدء دورة  ياة النباتات المزىرة.  
 يوضح أثر كؿ مف الضوء واإلجياد البيئي عمى نمو وتطور النبات.



 
 

189

لث
الثا

 

 الكائنات ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 
 

 يقارف بيف كائنات  ي  مف نفس النوع.
يصنؼ ال يوانات في مجموعات عمػى أ ػاس خػواص مشػترك . 

  شرات(. –أ ماؾ  - طيور
يصػػػػػػػػنؼ النباتػػػػػػػػات فػػػػػػػػي مجموعػػػػػػػػات عمػػػػػػػػى أ ػػػػػػػػاس خػػػػػػػػواص 

 مشترك . نوع البذور(
ي ػػػتنتج أف الكائنػػػات ال يػػػ  تمتمػػػؾ تراكيػػػب تػػػؤدي وظػػػائؼ فػػػي 

 النمو والتكاثر.
 يربط بيف التراكيب الكبر  في النباتات ووظائفيا .

 يف ر أىمي  الورق  في النبات .
 في النبات . ي دد دور األزىار والثمار في التكاثر

 يعدد العوامؿ المؤثرة عمى نمو النبات األخضر.

 ص   اإلن اف
 يميز بيف مظاىر الص   وأعراض المرض .

 يعدد طرؽ الوقاي  مف األمراض .
 يعدد بعض أجزاء النباتات التي ت تخدـ في عوج األمراض.

عوق  الكائنات 
 األنظم  البيئي  ال ي  بالبيئ 

 لمشمس لصنع نذائو .يف ر  اج  النبات 
 يعطي أمثم  مف أشكاؿ ال ياة المتنوع  في البيئات المختمف  . 
يف ػػػػر تميػػػػز بيئػػػػات م ػػػػددة فػػػػي ال فػػػػاظ عمػػػػى   يػػػػاة األنػػػػواع 

 المختمف  مف الكائنات ال ي . 
 يبيف دور اإلن اف في ال فاظ عمى البيئ  الطبيعي  .

رابع
ال

 

 الكائنات ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 
 

 يشرح دور أعضاء الجياز اليضمي في القياـ بوظيف  اليضـ.
 يربط بيف شكؿ األ ناف ووظيفتيا.
 يميز بيف عمميتي الشييؽ والزفير.

 ي تنتج خواص و موؾ المجموعات الكبر  لمكائنات ال ي  .
يعطي أمثم  لنباتات و يوانات تنتمػي أل ػد المجموعػات الكبػر  

 لمكائنات ال ي .

 ص   اإلن اف

 يوضح كيفي  العناي  باأل ناف.
 يبيف أىمي  النظاـ الغذائي الص ي.

 ي دد بعض العوامؿ المؤثرة عمى ص   اإلن اف.
 يبيف ت ثير بعض الكائنات ال ي  الدقيق  عمى الص  .
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 دورات ال ياة
 والتكاثر
 والوراث 

 ي دد الخطوات العام  في دورة  ياة النباتات وال يوانات .
 الرئي   في دورة  ياة النباتات المزىرة .ي دد المرا ؿ 

 يكتشؼ أف ال يوانات تتكاثر وأف صغار ال يواف تنمو .
يصػػػؼ العوقػػػ  الب ػػػيط  بػػػيف التكػػػاثر وبقػػػاء أنػػػواع مختمفػػػ  مػػػف 

 النباتات وال يوانات.

عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

 األنظم  البيئي 

 ونير  ي .ُيق ـ مكونات النظاـ البيئي إلى مكونات  ي  
 ي تنتج تنوع البيئات والكائنات التي تقطف فييا.
 يبيف الطرؽ التي يتـ فييا منع أو تقميؿ التموث .

 يف ر الت ثير اإليجابي وال مبي ل موؾ الن اف عمى البيئ  .
يصػػػنؼ الكائنػػػات ال يػػػ  المختمفػػػ  إلػػػى منتجػػػات وم ػػػتيمكات و 

 م موت .
الطاقػػػػ  الداخمػػػػ  فػػػػي ُيعػػػرؼ النباتػػػػات كمصػػػػدر أ ا ػػػػي لممػػػػادة و 

 ال م م  الغذائي  .
 .ي إعادة دوراف المادة في الطبيع يف ر دور الم موت ف

التنوع والتكيؼ 
والنتخاب 
 الطبيعي

 .ئنات ال ي  تعيش في بيئات متعددةي تنتج أف الكا
 ي تنتج مفيـو التكيؼ عند الكائنات ال ي .
ال يػػػ  مػػػع البيئػػػ  التػػػي  يػػػربط بػػػيف المظػػػاىر الخارجيػػػ  لمكائنػػػات

 .تعيش فييا
كائنػػات ال يػػ  ت ػػاعدىا عمػػى يعطػػي أمثمػػ  لمخػػواص ال ػػموكي  لم

 .التكيؼ
ي ػػػدد العوامػػػؿ التػػػي تػػػؤثر فػػػي بقػػػاء الكائنػػػات ال يػػػ  عمػػػى قيػػػد 

 ال ياة.
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س
خام

ال
 

 الكائنات ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 
 

التصػػػنيفي  يوضػػػح الخػػػواص التعريفيػػػ  التػػػي تميػػػز المجموعػػػات 
 لمكائنات ال ي .

يصػػػػػػػنؼ الكائنػػػػػػػات ال يػػػػػػػ  عمػػػػػػػى أ ػػػػػػػاس اخػػػػػػػتوؼ الخػػػػػػػواص 
 المظيري .

 يعدد العمميات ال يوي  لمكائنات ال ي .
 يبيف كيفي  نقؿ الماء والمغذيات في النباتات الوعائي .

 يوضح دور الكمي  في إزال  الفضوت.
ي ػػػػدد م ػػػػار الػػػػدـ فػػػػي الػػػػدورة الدمويػػػػ  الصػػػػغر   بػػػػيف القمػػػػب 

 والرئتيف(.
 ي دد م ار الدـ في الدورة الدموي  الكبر .

يشػػػرح ا ػػػتجاب  أعضػػػاء اإلن ػػػاف لمتغيػػػرات الداخميػػػ  والخارجيػػػ  
 لةبقاء عمى ا تقرار الج ـ.

 يف ر أىمي  النظاـ الغذائي في ال فاظ عمى الص  . ص   اإلن اف
 يف ر أىمي  نمط ال ياة في الت ثير عمى العمميات ال يوي .

 دورات ال ياة
و التكاثر 
 والوراث 

 يصؼ دورة  ياة اإلن اف.
 يقارف بيف الكائنات ال ي  المختمف  مف  يث النمو والتطور.
 يف ر أىمي  التكاثر الجن ي في الكائنات ال ي  لبقاء النوع.

س
ساد

ال
 

 الكائنات ال ي 
 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 

الرئي ػي  لمكائنػات يصنؼ النباتات وال يوانػات إلػى المجموعػات 
 ال ي .

 ي دد موقع األعضاء الكبر  في ج ـ اإلن اف.
 يوضح التركيب الب يط لمجياز الييكمي عند اإلن اف.

يصػػػػؼ دور مفاصػػػػؿ الييكػػػػؿ العظمػػػػي والعضػػػػوت فػػػػي القيػػػػاـ 
 بوظيف  ال رك .

 ي دد مدخوت ومخرجات عممي  البناء الضوئي. 
 يوضح المقصود بالكائنات ال ي  الدقيق .

 ص   اإلن اف
 

 .يوضح المقصود بالمرض
 يعدد م ببات بعض األمراض.

 ي دد طرؽ انتقاؿ بعض األمراض.
 يذكر طرؽ الوقاي  مف األمراض.

 يشرح التغيرات التي ت دث في  ف البموغ عند اإلن اف.
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عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

 األنظم  البيئي 
 

الغذائيػػػ  فػػػي  يصػػػؼ تػػػدفؽ الطاقػػػ  والمغػػػذيات خػػػوؿ الشػػػبكات
 النظاـ البيئي.

 يف ر أىمي  الكائنات ال ي  الدقيق  .
 يعطي أمثم  لبعض الكائنات ال ي  الدقيق  الضارة.

يصػػنؼ تجمعػػات الكائنػػات ال يػػ    ػػب الوظػػائؼ التػػي تؤدييػػا 
 في النظاـ البيئي.

 ُيف ر  دوث التغيرات البيئي .

 

 
 التنوع
 والتكيؼ

والنتخاب 
 الطبيعي

 التنوع ال يوي. يف ر مفيوـ
 يذكر الطرؽ التي يتـ فييا ال فاظ عمى التنوع ال يوي.

ي ػػػتنتج تػػػ ثير التنػػػوع ال يػػػوي فػػػي النظػػػاـ البيئػػػي عمػػػى المػػػوارد 
 الموجودة.

 يبيف أىمي  التنوع ال يوي في ال فاظ عمى النظاـ الطبيعي.
 ي دد ت ثير البشر عمى التنوع ال يوي.

ابع
لس
ا

 
 الكائنات ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 

 يربط تراكيب العيف بوظائفيا.

 يربط تراكيب األذف بوظائفيا.
يف ػػر أىميػػ  الجيػػاز العصػػبي فػػي تو ػػط التواصػػؿ بػػيف أجيػػزة 

 الج ـ والتفاعؿ مع البيئ .
يف ػػػر دور جيػػػاز الغػػػدد الصػػػماء والجيػػػاز العصػػػبي فػػػي تنظػػػيـ 

 الظروؼ في الج ـ.
 تفرزىا.يعدد الغدد الصماء واليرمونات التي 

 يشرح األ اس الجزيئي والخموي لنقباض العضم .
 يف ر ال موكيات البيولوجي  كا تجاب  لمظروؼ الخارجي .

لى خويا الج ـ.  يوضح آلي  انتقاؿ الغازات مف وا 
 يشرح تركيب ووظيف  القمب وأوعي  الدـ المرتبط  بو.

 ص   اإلن اف
 

 يشرح بعض المشكوت األيضي  الشائع .
 كيفي  ال فاظ عمى  وم  الجياز العصبي.يوضح 

ي ػػػػػتنتج القواعػػػػػد الصػػػػػ ي  لم فػػػػػاظ عمػػػػػى  ػػػػػوم  الم ػػػػػتقبوت 
 ال  ي .
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دورات ال ياة 
 والتكاثر
 والوراث 

 يميز بيف التكاثر الجن ي والوجن ي.
 يوضح آلي  التكاثر في النباتات الزىري .

 يشرح التكاثر عند اإلن اف.

 

 األنظم  البيئي 
 

 تدفؽ الطاق  في النظاـ البيئي.يصؼ 
 ينشئ شبكات نذائي  خوؿ نظاـ بيئي معيف.

يف ػػػر تػػػرابط أفػػػراد الكائنػػػات ال يػػػ  فػػػي النظػػػاـ البيئػػػي فػػػي فتػػػرة 
 ت ثيرات المناف  .

ي ػػػػدد العوامػػػػؿ المػػػػؤثرة عمػػػػى التػػػػوازف بػػػػيف العناصػػػػر المختمفػػػػ  
 لمنظاـ البيئي.

 البيئ . ي دد ت ثيرات اإلن اف والتطور التكنولوجي عمى
ي ػػػػتنتج  مػػػػوؿ وطػػػػرؽ لتجنػػػػب تػػػػ ثيرات اإلن ػػػػاف ال ػػػػمبي  عمػػػػى 

 البيئ .

التنوع والتكيؼ 
والنتخاب 
 الطبيعي

 يميز بيف التنوع البيئي والتنوع الموروث.
ي ػػػػتنتج أثػػػػر الخػػػػتوؼ الجينػػػػي والعوامػػػػؿ البيئيػػػػ  عمػػػػى تطػػػػور 

 الكائنات ال ي .
 الجيولوجي.يف ر انقراض  ياة النبات وال يواف عمى ال مـ 

ي ػػتنتج أىميػػ  األ ػػافير فػػي ت ديػػد أعمػػار الكائنػػات ال يػػ  عمػػى 
 األرض.
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من
الثا

 

 الكائنات ال ي 

 الخويا
 

 ي تنبط  أف الخمي  و دة بناء الكائف ال ي.
يتتبػػع تركيػػػب الكػػػائف ال ػػي بػػػدًءا بالخميػػػ  وانتيػػاًء بج ػػػـ الكػػػائف 

 ال ي.
 يشرح التركيب األ ا ي لمخمي .

 الخويا النباتي  وال يواني  .يقارف بيف 
 ُيمخص الوظائؼ ال يوي  لمخويا ال ي .
 يف ر أىمي  األنمف  الم يط  بالنواة.

 يوضح دور الريبو ومات في تكويف البروتينات.
يبػػػػػيف دور الشػػػػػبك  اإلندوبوزميػػػػػ  وجيػػػػػاز جػػػػػولجي فػػػػػي إفػػػػػراز 

 البروتينات.
 يوضح دور الميتوكندريا في إنتاج الطاق .

 اإلن افص   
 يعدد م ببات األمراض الشائع .
 ي دد طرؽ الوقاي  مف األمراض. 

عوق  الكائنات 
 ال ي 
 بالبيئ 

 األنظم  البيئي 
 ينشئ ويف ر تمثيوت كمي  عف عوقات التغذي .

يتنبػػ  بتػػ ثيرات التغيػػر فػػي النظػػاـ البيئػػي عمػػى المػػوارد الموجػػودة 
 والتزاف بيف األفراد.

 التنوع
 والتكيؼ

والنتخاب 
 الطبيعي

 يذكر أمثم  متنوع  لكائنات  ي  تنتمي لنفس المجموع .
 يف ر التراكيب الداخمي  التي ت اعد الطيور عمى الطيراف.

ي تنتج الخصائص العام  التي ت اعد األ ػماؾ عمػى ال ػبا  .
  

 يبيف أثر  دوث تغيرات بيئي  عمى  موؾ الكائنات ال ي .
ات ال ي   نوع الجذر، نػوع األوراؽ، يف ر تراكيب داخمي  لمكائن

  مؾ الفراء(.
ت ال يػػػػػػ    البيػػػػػػات الشػػػػػػتوي، يف ػػػػػػر بعػػػػػػض  ػػػػػػموكيات الكائنػػػػػػا

 (.اليجرة
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سع
التا

 

 الكائنات ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 
 

 يشرح التركيب والعمؿ األ ا ي لمجياز اليضمي لد  اإلن اف.
 ي دد مواقع إفراز إنزيمات اليضـ.

لى خويا الج ـ.يشرح  آلي    انتقاؿ الغازات مف وا 
 يبيف تركيب ووظيف  القمب وأوعي  الدـ المرتبط  بو.
 يف ر دور خويا الدـ البيضاء في جياز المناع .

 يبيف دور الكمي  في إزال  الفضوت.
 يبيف دور الكبد في إزال  ال مـو واتزاف ال كر. 
 يشرح البناء الضوئي مف نا ي  بيوكيميائي .

 دور الماء في توزيع المواد الغذائي  في النباتات. يوضح 

دورات ال ياة 
 والتكاثر والوراث 

 
 

 يميز بيف الصفات الموروث  و الصفات المكت ب .
 يشرح كيفي   وراث  الصفات البيولوجي  في الكائنات.

 ُيطبؽ قوانيف مندؿ  العزؿ والتنوع الم تقؿ(.
يوضػػػػػح آليػػػػػ   ػػػػػدوث النق ػػػػػاـ الميػػػػػوزي واإلخصػػػػػاب  تكػػػػػويف 

 الزيجوت(.
 .DNAيبيف المقصود بمفيـو 

 يبيف دور الكرومو ومات في ت ديد جنس الفرد.

 الخويا
 

يقػػارف بػػيف الخويػػا بدائيػػ  النػػواة و قيقيػػ  النػػواة والفيرو ػػات فػػي 
 التركيب العاـ.

والتفػاعوت الكيميائيػ  يربط بيف العمميػات ال يويػ  لمكػائف ال ػي 
 الخموي .

 البروتينات(. –يبيف أ اس الجزيئات الضخم   ال كريات 

 ص   اإلن اف

يعدد بعض الميكانيكيات التي تمكف الكائنات ال ي  مف مكاف   
 األمراض.

 ي تنتج العوامؿ المؤثرة عمى  دة أعراض المرض.
 يف ر أىمي  المقاح في ال ماي  مف األمراض المعدي .
 يف ر أىمي  المضادات ال يوي  في مقاوم  العدو .

 
عوق  الكائنات 
 ال ي  بالبيئ 

 األنظم  البيئي 
 يعدد أ باب  دوث التغيرات البيئي .

يعػػدد العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى  جػػـ تجمعػػات الكائنػػات ال يػػ  فػػي 
 النظاـ البيئي.
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يشرح دوراف العناصر والمركبات بيف الموارد نير ال يػ  والمػواد 
 لعضوي .ا

 التنوع
 والتكيؼ

والنتخاب 
 الطبيعي

 يعدد  العوامؿ المؤثرة عمى التنوع ال يوي.
يف ر دور النتخاب الطبيعي في بقاء المجموعات المختمف  مف 

 الكائنات ال ي .
يف ػػػػر ارتبػػػػاط النتخػػػػاب الطبيعػػػػي بػػػػالنمط الظػػػػاىري أكثػػػػر مػػػػف 

 النمط الجيني.
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 (6ممحق رقم )
 مدل توفر مؤشرات عمم األحيا  في كتب العموم لمرحمة التعميم األساسي

متوفر بدرجة  المؤشــــــــــــــــــرات المعيار المحك الصف
 كبيرة

متوفر بدرجة 
 غير متوفر قميمة

ول
األ

 

الكائنات 
 ال ي 

 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 

  √  الكائنات ال ي  والجمادات.يميز بيف 
  √  ي دد ال اجات األ ا ي  لمكائنات ال ي  .
  √  يف ر  اج  الكائنات ال ي  لمغذاء والماء.

   √ يصؼ األماكف التي تعيش فييا نباتات و يوانات مختمف .
  √  يف ر ا تخداـ  يوانات لنباتات أو  يوانات أخر  كغذاء أو كم و .

   √ يعدد أجزاء النباتات.
   √ كتشؼ أىمي  ال واس الخم  .ي

ص   
 اإلن اف

   √ يبيف كيفي  ال فاظ عمى نظافتو الشخصي .
   √ يبيف كيفي  ال فاظ عمى  وم   وا و.

عوق  
الكائنات 
ال ي  
 بالبيئ 

األنظم  
 البيئي 

   √ التي ت كف ىذه البيئات.يعدد أنواع مختمف  مف البيئات و الكائنات ال ي  
 √   ي دد األخطار التي تواجو بعض البيئات.

   √ يبيف كيفي  العناي  بال يوانات.
   √ ي تنتج بعض فوائد النباتات.
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ني
الثا

 

 
الكائنات 
 ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 

 

   √ ي تنتج الظروؼ الموئم  لنمو النباتات.
 √   كؿ جزء مف أجزاء النبات.يذكر وظيف  

   √ يبيف وظائؼ أعضاء اإلن اف.
   √ ي تنبط نوع نذاء ال يواف.

ص   
 اإلن اف

  √  ي دد ال موكيات التي ت بب انتقاؿ األمراض .
   √ يعدد ال موكيات الغذائي  الص ي  .

دورات 
 ال ياة
 والتكاثر
 والوراث 

   √ لدورات ال ياة لمكائنات ال ي  المختمف  .ي دد المرا ؿ المختمف  
   √ يصؼ تغير مظير الكائنات ال ي  عمى مر الوقت .

  √  يبيف أىمي  البذور في بدء دورة  ياة النباتات المزىرة.  
   √ يوضح أثر كؿ مف الضوء واإلجياد البيئي عمى نمو وتطور النبات.

لث
الثا

 

الكائنات 
 ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 

 

   √ يقارف بيف كائنات  ي  مف نفس النوع.
 -يصػػػػػنؼ ال يوانػػػػػات فػػػػػي مجموعػػػػػات عمػػػػػى أ ػػػػػاس خػػػػػواص مشػػػػػترك .  طيػػػػػور

  √   شرات(.  -أ ماؾ

   √ يصنؼ النباتات في مجموعات عمى أ اس خواص مشترك . نوع البذور(
   √ في النمو والتكاثر. ي تنتج أف الكائنات ال ي  تمتمؾ تراكيب تؤدي وظائؼ

   √ .ائفيايربط بيف التراكيب الكبر  في النباتات ووظ
   √ .يف ر أىمي  الورق  في النبات

   √ .ار والثمار في التكاثر في النباتي دد دور األزى
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   √ يعدد العوامؿ المؤثرة عمى نمو النبات األخضر.

ص   
 اإلن اف

 √   الص   وأعراض المرض .يميز بيف مظاىر 
 √   يعدد طرؽ الوقاي  مف األمراض .

   √ يعدد بعض أجزاء النباتات التي ت تخدـ في عوج األمراض.

عوق  
الكائنات 
ال ي  
 بالبيئ 

األنظم  
 البيئي 

  √  يف ر  اج  النبات لمشمس لصنع نذائو .
   √ يعطي أمثم  مف أشكاؿ ال ياة المتنوع  في البيئات المختمف  . 

يف ر تميز بيئػات م ػددة فػي ال فػاظ عمػى   يػاة األنػواع المختمفػ  مػف الكائنػات 
 ال ي . 

√   

 √   يبيف دور اإلن اف في ال فاظ عمى البيئ  الطبيعي  .

رابع
ال

 

الكائنات 
 ال ي 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 

 

   √ يشرح دور أعضاء الجياز اليضمي في القياـ بوظيف  اليضـ.
   √ يربط بيف شكؿ األ ناف ووظيفتيا.
   √ يميز بيف عمميتي الشييؽ والزفير.

   √ ي تنتج خواص و موؾ المجموعات الكبر  لمكائنات ال ي  .
   √ لمكائنات ال ي .يعطي أمثم  لنباتات و يوانات تنتمي أل د المجموعات الكبر  

ص   
 اإلن اف

   √ يوضح كيفي  العناي  باأل ناف.
   √ يبيف أىمي  النظاـ الغذائي الص ي.

   √ ي دد بعض العوامؿ المؤثرة عمى ص   اإلن اف.
 √   يبيف ت ثير بعض الكائنات ال ي  الدقيق  عمى الص  .
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دورات 
 ال ياة
 والتكاثر
 والوراث 

  √  الخطوات العام  في دورة  ياة النباتات وال يوانات .ي دد 
 √   ي دد المرا ؿ الرئي   في دورة  ياة النباتات المزىرة .

   √ يكتشؼ أف ال يوانات تتكاثر وأف صغار ال يواف تنمو .
  √  يصؼ العوق  الب يط  بيف التكاثر وبقاء أنواع مختمف  مف النباتات وال يوانات.

عوق  
الكائنات 
ال ي  
 بالبيئ 

األنظم  
 البيئي 

   √ يق ـ مكونات النظاـ البيئي إلى مكونات  ي  ونير  ي .
   √ ي تنتج تنوع البيئات والكائنات التي تقطف فييا.
   √ يبيف الطرؽ التي يتـ فييا منع أو تقميؿ التموث.

   √ الن اف عمى البيئ .يف ر الت ثير اإليجابي وال مبي ل موؾ 
   √ يصنؼ الكائنات ال ي  المختمف  إلى منتجات وم تيمكات و م موت .

   √ ُيعرؼ النباتات كمصدر أ ا ي لممادة والطاق  الداخم  في ال م م  الغذائي  .
 √   يف ر دور الم موت في إعادة دوراف المادة في الطبيع .

التنوع 
 والتكيؼ
 والنتخاب
 الطبيعي

   √ ي تنتج أف الكائنات ال ي  تعيش في بيئات متعددة.
  √  ي تنتج مفيـو التكيؼ عند الكائنات ال ي .

   √ يربط بيف المظاىر الخارجي  لمكائنات ال ي  مع البيئ  التي تعيش فييا.
   √ التكيؼ.يعطي أمثم  لمخواص ال موكي  لمكائنات ال ي  ت اعدىا عمى 

  √  ي دد العوامؿ التي تؤثر في بقاء الكائنات ال ي  عمى قيد ال ياة.

س
خام

ال
 

الكائنات 
 ال ي 

 الخواص
 والعمميات

   √ يوضح الخواص التعريفي  التي تميز المجموعات التصنيفي  لمكائنات ال ي  .
   √ المظيري  .يصنؼ الكائنات ال ي  عمى أ اس اختوؼ الخواص 
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 ال يوي 
 

  √  .العمميات ال يوي  لمكائنات ال ي يعدد 
   √ .والمغذيات في النباتات الوعائي  يبيف كيفي  نقؿ الماء

   √ .وضح دور الكمي  في إزال  الفضوتي
   √ .وي  الصغر   بيف القمب والرئتيف(ي دد م ار الدـ في الدورة الدم

   √ الدورة الدموي  الكبر .ي دد م ار الدـ في 
يشػػػػرح ا ػػػػتجاب  أعضػػػػاء اإلن ػػػػاف لمتغيػػػػرات الداخميػػػػ  والخارجيػػػػ  لةبقػػػػاء عمػػػػى 

 √   ا تقرار الج ـ.

ص   
 اإلن اف

   √ يف ر أىمي  النظاـ الغذائي في ال فاظ عمى الص   .
   √ يف ر أىمي  نمط ال ياة في الت ثير عمى العمميات ال يوي .

دورات 
 ال ياة

التكاثر و 
 والوراث 

 √   .يصؼ دورة  ياة اإلن اف
 √   يقارف بيف الكائنات ال ي  المختمف  مف  يث النمو والتطور.

  √  يف ر أىمي  التكاثر الجن ي في الكائنات ال ي  لبقاء النوع.

س
ساد

ال
 

الكائنات 
 ال ي 
 

 الخواص
والعمميات 
 ال يوي 

   √ إلى المجموعات الرئي ي  لمكائنات ال ي .يصنؼ النباتات وال يوانات 
   √ .ع األعضاء الكبر  في ج ـ اإلن افي دد موق

   √ .ب يط لمجياز الييكمي عند اإلن افيوضح التركيب ال
   √ يصؼ دور مفاصؿ الييكؿ العظمي والعضوت في القياـ بوظيف  ال رك .

   √ . الضوئيوت ومخرجات عممي  البناء ي دد مدخ
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   √ يوضح المقصود بالكائنات ال ي  الدقيق  .

ص   
 اإلن اف

 

   √ .يوضح المقصود بالمرض
   √ يعدد م ببات بعض األمراض.

   √ ي دد طرؽ انتقاؿ بعض األمراض.
   √ يذكر طرؽ الوقاي  مف األمراض.

 √   اإلن اف.يشرح التغيرات التي ت دث في  ف البموغ عند 

عوق  
الكائنات 
ال ي  
 بالبيئ 

األنظم  
 البيئي 

 

 √   يصؼ تدفؽ الطاق  والمغذيات خوؿ الشبكات الغذائي  في النظاـ البيئي.
   √ يف ر أىمي  الكائنات ال ي  الدقيق  .

   √ يعطي أمثم  لبعض الكائنات ال ي  الدقيق  الضارة.
  √  ال ي    ب الوظائؼ التي تؤدييا في النظاـ البيئي.يصنؼ تجمعات الكائنات 

 √   ُيف ر التغيرات البيئي .

 التنوع
 والتكيؼ

والنتخاب 
 الطبيعي

 √   يف ر مفيـو التنوع ال يوي.
 √   يذكر الطرؽ التي يتـ فييا ال فاظ عمى التنوع ال يوي.

 √   عمى الموارد الموجودة. ي تنتج ت ثير التنوع ال يوي في النظاـ البيئي
 √   يبيف أىمي  التنوع ال يوي في ال فاظ عمى النظاـ الطبيعي.

 √   ي دد ت ثير البشر عمى التنوع ال يوي.

ابع
لس
ا

 

الكائنات 
 ال ي 

 الخواص
والعمميات 

   √ يربط تراكيب العيف بوظائفيا.

   √ يربط تراكيب األذف بوظائفيا.
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يف ر أىمي  الجياز العصبي في تو ط التواصؿ بيف أجيزة الج ػـ والتفاعػؿ مػع  ال يوي 
 البيئ .

√   

يف ػػػػر دور جيػػػػاز الغػػػػدد الصػػػػماء والجيػػػػاز العصػػػػبي فػػػػي تنظػػػػيـ الظػػػػروؼ فػػػػي 
 الج ـ.

√   

   √ يعدد الغدد الصماء واليرمونات التي تفرزىا.
 √   يشرح األ اس الجزيئي والخموي لنقباض العضم .

   √ يف ر ال موكيات البيولوجي  كا تجاب  لمظروؼ الخارجي .
لى خويا الج ـ.    √ يوضح آلي  انتقاؿ الغازات مف وا 

 √   يشرح تركيب ووظيف  القمب وأوعي  الدـ المرتبط  بو.

ص   
 اإلن اف

 √   يشرح بعض المشكوت األيضي  الشائع .
   √  وم  الجياز العصبي.يوضح كيفي  ال فاظ عمى 

   √ ي تنتج القواعد الص ي  لم فاظ عمى  وم  الم تقبوت ال  ي .
دورات 
ال ياة 
 والتكاثر
 والوراث 

   √ يميز بيف التكاثر الجن ي والوجن ي.
   √ يوضح آلي  التكاثر في النباتات الزىري .

 √   يشرح التكاثر عند اإلن اف.

عوقػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
الكائنػػػػػػػات 

األنظم  
 البيئي 

 √   يصؼ تدفؽ الطاق  في النظاـ البيئي.
 √   ينشئ شبكات نذائي  خوؿ نظاـ بيئي معيف.
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ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 بالبيئ 

 √   يف ر ترابط أفراد الكائنات ال ي  في النظاـ البيئي في فترة ت ثيرات المناف  . 
 √   العناصر المختمف  لمنظاـ البيئي.ي دد العوامؿ المؤثرة عمى التوازف بيف 

 √   ي دد ت ثيرات اإلن اف والتطور التكنولوجي عمى البيئ .
 √   ي تنتج  موؿ وطرؽ لتجنب ت ثيرات اإلن اف ال مبي  عمى البيئ .

التنوع 
والتكيؼ 
والنتخاب 
 الطبيعي

 √   يميز بيف التنوع البيئي والتنوع الموروث.
 √   أثر الختوؼ الجيني والعوامؿ البيئي  عمى تطور الكائنات ال ي .ي تنتج 

 √   يف ر انقراض  ياة النبات وال يواف عمى ال مـ الجيولوجي.
 ي تنتج أىمي  األ افير في ت ديد أعمار الكائنات ال ي  عمى األرض.

 
  √ 

من
الثا

 

الكائنات 
 ال ي 

 الخويا

   √ .الحيالكائنبناءوحدةالخليةأنيستنبط
  √  .الحيالكائنبجسموانتهاءًبالخليةبدًءاالحيالكائنتركيبيتتبع
   √ .للخليةاألساسيالتركيبيشرح
   √ . والحيوانيةالنباتيةالخاليابينيقارن
   √ .الحيةللخالياالحيويةالوظائفُيلخص
   √ .بالنواةالمحيطةاألغلفةأهميةيفسر

   √ .البروتيناتتكوينفيالريبوسوماتدوريوضح
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   √ .البروتيناتإفرازفيجولجيوجهازاإلندوبالزميةالشبكةدوريبين
   √ .الطاقةإنتاجفيالميتوكندريادوريوضح

ص   
 اإلن اف

  √  يعدد م ببات األمراض الشائع .
 √   ي دد طرؽ الوقاي  مف األمراض. 

عوق  
الكائنات 
ال ي  
 بالبيئ 

األنظم  
 البيئي 

 √   ينشئ ويف ر تمثيوت كمي  عف عوقات التغذي .
يتنبػػػ  بتػػػ ثيرات التغيػػػر فػػػي النظػػػاـ البيئػػػي عمػػػى المػػػوارد الموجػػػودة والتػػػزاف بػػػيف 

 األفراد.
  √ 

التنوع 
والتكيؼ 
والنتخاب 
 الطبيعي

   √ يذكر أمثم  متنوع  لكائنات  ي  تنتمي لنفس المجموع .
   √ يف ر التراكيب الداخمي  التي ت اعد الطيور عمى الطيراف.

   √ ي تنتج الخصائص العام  التي ت اعد األ ماؾ عمى ال با  .
 √   يبيف أثر  دوث تغيرات بيئي  عمى  موؾ الكائنات ال ي .

 √   داخمي  لمكائنات ال ي   نوع الجذر، نوع األوراؽ،  مؾ الفراء(.يف ر تراكيب 
 √   يف ر بعض  موكيات الكائنات ال ي    البيات الشتوي، اليجرة (.

سع
التا

 

الكائنات 
 ال ي 

الخواص  
والعمميات 
 ال يوي 

   √ يشرح التركيب والعمؿ األ ا ي لمجياز اليضمي لد  اإلن اف.
   √ إفراز إنزيمات اليضـ.ي دد مواقع 

لى خويا الج ـ.    √ يشرح  آلي  انتقاؿ الغازات مف وا 
   √ يبيف تركيب ووظيف  القمب وأوعي  الدـ المرتبط  بو.
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   √ يف ر دور خويا الدـ البيضاء في جياز المناع .
 √   يبيف دور الكمي  في إزال  الفضوت.

  √  يبيف دور الكبد في إزال  ال مـو واتزاف ال كر. 
 √   يشرح البناء الضوئي مف نا ي  بيوكيميائي .

  √  يوضح دور الماء في توزيع المواد الغذائي  في النباتات. 

دورات 
ال ياة 
والتكاثر 
 والوراث 

 √   يميز بيف الصفات الموروث  و الصفات المكت ب .
 √   كيفي   وراث  الصفات البيولوجي  في الكائنات.يشرح 

 √   ُيطبؽ قوانيف مندؿ  العزؿ والتنوع الم تقؿ(.
 √   يوضح آلي   دوث النق اـ الميوزي واإلخصاب  تكويف الزيجوت(.

 √   .DNAيبيف المقصود بمفيـو 
 √   يبيف دور الكرومو ومات في ت ديد جنس الفرد.

 الخويا
 √   يقارف بيف الخويا بدائي  النواة و قيقي  النواة والفيرو ات في التركيب العاـ.

   √ يربط بيف العمميات ال يوي  لمكائف ال ي والتفاعوت الكيميائي  الخموي .
 √   البروتينات(. –يبيف أ اس الجزيئات الضخم   ال كريات 

ص   
 اإلن اف

   √ الميكانيكيات التي تمكف الكائنات ال ي  مف مكاف   األمراض.يعدد بعض 
  √  ي تنتج العوامؿ المؤثرة عمى  دة أعراض المرض.

 √   يف ر أىمي  المقاح في ال ماي  مف األمراض المعدي .
 √   يف ر أىمي  المضادات ال يوي  في مقاوم  العدو .
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عوق  
الكائنات 
ال ي  
 بالبيئ 

األنظم  
 البيئي 

 √   يعدد أ باب  دوث التغيرات البيئي .
 √   يعدد العوامؿ المؤثرة عمى  جـ تجمعات الكائنات ال ي  في النظاـ البيئي.
 √   يشرح دوراف العناصر والمركبات بيف الموارد نير ال ي  والمواد العضوي .

التنوع 
والتكيؼ 
والنتخاب 
 الطبيعي

 √   المؤثرة عمى التنوع ال يوي. يعدد  العوامؿ

 √   يف ر دور النتخاب الطبيعي في بقاء المجموعات المختمف  مف الكائنات ال ي .

 √   يف ر ارتباط النتخاب الطبيعي بالنمط الظاىري أكثر مف النمط الجيني.
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Abstract 

 

This study aimed  at determining the quality level of biology topics 

that are included in the science books (first grade – ninth grade) for the 

elementary education stage  in the light of international standards. The 

research problem is identified in the following main question: 

What is the level of quality of biology topics included in science 

books for the elementary education stage in light of the international 

standards? 

The sub questions of that main question are as follows: 

1. What are the biology topics that are included in the science books 

for the elementary education stage? 

2. What are the biology international standards to be met in science 

books for the elementary education stage? 

3. To what extent do the biology topics that are included in the 

science books of the elementary education stage (1 -9) meet with 

the international standards? 

To achieve that, the researcher has followed the analytical 

descriptive method in her research, where she analyzed the biology topics 

in the science books through using an analytical tool that has been built 

based on the standards of (NSES – Supreme Education Council in Qatar – 

TIMSS – Canada – California standards). A specific study sample has 

been chosen from the biology topics of the first grade to ninth grade. 

The statistical data processors (Ranks and Percentages) have been 

used.   

The research showed the following results: 

1. The degree of availability of the international standards in biology 

topics included in the science books for elementary education stage 

in Palestine showed a low level compared to the desired level that 

is (70%), where the standards showed an acceptable percentage 

equal to (60.35%). 

2. The most discussed biology standards in the science books of the 

elementary education stage was characteristics and life processes 

of living things which was met by (82.14%) and the least discussed 
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biology standards was diversity, adaption and natural selection 

which was met by (30.43%). 

3. Biology standards were met at quality level (very good) in the 

second and fourth grades by (80%) for both grades, (good) in the 

first and third grades by (76.92% , 73.33%) respectively, 

(acceptable) in the fifth and eighth grades by (69.23% , 63.16%) 

respectively, (very weak) in the seventh and ninth grades by (44% , 

30.36%) respectively. 

In the light of the results of the study, the researcher recommended 

the necessity adopting the international standards for biology science in 

science books for elementary education stage in developing science 

curriculum, and include some of the topics that have been completely 

absent in some classes of the elementary education stage. 
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