
 د/إ فتكبر أحًذ قبئذ طبنح                 دارسخ تحهيهيخ نًحتىي كتت انؼهىو في انجًهىريخ انيًنيخ في ضىء.....        

 
54 

 2018( يبرس 2انؼذد )                               اإلنسبنيخ                   ديجهخ انؼهىو انتزثىيخ وانذارسب 

  
 
 
 
 

  
 

 
 

  دراسة تحميمية لمحتوى كتب العموم في الجميورية اليمنية في 
 ضوء الميارات العقمية لنموذج مارزانو

 
An Analysis content study of the Republic of Yemen 

Science Textbooks View of the Mental Skills Morzano 

Model 

 
 د/ إفتكار أحمد قائد صالح

 أستاذ المناىج وطرق تدريس العموم المساعد
 كمية التربية جامعة إب

mEftkar45@gmail.co 

 

 
 
 
 

 

 

 يجهخ انؼهىو انتزثىيخ وانذراسبد اإلنسبنيخ  

 

 

 

mailto:Eftkar45@gmail.com
mailto:Eftkar45@gmail.com


 د/إ فتكبر أحًذ قبئذ طبنح                 دارسخ تحهيهيخ نًحتىي كتت انؼهىو في انجًهىريخ انيًنيخ في ضىء.....        

 
55 

 2018( يبرس 2انؼذد )                               اإلنسبنيخ                   ديجهخ انؼهىو انتزثىيخ وانذارسب 

 الممخص 
تودؼ هذه الدراسة إلى معرفػة مػدت تنػمف مىتػست ةسػأنة سةكتػ ة عتػم العنػـس لنمرىنػة      

 األساسية لنموارات العقنية المتنمكة في ةكمسذج مارزاكس، تبكػت الباىةػة ةدات تيػكيؼ مػارزاكس
( فأػػػات مػػػف الموػػػارات العقنيػػػة الرأيسػػػة 9لنموػػػارات العقنيػػػة سهػػػي قبػػػارت قػػػف  اأمػػػة تتنػػػمف  

( موػػػػارت ققنيػػػػة فرقيػػػػة التػػػػي تػػػػـ بمسشبوػػػػا تىنيػػػػؿ ةسػػػػأنة سةكتػػػػ ة مىتػػػػست عتػػػػم العنػػػػـس 32س 
ساسػتخدمت  ،ـ(3125/3126  لنيفسؼ الةالةة األخيرت مف المرىنة األساسية لنعػاـ الدراسػي

 تىنيػػػؿ المىتػػست( ساقتمػػدت الفعػػرت اليػػػريىة سىػػدت لنتسػػشيؿ سمػػػف  يالباىةػػة المػػكوو السيػػف
موػارت ققنيػة بسا ػ   :2الكتاأو التي تسينت إليوا الدراسة ةف األسأنة في شميػ  العتػم ىققػت 

موػارت ققنيػة بسا ػػ   28%(، بيكمػا ىققػت األكتػ ة فػػي شميػ  العتػم 6.38:سبكسػبة   2:36
تدالؿ قنػى ةقنػى كسػبة فػي ةسػأنة سةكتػ ة %(، سىينت موارت االسػ:98.8سبكسبة   2488

%( 65.:5سكسبة  ::6%( لألسأنة ستعرار:53.6سكسبة   931العتم الةالةة، سذلؾ بسا   
موػػارت بالكسػػبة  28لألكتػػ ة، ةمػػا قنػػى مسػػتست العتػػم الةالةػػة فقػػد ىقػػؽ عتػػام اليػػؼ التاسػػ  

فػػػي نػػػس  هػػػذه موػػػارت ققنيػػػة بالكسػػػبة لألكتػػػ ة. س  26لألسػػػأنة، سعتػػػام اليػػػؼ الةػػػامف ىقػػػؽ 
الكتػػاأو تسيػػنت الباىةػػة إلػػى مشمسقػػة مػػف التسيػػيات سالمقترىػػات مكوػػا  نػػرسرت التػػسازف فػػي 
كسػػم تنػػميف الموػػارات العقنيػػة فػػي عتػػم العنػػـس لنمرىنػػة األساسػػية، إشػػرا  دراسػػة مماةنػػة فػػي 

 مراىؿ دراسية ةخرت عالمرىنة الةاكسية.
 

 ، األكت ة، كمسذج مارزاكسا.الموارات العقنية، األسأنة  الكممات المفتاحية
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Abstract  
     The Study aims to find out the extent to which the questions and 

activities of the Sciences Books include the basic Stage of the 

mental skills involved in the Morzano Model. The researcher 

adopted the Morzano mental skills Assessment Tool, a list of 8 

main mental skills, categories and 21 sub-mental skills in which the 

questions and activities of Sciences books were for the last three 

grades of the primary phase of the academic Year 2014-2015. The 

researcher adopted the descriptive approach analyzed(analysis of 

the content)The explicit idea adopted the unit of analysis. One of 

the findings of the study the questions of the three books achieved 

19 mental kills by 1925 and by 95.27.Activities in all the clerks 

achieved 17 mental skills by 1377 and 87.79 the reasoning skill 

obtained the lightest percentage in the questions and activities of all 

books by 820 and 42,59 for questions and 599 recurrence and 49.54 

for activities. On the level of the three books, grade questions 

achieved 17mental skills for questions and eighth grade achieved 

15 mental skills for activities. In the light of these results, the 

researcher came to a set of recommendations and suggestions, 

including the need to balance the mental skills included in the 

science books of the basic stage, conduct smiliar studies in other 

stages of study, such as secondary school. 
 

Keywords: The mental Skills. Questions and Activities. Morzano 

Model 
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 المقدمة
تػود العيػػر الىػالي تىػػسالت سػريعة سمتتاليػػة فػي مختنػػؼ مشػاالت الىيػػات، سذلػؾ كتيشػػة      

لنت سرات العنمية سالتعكسلسشية المتسارقة ستعدد سساأؿ كقؿ المعنسمات. ممػا شعػؿ العػالـ ةمػاـ 
قػػػداده  تىػػػديات عبيػػػرت تىػػػتـ قنيػػػن االهتمػػػاـ ببكػػػا  التخيػػػية المتعامنػػػة سالمتسازكػػػة ل كسػػػاف، سا 

ت عػػؿ هػػذه التتيػػرات التػػي تتػػودها الىيػػات المعايػػرت، ممػػا تػػعؿ تىػػدي ا لنتربيػػة العمنيػػة، لمسػػاير 
، رعػرت  القػادرت قنػى البىػال ساالبتعػاباقتبار قمنية التعنيـ األدات الفاقنة فػي إكتػاج العقػسؿ المف

سمساشوػػػة التىػػػديات المختنفػػػة سالتتنػػػم قنػػػى متػػػعالتوات فوػػػي المػػػر ت التػػػي تععػػػس ر ػػػي ستقػػػدـ 
ستقػاس سػمة هػذا التقػدـ بمػا تمنعػن تنػؾ الػدسؿ مػف قنمػا  سمفعػريف. سهػذا مػا ةعػده عػؿ الػدسؿ، 

بػػػ فق ا تيػػػاد الػػػدسؿ ال يقػػػاس بمػػػا  (25، 3118،ت قبػػػد السػػػالـ33، 3114، مػػػف  البوساتػػػي
تمنعػػن مػػف ةػػرسات  بيعيػػة فىسػػم، سلعػػف بمػػا تمنعػػن مػػف مبػػدقيف يقسمػػسف بيػػكاقة المعرفػػة 

رسا   ساقدها لنسيسؿ  إلى المستست المعرفي الذي ينمف استقاللوا سسيادتواق. سهكدستوا، سا 
سلعػػي تىقػػؽ التربيػػة هػػػذا الوػػدؼ ال بػػدلوا مػػف االهتمػػػاـ بايػػالم ست ػػسير مكػػاهو العنػػػـس     

الدراسية في مراىؿ التعنيـ المختنفة باقتبارها الترشمػة العمنيػة ألهػداؼ التربيػة ساتشاهاتوػا فػي 
ػػافػػالمكوو يعػػد  .عػػؿ مشتمػػ  مكػػن التربيػػة  ستوػػا ستسػػتكد إليػػن فػػي تىقيػػؽ ةهػػدافوا،  تسػػتمد ةساس 

سالعتام المدرسي باقتباره مر ه ياد ة تععس المكاهو ستشسد ةساليبوا، ساتشاهاتوا، سةكت توا 
ت 298، 2:93، فوس المترشـ سالشز  األهـ لنمكاهو، عما ةكن مر ت لنمشتمػ  ست نعاتػن  السعيػؿ

 .(239، 3119، خ ايبة
العنػػـس ةهميػػة عبيػػرت فػػي التػػ ةير فػػي مػػا يمعػػف ةف يتعنمػػن المػػتعنـ داخػػؿ  سىيػػال ةف لعتػػام    

االمدرسػة، فاكػػن يتػػعؿ  قنػػى إبػػراز معػػالـ المػػكوو سىػػدسده التػػي يمعػػف مػػف خاللوػػا  دلػػيال  سانػػى 
تعريػػػؼ البػػػرامو التعنيميػػػة فػػػي المدرسػػػة، سيمعػػػف تىديػػػد الػػػدسر الػػػذي ينعبػػػن العتػػػام فػػػي تقػػػديـ 

ساالتشاهػػػات التػػػي يشػػػم قنػػػى المػػػتعنـ اعتسػػػابوا ليكمػػػس بتػػػعؿ  المعػػػارؼ سالخبػػػرات سالموػػػارات 
 3115، تػػػػػػػػػػػػػػػػػامؿ  سمتػػػػػػػػػػػػػػػػػسازف فػػػػػػػػػػػػػػػػػي شميػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شساكػػػػػػػػػػػػػػػػػم تخيػػػػػػػػػػػػػػػػػيتن  ةبػػػػػػػػػػػػػػػػػس شاللػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 (.Bekiroglu,2007,132ت28،
ػػػا ألهميػػػة المكػػػاهو، جوػػػرت الىاشػػػة إلػػػى مراشعتوػػػا ستىنينوػػػا مػػػف ىيػػػال العكايػػػر       دراع  سا 

تقػػسد إلػػى ت ػػسير المكػػاهو، ستىسػػيف  األساسػػية المعسكػػة لوػػا عسكوػػا قمنيػػة تتخييػػية قالشيػػة
مستست العتم مف خالؿ الىػذؼ ساضنػافة سالتعػديؿ، إلػى شاكػم تسنػيي مػا فيوػا مػف سسػاأؿ 
سةكتػ ة ستقػػسيـ ممػػا يزيػػد مػف فاقنيػػة اسػػتخداموا. سقمنيػػة التىنيػؿ ليسػػت بالعمنيػػة السػػونة، بػػؿ 
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ف  بيعػػة مىتػػست إكوػػا تسػػتكد إلػػى مكوشيػػة قنميػػة مسنػػسقية سةدسات يػػاد ة سةابتػػة لنعتػػؼ قػػ
، 3119،العتػػػم المدرسػػػية مػػػف ىيػػػال التػػػعؿ سالمنػػػمسف بوػػػدؼ تىػػػديةوا ست سيرهػػػا  قنيمػػػات

 .(628،:311، إبراهيـ ت45
ذا عاكػػت قمنيػػة التىنيػػؿ مومػػة لنمكػػاهو     فػػاف مكػػاهو العنػػـس مػػف ةعةػػر المكػػاهو الدراسػػية  تسا 

ر المسػػتمر، سهػػذا مػػا ةعدتػػن ىاشػػة إلػػى المراشعػػة سالتػػد يؽ سالتىنيػػؿ سالتقػػسيـ سالتتييػػر سالت ػػسي
( التػػي ةعػػدت ارتبا وػػا المباتػػر بػػالتتيرات الواأنػػة سالمتسػػارقة فػػي مشػػاؿ 3119دراسػػة سػػالـ  

اشتماقي ػا، ا تيػادي ا، سةقافي ػا، العنـس سالتقكية، سالتػي ةةػرت فػي شميػ  مشػاالت الىيػات المختنفػة 
ة اضبداع سالموارات سالقػدرات إلى شاكم الدسر الذي تنعبن ةسأنة سةكت ة هذه المكاهو في تكمي

 تعّنميػػةالعقنيػة لػدت المػػتعنـ، لػذا يشػم ةف تهنػػملف هػذه المكػػاهو ةسػأنة سةكتػ ة تربسيػػة تعنيميػة 
تتػػػيي لنمػػػتعنـ ممارسػػػة موػػػارات التفعيػػػر المختنفػػػة بوػػػدؼ تىقيػػػؽ كمػػػس تػػػامؿ سمتعامػػػؿ لشميػػػ  

ن فػي ( المتار إليNewman,1978,7 كيسماف شساكم تخيية المتعنـت سهذا ما ةعده العالـ 
كػػن لػػيس مشمسقػػة  (675، 3125  المسسػػسي س خػػرسف بػػ ف قالعنػػـ هػػس كتػػا  يمارسػػن المػػتعنـ سا 

ىقػاأؽ يعتسػبوا سيستىنػػرها فػي اختبػار تىريػػريق، عمػا ةكوػػا ليسػت سنسػنة تشػػارم يػتـ ةدا هػػا 
مػػػف  شوػػػد ا ققني ػػػا سيػػػدسي ا فػػػي المختبػػػر فقػػػ ، بػػػؿ هػػػي القنػػػم الكػػػاب  لنمكػػػاهو التػػػي تت نػػػم

، سذلػػػؾ مػػف ةشػػؿ تكميػػػة خبػػرات المػػتعنـ ستعػػػديؿ ةكمػػا  سػػنسعن المختنفػػػة عنمػػيفالمعنمػػيف سالمت
 (.54،:311 الواتمي سمىسف،

ةف مىتػػػست ةي مػػػكوو  (68، :311 ( المتػػار إليػػػن فػػػي السػػبيعي3113سيػػرت الىينػػػة        
اليم دراسػػػي مػػػف الموػػػـ ةف يتنػػػمف ةكتػػػ ة ققنيػػػة تفسػػػوـ فػػػي تىقيػػػؽ ةهدافػػػن مكوػػػا تكميػػػة ةسػػػ

التفعيػػػر المختنفػػػة لػػػدت المتعنمػػػيف، عمػػػا تػػػ دي سجيفػػػة مىسريػػػة بالكسػػػبة إلػػػى مىتػػػست التعنػػػيـ 
س راأقن مف ىالؿ اسػتخداـ األكتػ ة عمةيػر لنتسػا الت تىػال المتعنمػيف قنػى البىػال سالتفعيػر 
فػػي ىػػؿ المتػػعالت العنميػػة التػػي تػػساشووـ ممػػا ي ػػسر مػػف مسػػتساهـ العنمػػي سالةقػػافي سيػػكععس 

 توـ السا عية.ذلؾ قنى ىيا
مىػػػسر ا  ةمػػػا األسػػػأنة ب  رانػػػوا سةكساقوػػػا المتكسقػػػة سالمتعػػػددت  المتنقػػػة سالمفتسىػػػة( تتػػػعؿ    

فػػي  نػػم المعرفػػة سالعنػػـت فوػػي تعتبػػر إىػػدت السسػػاأؿ اضدراعيػػة المعرفيػػة التػػي تعمػػؿ  ةساسػػي ا
عمػػا ةكوػػا قنػػى تكتػػي  المعنسمػػات فػػي ذهػػف المػػتعنـ ساسػػترشاقوا ساضفػػادت مكوػػا ب ريقػػة فعالػػة، 

إىدت معسكات العتػام المدرسػي سةدات التسايػؿ الرأيسػة بػيف المعنػـ سالمػتعنـت فاألسػأنة الشيػدت 
تقسد إلى شذم ساستةارت تفعير المتعنميف لنسيسؿ إلى اضشابة اليىيىة قكوػا سبالتػالي تكميػة 
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سبتػعؿ . (513، 3122، ةمبػس سػعيدي سسػنيماف دراتوـ العقنية المختنفة  البسػي ة سالمعقػدت( 
سمػػات سالخبػػرات السػػابقة لنمتعنمػػيف، سالت عػػد مػػف قػػاـ فاألسػػأنة توػػدؼ إلػػى التعػػرؼ قنػػى المعن

ةػػارت التفعيػػر، ستتػػخي  كػػساىي النػػػعؼ  فوموػػـ لنمػػادت العنميػػة، ستكميػػة ىػػم االسػػػت الع، سا 
 لديوـ سقالشوا.

قد المػتعنـ سهذا ي عد ةهمية اىتسا  عتػم العنػـس قنػى ةسػاليم التفعيػر المختنفػة، التػي تسػا    
 في مساشوة عؿ المتعالت في مختنؼ شساكم ىياتن المختنفة. 

ذا عاف المسأسليف قف الم سسات التربسية شاديف في سعيوـ لتكمية التفعير بتعؿ  قاـ بعافة  سا 
شساكبن سةبعاده سقمنياتن سمواراتنت فعنيوـ ترشمة ذلؾ في المكاهو الدراسية، سهذا ما ةعده بػاير 

 Beyer,1987 )بػػ ف ةىػػد األسػػبام التػػي تػػ دي  (487، 3115، المتػػار إليػػن فػػي    ػػامي
إلػػى قػػػدـ كشػػام المدرسػػػيف فػػي تكميػػػة موػػارات التفعيػػػر لنمتعنمػػيف، هػػػس قػػدـ يػػػيا ة مىتػػػست 

 المكاهو ب سنسم يةير تفعيرهـ، إلى شاكم قدـ سنسم الموارات التفعيرية المراد دراستوا.
الرأيس الذي تنعبػن فػي تتػعيؿ تخيػية المػتعنـت فمػف سكجر ا ألهمية مكاهو العنـس سالدسر     

النرسري إقدادها في نس  معايير سمناميف ذات معكى يتـ مف خاللوا الىعـ قنى مكاسبة 
( Marzanoهذه العتم سمدت يػالىيتوا مةػؿ، موػارات التفعيػر المختنفػة، لرسبػرت مػارزاكس  

ا الذي  دـ  ا مترشم  البىػسال سالكجريػات التربسيػة بتػعؿ ت بيػؽ قمنػي لمشمػؿ خيػاأ  كمسذش 
في مشاؿ قمنيات التعنيـ سما يتيػؿ بوػا مػف ةقمػاؿ عتخ ػي  ستيػميـ ستقػسيـ المكػاهو، عمػا 
 اـ بتىديد ةبعاد التفعير في نس  هذه الكجريات سالدراسات التي يمعف االستفادت مكوػا لتىنيػؿ 

دها بخمسػػة ةبعػػاد مكػػاىي قديػػدت لتعنػػيـ التفعيػػر فيمػػا يتيػػؿ بتخ ػػي  المكػػاهو ستدريسػػوا سىػػد
لنتفعيػػػػر هػػػػي  االتشاهػػػػات االيشابيػػػػة كىػػػػس الػػػػتعنـ /اعتسػػػػام ستعامػػػػؿ المعرفػػػػة /تعمػػػػيـ ستكقػػػػيي 
المعرفة/االستخداـ ذي المعكى لنمعرفة/العادات العقنية المكتشة سيعتبر البعداف األسؿ ساألخيػر 

كتبػاه ساضدراؾ بمةابة  اقدت ةس سس  يىدال فيوا التعنـ، سذلؾ مف خالؿ القدرت قنى الىفج ساال
سرب  الخبرت السابقة لنمتعنـ بالسابؽ بالخبرت الالىقة، عما ةكن يكمي قمنيات التىنيػؿ سالت بيػؽ 

 3111، مػػػػارزاكسسالتيػػػػكيؼ سالترعيػػػػم التػػػػي يمارسػػػػوا المػػػػتعنـ مػػػػف خػػػػالؿ المىتػػػػست العنمػػػػي 
 اآلتي . سيمعف تسنيي هذه الموارات العقنية في (536-3112،531، الباز ت379،
 

 أوًًل: ميارات التركيز وتتضمن:
  سهػػي القػػدرت قنػػى تسنػػيي المسا ػػؼ المىيػػرت، سيػػيا ة المتػػعنة . ميااارة تحديااد الم ااك ت1

 في قبارت.
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  سهػي القػدرت قنػى اختيػار مسنػسقات الػتعّنـ، سيػيا ة الكتاشػات . ميارة صياغة األىداف2
 التي يتس   مف المتعنـ بنس وا.

وتتضمن:ثانًيا: ميارات جمع المعمومات 

  هػػي القػػدرت قنػػى اسػػتخداـ ساىػػدت ةس ةعةػػر مػػف ىساسػػن فػػي التسيػػؿ إلػػى . ميااارة الم حظااة1
المعرفػػة العنميػػة سشمػػ  المعنسمػػات، س ػػد يسػػتخدـ خاللوػػا األشوػػزت ساألدسات التػػي تعيكػػن قنػػى 

 شم  المعنسمات ساعتتافوا.
ى ةسػػأنة، ةس تىسيػػؿ   هػػي القػػدرت قنػػى تىسيػػؿ العكػػاسيف الفرقيػػة إلػػ. ميااارة صااياغة األساائمة2

الشمنة التي تىمؿ الفعرت الرأيسة إلى س اؿ.



 ثالثًا: ميارات التذكر وتتضمن:
هػػي القػػػدرت قنػػى التعبيػػر قػػف المفػػاهيـ ةس العال ػػات بيػػػسرت . ميااارة الترميزكفااك الرمااوز :1

 رمزية ةس ر مية ليسوؿ ىفجوا في الذاعرت.
اسػػترشاع ساسػػتدقا  الىقػػاأؽ ةس الميػػ نىات هػػي القػػدرت قنػػى . ميااارة التذكركاًلسااترجاع :2

العنمية ةس خياأ  األتيا  ةس الرمسز ةس التعميمات ةس الكجريات ةس األىداال مف الذاعرت.

:وتتضمن رابًعا: ميارات التنظيم

   هي القدرت قنى تىديد سييا ة التتابوات ساالختالفات بيف األتيا .. ميارة المقارنة1
قدرت قنى تشمي  األتيا  في فأات مىددت قنى ةساس خياأيوا هي ال . ميارة التصنيف:2

المتترعة.

هػػػي القػػػدرت قنػػػى ترتيػػػم خيػػػاأ  المفوػػػـس  بق ػػػا لمعيػػػار ةس يػػػفة ةس  . مياااارة الترتياااب:3
خايية معيكة.

هػػي القػػدرت قنػػى تتييػػر تػػعؿ المعنسمػػات ضجوػػار العال ػػات الوامػػة بػػيف  . ميااارة التمثياال:4
المفوػـس ةس األتػيا  ةس المعنسمػػات ةس األفعػار بالرسػـس سالشػػداسؿ  العكايػر المىػددت، ةس تمةيػػؿ

ساألتعاؿ التخ ي ية .



 وتتضمن: خامًسا: ميارات التحميل
  هػػي القػػدرت قنػػى تسنػػيي األشػػزا  التػػي . ميااارة تحديااد السماتكالخصااائص  أو المكونااات1

سالترعيػػػز قنػػػى تعػػػسف مع ػػػا العػػػؿ، ةس تسنػػػيي الخيػػػاأ  التػػػي تميػػػز المفػػػاهيـ قػػػف بعنػػػوا، 
 التفاييؿ سبكية األتيا  ساألفعار.
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  هي القدرت قنى تسنيي العال ػات الداخنيػة بػيف األشػزا ، . ميارة تحديد األنماط والع قات2
سهذه العال ات  د تعسف سببية ةس رةسية ةس زمكية ةس شزأية ةس قالأقية ةس تىسينية.

سػػػتكبا  ةس تىديػػػد األفعػػػار الرأيسػػػػة   هػػػػي القػػػدرت قنػػػى ا. مياااارة تحدياااد األفكاااار الرئيساااة3
ستنخييوا.

  هػػي القػػدرت قنػػى تىديػػد ستعريػػؼ األخ ػػا  فػػي التفعيػػر سػػسا  لػػدت . ميااارة تحديااد األخطاااء4
الفرد ةس لدت اآلخريف.



 وتتضمن: سادًسا: ميارات التوليد
   هي القدرت قنى التسيػؿ إلػى التعميمػات مػف خػالؿ األمةنػة التػي تكتمػي. ميارة اًلستدًلل1

لنجاهرت ةس الىدال، ةس التعرؼ قنى الىقاأؽ الشزأية التي تتدرج في إ ار تعميـ ما، سالتي ال 
 تتدرج في إ اره، سيتنمف االستدالؿ موارات الفوـ عالتفسير، سالتعنيؿ، ساالستكتاج.

  هػي القػدرت قنػى تس ػ  كتػاأو معيكػة مػف مس ػؼ معػيف، ةس اسػتقرار المسػتقبؿ . ميارة التنبا 2
خبرات السابقة سالمعنسمات المتسافرت لدين.في نس  ال

هػػػي القػػػدرت قنػػػى التسيػػػؿ إلػػػى المزيػػػد مػػػف التفايػػػيؿ سالتػػػرم . مياااارة التوساااع كالتعماااق :3
سالمعنسمات األخرت ذات الينة بالمعرفة السػابقة مػف ةشػؿ تىسػيف الفوػـ، ةس ت بيػؽ المفػاهيـ 

سةخػػرت ال تكتمػػي لػػن، ةس ىػػؿ سالتعميمػػات فػػي مسا ػػؼ شديػػدت، ةس إق ػػا  ةمةنػػة تكتمػػي لنمفوػػـس 
المتعالت في نس  المعرفة السابقة.



 وتتضمن ميارات التكامل: سابًعا:
  هػػي القػػدرت قنػى نػػـ المعنسمػات فػػي قبػػارات متماسػعة، ساختيػػار الموػػـ . مياارة التمخاايص1

 مكوا، سىذؼ  ير الموـ، ستسىيد المعنسمات المومة.
قنػى ا تػرام ةس ت ػسير ةسػاليم سةتػيا  شديػدت ةس هػي القػدرت . ميارة إعادة البناءكالتركياب :2

إكتاج ةفعار شديدت في نس  الخبرات السابقة.



 :وتتضمن ميارات التقويم ثامًنا:
  هي القدرت قنى إرسا  المقاييس ةس المعػايير لنىعػـ قنػى األفعػار ةس . ميارة بناء المعايير1

 األتيا  ةس العال ات ةس الكتاأو ةس السنسعات.
هي القدرت قنى إقادت المىاسلة ةس التشربػة لنت عػد مػف يػىة سد ػة  التأكدكالتدقيق :. ميارة 2

 (. 3111،59مارزاكس،  الكتاأو ةس البياكات ةس المعنسمات.
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 التشػػارم ة نػػم كتػػاأو العقنيػػة الموػػارات بتػػدريس لالهتمػػاـ التربسيػػة الىاشػػة دساقػػي سمػػف      
 قمنيػػة فػػي العقنيػػة لنموػػارات المباتػػر الكػػسقي سالتىسػػف الفعنيػػة األهميػػة ةةبتػػت التػػي العالميػػة
مسػػتقؿ،  ت بيقوػػا عمػػكوو ةس التػػدريس اسػػتراتيشيات فػػي دمشوػػا خػػالؿ مػػف سذلػػؾ سالػػتعنـ التعنػػيـ
 التربسية. المكاهو ستكفيذ ستخ ي  بكا  قكد مراقاتن يشم ةساسي م نم سشعنوا

 

 سالمىنيػة سالعربيػة العالميػة المسػتسيات قنػى سالبىػسال الدراسػات تعػددت اض ار، هذا سفي    
 متتيػػرات نػػس  فػػي سالةاكسيػػة األساسػػية لنمرىنػػة العنػػـس مكػػاهو ستقػػسيـ تىنيػػؿ إلػػى هػػدفت التػػي

 إلػػػى هػػدفت سالتػػػي( 3125  كتػػساف دراسػػػة شػػا ت سالعربػػػي المىنػػي المسػػػتست سقنػػى مختنفػػة،
،ال فػػي التفعيػػر ةبعػػاد نػػس  فػػي الةاكسيػػة لنمرىنػػة العيميػػا  عتػػم تىنيػػؿ  السػػياؽ كفػػس سفػػي عنػػـس
 ةسأنة تنميف مدت قنى التعرؼ إلى هدفتالتي ( 3125  سالعريجي المسسسي دراسة شا ت
( 3122  ىمػػزت سدراسػػة مػػارزاكس، ةكمػػسذج نػػس  فػػي العقنيػػة لنموػػارات الفيزيػػا  عتػػم سةكتػػ ة
 الفيزيػػا  عتػػم سةسػػأنة ةكتػػ ة فػػي المتنػػمكة العقنيػػة الموػػارات قنػػى التعػػرؼ إلػػى هػػدفت التػػي

 لنتعػرؼ هػدفت التػي( :311  التػامي سدراسػة مػارزاكس، ةكمػسذج نػس  في المتسس ة لنمرىنة
 التفعيػػػػر لموػػػػارات االبتداأيػػػػة المرىنػػػػة فػػػػي العنػػػػـس عتػػػػم سةسػػػػأنة ةكتػػػػ ة تنػػػػمف مػػػػدت قنػػػػى

 التعنػػػيـ بمرىنػػػة العنػػػـس مكػػػاهو ت ػػػسير إلػػػى هػػػدفت التػػػي( 3119  سػػػالـ سدراسػػػة األساسػػػية،
 زهػدي سدراسػة العنميػة، لنتربيػة الىديةػة االتشاهػات نػس  فػي اليمكيػة الشموسريػة فػي األساسي

 العامػػة العنػػـس مقػػررات ةسػػأنة فػػي المتنػػمكة العقنيػػة الموػػارات لمعرفػػة هػػدفت التػػي( 3118 
 التػي( 3117  زيػد ةبػس سدراسػة مػارزاكس، ةكمػسذج نػس  فػي بفنسػ يف الػدكيا األساسية لنمرىنة
 المسػػتىدةات لػػبع  الةاكسيػػة لنمرىنػػة األىيػػا  عتػػم تنػػميف مػػدت قنػػى التعػػرؼ إلػػى هػػدفت

 الدراسػػػػية المكػػػػاهو دسر قنػػػػى التعػػػػرؼ إلػػػػى هػػػػدفت التػػػػي( 3111  عػػػػـر سدراسػػػػة البيسلسشيػػػػة،
 شػا ت الدسلي، المستست قنى الدراسات سمف. التفعير تكمية قنى العسيت في الةاكسية لنمرىنة
 دسر قنػى ترعػز التػي العنميػة المكوشية تسافر مدت تقييـ بودؼ( Binns,2009  بيكس دراسة
 فػػي قرنػػوا سعيفيػػة المتىػػدت، بالساليػػات الةاكسيػػة المرىنػػة فػػي المقػػررت العنػػـس عتػػم فػػي المػػتعنـ
 بركػػامو تقػػسيـ إلػػى Michaelet.al (2003) س خػػرسف ميخاأيػػؿ دراسػػة سسػػعت العتػػم، هػػذه

 دراسػػػػة ستكاسلػػػػت ،لنعنػػػػـس القسميػػػػة المعػػػػايير نػػػػس  فػػػػي ةسهػػػػايس شامعػػػػة فػػػػي المقػػػػررت األىيػػػػا 
 لنساليػػػات الس كيػػػة المعػػػايير نػػػس  فػػػي الىياتيػػػة العنػػػـس عتػػػم تىنيػػػؿ Haury (2000)هيػػػري
 التػي المعرفيػة المسػتسيات معرفػة إلػى فودفت Pizzini(1992) دراسة ةما األمريعية، المتىدت
 .المتىدت الساليات ببع  المتسس ة لنمرىنة المدرسية عتم تكاسلتوا
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إلى ما سبؽ قرنن مف بىسال سدراسات يتني ةف هكاؾ شود ساني قنى عافة  استكاد ا     
المسػػػػػتسيات العالميػػػػػة سالعربيػػػػػة سالمىنيػػػػػة لتقػػػػػسيـ ست ػػػػػسير مكػػػػػاهو العنػػػػػـس فػػػػػي نػػػػػس  بعػػػػػ  
المتتيرات، هذا يتسافؽ م  مكادات المتخيييف في التربية العنمية بنرسرت تعنيـ ال نبػة عيػؼ 

( المتػػػار إليػػػن فػػػي Seiger Ehrenberg,1985غ  يفعػػػرسف، سهػػػذا مػػػا ةعػػػده سػػػيتر إهركبػػػر 
بقسلػػن ققكػػدما يتخػػرج ال نبػػة مػػف المرىنػػة الةاكسيػػة يكبتػػي ةف  (27، 3115، مػػارزاكس س خػػرسف

يعسكػػسا  ػػادريف قنػػى اسػػتخداـ قمنيػػات التفعيػػر مػػف ةشػػؿ التسيػػؿ إلػػى ىػػؿ المتػػعالت ساتخػػاذ 
مكواج بعامنة هس تعنيـ ال نبة القرارات، سهذا لف يت تى إال مف خالؿ شعؿ األساس لتخ ي  ال

 عيؼ يفعرسف ال عيؼ يىفجسف.
سهذا يفعد ةىد األسبام في  ياـ الباىةة باشرا  هذه الدراسة قنى المكاهو اليمكية لنتعػرؼ      

 قنى مدت تنميكوا لنموارات العقنية المتنمكة لكمسذج مارزاكس.
سعذلؾ يمعف القسؿ  ةف تىنيؿ عتم العنـس المستخدمة في ةي مستست تعنيمي يمةؿ ىاشة 
منىة لنىعـ قنى مدت االتساؽ بيف المسنسقات الدراسية التي تتنمكوا هذه العتم سعذلؾ 

 الكتا ات سالخبرات التي تقدموا سمدت اىتساأوا لنموارات العقنية لكمسذج مارزاكس.
 

 م كمة الدراسة:
 تتمةؿ متعنة الدراسة في الس اؿ الرأيس التالي     

ما الموارات العقنية الساشم تسافرها في مىتست مقرر العنـس لنيػفسؼ الةالةػة األخيػرت لنمرىنػة 
 األساسية في نس  ةكمسذج مارزاكس؟ سيتفرع مف الس اؿ الرأيس الس اليف التالييف 

 مػػػف لنمرىنػػػة األخيػػػرت الةالةػػػة سؼلنيػػػف العنػػػـس عتػػػم ةسػػػأنة فػػػي المتنػػػمكة الموػػػارات مػػػا -
 مارزاكس؟ ةكمسذج نس  في األساسية المرىنة

 األساسػية لنمرىنػة األخيرت الةالةة لنيفسؼ العنـس عتم ةكت ة في المتنمكة ما الموارات -
 مارزاكس؟ ةكمسذج نس  في

 

 أىمية الدراسة: 
 تعمف ةهمية الدراسة مف شاكبيوا الكجري سالت بيقي فمف شاكبوا الكجري كشد ةكوا      
ا لتىنيؿ األسأنة ساألكتػ ة فػي نػس  الموػارات العقنيػة لكمػسذج مػارزاكس، ىيػال  - تقدـ كمسذش 

مكػػػاهو العنػػػـس لنمرىنػػػة األساسػػػية ىديةػػػة التػػػ ليؼ، ستىتػػػاج إلػػػى المزيػػػد مػػػف التقػػػسيـ سالت ػػػسير 
 سيسؿ إلى مكواج تنبي اىتياشات المتعنـ في عؿ قكايره المختنفة.المستمريف لن
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تساقد في معرفة مدت شسدت األسأنة ساألكت ة في عتم العنـس لنمرىنة األساسية باقتباره  -
 ميدر ةساسي في قمنيات التعنيـ سالتعنـ لدت المتعنـ سالمعنـ.

التعنيميػػػة سالتقسيميػػػة العتػػػؼ قػػػف كػػػساىي النػػػعؼ سالقػػػست فػػػي مسػػػتست األسػػػأنة ساألكتػػػ ة  -
 لعتم العنـس لنمرىنة األساسية العنيا، سالعمؿ قنى معالشتوا.

تقػػدـ معنسمػػات سانػػىة سم تػػرات إشراأيػػة إلػػى المختيػػيف سالمسػػأسليف قػػف مػػدت فعاليػػة  -
 األسأنة ساألكت ة التعنيمية سالتقسيمية س درتوا قنى اضيفا  بما هس م نسم مكوا.

ةػػػرا  ست ػػػسير ستكسيػػػ  ةسػػػأنة سةكتػػػ ة   ػػػد تسػػػتخدـ كتػػػاأو هػػػذه الدراسػػػة - عمػػػدخؿ لتىسػػػيف سا 
 مىتست عتم العنـس لنمرىنة األساسية.

 الجانب التطبيقي: 
تساقد ميممي سم سري المكاهو الدراسية قنى معرفة  بيعة األسأنة ساألكت ة التعنيمية  -

قيػػسر سالتقسيميػػة، المتنػػمكة بمىتػػست عتػػم العنػػـس لنمرىنػػة األساسػػية سالعمػػؿ قنػػى معالشػػة ال
 فيوا مف مراقات تكسع ستسازف األسأنة ساألكت ة ستنميكوا لنموارات العقنية المختنفة.

تساقد المعنميف قنى تىديد ال رؽ المكاسبة لتقسيـ المتعنميف ةةكا  العمنية التعنيمية سذلؾ  -
فػػػي نػػػس  تىديػػػدهـ المسػػػتسيات التػػػي تقيسػػػوا األسػػػأنة ساألكتػػػ ة التػػػي تتنػػػمكوا عتػػػم العنػػػـس 

 األساسية.  لنمرىنة
 

 ىدف الدراسة: 
  تيدف ىذه الدراسة إلى

 إقداد  اأمة بالموارات العقنية الرأيسية سالفرقية سفؽ كمسذج مارزاكس. -
التعرؼ قنى مدت مراقات ةسأنة سةكت ة عتم العنـس لنمرىنة األساسية العنيا في اليمف  -

 لنموارات العقنية الرأيسة سالفرقية سفؽ كمسذج مارزاكس.
 

 الدراسة:حدود 
. ا تيرت الدراسة قنى تىنيؿ ةسأنة سةكت ة عتم العنـس الشز  األسؿ لنيفسؼ الةالةة 2

 /3126األخيرت لنمرىنة األساسية سالمقررت مف  بؿ سزارت التربية سالتعنيـ لنعاـ الدراسي

 ـ.3125
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لتي يتـ . اتتمنت الدراسة قنى األسأنة ساألكت ة التعنيمية التي تتخنؿ المىتست الدراسي سا3
خالؿ قمنية التعنـ إلى شاكم األسأنة التقسيمية التي يتـ تكاسلوا كواية عؿ درس سعؿ تكاسلوا 

 سىدت دراسية.
. تىنيؿ األسأنة التعنيمية سالتقسيمية ساألكت ة التعنيمية في نس  الموارات العقنية  موارات 4

 التفعير( المتنمكة في ةكمسذج مارزاكس ألبعاد التعنـ.
 

 المصطمحات:تحديد 
قةسنسم بىةي قنمي يودؼ إلى السيؼ المسنسقي العمي، يعرؼ ب كن  :. تحميل محتوى1

 سالعيفي المكجـ لمىتست منمسف جاهرت معيكة سالخرسج باستكتاشات ىسؿ تنؾ الجاهرتق
 .(33، 3115،   عيمة
عما يعرؼ ب كن ققمنية تستودؼ تشزأة بكية المىتست إلى معسكاتن األساسية بودؼ تىديد     

 (.3111ق  الم نس، بيعة عؿ معسف مف معسكاتن، سفوـ العال ات المتداخنة، سالمتبادلة بيكوا
ب كن قمنية تيكيؼ األسأنة ساألكت ة المعسكة لمىتست المسنسقات  وتعرفو الباحثة إجرائًيا 

ياأية سالفيزياأية سالبيسلسشية بعتم العنـس مف اليؼ الساب  سىتى اليؼ التاس  العيم
األساسي في الشموسرية اليمكية، سالساردت في بداية سسس  سكواية عؿ درس سكواية عؿ سىدت 
دراسية سذلؾ سفق ا لنموارات العقنية لكمسذج مارزاكس سالمسنىة في استمارت التىنيؿ المعدت 

 لذلؾ.
هي تنؾ الموارات األساسية الالزمة في تسجيؼ ةبعاد ةخرت قف ق: ات العقمية. الميار 2

التفعير، فوي يمعف ةف تستخدـ في خدمة قمنيات ما بعد اضدراؾ، سقمنيات التفعير الكا د 
 (.97، 3111،مارزاكس ساضبداقي سهي سساأؿ ألهداؼ مىددت 

عنـ ةةكا  تسشين س اؿ إلين ةس  نم قشود ققني يمارسن المت بأنيا إجرائًياوتعرفيا الباحثة 
إق ا  تفسر ما ةس ىةن لنبىال قف ىؿ لمتعنة ما مةؿ  يامن بعمنية المالىجة ةس التذعر ةس 
التيكيؼ ةس المقاركة ةس الترتيم ةس التنخي  ةس التكب  ةس االستدالؿ ةس التسس  ةس تمةيؿ 

 المعنسمات باألتعاؿ سالرسسمات.
ا، سمفسر ا إياها مما ق تمةيؿ افتران. النموذج ىو3 ي يمةؿ سا   اضشرا ات سايف ا، ستارى 

 .(428، 3114، سالكشار تنوا  ابنة لنفوـ سالت بيؽ  تىاتةيشع
هس إ ار تعنيمي لتكجيـ مخرشات التعنـ في خمسػة فأػات تمةػؿ عػؿ فأػة . أنموذج مارزانو: 4

 (.8، 3111،كسع مف التفعير النرسري لكشام التعنـ  مارزاكس
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  مشمػػػسع العتػػػم الدراسػػػية المقػػػررت قنػػػى اليػػػفسؼ مػػػف السػػػاب  ىتػػػى التاسػػػ  العماااومكتاااب  .5
 األساسي، سالمتمةنة في ستة عتم دراسية. 

 

جراءاتيا  :منيجية الدراسة وا 
 منيج الدراسة:

اقتمدت الباىةة المكوو السيفي التىنيني الذي يتنمف سيػؼ الجػاهرت الراهكػة سترعيبوػا     
سقمنياتوا سالجرسؼ الساأدت. عما يتػمؿ شمػ  المعنسمػات سالبياكػات ستبسيبوػا ستىنينوػا س ياسػوا 
ستفسػػيرها. فوػػس قبػػارت قػػف ةسػػنسم د يػػؽ سمػػكجـ سةسػػنسم تىنينػػي لنجػػاهرت ةس المتػػعنة المػػراد 

، 3123،بمكوشيػػػة س ريقػػػة مسنػػػسقية سيػػػاد ة بمػػػا يىقػػػؽ ةهػػػداؼ البىػػػال  الشبػػػسريتىنينوػػػا 
289-28:). 

تػػمنت هػػذه الدراسػػة شميػػ  عتػػم العنػػـس لنيػػؼ  السػػاب ، الةػػامف، سالتاسػػ ( مجتمااع الدراسااة: 
عتػػم  (7، سالبػػالع قػػددها ـ(3125/3126 األساسػػي فػػي الشموسريػػة اليمكيػػة، لنعػػاـ الدراسػػي

  خر  بعن يدرت لنمرىنة بسبم السن  الراهف لنبالد.لنمرىنة األساسية سهي 
(، 4   األسؿ لنمرىنة األساسية سقددهااتتمنت العيكة قنى عتم العنـس الشز عينة الدراسة: 

 ( يسني ذلؾ.2ستـ اختيارها بيسرت  يدين. سالشدسؿ  
ت ( قدد األسأنة ساألكت ة في عتم العنـس الشز  األسؿ لنيفسؼ الةالةة األخير 2شدسؿ  

 لنمرىنة األساسية

 
 

كتبة 

 انؼهىو

 نهظف

 انطجؼخ

ػذد 

األسئهخ 

انتؼهيًيخ 

 انًحههخ

ػذد 

األسئهخ 

انتقىيًيخ 

 انًحههخ

ػذد 

األسئهخ 

 انكهي

ػذد 

األنشطخ 

انتؼهيًيخ 

 انًحههخ

ػذد 

انظفحب

د 

 انًحههخ

 انسبثغ

2015 

 

301 327 628 68 81 

 712 364 348 انثبين
73 

 
87 

 494 222 272 انتبسغ
54 

 
81 

 249 195 1834 913 921 انًجًىع
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 أداة الدراسة:
 ل شابة قف الس اؿ األسؿ مف ةسأنة الدراسة  امت الباىةة بػ      

بوػػذه الموػػارات إقػداد  اأمػػة : ماان خاا لأوًًل: تحديااد الميااارات العقميااة وفقااا لنمااوذج مااارزانو 
  ةستنمف ذلؾ الخ سات التالي الرأيسية سالفرقية

 تمةنت ةهداؼ  اأمة الموارات العقنية في اآلتي   اليدف من القائمة.تحديد   1
  تىديد الموارات العقنية الرأيسػية سالفرقيػة التػي سػسؼ يػتـ تىنيػؿ عتػم العنػـس الشػز  األسؿ

 قنى نسأوا. ـ(3125/3126 في الشموسرية اليمكية لنعاـ الدراسياألساسية لنمرىنة 

  أيسػػػة تتنػػػمف عػػػؿ موػػػارت قػػػدد مػػػف الموػػػارات تيػػػكيؼ الموػػػارات العقنيػػػة إلػػػى موػػػارات ر
 الفرقية.

تػػـ فىػػػ  العديػػد مػػػف الميػػادر األساسػػػية التػػتقاؽ قكايػػػر   . مصااادر ا اااتقاق القائماااة2
 :القاأمة ساتتمنت الميادر قنى مايني

مػػػػارزاكس العتػػػم سالمراشػػػػ  ذات العال ػػػػة بالموػػػارات العقنيػػػػة لكمػػػػسذج مػػػارزاكس مةػػػػؿ  عتػػػػام  -
.(3118    امي سقرعكي، تام، سع(3115( س 3111 س خرسف 

مةػػؿ  دراسػػة الدراسػػات سالبىػػسال التربسيػػة ذات العال ػػة بالموػػارات العقنيػػة لكمػػسذج مػػارزاكس  -
.(3125 ، سدراسة المسسسي س خرسف(3122 ىمزت  ، سدراسة(3118 زهدي، 

 . (اضكتركيت(البىال في بع  المسا   الموتمة بالكماذج التعنيمية قنى التبعة العالمية -

لقاأمػػة الموػػارات العقنيػػة لكمػػسذج مػػارزاكس سقرنػػوا قنػػى مشمسقػػة  إعااداد الصااورة األوليااة. 4
مف المىعميف في مشػاؿ تػدريس العنػـس سبعػ  الخبػرا  المختيػيف فػي  راأػؽ تػدريس العنػـس 

، سذلؾ ضبدا   راأوـ ىسؿ  سقنـ الكفس العاـ سالقياس سالتقسيـ سبع  مترفي مادت العنـس

 .لعكاير القاأمة، ستمسلوا لنموارات العقنية د ة الييا ة العنمية -
مالأمػػػػة الموػػػػارات العقنيػػػػة الػػػػساردت بالقاأمػػػػة الرأيسػػػػة سالفرقيػػػػة لنمرىنػػػػة الدراسػػػػية سالعمريػػػػة  -

 .لنمتعنميف
.إنافة ما يراه السادت المىعميف مف موارات ققنية لـ يرد ذعرها في القاأمة -

نافةعتابة المالىجات التي يراها السادت المىعميف مف ى - .ذف ا ستعديال  سا 

  تعػػديؿ  اأمػػة الموػػارات فػػي نػػس   را  المىعمػػيف سا تراىػػاتوـ الصااورة النيائيااة لمقائمااة .5
قداد اليػسرت الكواأيػة لوػا مػف االتفػاؽ بػيف الخبػرا   %91س ػد اقتمػدت الباىةػة قنػى كسػبة ، سا 
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توا الكواأيػػػة األدات فػػػي يػػػسر المىعمػػػيف ضبقػػػا  الموػػػارت ةس ىػػػذفوا ةس تعػػػدينوا سبػػػذلؾ ةيػػػبىت 
 موارات رأيسة. (9 مسزقة قنى  موارت( 32تنـ  

 

 إجراءات عممية التحميل:
 ةسػأنة تنػميف مػدت تىديػد إلػى التىنيػؿ قمنيػة هػدفت  التحميال عممية من اليدف تحديد . ة

 ةكمػػسذج نػػس  قنػػى العقنيػة لنموػػارات العنيػػا األساسػػية لنمرىنػة( 2 الشػػز  العنػػـس عتػػم سةكتػ ة
مكلت التي مارزاكس  .سابق ا ةقدت التي التىنيؿ  اأمة في نف

 األسػػػأنة شميػػػ  الدراسػػػة قيكػػػة تػػػمنت  التحميااال مااان المساااتيدفة الدراساااة عيناااة تحدياااد . م
 مػػف األساسػػية لنمرىنػػة( 2 الشػػز  العنػػـس عتػػم بسىػػدات الػػساردت ساألكتػػ ة سالتقسيميػػة التعنيميػػة
 (27  قػػػددها ـ، سالبػػػالع3125/3126 الدراسػػػي لنعػػػاـ التاسػػػ  اليػػػؼ ىتػػػى السػػػاب  اليػػػؼ
 (.2  الشدسؿ في تفييني ا إليوا اضتارت تـ عما. األساسية لنمرىنة دراسة سىدت

  اقتمػػدت الباىةػػة الفعػػرت اليػػريىة سالمتمةنػػة بالسػػنسؾ المتس ػػ  مػػف وحاادة التحمياال ج. تىديػػد
المػػتعنـ قكػػد اضشابػػة قنػػى السػػ اؿ، سالمقيػػسد بالسػػ اؿ  عػػؿ مةيػػر ةس شمنػػة لفجيػػة تبػػدة ب ىػػد 

السػػتفواـ، ةس بفعػػؿ ةمػػر سيسػػتنـز  ػػدر ا مػػف التفعيػػر سفىػػ  المعنسمػػات، سيسػػتدقي رد ةدسات ا
 فعؿ ةس استشابة مف المتعنـ لفجا  ةس قمال .

  تػػػـ تىديػػػد فأػػػات التىنيػػػؿ بالموػػػارات العقنيػػػة الػػػساردت بػػػ دات التىنيػػػؿ . تحدياااد فئاااات التحميااالد
 يؿ ةاكسية. ( موارت فرقية عفأات تىن32( عفأات تىنيؿ رأيسة س 9سقددها 

 تـ ذلؾ مف خالؿ إتباع الخ سات التالية  العممي لعممية التحميل: اإلجراءى. 
القرا ت الد يقة لعؿ مسنسع في سىدات عتم العنـس لنمرىنة األساسية العنيػا الشػز  األسؿ،   -

ةػػػـ التىنيػػػؿ فػػػي إ ػػػار مىتػػػست السػػػ اؿ سالتعريػػػؼ اضشراأػػػي لنموػػػارت العقنيػػػة، ستػػػمؿ التىنيػػػؿ 
ة ساألكتػػ ة المتنػػمكة فػػي مػػتف الػػدرسس، سكوايػػة عػػؿ درس، سكوايػػة عػػؿ سىػػدت دراسػػية، األسػػأن

 ؿ موارت ققنية.يؿ المعدت لريد الكتاأو ستعرار عستـ استخداـ استمارت التىن
 و. موضوعية التحميل كحساب صدق وثبات التحميل :

نػػن س ياسػن بد ػػةق يقيػد بػن قمػػدت  ػدرت األدات قنػى تمةيػػؿ المىتػست المػراد تىني صادق التحمياال:
. ستـ ذلؾ مف خالؿ قػر   اأمػة الموػارات العقنيػة الرأيسػة سالفرقيػة (284، 3115،  عيمة

قنػػػػى مشمسقػػػػة مػػػػف ةقنػػػػا  هيأػػػػة التػػػػدريس فػػػػي الشامعػػػػات اليمكيػػػػة بعنيػػػػة التربيػػػػة سمدرسػػػػي 
(ت لنت عد مف اليدؽ المك قي، س د ةعدسا اكتما  الموارات الفرقية لعؿ 3سمسشوي مادت العنـس 

 وارت رأيسة تتبعن.م
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يقيػد بةبػات التىنيػؿ اسػتقرار كتػاأو التىنيػؿ قكػد إقادتػن بػاختالؼ المىنػؿ ةس  ثبات التحميال:
ف اختنػػؼ  الػػزمف. بمعكػػى ةف يىيػػؿ الباىػػال قنػػى الكتػػاأو كفسػػوا تقريب ػػا قكػػد إقػػادت التىنيػػؿ سا 

ى ةبػػات المىنػػؿ ةس الػػزمف الػػذي ةفشػػري فيػػن التىنيػػؿ. سلنىػػد مػػف ذاتيػػة الباىػػال بالىيػػسؿ قنػػ
 مقبسؿ استخدمت الباىةة كسقيف مف الةبات 

 . الةبات بيف مىننيف. 3. الةبات قبر الزمف.                                           2
ستـ تىنيؿ األسأنة ساألكت ة مرتيف مف  بؿ الباىةة سبفارؽ زمكػي ةربعػة ةسػابي  سمػرت مػف  بػؿ 

 ( تـ التسيؿ إلى معامالت الةبات اآلتية  Holiestمىنؿ  خر سبعد ت بيؽ معادلة هسلستي 
  2جدول ك

ثبات تحميل المحتوى كنسبة اًلتفاق بين تحميمي الباحثة لمميارات العقمية لألسئمة 
 واألن طة المتضمنة لمكتب عينة الدراسة 

 

يتنػػي  ةف هكػػاؾ تقػػارم عبيػػر فػػي قػػدد الموػػارات لألسػػأنة ساألكتػػ ة  (3مػػف الشػػدسؿ        
لألسػػػػػأنة  %(91)المتفػػػػػؽ قنيوػػػػػا فػػػػػي التىنيػػػػػؿ األسؿ سالةػػػػػاكيت ىيػػػػػال بنػػػػػع معامػػػػػؿ الةبػػػػػات 

لألكت ة، ساتفاؽ فػي التىنيػؿ بػيف الباىػال سمىنػؿ  خػر ىيػال بنػع معامػؿ الةبػات   %(95)س
الةبػػػات مرتفػػػ  سيععػػػس  لألكتػػػ ة، سهػػػذا يتػػػير إلػػػى ةف مسػػػتست %(91)لألسػػػأنة س %(87)

 رين قالية مف الةقة بكتاأو التىنيؿ.ىالة استقرا
 الوسائل اإلحصائية:

 ساألكت ة.التعرارات سالكسم المأسية لكتاأو تىنيؿ األسأنة  -
، 3115،   عيمة ( لىسام معامؿ الةباتHoliest  (2 استخدمت الباىةة معادلة هسلستي -

337.) 
 

                                                 
1

= تىنيؿ التخ  N2= كتاأو تىنيؿ التخ  األسؿ        N1= قدد مرات االتفاؽ بيف التىنينيف.        Mىيال   -(
 الةاكي   

 كتت انؼهىو نهًزحهخ األسبسيخ

 يؼبيم انثجبد
األسئهخ 

 انتؼهيًيخ

األسئهخ 

 انتقىيًيخ
 ككم األسئهخ

األنشطخ 

 انتؼهيًيخ

 %(95) %(91) %(91) %(88( ػجز انزين

 %(91) %(87) ؟%(90) %(85) ػجزاألشخبص

2M                                      

       C.Rــــــــــــــــــ  =                                                             

N2                                          +N1 
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 عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا:
 قر  لكتاأو التىنيؿ التي  امت الباىةة بن في نس  ةدات التىنيؿ المعدت لذلؾ عاآلتي      
  :1. عرض نتائج تحميل األسئمة واألن طة في كتاب العموم لمصف السابع الجزء ك1

( سػػ اؿ تقػػسيمي سبنػػع قػػدد األكتػػ ة 438س ( سػػ اؿ تعنيمػػي 412بنػػع قػػدد األسػػأنة المىننػػة  
( يسنػػي التعػػرارات سالكسػػم المأسيػػة 4( كتػػا  مىنػػؿ فػػي هػػذا العتػػام سالشػػدسؿ  79المىننػػة  

 لعؿ موارت فرقية نمف الموارات الرأيسة.
  1  التكرارات والنسب المئوية ألسئمة وأن طة كتاب العموم لمصف السابع الجزءك3جدول ك

د 
را

هب
نً

ا

سخ
ئي

نز
ا

 

(
8)

 

انًهبراد 

 انفزػيخ

(21) 

 انتكزاراد

 انًجًىع

انكهي 

 نألسئهخ

 اننست انًئىيخ

 %

نألسئهخ 

 ككم

 انتكزاراد

اننست 

 انًئىيخ

خ 
ئه

س
أل
ا

يخ
يً

ؼه
نت

ا
 

خ 
ئه

س
أل
ا

يخ
يً

ى
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ان
 

خ 
ئه

س
أل
ا
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يً
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ا
 

خ 
ئه

س
أل
ا

يخ
يً

ى
تق

ان
خ  

ط
ش

ألن
ا

يخ
يً

ؼه
نت

ا
 

 انتزكيز

تحذيذ    

 انًشكالد
- 1 1 - 0.30 0.15  - - 

طيبغخ   

 األهذاف
- - - - - - - - 

جًغ 

 انًؼهىيبد

 20.52 101 1.75 0.91 2.65 11 3 8 انًالحظخ

طيبغخ 

 األسئهخ
- - - - - - - - 

 انتذكز
 4.06 20 1.43  2.1 0.66 9 7 2 انتزييز

  6.30  31 26.1 41.3 9.63 164 135 29 االستذػبء

 انتنظيى

  6.50 32 7.00 7.33 6.64 44 24 20 انًقبرنخ

  1.62  8 3.82 5.55 1.99 24 18 6 انتظنيف
  0.60 3 0.15  0.30 - 1 1 - انتزتيت
  3.25 16 1.59 1.83 1.32 10 6 4 انتًثيم

 انتحهيم

تحذيذ 

 انسًبد 
18 14 32 5.98 4.28 9.78 15 3.04  

تحذيذ 

 انؼالقبد 
7 41 48 2.32 15.5 7.64 16  3.25  

تحذيذ 

 األفكبر 
- - - - - - 4 0.81  

تحذيذ    

 األخطبء
- - - - - - - - 

 انتىنيذ

  46.74 230 45.38 29.1 63.1 285 95 190 االستذالل

 - - 0.47  0.30 0.66 3 1 2 انتنجؤ
  0.19 1 1.43 0.91 1.99 9 3 62 انتىسغ

 انتكبيم
  3.04 15 0.95 0.91 0.99 6 3 3 انتهخيض
 - - - - - - - - إػبدح ثنبء

 - - - - - - - - ثنبءيؼبييز انتقىيى
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  0.60 3 0.63 1.2 - 4 4 - انتأكذ

 96.47 495 96.46 91.9 88.7 651 356 295 انًجًىع

(  651( موػػػارت فرقيػػػة بتعػػػرار  26( ةف ةسػػػأنة العتػػػام ىققػػػت  4يتنػػػي مػػػف الشػػػدسؿ       
بالموػػارات العقنيػػة بسا ػػ  تسزقػػت بالتػػعؿ اآلتػػي  موػػارت االسػػتدالؿ ىيػػنت قنػػى ةقنػػى تعػػرار 

شمػػػالي تعػػػرار  6:( لألسػػػأنة التعنيميػػػة س 2:1  ( سبكسػػػبة مأسيػػػة 396( لألسػػػأنة التقسيميػػػة سا 
( 246( لألسػأنة التعنيميػة س :3ستنيوا موارت االستدقا  إذ ىينت قنى تعرار %  45.38 

شمػػالي تعػػرار  الموػػارات %(، بيكمػػا تسزقػػت 37.22( سبكسػػبة مأسيػػة  275لألسػأنة التقسيميػػة سا 
األخرت بكسم متفاستة ىيال لـ تىجػى باالهتمػاـ المكاسػم تبع ػا الكخفػا  كسػبة األسػأنة التػي 
ػػا ل همػػاؿ موػػارتي تىديػػد المتػػعنة سالترتيػػم بكسػػبة  تكاسلػػت عػػؿ مكوػػا، ىيػػال عػػاف ة نوػػا تعرن 

، بيكمػػا ةهمنػػت موػػارات يػػيا ة األهػػداؼ، تىديػػد األفعػػار الرأيسػػة، تىديػػد %(0.15) مأسيػػة
   إقادت بكا ، بكا  معايير لـ تكؿ قنى ةي تعرار.األخ ا
(، تسزقػػػت 5:6( موػػػارت فرقيػػػة بتعػػػرار  25ةمػػػا بالكسػػػبة ألكتػػػ ة العتػػػام فقػػػد ىققػػػت        

بالتػػػعؿ اآلتػػػي  موػػػارت االسػػػتدالؿ ىيػػػنت قنػػػى ةقنػػػى تعػػػرار بالموػػػارات العقنيػػػة بسا ػػػ  تعػػػرار 
(  212ذ ىيػػنت قنػػى تعػػرار  ، تنيوػػا موػػارت المالىجػػة إ%(46.74)( سبكسػػبة مأسيػػة 341 

، بيكمػا تسزقػػت الموػػارات األخػرت بكسػػم متفاستػػة ىيػال لػػـ تىجػػى %(20.52) سبكسػبة مأسيػػة
باالهتمػػاـ المكاسػػم تبع ػػا الكخفػػا  كسػػبة األكتػػ ة التػػي تكاسلػػت عػػؿ مكوػػا، ىيػػال عػػاف ة نوػػا 

ػػػا ل همػػػاؿ موػػػارتي الترتيػػػم سالت عػػػد بكسػػػبة مأسيػػػة  ات ، بيكمػػػا ةهمنػػػت موػػػار %( 0.60)تعرن 
تىديد المتعنة، ييا ة األهداؼ ييا ة األسػأنة، تىديػد األخ ػا ، التكبػ ، إقػادت بكػا ، بكػا  

 معايير لـ تكؿ قنى ةي تعرار.
  :1. عرض نتائج تحميل األسئمة واألن طة في كتاب العموم لمصف الثامن الجزء ك2

نػػػػع قػػػػدد ( سػػػػ اؿ تقػػػػسيمي سب475( سػػػػ اؿ تعنيمػػػػي س 459بنػػػػع قػػػػدد األسػػػػأنة المىننػػػػة      
( يسنػي التعػرارات سالكسػم 5( كتػا  مىنػؿ فػي هػذا العتػام سالشػدسؿ  84األكت ة المىننة  

 المأسية لعؿ موارت فرقية نمف الموارات الرأيسة.
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 (2( التعرارات سالكسم المأسية ألسأنة سةكت ة عتام العنـس لنيؼ الةامف الشز  5شدسؿ  

يهبراد 

 رئيسخ

(8) 

يخ
ػ

فز
 ان

د
را

هب
نً

ا
 

(
2

1
)

 

 د

هخ
سئ

أل
 ا
ع

ى
جً

ي
 

 اننسجخ انًئىيخ %

 % ككم

 د
%

يخ
ئى

نً
 ا
ت

س
نن

ا
 

يخ
يً

ؼه
 ت

هخ
سئ

أ
يخ 

يً
قى

 ت
هخ

سئ
أ

 

خ 
ئه

س
أل
ا

يخ
يً

ؼه
نت

ا
 

خ 
ئه

س
أل
ا

يخ
يً

قى
نت

ا
 

يخ
يً

ؼه
نت

 ا
طخ

ش
ألن

ا
 

 انتزكيز

تحذيذ 

 انًشكالد
- - - - - - - - 

طيبغخ 

 األهذاف
- - - - - - - - 

جًغ 

انًؼهىي

 اد

 23.29 82 1.96 - 4.02 14 - 14 انًالحظخ

طيبغخ 

 األسئهخ
- - - - - - 8 2.27 

 انتذكز

 8.80 31 1.12 1.09 1.14 8 4 4 انتزييز

 202 154 48 االستذػبء
13.7

9 
42.30 28.37 55 15.62 

 انتنظيى

 5.39 19 2.94 1.92 2.04 21 7 14 انًقبرنخ

 2.55 9 0.70 0.27 1.14 5 1 4 انتظنيف

 1.13 4 0.56 - 1.14 4 - 4 انتزتيت

 5.68 20 1.54 2.19 0.86 11 8 3 انتًثيم

 انتحهيم

تحذيذ 

 انسًبد
10 22 32 2.87 6.04 4.49 14 3.97 

تحذيذ 

 انؼالقبد
23 76 99 6.60 20.87 13.90 21 5.96 

 تحذيذ

 األفكبر
- - - - - - - - 

 تحذيذ

 األخطبء
- - - - - - - - 

 انتىنيذ

 332 100 232 االستذالل
66.6

6 
27.47 46.62 250 71.02 

 0.85 3 - - - - - - انتنجؤ

 1.42 5 0.28 - 0.57 2 - 2 انتىسغ

 انتكبيم

 3.97 14 0.56 1.09 - 4 4 - انتهخيض

إػبدح 

 ثنبء
- 1 1 - 0.27 0.14 - - 

 انتقىيى

ثنبء 

 يؼبييز
- - - - - - - - 

 0.56 2 0.14 0.27 - 1 1 - انتأكذ

 736 378 385 انًجًىع
97.2

0 
96.29 96.73 537 65.54 

( 736( موػػػارت فرقيػػػة بتعػػػرار  25( ةف ةسػػػأنة العتػػػام ىققػػػت  5يتنػػػي مػػػف الشػػػدسؿ        
تسزقػػت بالتػػعؿ اآلتػػي  موػػارت االسػػتدالؿ ىيػػنت قنػػى ةقنػػى تعػػرار بالموػػارات العقنيػػة بسا ػػ  
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شمػػالي تعػػرار 211( لألسػػأنة التعنيميػػة س 343  ( سبكسػػبة مأسيػػة 443 ( لألسػػأنة التقسيميػػة سا 
( 265( لألسأنة التعنيمية س 59ستنيوا موارت االستدقا  إذ ىينت قنى تعرار   45.62% 

شمػػالي تعػػرار  %(، بيكمػػا تسزقػػت الموػػارات 39.48( سبكسػػبة مأسيػػة  313لألسػأنة التقسيميػػة سا 
التػي األخرت بكسم متفاستة ىيال لـ تىجػى باالهتمػاـ المكاسػم تبع ػا الكخفػا  كسػبة األسػأنة 

ػػا ل همػػاؿ موػػارتي إقػػادت بكػػا  سالت عػػد بكسػػبة مأسيػػة  تكاسلػػت عػػؿ مكوػػا، ىيػػال عػػاف ة نوػػا تعرن 
%(، بيكما ةهمنت موارات تىديػد المتػعنة، يػيا ة األهػداؼ يػيا ة األسػأنة، تىديػد 1.25 

 األفعار الرأيسة، تىديد األخ ا  التكب ، بكا  معايير لـ تكؿ قنى ةي تعرار.
(، تسزقػت بالتػعؿ 648( موارت فرقيػة بتعػرار  26ت ة العتام فقد ىققت  ةما بالكسبة ألك   

( 361اآلتػػػي  موػػػارت االسػػػتدالؿ ىيػػػنت قنػػػى ةقنػػػى تعػػػرار بالموػػػارات العقنيػػػة بسا ػػػ  تعػػػرار  
( سبكسػػػبة 93%(، تنيوػػػا موػػػارت المالىجػػػة إذ ىيػػػنت قنػػػى تعػػػرار  82.13سبكسػػػبة مأسيػػػة  

%(، 26.73( سبكسػػػبة مأسيػػػة  66ا ػػػ  تعػػػرار  %( تنيوػػػا موػػػارت االسػػػتدقا  بس :34.3مأسيػػػة  
بيكمػػػا تسزقػػػت الموػػػػارات األخػػػرت بكسػػػػم متفاستػػػة ىيػػػال لػػػػـ تىجػػػى باالهتمػػػػاـ المكاسػػػم تبع ػػػػا 
ا ل هماؿ موػارت الت عػد  الكخفا  كسبة األكت ة التي تكاسلت عؿ مكوا، ىيال عاف ة نوا تعرن 

يكمػا ةهمنػت موػارات تىديػد %(، ب1.96%(، سموارت التكب  بكسبة مأسيػة  1.67بكسبة مأسية  
المتعنة، ييا ة األهداؼ، تىديد األفعار الرأيسػة، تىديػد األخ ػا  إقػادت بكػا ، بكػا  معػايير 

 لـ تكؿ قنى ةي تعرار.
  :1. عرض نتائج تحميل األسئمة واألن طة في كتاب العموم لمصف التاسع الجزء ك3

ؿ تقػػسيمي سبنػػع قػػدد األكتػػ ة ( سػػ ا333( سػػ اؿ تعنيمػػي س 383بنػػع قػػدد األسػػأنة المىننػػة  
( يسنػػي التعػػرارات سالكسػػم المأسيػػة 6( كتػػا  مىنػػؿ فػػي هػػذا العتػػام سالشػػدسؿ  65المىننػػة  

 لعؿ موارت فرقية نمف الموارات الرأيسة.
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 (1( انتكزاراد واننست انًئىيخ ألسئهخ وأنشطخ كتبة انؼهىو نهظف انتبسغ انجزء)5جذول )
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ا
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ئه

س
أل
ا

يخ
يً

قى
نت

ا
خ  

ط
ش

ألن
ا

يخ
يً

ؼه
نت

ا
 

 انتزكيز

 تحذيذ

 انًشكالد
1 - 1 0.36 - 0.20 2 0.58 

طيبغخ 

 األهذاف
- - - - - - - - 

جًغ 

انًؼهىي

 اد

 23.97 82 5.06 0.45 8.82 25 1 24 انًالحظخ

طيبغخ 

 األسئهخ
1 - 1 0.36 - 0.20 5 1.46 

 انتذكز
 2.63 9 1.61 3.60 - 8 8 - انتزييز

 7.89 27 32.89 48.6 20.2 163 108 55 االستذػبء

 انتنظيى

 5.84 20 2.63 4.05 1.5 13 9 4 انًقبرنخ

 0.87 3 1.21 2.25 0.36 6 5 1 انتظنيف

 0.58 2 0.20 - 0.36 1 - 1 انتزتيت
 4.38 15 1.41 2.70 0.36 7 6 1 انتًثيم

 انتحهيم

تحذيذ    

 انسًبد 
18 4 22 6.61 1.80 4.45 20 5.84 

تحذيذ 

 انؼالقبد 
31 34 65 11.4 15.31 13.2 30 8.77 

تحذيذ 

 األفكبر 
- - - - - - 1 0.29 

تحذيذ 

 األخطبء
- 1 1 - 1.45 0.20 - - 

 انتىنيذ
 34.8 119 41.1 30.6 49.6 203 68 135 االستذالل

 - - 0.80 - 1.47 4 - 4 انتنجؤ
 - - 0.80 1.80 - 4 4 - انتىسغ

 انتكبيم
 4.38 15 1.41 3.15 - 7 7 - انتهخيض
 - - 1.01 2.25 - 5 5 - إػبدح ثنبء

 انتقىيى
 - - - - - - - - ثنبءيؼبييز

 - - - - - - - - انتأكذ

 97.7 350 92.2 85.4 98.5 536 260 276 انًجًىع 

( 536( موػػػارت فرقيػػػة بتعػػػرار  28( ةف ةسػػػأنة العتػػػام ىققػػػت  6يتنػػػي مػػػف الشػػػدسؿ        
تسزقػػت بالتػػعؿ اآلتػػي  موػػارت االسػػتدالؿ ىيػػنت قنػػى ةقنػػى تعػػرار بالموػػارات العقنيػػة بسا ػػ  

شمػػػالي تعػػػرار  ( 79( لألسػػػأنة التعنيميػػػة س 246   ( سبكسػػػبة مأسيػػػة314لألسػػػأنة التقسيميػػػة سا 
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( لألسػػػػػػأنة التعنيميػػػػػػة 66ستنيوػػػػػػا موػػػػػػارت االسػػػػػػتدقا  إذ ىيػػػػػػنت قنػػػػػػى تعػػػػػػرار  %(41.09)
شمػالي تعػرار 219س  ، بيكمػا تسزقػت %(32.89) ( سبكسػبة مأسيػة274( لألسأنة التقسيمية سا 

كاسػػم تبع ػػا الكخفػػا  كسػػػبة الموػػارات األخػػرت بكسػػم متفاستػػة ىيػػال لػػـ تىجػػى باالهتمػػاـ الم
ػػا ل همػػاؿ موػػارات تىديػػد المتػػعنة،  األسػػأنة التػػي تكاسلػػت عػػؿ مكوػػا، ىيػػال عػػاف ة نوػػا تعرن 

، بيكمػػػا ةهمنػػػت موػػػارات %(0.20)يػػيا ة األسػػػأنة، الترتيػػػم، تىديػػػد األخ ػػػا  بكسػػبة مأسيػػػة
 ر.ييا ة األهداؼ، تىديد األفعار الرأيسة، بكا  معايير الت عد لـ تكؿ قنى ةي تعرا

(، تسزقػػػت 461( موػػػارت فرقيػػػة بتعػػػرار  25ةمػػػا بالكسػػػبة ألكتػػػ ة العتػػػام فقػػػد ىققػػػت     
بالتػػػعؿ اآلتػػػي  موػػػارت االسػػػتدالؿ ىيػػػنت قنػػػى ةقنػػػى تعػػػرار بالموػػػارات العقنيػػػة بسا ػػػ  تعػػػرار 

( 93، تنيوػػػا موػػػارت المالىجػػػة إذ ىيػػػنت قنػػػى تعػػػرار %(34.79)( سبكسػػػبة مأسيػػػة :22 
، بيكمػا تسزقػت الموػارات األخػرت بكسػم متفاستػة ىيػال لػـ تىجػى %(23.97)سبكسػبة مأسيػة 

باالهتمػػاـ المكاسػػم تبع ػػا الكخفػػا  كسػػبة األكتػػ ة التػػي تكاسلػػت عػػؿ مكوػػا، ىيػػال عػػاف ة نوػػا 
بيكمػا ةهمنػت موػارات  %(0.29)تعرنا  ل هماؿ موارت تىديد األفعار الرأيسية بكسبة مأسيػة 

لتسسػػ ، إقػػادت بكػػا ، بكػػا  معػػايير، الت عػػد لػػـ تكػػؿ يػػيا ة األهػػداؼ، تىديػػد األخ ػػا ، التكبػػ  ا
 قنى ةي تعرار.

  :1. عرض نتائج تحميل األسئمة واألن طة في كتب العموم الث ثة مجتمعة الجزء ك4
( 2945( سػػ اؿ تقػػسيمي بسا ػػ   24:( سػػ اؿ تعنيمػػي س 32:بنػػع قػػدد األسػػأنة المىننػػة      

( كتػا  مىنػؿ فػي هػذه العتػم 2:6المىننػة   س اؿ لنعتم الةالةة مشتمعة سبنع قدد األكت ة
( يسنػػي التعػػرارات سالكسػػم المأسيػػة 7( سالشػػدسؿ  :231سبنػػع قػػدد األسػػأنة المتنػػمكة فيوػػا  

 لعؿ موارت فرقية نمف الموارات الرأيسة.
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 ( انتكزاراد واننست انًئىيخ نهًهبراد انؼقهيخ في كتت انؼهىو يجتًؼخ نهًزحهخ األسبسيخ6جذول )

 انًهبراد

 انفزػيخ

(21) 

 األنشطخ األسئهخ
 انًجًىع

 انظف انظف

 األنشطخ األسئهخ تبسغ ثبين سبثغ تبسغ ثبين سبثغ

 % ك % ك ك ك ك ك ك ك

تحذيذ 

 انًشكالد
1 - 1 - - 2 2 0.10 2 0.16 

طيبغخ 

 األهذاف
- - - - - - - - - - 

 25 14 11 انًالحظخ
10

1 
82 82 50 2.59 

26

5 

21.9

1 

طيبغخ 

 األسئهخ
- - 1 - 8 5 1 0.05 13 1.07 

 4.96 60 1.29 25 9 31 20 8 8 9 انتزييز

 االستذػبء
16

4 
202 163 31 55 27 529 27.48 

11

3 
9.34 

 5.87 71 4.05 78 20 19 32 13 21 44 انًقبرنخ

 1.65 20 1.81 35 3 9 8 6 5 24 انتظنيف

 0.74 9 0.31 6 2 4 3 1 4 1 انتزتيت

 4.21 51 1.24 24 15 20 16 7 11 10 انتًثيم

تحذيذ 

 انسًبد
32 32 22 15 14 20 86 4.46 44 3.63 

تحذيذ 

 انؼالقبد
48 99 65 16 21 30 212 11.01 67 5.54 

تحذيذ 

 األفكبر
- - - 4 - 1 - - 5 0.41 

تحذيذ 

 األخطبء
- - 1 - - - 1 0.05 - - 

 االستذالل
28

5 
332 203 

23

0 

25

0 

11

9 
820 42.59 

59

9 

49.5

4 

 0.24 3 0.41 8 - 3 - 4 - 3 انتنجؤ

 0.49 6 0.77 15 - 5 1 4 2 9 انتىسغ

 3.63 44 0.88 17 15 14 15 7 4 6 انتهخيض

 - - 0.31 6 - - - 5 1 - إػبدح ثنبء

 0.41 5 0.25 5 - - - - - - ثنبءيؼبييز

 - - 0.25 5 - 2 3 - 1 4 انتأكذ

 انًجًىع
65

1 
736 536 

49

5 

53

7 

35

0 
1925 95.27 

13

77 

87.7

9 
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(، 2:36( موارت فرقية بتعػرار  :2( ةف ةسأنة العتم مشتمعة ىققت  7يتني مف الشدسؿ  
%( تسزقت بالتعؿ اآلتي  موػارت االسػتدالؿ ىيػنت قنػى ةقنػى تعػرار 6.38:بكسبة مأسية  

االسػػتدقا  إذ ستنيوػػا موػػارت   %:53.6( سبكسػػبة مأسيػػة 931بالموػػارات العقنيػػة بسا ػػ  تعػػرار  
%(، بيكمػػػا تسزقػػػت الموػػػارات األخػػػرت 38.59( سبكسػػػبة مأسيػػػة  :63ىيػػػنت قنػػػى تعػػػرار  

بكسم متفاستة ىيػال لػـ تىجػى باالهتمػاـ المكاسػم تبعػا  الكخفػا  كسػبة األسػأنة التػي تكاسلػت 
عػؿ مكوػػا، ىيػػال عػاف ة نوػػا تعرنػػا  ل همػاؿ موػػارتي يػػيا ة األسػأنة ستىديػػد األخ ػػا  بكسػػبة 

بيكما ةهمنت موارات، ييا ة األهداؼ تىديد األفعار الرأيسة، لػـ تكػؿ قنػى ةي %(، 1.16 
 تعرار.
( 2488( موػػػارت فرقيػػػة بتعػػػرار  28ةمػػػا بالكسػػػبة ألكتػػػ ة العتػػػم مشتمعػػػة فقػػػد ىققػػػت        

%(، تسزقت بالتعؿ اآلتي  موارت االستدالؿ ىينت قنى ةقنى تعػرار :98.8بكسبة مأسية  
%( تنيوػػا موػػارت المالىجػػة إذ 65.:5( سبكسػػبة مأسيػػة  ::6  تعػػرار  بالموػػارات العقنيػػة بسا ػػ
%(، تنيوػا موػارت  االسػتدقا  بسا ػ  تعػرار 2:.32( سبكسػبة مأسيػة  376ىينت قنػى تعػرار 

( سبكسػػػػبة مأسيػػػػػة 82%(، ةػػػػػـ موػػػػارت المقاركػػػػة بسا ػػػػػ  تعػػػػرار  45.:( سبكسػػػػبة مأسيػػػػة  113 
متفاستػػػػة ىيػػػػال لػػػػػـ تىجػػػػى باالهتمػػػػػاـ %(، بيكمػػػػا تسزقػػػػت الموػػػػػارات األخػػػػرت بكسػػػػػم 6.98 

المكاسػػػم تبعػػػا  الكخفػػػا  كسػػػبة األكتػػػ ة التػػػي تكاسلػػػت عػػػؿ مكوػػػا، ىيػػػال عػػػاف ة نوػػػا تعرنػػػا  
%(، بيكمػػػا ةهمنػػػت موػػػارات يػػػيا ة 1.27ل همػػػاؿ موػػػارت تىديػػػد المتػػػعالت بكسػػػبة مأسيػػػة  

 األهداؼ، تىديد األخ ا ، ،إقادت بكا  الت عد لـ تكؿ قنى ةي تعرار.
 

 تائج ومناق تيا:تفسير الن
 أوًًل: تفسير نتائج تحميل أسئمة الكتب التعميمية والتقويمية:

شػػا  ترعيػػز األسػػأنة قنػػى موػػارتي االسػػتدالؿ ساالسػػتدقا  فػػي ةسػػأنة عػػؿ عتػػام قنػػى ىػػده   -
( سترت الباىةة ةف ارتفاع كسبة 7سفي ةسأنة العتم مشتمعة عما هس مسني في الشدسؿ ر ـ  

ةسأنة عتم العنـس الةالةة مقاركة بالموارات األخرت  د شا ت بسبم عسف هاتيف الموارتيف في 
هػػذه الموػػارات تعػػد لبكػػة ةساسػػية فػػي ممارسػػة ةي كتػػا  ةس ممارسػػة ققنيػػة الىقػػة عػػذلؾ فػػاف 
ةسػػأنة التػػذعر فػػي األسػػأنة التعنيميػػة توػػدؼ إلػػى العتػػؼ قػػف خبػػرات ال نبػػة السػػابقة. سهػػذا مػػا 

( بػ ف األسػأنة هػي مػف ةهػـ السسػاأؿ اضدراعيػة 3122ماف ،ةعده عال  مػف  ةمبػس سػعيدي، سسػني
المعرفية التي تعمؿ قنى تكتي  المعنسمات في ذهف المتعنـ ساسترشاقوا ساضفادت مكوا ب ريقة 
فعالن. بيكما تسزقت موارات ةخرت بكسم متفاستة سةهمنػت موػارات ةخػرت سهػذا  يػسر سانػي 
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ت التػػي ةهمنػػت موػػارات تكمػػي التفعيػػر سترفػػ  مػػف  بػػؿ مػػ لفي مكػػاهو عتػػم العنػػـس ألف الموػػارا
مستست المعرفة لدت المتعنميف ستزيد مف الكمس المعرفي سالعنمي سالةقافي لديوـ. سهػذه الكتيشػة 

( عػذلؾ تػرت الباىةػة ةف 3118(، سدراسػة ق يػة  3125تتفؽ م  دراسػة المسسػسي س خػرسف  
خػرت يرشػ  إلػى ةف الفعػر التقػسيمي  نبة ةسأنة التذعر قنى األسأنة التػي تكاسلػت الموػارات األ

لمخ  ي سمعدي المكاهو الزاؿ يعزز االتشاه المعرفي ىيال االقتقػاد ب هميػة تكميػة المعػارؼ 
قنى ىسام شساكم ةخرت مف التفعير، سقنين فاف األسأنة فػي هػذه العتػم بىاشػة ألف تراقػي 

موارات العقنية المختنفة. الشساكم المختنفة مف التفعير، بىيال يعسف هكاؾ تسازف في تكاسلوا لن
الف األسأنة الشيدت سالمتكسقة هي التي تقسد إلى شذم ساستةارت تفعير المتعنميف لنسيػسؿ إلػى 
اضشابػػػػة قكوػػػػا سبالتػػػػالي تكميػػػػة  ػػػػدراتوـ العقنيػػػػة المختنفػػػػة البسػػػػي ة سالمعقػػػػدت  ةمبػػػػس سػػػػعيدي، 

 .(513، 3122، سسنيماف
األسػأنة فػي عتػم العنػـس لنمرىنػة األساسػية ةف عما الىجت الباىةة ةةكػا  ريػدها ألقػداد     

هكاؾ  نة في قدد األسأنة التعنيمية في بعػ  الػدرسس سالسىػدات، مػا يػدؿ قنػى قػدـ مراقػات 
 (.3118التسازف في إقدادها، سهذا يتفؽ م  دراسة ق ية  

 

 ثانًيا: تفسير نتائج تحميل أن طة كتب العموم:
ؿ سالمالىجػة ستػرت الباىةػة ةف ارتفػاع كسػبة هػاتيف شا  ترعيز األكتػ ة قنػى موػارتي االسػتدال -

الموارتيف في عتم األكت ة يعسد إلى ةكوما مف ةهـ الموارات التي يشم  سيعتتػؼ المتعنمػيف 
إلػػى ذلػػؾ، فػػي  (362، 3111  مػػف خاللوػػا الىقػػاأؽ سالمفػػاهيـ سالتعميمػػات عمػػا ةتػػارت درسزت

ق ػا  األمةنػة ىيف يقـس المتعنميف بالتسس  في المفوـس مف خالؿ ت  بيقن فػي مسا ػؼ شديػدت سا 
 (.3125التي تكتمي سالتي ال تكتمي لن. سهذه الكتيشة تتفؽ م  دراسة المسسسي س خرسف  

عذلؾ يعزت ارتفاع كسبة األكت ة التػي تكاسلػت موػارت المالىجػة فػي ةكتػ ة عتػم العنػـس      
لبيػػػػري سىساسػػػػن فػػػػي شمػػػػ  الةالةػػػػة إلػػػػى ةف هػػػػذه الموػػػػارت يىتاشوػػػػا المػػػػتعنـ لتكميػػػػة تفعيػػػػره ا

المعنسمات، ستكمية بكاأن المعرفي. فوي بمةابة الكافذت التي ي ؿ مف خاللوا قنى ما يىػي  بػن 
( 3118( المتار إلين في السبيعي  3113مف جساهر سةىداال سةتيا . سهذا ما ةعده الىينة  

التفعيػػر  بػػ ف ةي مػػكوو دراسػػي مػػف الموػػـ ةف يتنػػمف ةكتػػ ن ققنيػػة توػػدؼ إلػػى تكميػػة ةسػػاليم
المختنفػػة لػػدت المتعنمػػيف مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ األكتػػ ة عمةيػػر لنتسػػا الت سىػػةوـ قنػػى العمػػؿ 

 ست سير مستساهـ العقني سالةقافي.
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( 32( موػػػػارت ققنيػػػػة مػػػػف ةيػػػػؿ  28سبتػػػعؿ قػػػػاـ فػػػػاف ةسػػػػأنة العتػػػػم الةالةػػػػة ىققػػػػت        
( 29فقػػد ىققػػت  %( ةمػا بالكسػػبة ألكتػ ة العتػػم مشتمعػة  6.38:( سكسػػبة  2:36سبتعػرار 

%(، سهػػػي كسػػػم معقسلػػػة بتػػػعؿ قػػػاـ :98.8(، بكسػػػبة مأسيػػػة  2488موػػػارت فرقيػػػة بتعػػػرار  
سلعكوا بالس ت كفسن ال تع ي يسرت سانىة قف مستست معالشػة عػؿ موػارت ققنيػة بمعكػى ةف 
هذه العتم لػـ توػتـ بالموػارات العقنيػة بتػعؿ متػسازف سمكسػشـ مػ  مػا تسػتىقن مػف اهتمػاـ ففػي 

ي رعػػزت قنػػى االسػػتدالؿ ساالسػػتدقا  سالمالىجػػة ةهمنػػت موػػارات تىديػػد األفعػػػار الس ػػت الػػذ
الرأيسػػػة، تىديػػػد األخ ػػػا ، التكبػػػ  ،إقػػػادت بكػػػا ، بكػػػا  معػػػايير، إنػػػافة إلػػػى التذبػػػذم السانػػػي 
سالتفػاست فػػي االهتمػاـ بالموػػارات العقنيػة بػػيف العتػم الةالةػػة عمػا هػػس مسنػي فػػي الشػدسؿ ر ػػـ 

كػادت بػن العنمػا  سالبػاىةسف بػ ف المػتعنـ ىتػى يعػسف  ػادر ا قنػى ىػؿ  (. سهذا يتكػافى مػ  مػا7 
المتػػعالت ساتخػػاذ القػػرار لػػف يتػػ تى إال مػػف شعػػؿ األسػػاس لتخ ػػي  المكوػػاج بعامنػػة هػػس تعنػػـ 

 ال نبة عيؼ يفعرسف ال عيؼ يىفجسف المقررات الدراسية.
 

 اًلستنتاجات
 التالية: في ضوء نتائج الدراسة توصمت الباحثة إلى اًلستنتاجات

ػػا ةسػػأنة عتػػام العنػػـس لنيػػؼ التاسػػ  األساسػػي ةعةػػر  - بالموػػارات العقنيػػة لكمػػسذج مػػارزاكس اهتمام 
(، باقتبػار تالميػذ 647( موػارت فرقيػة بتعػرار  28قف با ي عتم العنـس ىيال ىققت ةسأنتن  

 اليؼ التاس  األساسي ةعةر كمس ققني مف اليفسؼ األخرت.
ػػػااألساسػػػي  عػػػاف األ ػػػؿ عتػػػام العنػػػـس لنيػػػؼ الةػػػامف  - بالموػػػارات العقنيػػػة. ىيػػػال ىققػػػت  اهتمام 

 (.   847( موارت فرقية بتعرار  25ةسأنتن  
ػػػا ةكتػػػ ة عتػػػام العنػػػـس لنيػػػؼ الةػػػامف األساسػػػي ةعةػػػر  - بالموػػػارات العقنيػػػة لكمػػػسذج اهتمام 

( موػارت فرقيػة 26مارزاكس مف با ي األكت ة في عتم  العنػـس األخػرت ىيػال ىققػت ةكتػ تن  
 (.648تعرار  ب
ػػا بالموػػارات العقنيػػة   - ةكتػػ ة عتػػام العنػػـس لنيػػؼ السػػاب  سالتاسػػ  األساسػػي عاكػػا ة ػػؿ اهتمام 

( ألكتػػػػ ة عتػػػػام العنػػػػـس لنيػػػػؼ 5:6( موػػػػارت فرقيػػػػة بتعػػػػرار  25ىيػػػػال ىققػػػػت ةكتػػػػ توما  
 ألكت ة عتام العنـس لنيؼ التاس .( 461سبتعرار  الساب ، 

ةسػػػأنة سةكتػػػ ة العتػػػم الةالةػػػة تتبػػػايف ت خػػػذ بالتزايػػػد مػػػره الموػػػارات العقنيػػػة المتنػػػمكة فػػػي  -
 سالكقياف تارت عنما تقدمكا بالمرىنة الدراسية تبعا  لنتقدـ بالعمر سالقدرات العقنية سالخبرت.
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 التوصيات:
 تسيي الباىةة باآلتي  كتاأو التي تسينت إليوا الدراسة الىالية  في نس  ال

كالػػت تنػػميف عتػػم العنػػـس لنمرىنػػة األساسػػية ةسػػأنة سةكتػػ ة تكمػػي الموػػارات العقنيػػة التػػي  -
ػػػا نػػػعيف ا  ػػػا بمػػػا يتكاسػػػم مػػػ   بيعػػػة المػػػادت العنميػػػة س ػػػدرات المتعنمػػػيف اهتمام  ةس ةهمنػػػت تمام 

 العقنية.
ة فػػي مراقػػات التػػسازف فػػي تسزيػػ  الموػػارات العقنيػػة فػػي األسػػأنة التعنيميػػة سالتقسيميػػة ساألكتػػ  -

 عتم العنـس  لنمرىنة األساسية العنيا.
 

 المقترحات:
ف كتػػاأو الدراسػػة سمػػف نػػرسرت إةػػارت متػػعالت بىةيػػة شديػػدت تىفػػز البػػاىةيف سألهميػػة اك ال  ػػا مػػ

 الموارات العقنية في ىيات المتعنميف تقترم الباىةة إشرا   
اسػػية بشزةيػػن فػػي نػػس  دراسػػة مماةنػػة تعكػػى بتىنيػػؿ ةسػػأنة سةكتػػ ة عتػػم العنػػـس لنمرىنػػة األس -

 موارات كمسذج مارزاكس سمعرفة مدت اعتسام التالميذ لوا.
دراسػػة مماةنػػة تعكػػى بتىنيػػؿ ةسػػأنة سةكتػػ ة عتػػم العنػػـس لنمرىنػػة الةاكسيػػة فػػي نػػس  موػػارات   -

 كمسذج مارزاكس.
تقػػػسيـ ةسػػػأنة االمتىاكػػػات لمػػػادت العنػػػـس فػػػي المرىنػػػة األساسػػػية فػػػي نػػػس  الموػػػارات العقنيػػػة  -

 ذج مارزاكس.لكمس 
 

 المراجع العربية:
أساااااليب تاااادريس العمااااوم لمصاااافوف األربعااااة األولااااي  النظريااااة  (.:311إبػػػػراهيـ، ليكػػػػا  -

 ، قماف، األردف  معتم المشتم  العربي لنكتر سالتسزي .2.  والتطبيق
تقااويم مناااىج العمااوم لمصاافين األول والثاااني ماان (. 3115ةبػػس شاللػػن، يػػبىي س خػػرسف  -

ى فااي دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة فااي ضااوء المعااايير العالميااة المرحمااة األولاا
 .238-236 (،49ع  مشنة القرا ت سالمعارؼ. لمناىج العموم.

طرائق تدريس العموم مفاىيم وتطبيقات  (.3122سعيدي، قبداهلل، سنيماف، البنستي  ةمبس -
 ، قماف، األردف  دار المسيرت لنكتر سالتسزي .3.  عممية

فعاليااة اسااتخدام نمااوذج مااارزانو ألبعاااد الااتعمم فااي (. 3112خالػػد يػػالم قنػػي   البػػاز، -
تاادريس مااادة الكيمياااء عمااى التحصاايل والتفكياار المركااب واًلتجاااه نحااو المااادة لاادى 
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المػػػ تمر العنمػػػي الخػػػامس، الشمعيػػػة . طااا ب الصاااف األول الثاااانوي العاااام باااالبحرين
 . 524-559 (،3شامعة قيف تمس ـ -عنية التربية الميرية لنتربية العنمية،

التربية الدولية اإلعدادية لمحيااة المعاصارة. دراساة (. 3114البوساتي، السيد قبد العزيػز  -
تحميمياااة ل تجاىاااات الحديثاااة. المااا تمر العمماااي الخاااامس ع ااار  منااااىج التعمااايم 

 .318-345 (،2شامعة قيف تمس، ـ -عنية التربية واإلعداد لمحياة المعاصرة 
 . منيجيااة البحااث العممااي ماادخل لبناااء الميااارات 3123الشبػػسري، ىسػػيف مىمػػد شػػساد   -

 . قماف، األردف  دار يفا  لنكتر سالتسزي .البحثية
الميارات العقمياة المتضامنة فاي أن اطة وأسائمة كتاب الفيزيااء (. 3122ىمزت، ليكا قبد   -

، شامعػة ة ماشستير  ير مكتػسرت. رسالسلممرحمة المتوسطة في ضوء أنموذج مارزان
 القادسية، العراؽ.

، قمػػػاف، األردف  شويكػػػة 3،  تعمااايم العماااوم لمجمياااع(. 3119خ ايبػػػة، قبػػػداهلل مىمػػػد   -
 لنكتر سالتسزي .

، كػػػابنس، 2.  النظرياااة فاااي التااادريس وترجمتياااا عمميااااً (. 3111درسزت، ةفكػػػاف كجيػػػر   -
 فنس يف  دار الترسؽ لنكتر سالتسزي .

الميااارات العقميااة المتضاامنة فااي أساائمة مقااررات العمااوم (. 3118زهػػدي، بسػػاـ ق يػػة   -
رسػػػالة . العاماااة لممرحماااة األساساااية الااادنيا بفمساااطين فاااي ضاااوء أنماااوذج ماااارزانو

 الشامعة اضسالمية،  زت، فنس يف. ماشستير  ير مكتسرت،
. قمػػػاف، يةالك ااف عااان الموىااوبين فاااي األن ااطة المدرساا(. :311السػػبيعي، معيػػسم   -

 األردف، دار البارسزي العنمية لنكتر سالتسزي .
. تطاوير منااىج العمااوم بمرحماة التعمايم األساساي فااي ):311سػالـ، ىيػات ةىمػد مىسػف   -

 الجميوريااااااااااااة اليمنيااااااااااااة فااااااااااااي ضااااااااااااوء اًلتجاىااااااااااااات الحديثااااااااااااة لمتربيااااااااااااة
 ـ24/7/3128ت ريخ االسترشاع  www.alnodom.com/indexالعنمية،

(. مػدت تنػميف ةكتػػ ة سةسػأنة عتػم العنػـس فػػي :311مػد قبػػد الساىػد  التػامي، قػال  ةى -
مجماااة القادساااية فاااي الداب والعماااوم المرىنػػة االبتداأيػػػة لموػػػارات التفعيػػػر األساسػػػية. 

 (.9(، ـ 2، ع  التربوية
، 2.  معجاام المصااطمحات التربويااة والنفسااية(. 3114تػػىاتن، ىسػػف، سزيكػػم الكشػػار   -

 رية النبكاكية لنكتر سالتسزي .القاهرت، مير  الدار المي
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تحميااال المحتاااوى فاااي العماااوم اإلنساااانية  مفيوماااة  أسساااو  (. 3115 عيمػػػن، رتػػػدي  -
 ،القاهرت، مير  الفعر العربي لنكتر سالتسزي .3.  استخداماتو

. القػػاهرت، ميػػر  دار تاادريس العمااوم ومتطمبااات العصاار(. 3118قبػػد السػػالـ، ميػػ فى  -
 زي .الفعر العربي لنكتر سالتس 

. قمػػاف، تقااويم وتطااوير الكتااب المدرسااية لممرحمااة األساسااية(. 3119قنيمػػات، قبيػػد   -
 األردف  دار ىامد لن باقة سالكتر.

، قمػػػػاف، األردف، دار الفعػػػػر لنكتػػػػر ميااااارات التاااادريس الفعااااال(. 3115  ػػػػامي، كايفػػػػة  -
 سالتسزي .

فكيااااار لمطمباااااة نماااااوذج ماااااارزانو لتعمااااايم الت(. 3118  ػػػػػامي، يسسػػػػػؼ، ر ػػػػػدت، قرعكػػػػػي  -
 ،قماف،األردف  دي بسكس لن باقة سالكتر سالتسزي .4.  الجامعيين

، إبػػراهيـ  - الماا تمر العممااي الثاااني ( المكػػاهو الدراسػػية ستكميػػة موػػارات التفعيػػر، 3111عػػـر
-. الشمعيػة الميػرية لنمكػاهو س ػرؽ التػػدريسع ار: منااىج التعمايم وتنمياة التفكيار

 (.2شامعة قيف تمس، ـ  
. ترشمػػة تقااويم األداء باسااتخدام أنمااوذج أبعاااد الااتعمم (.3111مػػارزاكس، رسبػػرت س خػػرسف  -

 يفا  األقسر س خرسف، القاهرت، مير  دار  با  لنكتر سالتسزي .
. إطار عمال لممانيج وطارق التادريس-أبعاد التفكير(. 3115مارزاكس، رسبرت، س خرسف   -

ردف  دار الفر ػػػػػاف لنكتػػػػػر ، قمػػػػػاف، األ3ترشمػػػػػة يعقػػػػػسم كتػػػػػساف سمىمػػػػػد خ ػػػػػام.  
 سالتسزي .

، يػػكعا ، 2،  الاادليل فااي تحمياال المناااىج النظريااة والتطبيااق(.3111الم ػػس، قبػػده   -
 اليمف  المكار لن باقة.

الميااااارات العقميااااة (. 3125المسسػػػػسي، فانػػػػؿ قبيػػػػد، قػػػػر ، قبػػػػد األميػػػػر، العري ػػػػي   -
ة فاي ضاوء أنماوذج المتضمنة فاي أسائمة وأن اطة كتاب الفيزيااء لممرحماة المتوساط

شامعػػة بابػػؿ، -مااارزانو. مجمااة كميااة التربيااة األساسااية لمعمااوم التربويااة واإلنسااانية
 .691 -673(،18ع 

تصااور مقتاارح لتطااوير محتااوى كتااب الكيمياااء لممرحمااة (. 3125كتػػساف، تيسػػير مىمػػسد   -
مشنػة شامعػة األ يػى الثانوية بفمسطين في ضاوء بعاض أبعااد التفكيار فاي العماوم. 

 .339 -387( ،2(، ع 29ـ   نة العنـس اضكساكية(، سنس
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. تحميل مضمون المنااىج المدرساية(. 3122الواتمي، قبد الرىمف، ىسف قني ق ية   -
 قماف، األردف  دار يفا  لنكتر سالتسزي .
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