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ملخص: 
�ضوء  يف  الأ�ضا�ضي  الرابع  لل�ضف  العلوم  كتاب  حمتوى  حتليل  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
املحتوى  ملجايْل  بينها  فيما  والختالف  التوافق  اأوجه  لتحديد   )TIMSS( متطلبات 
يف  الواردة  الدرا�ضية  املو�ضوعات  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  العقلية.تكّون  والعمليات 
وحدات كتاب العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي املكّون من اجلزء الأول، واجلزء والثاين، 
ي�ضتمل اجلزءان على )9( وحدات درا�ضية ت�ضمنت  الفل�ضطينية، حيث  املدار�ص  املعتمد يف 
الباحث بطاقة حتليل املحتوى يف �ضوء قائمتْي متطلبات م�رشوع  )34( مو�ضوعًا.وبنى 
الدرا�ضة الدولية )TIMSS( لعام 2011، واأجرى عملية التحليل على مرحلتني للتحقق من 
اأن  منها:  عدة،  نتائج  اإىل  الدرا�ضة  وقد خل�ضت   ،  )0.95( بلغت  التي  التحليل  عملية  ثبات 
حمتوى كتاب العلوم لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي ل يتفق من حيث املحتوى والعمليات العقلية 
مع متطلبات )TIMSS( ، واأن هناك مو�ضوعات متعددة يف حمتوى الكتاب املقرر ل تنتمي 

. )TIMSS( ملتطلبات
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Abstract: 
This study aimed to analyze the content of the science book for the fourth 

primary grade in accordance with the requirements of the trends in )TIMSS( 
orientations study, and to identify the similarities and differences in the areas 
of content and mental processes.The study population consists of all subjects 
contained in the )9( units of the science book for fourth primary grade, 
which is composed of two parts, )I and II( , adopted in Palestinian schools, 
comprising sections which included )34( topics.The researcher adopted the 
analysis content model in accordance with the project requirements )TIMSS( 
in 2011 and performed the analysis in two phases to check the reliability of 
the analysis process, which amounted to )95%( .The study concluded with 
several results, including that the content of science book for fourth grade in 
terms of content and mental processes is not compatible with the requirements 
of )TIMSS( .There are also various topics in the content of the textbook that 
do not belong to the requirements of the )TIMSS( .
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مقدمة الدراسة وخلفيتها: 
حظيت مناهج العلوم وطرائق تدري�ضها باهتمام خا�ص يف خمتلف دول العامل، وزاد 
التي  التحديات  من  العديد  ب�ضبب  وذلك  والع�رشين،  احلادي  القرن  الهتمام مع مطلع  هذا 
تتنامى  العلمية  املعرفة  لأن  وذلك  العلوم،  مناهج  ت�ضميم  فل�ضفة  على  كبري  ب�ضكل  اأثرت 
باطراد م�ضتمر، وتزداد عالقتها بق�ضايا املجتمع والبيئة والعلم والتكنولوجيا والقت�ضاد، 
ومن اأبرز التحديات ذات التاأثري املبا�رش على مناهج العلوم النفجار املعريف غري امل�ضبوق، 
وت�ضاعد حدة م�ضكالت البيئة والتطور التكنولوجي، واكت�ضاف �ضبكة الإنرتنت، وبروز ظاهرة 
العوملة، فهذه جميعها عوامل اأ�ضهمت يف توجيه اأنظار الرتبويني نحو مناهج العلوم ب�ضورة 

اأكرب.
ال�ضتينيات  مرحلة  يف  العلوم  مناهج  وتخطيط  العلمية  بالرتبية  الهتمام  كان  وقد 
علميني  ليكونوا  واإمنائهم  املتعلمني  تربية  على  يركز  الع�رشين  القرن  من  وال�ضبعينيات 
املتعلمني  م�ضاعدة  على  ليرتكز  بعد  فيما  حتول  الهتمام  هذا  اأن  غري  الأوىل،  بالدرجة 
لي�ضبحوا متنّورين علميًا وتكنولوجيا، وذلك من خالل ربط مناهج العلوم بق�ضايا املجتمع 
وحاجاته، ومنها ق�ضية التلوث البيئي، وا�ضتخدام الطاقة وم�ضادرها، والأمرا�ص باأنواعها 
ا�ضتخدام  لتطوير  و�ضيلة  باعتبارها  العلمية  الرتبية  دور  اإىل  ينظر  اأ�ضبح  املختلفة.ولذلك 
على  وم�ضاعدتهم  املختلفة،  حياتهم  جوانب  تطوير  يف  والتكنولوجيا  للعلم  املتعلمني 
التكّيف الإيجابي مع املتغريات املحيطة بهم، مما اقت�ضى �رشورة بناء جيل متنّور علميًا 

وتكنولوجيًا، ومتفاعاًل مع ق�ضايا جمتمعه )قالدة، 2002( .
ومطلع  املا�ضي،  القرن  من  الأخرية  ال�ضنوات  خالل  الرتبوي  الفكر  لتطور  ونتيجة 
على  العلوم  مناهج  نحو حت�ضني  توجهًا  الرتبوي  احلقل  �ضهد  فقد  والع�رشين  الواحد  القرن 
من  ابتداء  تعرتيها،  التي  ال�ضعف  نقاط  معاجلة  حيث  من  واملحلية،  العاملية  امل�ضتويات 

الأهداف وانتهاء باإجراءات واأ�ضاليب التقومي املتبعة فيها )ع�ضيالن، 2011( .
العلوم  تعليم  جمال  يف  والتطوير  التغيري  ملتطلبات  الرتبوية  النظم  ا�ضتجابت  لذلك 
وال�ضتق�ضاء،  البحث  مهارات  واكت�ضاب  احلياة،  مع  للتكيف  وتهيئته  املتعلم  اإعداد  بهدف 
وحتولت بالتايل طرق تدري�ص العلوم من الرتكيز على مهارات احلفظ وال�ضرتجاع والتلقني 
اإىل اإك�ضاب املتعلم مهارات العلم وعملياته، وتطوير مهارات التفكري واأ�ضاليب حل امل�ضكالت 
)الكندري، 2006( .واأ�ضبح ينظر اإىل اأهداف تدري�ص العلوم انطالقًا مما حتققه تلك الأهداف 
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ارتباطه  بقدر  هدف  اأي  لقيمة  ينظر  اأ�ضبح  بحيث  الجتماعية،  العلم  لر�ضالة  تعميق  من 
بامل�ضمون الجتماعي، ولذلك ينبغي اأن توؤكد اأهداف تدري�ص العلوم على اللتزام بتطوير 
يت�ضف  تعليمي  حمتوى  وجود  �رشورة  اقت�ضى  وهذا  تفكريهم،  وطرق  الأفراد  مهارات 

بالديناميكية، ودميومة احلركة )عبد اهلل، 2003( .
ونتيجة ملا �ضهده العامل خالل العقد الأخري من القرن الع�رشين ومطلع القرن الواحد 
والع�رشين من انفجار معريف هائل، وتطّور يف تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، وبروز 
التغيريات  حدة  وزيادة  والوظائف،  املهن  وتبدل  القت�ضادي،  والتناف�ص  العوملة،  ظاهرة 
الجتماعية والبيئية والثقافية، فقد اأثرت هذه العوامل جمتمعة على جودة حياتنا، و�ضوف 
اإعادة النظر يف طرق ت�ضكيل نظم  التاأثري عليها م�ضتقباًل، مما اقت�ضى �رشورة  ي�ضتمر هذا 
التعليم ب�ضكل عام، وتدري�ص العلوم ب�ضكل خا�ص، من اأجل مواجهة احلاجة لبيئة م�ضاندة 
الثقافة  تطوير  يف  اأ�ضا�ضيًا  عن�رشاً  يعدُّ  العلوم  تعليم  اأن  وبخا�ضة  واجتماعيًا،  اقت�ضاديًا 

. )Monkman, 2001( العلمية بني الأجيال
فجملة التغيريات الدراماتيكية التي �ضهدها العامل مع مطلع القرن الواحد والع�رشين 
الطلبة  اأ�ضبح مطلوبًا من  التي  الوا�ضعة  النظر بجدية يف تعريف وحتديد املهارات  اأعادت 
مهارات  تت�ضمن  املهارات  وهذه  اليوم،  جمتمع  يف  فعالني  م�ضاركني  ليكونوا  امتالكها 
التعلم، والإبداع، وا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات، ومهارات حياتية، ومهارات اجتماعية، 
ومهارات الإدارة الذاتية، وتطوير اأنظمة التفكري، ومهارة حل امل�ضكالت.فهذه املهارات يجب 
اأن تكون على راأ�ص اأولويات النظام التعليمي يف هذا القرن، وبخا�ضة اأن هناك تزايداً يف 
حجم املعرفة الإن�ضانية، ويف احلاجة اإىل فهم اأدوات حديثة لالت�ضال وا�ضتخدامها، وهذا ما 

. )NSTA, 2011( ينبغي تعلمه؛ لأن الطلب على تلك املهارات يتزايد با�ضتمرار
العامل م�ضوؤولية  القرار الرتبوي يف خمتلف دول  الواقع على �ضانعي  وقد فر�ص هذا 
جيل  لتن�ضئة  الإعداد  اأجل  من  وعقالنية،  مبرونة  املذهلة  والتغيريات  التطورات  مواكبة 
قادر على مواجهة حتديات الع�رش والتعامل باإيجابية مع معطياته، وامل�ضاهمة يف اإنتاج 
املعرفة وا�ضتخدامها يف املجالت العلمية املختلفة، وهذا ما حدا بالرتبويني نحو توجيه 
اهتمامهم يف مطلع القرن الواحد والع�رشين اإىل تر�ضيخ مفهوم الثقافة العلمية التي تتكامل 
ليكونوا  الأفراد  تاأهيل  اأجل  من  والتكنولوجيا،  والريا�ضيات  العلوم  بني  ما  املعرفة  فيها 
قادرين على املواءمة بني مهاراتهم ومتطلبات القرن احلايل )الطيطي والعيا�رشة، 2009(.

وقد اأظهرت العديد من الدرا�ضات الرتبوية اأن املعرفة العلمية مهمة لالأطفال يف املراحل 
الدرا�ضية الأوىل، لأنها توفر لهم القوة، وحتّملهم م�ضوؤولية ا�ضتعمالها، اإ�ضافة اإىل اأهميتها 
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يف تعريفهم بالعلوم التجريبية التي تنتج املعرفة العلمية، ولذلك فاإن الهدف الرئي�ص من 
تدري�ص العلوم يف املراحل الأوىل يكمن يف تزويد املتعلمني باخلربات التي ت�ضاعدهم لكي 
يكونوا مثقفني علميًا، مما يحتم علينا الرتكيز يف تدري�ص العلوم لطلبة ال�ضفوف الأوىل على 
اإتقان واإظهار مهارات خمتارة يف الريا�ضيات والتكنولوجيا والعلوم الجتماعية والطبيعية 

)ابوجاللة واآخرون، 2004( .
وعلى �ضوء ما ورد برزت على �ضعيد العامل توجهات حديثة جعلت من املنهاج و�ضيلة 
للتغلب على حتديات الع�رش، وقد حظيت مناهج العلوم يف دول العامل املتطورة والنامية 
على حد �ضواء بالعديد من امل�ضاريع الإ�ضالحية لكي جتعلها متما�ضية مع التطورات احلديثة 

ومتطلبات الع�رش )ال�ضعيلي، 2010( .
وبهذا ال�ضدد فقد �ضدر يف عقد ثمانينيات القرن املا�ضي ما يربو على )300( تقرير 
بغية اإ�ضالح مناهج التعليم يف اأمريكا، ت�ضمنت العديد من التو�ضيات واملقرتحات لإ�ضالح 
مناهج العلوم ملواكبة التطور العلمي، ومن اأبرز م�رشوعات اإ�ضالح مناهج العلوم م�رشوع 
العلم والتكنولوجيا واملجتمع، وم�رشوع العلم لكل الأمريكيني )م�رشوع 2061( الذي هدف 
اإىل م�ضاعدة املتعلمني يف امتالك الثقافة العلمية املت�ضلة باملعارف واملهارات التي ينبغي 
على الطالب اكت�ضابها يف العلوم والريا�ضيات والتكنولوجيا، ثم م�رشوع املجال والتتابع 
والتن�ضيق، وم�رشوع املعايري القومية للرتبية العلمية )NSES( واملقا�ضد الرتبوية القومية، 
وغريها من امل�رشوعات الأخرى، وا�ضتناداً اإىل املعايري الوطنية لتعليم العلوم التي اأعدتها 
الرابطة الوطنية ملعلمي العلوم )NSTA( فقد اعتمدت تلك املعايري يف م�رشوع التوجهات 

العاملية لدرا�ضة العلوم والريا�ضيات )TIMSS( )العرجا، 2009( و )الفهيدي، 2011( .
الرتبوية  املنظمات  اأكرب  من  تعّد  التي   )IEA( الدولية  الهيئة  امل�رشوع  على  وي�رشف 
العاملية التي تهتم بدرا�ضات التح�ضيل، وقد اأ�ض�ضت تلك الهيئة يف عام 1959، واتخذت من 
هولندا مقراً لها.ويف العام 1965 اأجرت الهيئة الدرا�ضة الدولية الأوىل يف الريا�ضيات، التي 
عرفت حينها با�ضم )FIMS( ، ويف العام الدرا�ضي 1970/ 1971 مت تقومي حت�ضيل الطالب 
يف �ضتة مو�ضوعات منها العلوم العامة، وقد بقيت درا�ضات العلوم والريا�ضيات على راأ�ص 
اأولويات اهتمام الهيئة الدولية لتقومي التح�ضيل الدرا�ضي، ويف عام 1983/ 1984 اأجريت 
الدرا�ضة الدولية الثانية يف العلوم )SISS( وذلك مب�ضاركة )24( دولة يف ذلك احلني.ويف 
العلوم والريا�ضيات  اأداء الطالب يف مادتي  التوجه نحو تقومي  الهيئة  اأقرت  العام 1990 
ب�ضكل دوري كل اأربع �ضنوات، وُنفِّذت للمرة الأوىل عام 1995 وعرفت با�ضم )TIMSS(، ويف 
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الدرا�ضة  اآخرها  الريا�ضيات والعلوم، وكان  الثالثة يف  الدولية  الدرا�ضة  ُطبِّقت  عام 1999 
الدولية لتقومي التح�ضيل يف الريا�ضيات والعلوم عام 2011 مب�ضاركة 63 دولة، وقد هدفت 
الهيئة الدولية من هذه الدرا�ضات اإىل الوقوف على م�ضتويات حت�ضيل الطلبة يف خمتلف دول 
العامل يف الريا�ضيات والعلوم لل�ضفني الرابع والثامن، مل�ضاعدة الدول املعنية يف تطوير 
اأنظمتها التعليمية من خالل احل�ضول على موؤ�رشات ت�ضاعدها يف حت�ضني تعلم مادتي العلوم 

. )IEA, 2011( والريا�ضيات وتعليمها
العلوم  يف  الدولية  التوجهات  درا�ضات  يف  الأوىل  للمرة  فل�ضطني  �ضاركت  وقد 
ومل  الأ�ضا�ضي،  الثامن  ال�ضف  طلبة  عن  ممثلة  عينة  خالل  من  2003م  عام  والريا�ضيات 
ُي�ضارك طلبة ال�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف تلك الدرا�ضة، وقد هدفت امل�ضاركة الفل�ضطينية اإىل 
توفري قاعدة بيانات تربوية يف الريا�ضيات والعلوم متكنها من املقاربة، واإحداث عملية 

تطوير للمناهج الدرا�ضية الفل�ضطينية )وزارة الرتبية والتعليم، 2007( .
فقد ت�ضلمت ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية اإدارة �ضوؤون التعليم على اثر اتفاق اأو�ضلو يف 
العام 1996م، وهي اليوم بحاجة اأكرث من اأي وقت م�ضى اإىل تقومي الواقع لالنطالق نحو 
عملية تطوير �ضاملة للنظام التعليمي ملواكبة التطورات املعا�رشة، ولعل اأبرز املناهج التي 
التطورات  العلوم، وذلك بحكم  املرحلة احلالية هي مناهج  والتطوير يف  التقومي  ت�ضتدعي 

والتحولت العاملية التي تفر�ص نف�ضها بقوة على اأي نظام تعليمي.
اأن منهاج العلوم يف ال�ضف  اإجراء هذه الدرا�ضة، وبخا�ضة  اإىل  وهذا ما دفع الباحث 
الرابع ميثل نقطة انطالق وحتول للمرحلة الأ�ضا�ضية العليا، واأنه مت ا�ضتثناء م�ضاركة طلبة 
ال�ضف الرابع رغم اأهمية هذه املرحلة واأهمية العلوم بالن�ضبة للطالب يف املراحل التعليمية 
الرابع مبتطلبات  العلوم لل�ضف  الوقوف على مدى وفاء منهاج  الالحقة، وهذا كله بهدف 
بعدين،  ت�ضمل  التي   )TIMSS( م�رشوع  ملتطلبات  وفقًا  العلوم  تعليم  يف  الدولية  املعايري 

املحتوى والعمليات العقلية وفقًا لن�ضب مئوية حمددة، واجلدول الآتي )1( يو�ضح ذلك.
الجدول (1) 

متطلبات دراسة التوجهات الدولية (TIMSS) وفق بعدي المحتوى والعمليات العقلية

اال�ستداللالتطبيقاملعرفةالعمليات العقلية

20%40%40%الن�ضبة املئوية
علم الأر�صالفيزياءعلم الأحياءاملحتوى

20%35%45%الن�ضبة املئوية



20

حتليل محتوى كتاب العلوم العامة للصف الرابع األساسي

.(TIMSS) د. محمد  عبد الفتاح شاهنيفي فلسطني في ضوء متطلبات

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ين�ضجم مع متطلبات  العلوم مبا  لتطوير مناهج  وا�ضعة  دولية  لوجود توجهات  نظراً 
الع�رش، فقد اأ�ضار )Harrington, 1997( اإىل اأن البحث العلمي واخلربة قد قادت اإىل حتديد 
ال�ضتدلل،  مهارات  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  اأكدت  العلوم  مناهج  تطوير  يف  اأبعاد  جمموعة 
وتطوير املفاهيم، وتقدمي املهارات املطلوبة يف هيكل مرتابط من املادة التعليمية، اإ�ضافة 
احلقيقي،  العامل  به يف  املحيطة  بالظواهر  الطالب  يتعلمه  ما  ربط  على  القدرة  تطوير  اإىل 
و�رشورة حتديد ال�ضعوبات التي تواجه الطالب، ومعرفة ما اإذا كانت تلك ال�ضعوبات ذات 
اأهمية يف التعلم امل�ضتقبلي اأم ل، مع الأخذ بعني العتبار اأن العلوم ينبغي اأن تنمي عمليات 
اأن   )Anderman, 2008( املعلومات.ويرى  قوالب جامدة من  تركز على  واأل  ال�ضتق�ضاء، 
املتعلقة  الق�ضايا  من  كبرياً  عدداً  يواجهون  والع�رشين  احلادي  القرن  يف  العلوم  معلمي 
واإعداد  ال�ضفية،  وامل�ضادر  املالئمة،  املدر�ضية  الكتب  وجود  اأبرزها  من  العلوم،  بتدري�ص 
النرتنت  ا�ضتخدام  يف  والتزايد  املعايري،  بتلبية  تتعلق  اأخرى  وق�ضايا  املعلمني،  وتدريب 

كم�ضدر للمعلومات، وق�ضايا �ضيا�ضية ودينية اأخرى.
والفهم  املعرفة  تكافوؤ  يتطلب  العلوم  تعليم  اأن   )Osborne, 2007( يوؤكد  ولذلك 
للمحتوى التعليمي، والطرق العلمية لال�ضتق�ضاء، مع اإدراك اأن العلم م�رشوع اجتماعي، فمن 
بكرامة يف  والعمل  احلياة  يتمكنوا من  الأفراد حتى  بتعليم  فاإننا معنيون  م�ضتقبلنا،  اأجل 
املجتمع، واأن تدري�ص العلوم يف هدفه الأ�ضا�ضي يجب اأن يركز على املجالت املفاهيمية 
والعقلية والقيمية، مع التاأكيد على �رشورة تطوير قدرات الطالب على ال�ضتدلل، والتفكري 
العلمي.ويف تقدير الباحث، فاإن تلك التوجهات تن�ضجم مع متطلبات م�رشوع )TIMSS( يف 
العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي، حيث اأكد م�رشوع الدرا�ضة عام 2011 على �رشورة 
الأحياء  علم  هي:  اأبعاد  ثالثة  على  الأ�ضا�ضي  الرابع  لل�ضف  العلوم  كتاب  حمتوى  ا�ضتمال 
على  التاأكيد  مت  20%.كما  بن�ضبة  الأر�ص  وعلم   ،%35 بن�ضبة  الفيزياء  وعلم   ،%45 بن�ضبة 
العمليات العقلية الأ�ضا�ضية وهي: املعرفة بن�ضبة 40%، والتطبيق بن�ضبة40 %، وال�ضتدلل 
التي  الوطنية  الختبارات  ونتائج   )TIMSS( اختبارات  نتائج  من  %.وانطالقا   20 بن�ضبة 
تطبقها وزارة الرتبية، والتي اأظهرت مبا ل يدع جماًل لل�ضك �ضعف حت�ضيل طلبة فل�ضطني 
�ضعى  فقد   ،  )2010 )ريان،  و   )2010 )�ضاهني،  �ضواء  حد  على  والريا�ضيات  العلوم  يف 
الباحث لإجراء هذه الدرا�ضة التي تتحدد م�ضكلتها يف ال�ضوؤال الرئي�ص الآتي: ما مدى ت�ضمني 
حمتوى كتاب العلوم، العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف فل�ضطني لأبعاد حمتوى العلوم وفقا 

. )TIMSS( ملتطلبات م�رشوع الدرا�ضة الدولية
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وللإجابة عن هذا ال�سوؤال ينبغي االإجابة عن ال�سوؤالني االآتيني: 

ما مدى ت�سمني حمتوى كتاب العلوم العامة لل�سف الرابع االأ�سا�سي 
يف فل�سطني ملعايري حمتوى العلوم يف �سوء متطلبات م�رضوع (TIMSS) ؟ .

ما مدى ت�سمني حمتوى كتاب العلوم العامة لل�سف الرابع االأ�سا�سي يف 
فل�سطني ملعايري العمليات العقلية يف �سوء متطلبات م�رضوع (TIMSS(؟.

أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية الدرا�سة يف النقاط االآتية: 
تكت�ضب الدرا�ضة احلالية اأهميتها من حيث مو�ضوعها الذي يتناول حتليل حمتوى . 1

بغية   )TIMSS( م�رشوع  ملعايري  وفقًا  فل�ضطني  يف  الأ�ضا�ضي  الرابع  لل�ضف  العلوم  كتاب 
معرفة مدى مراعاتها للمعايري والتوجهات العاملية يف اإعداده وت�ضميم حمتواه.

الدرا�ضة، لال�ضتناد . 2 تزويد اجلهات ذات العالقة يف وزارة الرتبية والتعليم بنتائج 
عليها يف تطوير كتاب علوم ال�ضف الرابع الأ�ضا�ضي مبا ين�ضجم مع التوجهات املعا�رشة.

املحتوى . 3 بعدي  يف   )TIMSS( م�رشوع  ملعايري  كاماًل  تف�ضياًل  الدرا�ضة  تعر�ص 
والعمليات العقلية، والتي ميكن اأن ي�ضتفيد منها الباحثون واملعلمون.

أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�ضة اإىل حتليل حمتوى كتاب العلوم لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف �ضوء م�رشوع 
)TIMSS( لتحديد اأوجه التوافق والختالف بينهما يف جمايل املحتوى والعمليات العقلية.

حدود الدراسة: 

اأجريت الدرا�سة يف نطاق احلدود االآتية: 
والثاين( . 1 )الأول  الأ�ضا�ضي واملكون من جزاأين  الرابع  لل�ضف  العامة  العلوم  كتاب 

واملعتمد يف املدار�ص الفل�ضطينية، وقد ا�ضتثنيت الوحدة التا�ضعة من التحليل وفق املحتوى 
متطلبات  يف  وارد  غري  الوحدة  حمتوى  لأن  وذلك  العقلية،  للعمليات  وفقا  ُحلِّلت  بينما 

. )TIMSS(

متت الدرا�ضة خالل الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 2012/ 2013.. 2
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متطلبات . 3 �ضوء  يف  الأ�ضا�ضي  الرابع  لل�ضف  العامة  العلوم  كتاب  حمتوى  حتليل 
. )TIMSS( م�رشوع

الذاتي، . 4 التقومي  اأ�ضئلة  الباحث  وا�ضتثنى  الكتاب،  حمتوى  على  التحليل  اقت�رش 
والتدريبات، و )ماذا اأتعلم؟( ، من عملية التحليل، وذلك لأنها م�ضتقة مبا�رشة من املحتوى 

التعليمي.

التعريفات اإلجرائية: 
حتليل املحتوى: هو الأ�ضلوب البحثي الذي اتبعه الباحث يف حتليل م�ضامني فقرات . 1

كتاب العلوم لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف فل�ضطني و�ضفها و�ضفًا كميًا ونوعيًا وفقًا ملجالت 
املحتوى الثالثة، وهي ت�ضم علوم )الأحياء والفيزياء وعلوم الأر�ص( ، واأي�ضا وفقًا للعمليات 
العقلية التي ينبغي اأن يغطيها املحتوى وهي )املعرفة والتطبيق وال�ضتدلل( التي حدِّدت 

. )TIMSS( يف م�رشوع
العلوم . 2 املدر�ضي ملبحث  الكتاب  الأ�ضا�ضي: هو  الرابع  لل�ضف  العامة  العلوم  كتاب 

الرتبية  وزارة  قبل  من  واملعد  فل�ضطني  يف  الأ�ضا�ضي  الرابع  ال�ضف  لطلبة  املقرر  العامة 
والتعليم.

3 . TIMSS, 2011( :)Study Trends of the International( م�رشوع  متطلبات 
Mathematics and Science( وهي متثل معايري بناء املحتوى التعليمي ملبحث العلوم 
العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي، التي ُحدِّدت من قبل الهيئة الدولية يف جمال تعليم العلوم، 

و ي�ضمل بعدين هما: 
املحتوى وي�ضمل علوم الأحياء بن�ضبة 45%، والفيزياء بن�ضبة35%، وعلوم الأر�ص أ. 

بن�ضبة%20.
العمليات العقلية: وت�ضمل املعرفة بن�ضبة 40%، والتطبيق بن�ضبة 40%، وال�ضتدلل ب. 

بن�ضبة 20%، وحلِّل يف �ضوئها حمتوى كتاب علوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي.

الدراسات السابقة: 
يف  وتقوميها  العامة  العلوم  كتب  حتليل  جمال  يف  الدرا�ضات  من  العديد  اأجريت  لقد 
�ضوء املعايري العاملية لتدري�ص العلوم وفقًا ملا ورد يف خمتلف امل�ضاريع الدولية، غري اأن 
الدرا�ضات التي تناولت بالتحليل والتقومي الكتب املقررة لتدري�ص العلوم يف خمتلف اأنحاء 
ال�ضابقة على  الدرا�ضات  اإبراز  العامل رمبا تكون حمدودة، ولذلك فاإن الباحث �ضيقت�رش يف 
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الدرا�ضات التي تناولت حتليل كتب العلوم العامة وتقوميها وفقا ملتطلبات الدرا�ضة الدولية 
)TIMSS( وهي: 

الفل�ضطينية  العلوم  كتب  حمتوى  تقومي  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2012 )مو�سى،  اأجرى 
والإ�رشائيلية لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف �ضوء معايري )TIMSS( ، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة، 
معايري  ا�ضتبانة  اإىل  بالإ�ضافة  العلوم،  منهاج  ملحتوى   )TIMSS( مبعايري  قائمة  اأُعدت 
للمحتوى ذاته، واختريت عينة الدرا�ضة بطريقة ع�ضوائية، فتكونت من )211( معلمًا ومعلمة 
من معلمي مبحث العلوم يف املدار�ص احلكومية التابعة ملديريات قطاع غزة، و )30( معلمًا 
ومعلمة من معلمي مبحث العلوم يف املدار�ص التابعة ملدينة النا�رشة يف الداخل املحتل، 
خ�ضعا  اللذين  الرابع  لل�ضف  والإ�رشائيلي  الفل�ضطيني  العلوم  كتابي  حمتوى  اختري  كما 
كتاب  يف  املحتوى  لبعد  املعايري  حتقق  ن�ضبة  اأن  الدرا�ضة  نتائج  التحليل.اأظهرت  لعملية 
العلوم الفل�ضطيني 37.68% ولبعد العمليات الإدراكية 56.6%، اأما للكتاب الإ�رشائيلي فقد 
حتققت معايري بعد املحتوى 42.02% ولبعد العمليات الإدراكية 90%، كما اأظهرت النتائج 
ولبعد  املعلمني %20.72،  الفل�ضطيني من وجهة نظر  الكتاب  املعايري يف  ن�ضبة حتقق  اأن 
العمليات 25.04%، اأما لالإ�رشائيلي فقد حتققت معايري بعد املحتوى بن�ضبة 25.37 ولبعد 

العمليات %24.75.
املطورة  العلوم  مقررات  حمتوى  تقومي  اإىل  هدفت  التي   )2011 )الفهيدي،  درا�ضة 
التوجهات  درا�ضة  متطلبات  �ضوء  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  البتدائية  باملرحلة 
حمتوى  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  وقد   ،  )TIMSS- 2011( والعلوم  للريا�ضيات  الدولية 
مقررات العلوم املطورة باملرحلة البتدائية مل تغط جمال املو�ضوعات بدرجة منا�ضبة.فقد 
ح�ضلت تلك املتطلبات على درجة حتقق متو�ضطة، كما مل يتم الهتمام مبتطلبات جمال 
العمليات املعرفية بالقدر الكايف، حيث كانت درجة حتققها متو�ضطة.كما تبني عدم حتقق 
البيانات يف  اإيجاد احللول ومتطلبات حتليل وتف�ضري  الإن�ضان ومتطلبات  متطلبات �ضحة 
اأن متطلبات املجال املعريف حتققت بدرجة كبرية، كذلك حتققت  فيه  ات�ضح  الذي  الوقت 

متطلبات ال�ضتق�ضاء العلمي يف مقررات العلوم ب�ضورة عامة بدرجة كبرية.
واأجرى )اجلهوري واخلرو�سي، 2010( درا�ضة هدفت اإىل حتليل حمتوى كتاب العلوم 
الدولية  التوجهات  درا�ضة  متطلبات  �ضوء  يف  عمان  �ضلطنة  يف  الأ�ضا�ضي  الثامن  لل�ضف 
املقرر  الكتاب  حمتوى  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأو�ضحت  )TIMSS(.وقد  والعلوم  للريا�ضيات 
وفقًا لبعد املحتوى قد ت�ضمن مو�ضوعات الفيزياء بن�ضبة 41%، والأحياء بن�ضبة %37.8، 
العمليات  ببعد  يتعلق  فيما  8.1%.اأما  بن�ضبة  الأر�ص  علوم  ثم   ،%12.7 بن�ضبة  والكيمياء 



24

حتليل محتوى كتاب العلوم العامة للصف الرابع األساسي

.(TIMSS) د. محمد  عبد الفتاح شاهنيفي فلسطني في ضوء متطلبات

التطبيق  واأخرياً   ،%36 بن�ضبة  املعرفة  ثم  ن�ضبته%49.9،  ما  ال�ضتدلل  �ضكل  فقد  العقلية 
بن�ضبة 14.1%.وقد اأو�ضى الباحثان ب�رشورة ال�ضتفادة من نتائج التحليل يف تطوير كتاب 

العلوم لل�ضف الثامن الأ�ضا�ضي.
كما اأجرت )الزهراين، 2010( درا�ضة هدفت اإىل تقومي حمتوى مقررات العلوم باملرحلة 
الدولية  التوجهات  درا�ضة  متطلبات  �ضوء  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  املتو�ضطة 
للريا�ضيات والعلوم ملجال حمتوى العلوم، واملجال املعريف، وال�ضتق�ضاء العلمي الواجب 
توافرها يف حمتوى مقررات املرحلة املتو�ضطة، وقد تو�ضل الباحث اإىل وجود ق�ضور يف 
حمتوى مقررات العلوم يف املرحلة املتو�ضطة يف ال�ضعودية عند مقارنتها مبتطلبات درا�ضة 
التوجهات الدولية للريا�ضيات والعلوم لعام 2003، وبع�ص املتطلبات املعرفية، ومهارات 
ال�ضتق�ضاء العلمي، كذلك تبني عدم توافر معياري ال�ضتمرارية والتتابع لبع�ص متطلبات 
التوجهات الدولية من �ضف درا�ضي لآخر.وقد اأو�ضت الباحثة ب�رشورة مراعاة املعايري يف 

بناء مقررات العلوم للمرحلة املتو�ضطة وفقًا ملتطلبات درا�ضة التوجهات الدولية.
كتاب  حمتوى  جودة  م�ضتوى  اإىل  التعرف  هدفت  درا�ضة   )2009 )العرجا،  واأجرى 
هدف  ولتحقيق  العاملية،  املعايري  �ضوء  يف  فل�ضطني  يف  الأ�ضا�ضي  الثامن  لل�ضف  العلوم 
العلمية  املعرفة  واختبار  املحتوى،  حتليل  اأداة  من  املكّونة  الدرا�ضة  اأدوات  بنيت  الدرا�ضة 
وفقًا ملتطلبات درا�ضة التوجهات الدولية للريا�ضيات والعلوم )TIMSS( لعام 2003.وقد 
اأو�ضحت نتائج الدرا�ضة اأن مو�ضوعات املقرر قد غطت مو�ضوعات الفيزياء بن�ضبة %26.3 
وعلوم الأر�ص بن�ضبة 7.9% والأحياء بن�ضبة 31.2%، والكيمياء بن�ضبة 34.5 %.كما بينت 
م�ضتوى  يف   0.05  ≤  α الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�ضة 

اكت�ضاب املعرفة العلمية بني الذكور والإناث ل�ضالح الإناث.
واأجرى )عبد ال�سلم واآخرون، 2007( درا�ضة هدفت اإىل بناء منوذج مقرتح لتطوير 
التوجهات  درا�ضة  متطلبات  �ضوء  يف  م�رش  يف  البتدائي  التعليم  مبرحلة  العلوم  مناهج 
الدولية للريا�ضيات والعلوم، التي ينبغي توافرها يف كتب علوم املرحلة البتدائية، اإ�ضافة 
نقاط  حتديد  اأجل  من  امل�رشوع  متطلبات  لقائمة  وفقًا  العلوم  كتب  حمتويات  حتليل  اإىل 
القوة فيها، وجتريب وحدة درا�ضية مطّورة على عينة من تالميذ ال�ضف  ال�ضعف وجوانب 
ال�ضاد�ص البتدائي للوقوف على درجة اكت�ضاب طالب ال�ضف ال�ضاد�ص للمعلومات واملفاهيم 
املت�ضمنة يف الوحدة التجريبية.وقد اأو�ضحت نتائج الدرا�ضة وجود ق�ضور يف حجم املفاهيم 
املت�ضمنة يف م�رشوع الدرا�ضة الدولية للريا�ضيات والعلوم )TIMSS( ، كما تبني اأن الوحدة 
املعلومات واملفاهيم.ويف �ضوء  الطالب  اإك�ضاب  اختريت كانت فعالة يف  التي  التجريبية 
نتائج الدرا�ضة اأو�ضى الباحثون ب�رشورة ت�ضمني حمتوى كتب العلوم باملرحلة البتدائية 
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والعلوم  للريا�ضيات  الدولية  التوجهات  درا�ضة  متطلبات  الواردة يف  الأ�ضا�ضية  باملفاهيم 
. )TIMSS(

كذلك اأجرى )ح�سان، 2006( درا�ضة تركز هدفها يف تقومي مناهج العلوم العامة يف 
املرحلتني البتدائية والإعدادية يف م�رش يف �ضوء متطلبات م�رشوع )TIMSS( ، وقد بنى 
 )TIMSS( التعليمي ومكوناته وفقًا ملعايري  اأبعاد املحتوى  الباحث قائمة ر�ضد ت�ضمنت 
املقررة  العامة  العلوم  كتب  حمتويات  يف  ق�ضوراً  هناك  اأن  التحليل  نتائج  اأظهرت  وقد   ،

ل�ضفوف املرحلتني البتدائية والإعدادية.
وتكرار  وات�ضاع  عمق  درجة  على  التعرف  هدفت  درا�ضة   )Murdock, 2006( واأجرى 
الفيزياء  ملادة   )TIMSS( اختبار  يف  الفيزياء  يف  الإجناز  مع  منها  كل  وعالقة  املنهاج 
واملقارنة مع منهج الفيزياء يف اأمريكا وبع�ص الدول الأخرى امل�ضاركة يف الختبار، وقد 
العر�ص والت�ضاع  اأمريكا قد لبى معيارْي  الفيزياء يف  اأن منهاج  الدرا�ضة  اأو�ضحت نتائج 
بدرجة منخف�ضة، بينما حقق معيار التكرار بدرجة مرتفعة، واأن عمق املنهاج هو املتغري 
تغيري  ب�رشورة  الباحث  اأو�ضى  الفيزياء.وقد  الإجناز يف  مع  ارتباط  له  كان  الذي  الوحيد 

منهاج الفيزياء يف اأمريكا.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

من خلل ما تقدم يتبني ما ياأتي: 
ل�ضيما  العلوم  مناهج  ت�ضميم  يف  الدولية  املعايري  مراعاة  ب�رشورة  اهتمام  هناك 
يف املنطقة العربية، وهذا الهتمام نابع من م�ضاركة العديد من الدول العربية يف اختبار 
متطلبات  مع  العلوم  مناهج  توافق  حول  الدرا�ضات  من  العديد  اأجريت  ولذلك   )TIMSS(

)اجلهوري  و   ،  )2011 )الفهيدي،  و   ،  )2012 )مو�ضى،  درا�ضات:  ومنها   ،  )TIMSS(

واخلرو�ضي، 2010( ، و )الزهراين، 2010( ، و )العرجا، 2009( ، و )عبد ال�ضالم واآخرون، 
. )Murdock,2006( و )2007( ، و )ح�ضان، 2006

اأو�ضحت نتائج الدرا�ضات التي ا�ضتندت اإىل حتليل املحتوى اأو حتليل النتائج يف �ضوء 
املحتوى اأن هناك تفاوتًا يف تلبية متطلبات )TIMSS( املتعلقة بالعلوم العامة يف �ضفوف 
)الفهيدي،  و   ،  )2012 )مو�ضى،  من  كل  درا�ضة  الدرا�ضات  هذه  ومن  الأ�ضا�ضية،  املرحلة 
2011( ، و )اجلهوري واخلرو�ضي، 2010( ، و )الزهراين، 2010( ، و )العرجا، 2009( ، و 

. )Murdock, 2006( و ، )عبد ال�ضالم واآخرون، 2007( ، و )ح�ضان، 2006(
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تتفق الدرا�ضة احلالية مع الدرا�ضات ال�ضابقة يف املجال واأدوات التحليل، وقد ا�ضتفاد 
الباحث منها يف اإعداد الإطار النظري واإجراءات الدرا�ضة.

منهج الدراسة: 

لتحقيق هدف الدرا�ضة ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي القائم على حتليل 
املحتوى وعر�ص مكوناته يف بعدي املحتوى والعمليات العقلية وفقا ملتطلبات م�رشوع 

. )TIMSS(

إجراءات الدراسة: 

جمتمع الدراسة: 

كتاب  وحدات  يف  الواردة  الدرا�ضية  املو�ضوعات  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكّون 
العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي املكون من )جزاأين( الأول والثاين، املعتمد واملطبق 
الفل�ضطينية، حيث ي�ضتمل اجلزءان على )9( وحدة درا�ضية و )34( مو�ضوعا. يف املدار�ص 

وهي موزعة كما يف اجلدول الآتي )2( .

الجدول (2) 
وحدات وموضوعات كتاب العلوم العامة للصف الرابع األساسي في فلسطين

عدد الدرو�سعنوان الوحدةالوحدة

3ج�ضم الإن�ضانالأوىل
4الكهرباء واملغناطي�ضية الثانية
5ال�ضوتالثالثة
4احلالة اجلويةالرابعة

4النظام البيئي والعالقات احليويةاخلام�ضة
4ال�ضوءال�ضاد�ضة
4الت�ضنيفال�ضابعة
3املجوعة ال�ضم�ضيةالثامنة

3الت�ضال ونقل املعلومات حديثاالتا�ضعة
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بناء أداة الدراسة: 

بنى الباحث بطاقة حتليل املحتوى وفقاً للخطوات االآتية: 
اللكرتوين . 1 املوقع  من   2011 لعام   )TIMSS( معايري  قائمة  على  احل�ضول  مت 

للرابطة الدولية لتقومي التح�ضيل )IEA( ، يف بعدي املحتوى وامل�ضتويات املعرفية.
ترجم الباحث املعايري ونظمها يف قائمتني، تت�ضمن الأوىل املو�ضوعات الرئي�ضة، . 2

ت�ضمنت  فيما   ، الأر�ص(  وعلم  الفيزياء،  وعلم  الأحياء،  )علم  جمالت:  ثالثة  يف  وتوزعت 
والتطبيق،  )املعرفة،  م�ضتويات  ثالثة  يف  وتوزعت  العقلية،  العمليات  الثانية  القائمة 

وال�ضتدلل( ، كما وردت يف اجلدولني )4، 6( امل�ضمنني يف منت البحث.
 )TIMSS( فئات التحليل: فئات التحليل يف الدرا�ضة تغطي جميع متطلبات م�رشوع

يف بعديه املتعلقني مبجالت املحتوى، والعمليات العقلية التي تغطيها.
تكون  اأكرث  اأو  بالفقرة جملة  وق�ضد  الفقرة كوحدة حتليل،  اُعتمدت  التحليل:  وحدة 
م�ضوغة بقالب لغوي �ضليم، وتت�ضمن فكرة واحدة مبا يدعهما من ر�ضوم اأو جداول، بحيث 

ير�ضد جمال انتماء الفقرة للمحتوى والعملية العقلية التي تغطيها.
�سدق اأداة التحليل: للتحقق من �ضدق اأداة التحليل، ُعر�ضت يف �ضورتها الأولية مع 
الن�ضخ الأ�ضلية باللغة الجنليزية على جمموعة من املحكمني منهم اأع�ضاء هيئة تدري�ص 
العلوم، وقد زودهم الباحث باأهداف  الفل�ضطينية، وبع�ص م�رشيف ومعلمي  يف اجلامعات 
و�ضالمة  الرتجمة  �ضدق  من  التحقق  اأجل  من  اإجراوؤها  عليهم  التي  واخلطوات  الدرا�ضة 
مالحظاتهم  �ضوء  يف  واأجريت  منا�ضبة،  يرونها  اقرتاحات  اأية  مع  اللغوية  ال�ضياغة 
وبذلك  العقلية،  والعمليات  املحتوى  بعدي  يف  الفقرات  بع�ص  �ضياغة  على  تعديالت 
تكون اأداة الدرا�ضة قد حققت معيار ال�ضدق كونها اأي�ضا معدة يف الأ�ضا�ص من قبل الهيئة 

.)IEA( الدولية لتقومي التح�ضيل
وبعد  نتائجها،  ور�ضد  الأوىل  التحليل  عملية  الباحث  اأجرى  التحليل:  اأداة  ثبات 
مرور ثالثة اأ�ضابيع اأجرى عملية التحليل الثانية، وح�ضب معامل الثبات با�ضتخدام معادلة 

هول�ضتي، وقد بلغت )0.95( ، وهذا يبني اأن هناك درجة ثبات عالية يف عملية التحليل.

املعاجلة اإلحصائية: 
لالإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة ا�ضتخدم الباحث التكرارات والن�ضب املئوية لنتائج عمليات 

حتليل حمتوى كتاب العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي.



28

حتليل محتوى كتاب العلوم العامة للصف الرابع األساسي

.(TIMSS) د. محمد  عبد الفتاح شاهنيفي فلسطني في ضوء متطلبات

اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها: 

الإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الأول ومناق�ضته: ين�ص ال�ضوؤال على: »ما مدى ت�سمني  ◄
حمتوى كتاب العلوم العامة لل�سف الرابع االأ�سا�سي يف فل�سطني ملعايري 

حمتوى العلوم يف �سوء متطلبات م�رضوع (TIMSS(.؟«
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُحلِّل حمتوى كتاب العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي 
الغر�ص،  لهذا  املعد  اجلدول  با�ضتخدام   )TIMSS( م�رشوع  ملتطلبات  وفقًا  فل�ضطني  يف 
الآتي  التكرارات والن�ضب املئوية لكل جمال من جمالت املحتوى واجلدول  وقد ُح�ضبت 

)3( يو�ضح ذلك.
الجدول (3) 

التكرارات والنسب المئوية لمجاالت المحتوى المتضمنة في كتاب علوم الصف الرابع األساسي 
 (TIMSS) وفقًا لمتطلبات مشروع

الرتتيبالن�سبة املئويةالتكرارجمال املحتوى

46.781%160علم الأحياء
31.282%107علم الفيزياء
21.923%75علم الأر�ص

100%342املجموع

يت�ضح من اجلدول )3( اأن املجالت الثالثة لبعد املحتوى قد �ضمنت يف كتاب العلوم 
الأحياء  علم  الأول  الرتتيب  يف  جاء  فقد  خمتلفة،  بن�ضب  الأ�ضا�ضي  الرابع  لل�ضف  العامة 
بن�ضبة بلغت )46.78%( وهي اأعلى بقليل من متطلب )TIMSS( ، وجاء يف املرتبة الثانية 
جمال علم الفيزياء بن�ضبة )31.28%( ، وهذه الن�ضبة اأقل من الن�ضبة املطلوبة يف متطلبات 
 )%21.92( بلغت  بن�ضبة  الأر�ص  علم  جمال  جاء  فقد  الثالثة  املرتبة  يف  اأما   ،  )TIMSS(

وهي اأعلى بقليل من الن�ضبة املطلوبة ملتطلبات )TIMSS( .وتتفق نتائج الدرا�ضة مع نتائج 
درا�ضات كل من )مو�ضى، 2010( ، و )الفهيدي، 2011( ، و )اجلهوري واخلرو�ضي، 2010( 
، و )الزهراين، 2010( ، و )العرجا، 2009( ، و )عبد ال�ضالم واآخرون، 2007( ، و )ح�ضان، 
2006( .ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن املوؤلفني رمبا يكونون قد اعتمدوا معايري اأخرى 
يف  اجلوار  دول  توجهات  على  العتماد  حاولوا  اأنهم  اأو   ،  )TIMSS( م�رشوع  معايري  غري 
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اأن هناك  الأ�ضا�ضي، وبخا�ضة  الرابع  لل�ضف  العامة  العلوم  اإعداد مو�ضوعات كتاب  جمال 
ال�ضوت  مو�ضوعات  يف  وردت  املعايري  تلك  اإطار  خارج  املقرر  الكتاب  يف  مو�ضوعات 
وال�ضوء والت�ضالت ونقل املعلومات مبا جمموعة )42( فقرة.وكان هناك مو�ضوعات مل 
 )TIMSS( ترد يف الكتاب املقرر رغم اأنها �ضمن املحتوى التعليمي وفقا ملتطلبات م�رشوع
، وهي تتعلق باملجالت الثالثة يف كتاب العلوم.وملزيد من التف�ضيل ميكن عر�ص النتائج 

يف اجلدول الآتي )4( 
الجدول (4) 

مضامين محتوى كتاب العلوم العامة للصف الرابع األساسي في فلسطين وفقا لمتطلبات مشروع 
(TIMSS) في مجاالت علوم األحياء والفيزياء واألرض

الن�سبة املئويةالتكراراملجال االأول: علم االأحياء

اأوال اخل�سائ�س والعمليات احليوية للكائنات احلية

1- و�ضف الفروق بني الكائنات احلية وغري احلية من حيث التكاثر والنمو واحلاجات 
1.46%5الأ�ضا�ضية )الهواء والطعام واملاء( 

2- مقارنة ومقابلة اخل�ضائ�ص الطبيعية وال�ضلوكية ملجموعات الكائنات احلية: )احل�رشات، 
والطيور، والثدييات، والنباتات الزهرية، واإعطاء اأمثلة للحيوانات والنباتات التي تنتمي لتلك 

املجموعات.
27%7.89

3- الربط بني اأع�ضاء الرتاكيب الرئي�ضة يف احليوانات ووظيفتها 
8.77%30 )املعدة، ه�ضم الطعام، تقطيع الطعام، العظام كدعامة للج�ضم والرئتني( 

4- الربط بني تركيب اأع�ضاء النبات ووظيفة كل منها مثل: )اجلذور والمت�ضا�ص للماء 
0.58%2والأوراق و�ضنع الغذاء( 

ثانيا: دورة احلياة والتكاثر والوراثة

1- متابعة اخلطوات العامة يف دورة حياة النبات من الإنبات- البذرة )النمو والتكاثر 
1.705%4والنت�ضار احليوي( ويف احليوانات )الولدة والنمو والتطور والتكاثر واملوت( 

2- مقارنة دورة احلياة لنباتات ماألوفة )الأ�ضجار والبقول مثل الفول( و )احليوانات مثل 
0.0%- الإن�ضان والذبابة وال�ضفدع( 

3- التعريف باأن النباتات واحليوانات تتكاثر ح�ضب نوعها لإنتاج ن�ضل يتوافق مع 
0.0%- خ�ضائ�ص اآبائها الأ�ضليني ب�ضكل كبري.

4- و�ضف العالقات الب�ضيطة بني التكاثر والبقاء على قيد احلياة لأنواع خمتلفة من 
0.29 %1النباتات واحليوانات )مثل النباتات تنتج البذور والأ�ضماك تنتج البي�ص( .
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ثالثا: التفاعل مع البيئة

1- الربط بني اخل�ضائ�ص الطبيعية للنباتات واحليوانات مع البيئة التي تعي�ص فيها مع 
و�ضف اأمثلة خل�ضائ�ص �ضلوكية وطبيعية حمددة لنباتات وحيوانات ت�ضاعدها على البقاء يف 

بيئات خا�ضة.
11%3.22

2- و�ضف خ�ضائ�ص �ضلوكية وطبيعة لنبات وحيوانات ت�ضاعدها يف البقاء يف بيئات 
0.88%3خا�ضة مع اإعطاء اأمثلة على ذلك.)مثل اأنواع اجلذور والأوراق والبيات ال�ضتوي والهجرة( 

3- تو�ضيح مربرات التكيف يف النباتات من حيث اأنواع اجلذور واأنواع الأوراق، ويف 
0.0%- احليوانات الرتكيز على �ضماكة الفرو والهجرة والبيات ال�ضتوي.

4- و�ضف ا�ضتجابات اجل�ضم يف احليوان للعوامل اخلارجية املتعلقة باحلرارة والربودة 
0.0%- واخلطر واحلركة والأن�ضطة.

رابعا: النظام البيئي

1- يو�ضح حاجة النباتات لل�ضم�ص ل�ضنع غذائها، بينما احليوانات تاأكل النباتات اأو 
0.29%1حيوانات اأخرى.

2- تو�ضيح اأن جميع النباتات واحليوانات حتتاج للطعام من اأجل احل�ضول على الطاقة 
1.70%4الالزمة لالأن�ضطة ومواد اأولية للنمو والرتميم.

3 – و�ضف العالقات القائمة يف بيئات حمددة: )الغابة، واملياه اجلارية، والربكة، 
وال�ضحراء( والتي تعتمد على �ضل�ضلة غذائية ب�ضيطة، ا�ضتخدام نباتات �ضائعة، وحيوانات 

وتو�ضيح عالقات املنفعة املتبادلة بينها.
24%7.02

4- �رشح الطرق التي توؤثر فيها �ضلوكيات الإن�ضان اإيجابا اأو �ضلبا على البيئة، مع اإعطاء 
و�ضف واأمثلة لتاأثريات التلوث على الإن�ضان والنبات واحليوان والبيئة وما الطرق ملنع 

التلوث اأو احلد منه.
14%4.09

خام�سا: �سحة االإن�سان

1- تعريف الطرق العامة لنتقال الأمرا�ص املعدية مثل )الر�ضح والأنفلونزا( و يعرف 
5.51%12عالمات ال�ضحة واملر�ص وبع�ص الطرق التي متنع املر�ص اأو تقي منه وتعالج.

2- و�ضف الطرق املنا�ضبة للحفاظ على ال�ضحة مثل الطعام وتوازن الوجبات الغذائية 
6.43%22والتمارين الريا�ضية املنتظمة والتعريف مب�ضادر الغذاء العامة )فواكه وخ�رشوات وحبوب( 

46.78%160املجموع

املجال الثاين: علم الفيزياء

0.0%- اأوال: ت�سنيف املواد وخوا�سها
1- ت�ضمية حالت املادة )�ضلبة، �ضائلة، غازية( وو�ضف خ�ضائ�ص الفروق يف ال�ضكل 

0.0%- واحلجم لكل حالة.
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2- تو�ضيح اأن املادة ميكن اأن تتغري من حالة اإىل اأخرى من خالل عمليات الت�ضخني اأو 
0.0%- التربيد.وحتديد خ�ضائ�ص املاء وا�ضتعمالته يف احلالت ال�ضلبة وال�ضائلة والغازية.

3- و�ضف التغريات التي حتدث نتيجة لعمليات الن�ضهار والتجمد والغليان والتبخر 
0.0%- والتكاثف.

0.0%- 4- مقارنة وت�ضنيف الأ�ضياء واملواد وفقا للخ�ضائ�ص الأ�ضا�ضية )الوزن، الكتلة، احلجم( 
3- و�ضف اأمثلة للمحاليل، و�رشح كيفية ف�ضلها مع اأعطاء اأمثلة للمواد التي تذوب يف املاء 

0.0%- والتي ل تذوب، وتو�ضيح زيادة �رشعة الذوبان.

4- التعريف بالتغيريات املالحظة على املواد والتي تتم من خالل ال�ضمحالل والتفتت 
0.0%- والف�ضاد اأو احلرق اأو ال�ضداأ اأو الطبخ والتي جتعل املواد اجلديدة ذات خوا�ص خمتلفة.

ثانيا: الطاقة- امل�سادر والتاأثري

7.60%126- التعريف مب�ضادر الطاقة: )ال�ضم�ضية والكهرباء واملاء والرياح والهتزاز( 
2- و�ضف ال�ضتخدامات العملية للطاقة، واإدراك اأن الأج�ضام ال�ضاخنة ترفع حرارة الأج�ضام 

2.05%7الباردة )انتقال احلرارة من الأج�ضام ال�ضاخنة اإىل الباردة( 

3- حتديد م�ضادر ال�ضوء ال�ضائعة مثل ال�ضم�ص واللهب واللمبة مع ربط الظواهر الطبيعية 
10.52%36املاألوفة ب�ضلوك ال�ضوء )النعكا�ص وقو�ص قزح والظل واخليال والنعكا�ص( 

4- �رشح احلاجة اإىل اإكمال دائرة كهربائية ب�ضيطة لنظام كهربائي ب�ضيط، )بطاريات و�ضوء 
6.43%22فال�ص وكيف تعمل( والتمييز بني املواد التي تنقل الكهرباء والتي ل تنقل الكهرباء.

5- التعريف بان املغناطي�ص له قطبان �ضمايل وجنوبي، وان الأقطاب املختلفة تتجاذب 
4.68%16واملت�ضابهة تتنافر وان املغناطي�ص ي�ضتخدم يف التقاط بع�ص الأج�ضام اأو املواد.

ثالثا: القوة واحلركة

1- حتديد القوى املاألوفة التي جتعل الأج�ضام تتحرك مثل )اجلاذبية، ال�ضقوط، اأو الدفع اأو 
- ال�ضحب( 

2- مقارنة اأثر القوى الكبرية اأو ال�ضغرية على الأج�ضام وو�ضف كيف اأن الوزن الن�ضبي 
- لالأج�ضام ميكن حتديده بامليزان.

31.28%107املجموع

املجال الثالث: علوم االأر�س

اأوال: تركيب االأر�س واخل�سائ�س الطبيعية وامل�سادر

1- التعريف باملواد التي تت�ضكل منها الق�رشة الأر�ضية، و التعريف بان غالبية �ضطح الكرة 
0.29%1الأر�ضية مغطى باملاء

0.0%- 2- حتديد اأين ميكن اأن توجد املياه العذبة واملياه املاحلة
0.0%- 3- تقدمي اأدله على وجود الهواء
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4- تو�ضيح كيفية تكَون الظواهر العامة مثل )تكون الغيوم والندى وال�ضباب وتبخر املاء 
1.75%6من الربك وجفاف املالب�ص املبللة( والتي توؤكد على احتواء الهواء على املاء.

5- و�ضف خ�ضائ�ص املناظر الطبيعية على الأر�ص )اجلبال وال�ضهول وال�ضحاري والأنهار 
والبحار والبحريات.وربطها با�ضتخدامات الإن�ضان يف جمالت )الزراعة والري وا�ضت�ضالح 

الأرا�ضي.
1%0.29

6- التعريف ببع�ص امل�ضادر الطبيعية التي ت�ضتخدم يف احلياة اليومية مثل )املياه والرتبة 
0.58%2واخل�ضب واملعادن والهواء( مع �رشح لأهمية ا�ضتخدام تلك امل�ضادر مب�ضوؤولية.

ثانيا: العمليات االأر�سية، الدورات والتاريخ

1- و�ضف حركة املياه على �ضطح الأر�ص )الأنهار والينابيع وال�ضيول( وتدفق مياه الأنهار 
0.58%2والينابيع من اجلبال اإىل البحار اأو البحريات واملحيطات.

2.34%28- الربط بني تكون الغيوم واملطر والثلج بتغريات حالة املاء.
3- و�ضف التغيريات التي حتدث على الطق�ص والظروف اجلوية من يوم لآخر عرب الف�ضول 

3.80%13مثل )درجات احلرارة والربودة والأمطار والرياح وت�ضاقط الثلوج

4- التعريف بالأحافري من احليوانات والنباتات التي عا�ضت على الأر�ص منذ زمن بعيد، 
- وطرح ا�ضتنتاجات حول التغريات على �ضطح الأر�ص يف اأماكن وجودها.

ثالثا: االأر�س يف النظام ال�سم�سي

1- و�ضف النظام ال�ضم�ضي كمجموعة من الكواكب ومنها الأر�ص ودوران كل منها حول 
6.43%22ال�ضم�ص.

1.46%25- بيان اأن القمر يدور حول الأر�ص، واأن له اأوجهًا خمتلفة خالل اأوقات خمتلفة من ال�ضهر.
2.34%38- التعريف باأن ال�ضم�ص م�ضدر للحرارة وال�ضوء يف النظام ال�ضم�ضي.

4- ربط املظاهر املختلفة املالحظة على الأر�ص بدورانها حول حمورها وعالقة ذلك 
2.05%7بال�ضم�ص )مثال الليل والنهار والظل( 

21.92%75املجموع

يتبني من اجلدول ال�سابق )4( ما ياأتي: 
جمال  - غطى  قد  فل�ضطني  يف  الأ�ضا�ضي  الرابع  لل�ضف  العلوم  كتاب  حمتوى  اإن 

املطلوبة  الن�ضبة  من  اأعلى  وهي  املحتوى،  كم  من   )%46.78( قدرها  بن�ضبة  الأحياء  علم 
يف م�رشوع )TIMSS( ، وقد حاز مو�ضوع »الربط بني تركيب الكائنات احلية ووظيفتها« 
على اأعلى ن�ضبة حيث بلغت )8.77%( تاله مو�ضوع »مقارنة ومقابلة اخل�ضائ�ص الطبيعية 
وال�ضلوكية ملجموعات الكائنات احلية«.فيما ح�ضلت مو�ضوعات »و�ضف العالقات الب�ضيطة 
ويو�ضح  واحليوانات«  النباتات  من  خمتلفة  لأنواع  احلياة  قيد  على  والبقاء  التكاثر  بني 
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حاجة النباتات لل�ضم�ص ل�ضنع غذائها بينما احليوانات تاأكل النباتات اأو حيوانات اأخرى  
»على اأدنى ن�ضبة وهي )0.29%( .كما اأن املحتوى افتقر لبع�ص املو�ضوعات مثل: »مقارنة 
النباتات ويف  التكيف يف  دورات احلياة لنباتات وحيوانات ماألوفة« و »تو�ضيح مربرات 

احليوانات« وو�ضف ا�ضتجابة اجل�ضم يف احليوان للعوامل اخلارجية«.
اإن حمتوى كتاب العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف فل�ضطني قد غطى علم  -

 )TIMSS( وهذه الن�ضبة قريبة جدا من متطلب م�رشوع ، )%الفيزياء بن�ضبة قدرها )31.28
الظواهر  ربط  مع  ال�ضائعة  ال�ضوء  م�ضادر  »حتديد  مو�ضوع:  على  ن�ضبة  اأعلى  ركزت  وقد   ،
والبالغة  ن�ضبة  اأدنى  اأما   ،  )%10.52( قدرها  بن�ضبة  ال�ضوء«  ب�ضلوك  املاألوفة  الطبيعية 
)2.050%( فقد كانت ملو�ضوع »و�ضف ال�ضتخدامات العملية للطاقة، واإدراك اأن الأج�ضام 
املو�ضوعات  العديد من  الباردة« وبالرغم من ذلك فهناك  الأج�ضام  ترفع حرارة  ال�ضاخنة 
وبع�ص  وخوا�ضها«  املواد  »ت�ضنيف  ب  تتعلق  وهي  بتاتا،  املحتوى  لها  يتطرق  مل  التي 
التي  القوى املاألوفة  املو�ضوعات املتعلقة ب »القوة واحلركة« وهي مو�ضوعات » حتديد 
جتعل الأج�ضام تتحرك »ومقارنة اثر القوى الكبرية وال�ضغرية على الأج�ضام وو�ضف كيف 

اأن الوزن الن�ضبي لالأج�ضام ميكن حتديده بامليزان«.
اإن حمتوى كتاب العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف فل�ضطني فد غطى البعد  -

املتعلق بعلوم الأر�ص بن�ضبة قدرها )21.92%( وهي اأعلى بقليل من الن�ضبة املطلوبة يف 
النظام  »و�ضف  ملو�ضوع   )%6.43( وقدرها  ن�ضبة  اأعلى  كانت  وقد   ،  )TIMSS( م�رشوع 
اأدنى  ال�ضم�ص«.اأما  الأر�ص ودوران كل منها حول  الكواكب ومنها  ال�ضم�ضي كمجموعة من 
ن�ضبة والبالغة )0.29%( فكانت ملو�ضوع »و�ضف خ�ضائ�ص املناظر الطبيعية على الأر�ص«.

وا�ضتناداً ملا �ضبق يرى الباحث اأن تغطية حمتوى كتاب العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي 
يف فل�ضطني لأبعاد حمتوى م�رشوع الدرا�ضة الدولية مل تكن كاملة يف جمايل علم الأحياء 
والفيزياء، كما اأن هناك غيابًا كاماًل لبع�ص املو�ضوعات الأ�ضا�ضية املندرجة حتتها، مما 
يوؤكد عدم التزام املعدين مبعايري م�رشوع الدرا�ضة الدولية، اأو حتى اأخذ مو�ضوعاتها بعني 
العتبار.وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن هناك فقرات يف مو�ضوعات تتعلق »بال�ضوت وال�ضوء 
ووحدة الت�ضالت ونقل املعلومات حديًثا« واردة يف حمتوى كتاب العلوم لل�ضف الرابع 
عدد  بلغ  وقد   )TIMSS( م�رشوع  متطلبات  يف  واردة  غري  ولكنها  فل�ضطني،  يف  الأ�ضا�ضي 
اأن هناك مو�ضوعات متعددة  فقراتها )41( فقرة متثل 11.99% من ن�ضبة املحتوى، كما 
لل�ضف  العلوم  كتاب  حمتوى  يف  واردة  وغري   ،  )TIMSS( م�رشوع  متطلبات  �ضمن  واردة 
املادة  الأر�ضية، وت�ضنيف  الق�رشة  فل�ضطني، وهي تتعلق مبو�ضوعات  الأ�ضا�ضي يف  الرابع 
والوزن والكتلة واحلجم، واملحاليل وحالت، املادة والأحافري، واجلاذبية الأر�ضية والقوى.
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الإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الثاين ومناق�ضته ال�ضوؤال ين�ص على: »ما مدى ت�سمني  ◄
حمتوى كتاب العلوم العامة لل�سف الرابع االأ�سا�سي يف فل�سطني ملعايري 

العمليات العقلية يف �سوء متطلبات م�رضوع  (TIMSS)؟«
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُحلِّل حمتوى كتاب العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف 
وقد  الغر�ص،  لهذا  املعد  اجلدول  با�ضتخدام   ،  )TIMSS( م�رشوع  ملتطلبات  وفًقا  فل�ضطني 
العقلية، واجلدول  العمليات  التكرارات والن�ضب املئوية لكل جمال من جمالت بعد  ُح�ضبت 

الآتي )5( يو�ضح ذلك.
الجدول (5) 

التكرارات والنسب المئوية والترتيب لمجاالت بعد العمليات العقلية (معرفة، تطبيق، استدالل) 
والمتضمنة في كتاب علوم الصف الرابع األساسي في فلسطين

الرتتيبالن�سبة املئويةالتكراراملجال

45.301 %132املعرفة
30.833 %115التطبيق

33.782 %126ال�ضتدلل

100%373املجموع

العامة  العلوم  العقلية م�ضمنة يف كتاب  العمليات  اأن  ال�ضابق )5(  يتبني من اجلدول 
لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي بن�ضب متفاوتة، فقد ح�ضل على الرتتيب الأول جمال املعرفة بن�ضبة 
)45.30 %( ، ويف الرتتيب الثاين جمال ال�ضتدلل بن�ضبة )33.78 %( ، ويف الرتتيب الثالث 
اأنها ل تتوافق مع متطلبات  النتائج  .ويت�ضح من هذه  التطبيق بن�ضبة )30.83 %(  جمال 
م�رشوع )TIMSS( ، فمجال املعرفة يف الكتاب اأعلى من متطلب م�رشوع الدرا�ضة الدولية 
جمال  ويف   ،%9.17 قدرها  بن�ضبة  املتطلب  من  اأقل  التطبيق  جمال  ويف   ،%5.30 بن�ضبة 
.%13.78 قدرها  بن�ضبة  املطلوب  من  اأعلى  الكتاب  يف  املتوافرة  الن�ضبة  فاإن  ال�ضتدلل 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�ضات: )مو�ضى، 2012( ، و )الفهيدي، 2011( ، و )اجلهوري 
واخلرو�ضي، 2010( و )الزهراين، 2010( ، و )العرجا، 2009( ، و )ح�ضان، 2006( ، وهذا 
التفاوت يف الن�ضب رمبا يعود لطبيعة املحتوى التعليمي والعمليات العقلية املبني عليها، 
ولأن معدي الكتاب مل ي�ضتندوا يف اإعداده اإىل معايري م�رشوع )TIMSS( ، فرمبا اعتمدوا على 
معايري اأخرى، ورمبا يكون هذا هو ال�ضبب وراء اإحجام وزارة الرتبية والتعليم عن م�ضاركة 
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التفا�ضيل،  .وللمزيد من   )TIMSS( الأ�ضا�ضي عن امل�ضاركة يف اختبار  الرابع  طلبة ال�ضف 
فاإن اجلدول الآتي )6( يو�ضح ذلك.

الجدول (6) 
مدى تضمين محتوى كتاب العلوم العامة للصف الرابع األساسي في فلسطين ألبعاد العمليات العقلية 

 (TIMSS) (المعرفة والتطبيق واالستدالل) وفقا لمتطلبات مشروع 

العمليات العقلية )معرفة، تطبيق ، ا�ستدالل( امل�سمنة يف كتاب العلوم لل�سف الرابع االأ�سا�سي

املجال االأول: املعرفة وتت�سمن االأهداف االآتية

اأوال: اال�سرتجاع والتعرف

8.31%131- ي�ضوغ املفاهيم واحلقائق العلمية والعالقات والعمليات بعبارات علمية �ضحيحة.
4.83%18 2- مييز خ�ضائ�ص اأو مكونات كائنات حية ومواد وعمليات حمددة.

ثانيا: التعريفات االإجرائية 

9.12%134- يعطي تعريفات للم�ضطلحات العلمية.
0.54%22- يقدم وي�ضتخدم الرموز واملخت�رشات العلمية وامل�ضطلحات ووحدات والقيا�ص يف املواقف ذات العالقة.

ثالثاً: الو�سف

1- ي�ضف جتمعات لكائنات حية، مواد طبيعية وعمليات علمية تظهر املعرفة باخل�ضائ�ص والرتكيب 
4.02%15والوظائف والعالقات

رابعاً: التو�سيح مع اإعطاء اأمثلة

2.66%110- يدعم تو�ضيح املفاهيم اأو احلقائق العلمية بالأمثلة املنا�ضبة.
1.61%26- يعطي اأمثلة حمددة من اجل تو�ضيح معرفته باملفاهيم العامة.

خام�ساً: اإبراز معرفته با�ستخدام االأدوات العلمية

4.29%116- يظهر معرفته بكيفية ا�ضتخدام الأدوات والتجهيزات واملعدات واملقايي�ص واإجراءات القيا�ص.

45.30%132املجموع العام

املجال الثاين: التطبيق ويت�سمن العمليات االآتية

اأوال: املقارنة واملقابلة والت�سنيف

4.49%113- يبني اأو ي�ضف اأوجه ال�ضبه والختالف بني جمموعات من الكائنات احلية اأو مواد اأو عمليات.
6.43%224- مييز بني الكائنات احلية اأو املواد اأو املجموعات اأو العمليات وي�ضنفها بناء على خ�ضائ�ضها ومكوناتها.
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ثانيا: ا�ستخدام النماذج

1- ي�ضتخدم املخططات اأو النماذج لإبراز معرفته باملفاهيم العلمية اأو الرتكيب اأو العالقات اأو العمليات اأو 
الدورات البيولوجية اأو الطبيعية )مثل املنظومة الغذائية والنظام ال�ضم�ضي والدارة الكهربائية ودورة املاء 

وتركيب الذرة( 
24%6.43

ثالثا: الربط بني املفاهيم

1- يربط معرفته باملفاهيم الأ�ضا�ضية البيولوجية والفيزيائية باخلوا�ص املالحظة اأو ال�ضلوك اأو ا�ضتخدام 
4.58%17الأج�ضام اأو الكائنات احلية اأو املواد.

رابعا: تف�سري املعلومات

1- يف�رش املعلومات الواردة يف الن�ضو�ص اأو اجلداول ذات ال�ضلة، وينظم املعلومات يف �ضوء املبادئ 
1.34%5واملفاهيم العلمية.

خام�سا: اإيجاد احللول

ي�ضتخدم اأو يحدد العالقات العلمية اأو ال�ضيغ اأو املعادلت بغية الو�ضول اإىل حل كمي اأو كيفي يت�ضمن 
4.02%15التطبيق املبا�رش للمفاهيم العلمية

�ساد�سا: ال�رضح 

يعطي اأو يقدم �رشحًا لظواهر طبيعية مالحظة ويظهر فهمه للمفاهيم الأ�ضا�ضية واملبادئ والقوانني والنظريات 
4.58%17العلمية.

30.38%115املجموع 

املجال الثالث: اال�ستدالل ويت�سمن العمليات االآتية 

اأوال: التحليل 

1.07%4يحلل امل�ضكالت من اجل حتديد العالقات ذات ال�ضلة واملفاهيم وخطوات حل امل�ضكلة.
2- يطور وي�رشح ا�ضرتاتيجيات حل امل�ضكلة.

ثانيا: التكامل/ الرتكيب

0.80%3يعطي حلوًل مل�ضكالت تتطلب اخذ متغريات متعددة بعني العتبار 
1.07%24- يربط بني مفاهيم يف جمالت علمية خمتلفة.

1.34%35- يظهر فهمه للمفاهيم املرتابطة ومو�ضوعات يف جمالت العلوم املختلفة.
4- يكامل بني املفاهيم الريا�ضية اأو الإجراءات يف حل امل�ضكالت العلمية.
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ثالثا: �سياغة الفر�سيات/ والتنبوؤ العلمي

يربط معرفته باملفاهيم العلمية مع املعلومات التي يح�ضل عليها من خالل خربته اأو مالحظاته من اجل 
20.54�ضياغة اأ�ضئلة ميكنه الإجابة عنها بالتحقق.

1.07%24- ي�ضوغ فر�ضيات قابلة لالختبار من خالل املالحظة اأو حتليل املعلومات العلمية وفهم املفاهيم.
1.34%5يتنباأ بتاأثري التغيريات البيولوجية والفيزيائية على �ضوء الأدلة والفهم العلمي.

رابعا: التخطيط و الت�سميم

 1- ي�ضمم اأو ي�ضع خمططات منا�ضبة للتحقق من الإجابة عن اأ�ضئلة علمية اأو اختبار فر�ضيات 
0.27%21- ي�ضف خ�ضائ�ص م�ضممة ب�ضكل جيد يف اإطار التحكم اأو قيا�ص متغريات حمددة.

0.27%1يتخذ قرارات حول قيا�ضات واإجراءات �ضوف يتم ا�ضتخدامها يف اإجراء التق�ضي.

خام�سا: الو�سول اإىل ا�ستنتاجات

0.27%1يك�ضف الأمناط املتعددة يف البيانات
0.54%2ي�ضف اأو يلخ�ص توجهات البيانات ويولد اأو ي�ضتقرئ من البيانات اأو املعلومات املعطاة.

2.68%10يتو�ضل اإىل ا�ضتدللت ذات قيمة بناء على قواعد اأدلة اأ�ضا�ضية.
2.68%410- يتو�ضل اإىل ا�ضتنتاجات منا�ضبة تلبي اأ�ضئلة علمية اأو فر�ضيات.

2.41%59- يظهر فهمه لل�ضبب والأثر )النتيجة( 

�ساد�سا: التعميم العلمي

2.14%8يقدم ا�ضتنتاجات عامة تتجاوز الظروف التجريبية اأو املعطيات.
2184.83- يطبق النتائج اأو ال�ضتنتاجات يف مواقف جديدة.

0.80%3يقرر �ضيغًا عامة لتو�ضيح العالقات الفيزيائية.

�سابعا: التقييم 

2.14%18- يوازن بني اليجابيات وال�ضلبيات من اجل اتخاذ قرارات حول العمليات البديلة اأو املوارد اأو امل�ضادر.
2- ياأخذ بعني العتبار العوامل العلمية والجتماعية من اجل تقومي تاأثريها على الأنظمة البيولوجية 

1.61%6والتكنولوجية والفيزيائية.

0.54%2يقوم التف�ضريات البديلة وا�ضرتاتيجيات حل امل�ضكالت
2.14%8يقوم نتائج التحقق )الفحو�ضات( ا�ضتنادا اإىل كفاية البيانات لدعم ال�ضتنتاجات.



38

حتليل محتوى كتاب العلوم العامة للصف الرابع األساسي

.(TIMSS) د. محمد  عبد الفتاح شاهنيفي فلسطني في ضوء متطلبات
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ثامنا: التربير 

0.80%13- ي�ضتخدم الأدلة والفهم العلمي لتقدمي تف�ضريات وحلول للم�ضكالت العلمية.
1.34%25- يقدم براهني وحججًا لدعم معقولية حل امل�ضكالت.

0.80%3يتو�ضل اإىل ا�ضتنتاجات من التحقيقات والتف�ضريات العلمية

33.78%126املجموع 

يت�سح من اجلدول ال�سابق )6( النتائج االآتية: 
الأ�ضا�ضي قد غطى بعد  - الرابع  العامة لل�ضف  العلوم  التعليمي لكتاب  اإن املحتوى 

 )TIMSS( وهي اأعلى من الن�ضبة املطلوبة يف م�رشوع ، )%املعرفة بن�ضبة قدرها )45.30
 )%9.12( والبالغة  ن�ضبة  اأعلى  وكانت  متفاوتة،  بن�ضب  فرعية  جمالت  �ضتة  غطت  وقد   ،
لتعريفات امل�ضطلحات العلمية، اأما اأدنى ن�ضبة والبالغة )0.45%( ، فكانت تتعلق ب »تقدمي 
الرموز واملخت�رشات العلمية وامل�ضطلحات ووحدات القيا�ص، وا�ضتخدامها يف املواقف ذات 

العالقة«.
اإن حمتوى كتاب العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف فل�ضطني قد غطى بعد  -

كانت  وقد   ،  )TIMSS( م�رشوع  متطلب  عن  تقل  ن�ضبة  وهي   )%30.38( بن�ضبة  التطبيق 
الن�ضب موزعة على جميع املجالت الفرعية البالغ عددها �ضتة جمالت بحيث كانت اأعلى 
ن�ضبة وقدرها )6.43%( ملجال: »ا�ضتخدام املخططات اأو النماذج لإبراز معرفته باملفاهيم 
العلمية اأو الرتكيب والعالقات.« اأما اأدنى ن�ضبة والبالغة )1.34%( فكانت ملجال: »تف�ضري 
املعلومات الواردة يف الن�ضو�ص اأو اجلداول ذات ال�ضلة وينظم املعلومات يف �ضوء املبادئ 

واملفاهيم العلمية«.
اإن حمتوى كتاب العلوم العامة لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف فل�ضطني قد غطى بعد  -

 ،)TIMSS( وهذه الن�ضبة اأعلى بكثري من متطلب م�رشوع ، )%ال�ضتدلل بن�ضبة قدرها )33.78
و�ضملت غالبية جمالته بن�ضب متفاوتة، حيث كانت اأعلى ن�ضبة والبالغة )2.14%( ملجال: 
»التو�ضل اإىل ا�ضتدللت ذات قيمة بناء على قواعد اأدلة اأ�ضا�ضية« اأما اأدنى ن�ضبة والبالغة 
من  ا�ضتنتاجات  اإىل  والو�ضول  والت�ضميم  بالتخطيط  متعلقة  ملجالت  فكانت   ،  )%0.27(



39

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )4( - تشرين 

اأو قيا�ص متغريات حمددة«  اإطار التحكم  حيث: »و�ضف خ�ضائ�ص م�ضممة ب�ضكل جيد يف 
و »اتخاذ قرارات حول قيا�ضات واإجراءات �ضُت�ضتخدم يف التق�ضي« و »الك�ضف عن الأمناط 
املتعددة يف البيانات«.وهذا التفاوت يف جمالت ومو�ضوعات العمليات العقلية رمبا يعود 

للتفاوت يف طبيعة املحتوى، اأو لالأهداف التي ُر�ِضمت يف املراحل الأوىل لإعداد الكتاب.

التوصيات: 

يف �سوء ما اأ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا ياأتي: 
ال�ضتفادة من نتائج الدرا�ضة يف اإجراء تطوير �ضامل ملحتوى كتاب العلوم لل�ضف . 1

الرابع الأ�ضا�ضي يف فل�ضطني، مع �رشورة الأخذ بعني العتبار الرتكيز على جانبي املحتوى 
. )TIMSS( والعمليات العقلية التي تتعلق مب�رشوع

يحقق . 2 مبا  التدري�ضية  اإجراءاتهم  يف  املعلمني  قبل  من  الدرا�ضة  نتائج  توظيف 
الأهداف املرجوة.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اأبو جاللة، �ضبحي والهويدي، زيد حممد، والب�ضتنجي، م�ضطفى. )2004( . تقومي منهاج . 1

العلوم لل�ضفني الأول والثاين من املرحلة الأوىل يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
�ضوء املعايري العاملية ملناهج العلوم. جملة القراءة واملعرفة، 38، 127- 152. 

اجلهوري، نا�رش بن علي واخلرو�ضي، هند بنت �ضيف. )2010( . حتليل حمتوى كتاب . 2
 )TIMSS( العلوم لل�ضف الثامن الأ�ضا�ضي يف �ضلطنة عمان يف �ضوء متطلبات م�رشوع
الفكرة  العلمية واملعايري  الرتبية  الرابع ع�رش، بعنوان  العلمي  للموؤمتر  ، درا�ضة مقدمة 

والتطبيق، واملنعقد يف الإ�ضماعيلية خالل الفرتة الواقعة ما بني 3- 1/ 8. 
الزهراين، غرم اهلل بركات. )2010( . تقومي حمتوى مقررات العلوم باملرحلة املتو�ضطة . 3

. ر�ضالة   )TIMSS( والعلوم  للريا�ضيات  الدولية  التوجهات  يف �ضوء متطلبات درا�ضة 
القرى،  اأم  الرتبية، جامعة  التدري�ص، كلية  املناهج وطرق  ق�ضم  دكتوراه غري من�ضورة، 

ال�ضعودية. 
لل�ضفوف . 4 العلوم  كتب  حمتوى  مواكبة  درجة   .  )2010( هوي�ضل.  بن  عي  ال�ضعيلي، 

 . )NSES( الأ�ضا�ضية يف �ضلطنة عمان للمعايري القومية الأمريكية
http:// www. mohyssin. com/ forums/ showthread/ php?t=7420. 

. مدى ت�ضمن . 5 الطيطي، حممد عي�ضى جاد اهلل والعيا�رشة، احمد ح�ضن علي. )2009( 
العلمية  للرتبية  العاملية  للمعايري  الأردن  يف  الأوىل  الثالثة  لل�ضفوف  العلوم  كتب 
كلية  جملة  العلوم،  تدري�ص  مبعايري  املعلمني  التزام  ومدى  العلوم  مبحتوى  املتعلقة 

الرتبية، جامعة املن�ضورة )69( ، 340- 363. 
العرجا، حممد ح�ضن. )2009( . م�ضتوى جودة حمتوى كتاب العلوم لل�ضف الثمن الأ�ضا�ضي . 6

يف �ضوء املعايري العاملية ومدى اكت�ضاب الطلبة لها، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، ق�ضم 
املناهج وتكنولوجيا التعليم، كلية الرتبية، اجلامعة الإ�ضالمية، غزه، فل�ضطني. 

الفهيدي، هذال بن عبيد عياد. )2011( . تقومي حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة . 7
الدولية  التوجهات  ال�ضعودية يف �ضوء متطلبات درا�ضة  العربية  البتدائية يف اململكة 
املناهج  ف�ضم  من�ضورة،  غري  دكتوراه  ر�ضالة   ،  )TIMSS,2011( والعلوم  للريا�ضيات 

وطرق التدري�ص، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى، ال�ضعودية. 
العلوم يف دفاتر حت�ضري . 8 اأهداف تدري�ص  . مدى متثيل  الكندري، علي حبيب. )2006( 

الدرو�ص ملعلمي العلوم بدولة الكويت، املجلة الرتبوية، )80( ، 69- 98. 
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باملرحلتني . 9 العلوم  مناهج  حمتوى  تقومي   .  )2006( اللطيف.  عبد  حممود  ح�ضان، 
ر�ضالة   ،  )TIMSS( مل�رشوع  املعرفية  املتطلبات  �ضوء  يف  والإعدادية  الإبتدائية 

ماج�ضتري غري من�ضورة، كلية الرتبية، جامعة املن�ضورة. 
ريان، عادل عطية. )2010( . دللة الفروق يف حت�ضيل طلبة ال�ضف ال�ضاد�ص الأ�ضا�ضي . 10

يف الختبار الوطني ملقرر الريا�ضيات وفقًا لبع�ص املتغريات، جملة جامعة الأق�ضى( 
�ضل�ضلة العلوم الإن�ضانية )، 14 )1( ، 144- 173. 

�ضاهني، حممد عبد الفتاح. )2010( . حتليل نتائج طلبة ال�ضف ال�ضاد�ص الأ�ضا�ضي يف . 11
الختبار الوطني الفل�ضطيني ملقرر العلوم العامة وفقا لبع�ص املتغريات، جملة جامعة 

القد�ص املفتوحة البحاث والدرا�ضات، العدد 20، �ص11- 49. 
عبد ال�ضالم، م�ضطفى وقرين، زبيدة واأبو العز، احمد، واأبو �ضامة، حممد. )2007( . منوذج . 12

م�رشوع  متطلبات  �ضوء  يف  البتدائي  التعليم  مبرحلة  العلوم  منهج  لتطوير  ومقرتح 
)TIMSS( ، درا�ضة مقدمة للموؤمتر العلمي احلادي ع�رش بعنوان الرتبية العلمية اإىل اأين؟ 
والذي نظمته اجلمعية امل�رشية للرتبية العلمية، كلية الرتبية، جامعة عني �ضم�ص يف 

الفرتة الواقعة ما بني29- 31/ 7. 
دار . 13 عمان:  الدرا�ضية،  املراحل  جلميع  العلوم  تدري�ص  طرق   .  )2003( ح�ضم.  اهلل،  عبد 

اأ�ضامة للن�رش والتوزيع، الأردن. 
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