
197

تقويم حمتوى كتاب الكيمياء للصف التاسع األساسي 
يف األردن ودعمه لعملية التدريس يف ضوء معايري التقويم 

)AAAS( اليت وضعها االحتاد األمريكي لتقدم العلوم

أ. د. حممود طاهر الوهر
د. آالء سليم أبو السمن

    تاريخ التسليم: 2016/9/10م، تاريخ القبول: 2016/11/26م. 
       أستاذ دكتور/ الجامعة الهاشمية/ األردن.

          أستاذ مساعد/ مشرفة تربوية/مديرية التعليم الخاص- عمان/ األردن.



198

تقومي محتوى كتاب الكيمياء للصف التاسع األساسي في األردن ودعمه لعملية التدريس 
)AAAS( في ضوء معايير التقومي التي وضعها االحتاد األمريكي لتقدم العلوم

أ. د. محمود طاهر الوهر
د. آالء سليم أبو السمن

providing vivid experiences; alignment assessment 
to goals; and testing for understanding. Weakness 
appeared in alerting teachers to commonly held 
student ideas; treating these ideas; supporting 
learning content and all students. Finally, the 
researchers proposed a number of recommendations 
that aimed at overcoming weakness factors and 
maximizing strength factors of the textbook. 

Key words: Chemistry textbook, ninth grade, 
textbook analysis,AAAS. 

خلفية الدراسة وأهميتها:
التعلمية  التعليمية  العملية  ل يتجزاأ من  التقومي جزءاً  يعد 
العملية،  اإىل واقع هذه  التعرف  بكافة جوانبها؛ فهوي�ساعدنا يف 
ويحدد الفرق بني هذا الواقع وما ينبغي اأن يكون عليه؛ وبالتايل 
لتاليف  مقرتحات  و�سع  خالل  من  م�سارها  ت�سحيح  يف  ي�سهم 
هو  املدر�سي  الكتاب  اأن  ومبا  الإيجابيات.  وتعزيز  ال�سلبيات 
املتعلم،  اإىل  الدرا�سي  املحتوى  لنقل  الأ�سا�سية  املنهاج  اأداة 
ومتكينه من التعلم بكل تفا�سيله واأهدافه، من معرفية وانفعالية 
ونف�سحركية، فقد كان من ال�رشوري العتناء بنوعية هذا الكتاب 
من  و�سع  التي  للغايات  حتقيقه  ل�سمان  جوانبه؛  جميع  من 
اأجلها، ومبا ي�سمن م�ساركة املتعلم يف عملية تعلمه، وي�ساعده 
ومواهبه،وفهم  تفكريه  وتنمية  له،  الالزمة  املهارات  اإتقان  يف 
البيئة املحيطة به، والإ�سهام يف خدمة جمتمعه، وحل م�سكالته 

)حمودي، 2011(.
النامية،  اأو  وت�سعى املجتمعات عادة،�سواء منها املتقدمة 
اإىل تطوير مناهجها با�ستمرار، وب�سكل خا�ص، يف جمايّل العلوم 
وبداية  املا�سي  القرن  خم�سينيات  يف  �ساد  فقد  والريا�سيات، 
والفروع  الدرا�سية،  املادة  على  الرتكيز  نحو  توجه  �ستينياته 
وظهر  والبيولوجيا،  والكيمياء  كالفيزياء  املختلفة،  املعرفية 
يف  املربني  من  عدد  اأيدي  على  وال�ستق�ساء  الكت�ساف  منحى 
اأن  النا�ص  �سعر  حتى  ب�سيطة  �سنوات  اإل  هي  واإن  الفرتة.  تلك 
ب�سكل  للنخبة  واأنها موجهة  للطلبة،  املناهج جافة ومنّفرة  هذه 
اأ�سا�سي، فاأخذ الهتمام يف �سبعينيات القرن املا�سي يتجه نحو 
اجلوانب احلياتية واملجتمعية والبيئية يف تدري�ص العلوم؛ وهكذا 
املجتمعية  والفئات  واملخدرات،  ال�سحة  بق�سايا  الهتمام  ظهر 
الفرتة  تلك  يف  العلوم  تدري�ص  اأهداف  متحورت  وقد  املختلفة. 
حول جوانب، مثل: املعرفة العلمية، والأ�سلوب العلمي، والق�سايا 

الفردية واملجتمعية، والهتمامات املهنية )فقيهي، 2010(.
ال�سطح  على  تطفو  املا�سي،بداأت  القرن  ثمانينيات  ويف 
املجتمع  تثقيف  اإىل  تهدف  والتي  العلمية،  الثقافة  حركة 
املواقف  يف  العلمية  املعرفة  توظيف  من  الطلبة  ومتكني  علميًا، 
ملعلمي  الوطني  الحتاد  من  كل  التوجه  هذا  تبّنى  احلياتية،وقد 
National Science Teachers Associa- )الأمريكيني(  )للعلوم 
American Asso-( والحتاد الأمريكي لتقدم العلوم ،)tion-NSTA

ciation for the Advancement of Science-AAAS(،الذي و�سع 

بعد  والتحديث  التطوير  ا�ستمر   .)Project 2061(  2061 م�رشوع 
ذلك، فقام الحتاد الأمريكي لتقدم العلوم بو�سع ما �سمي “املعامل 

ملخص:
لل�سف  الكيمياء  كتاب  حتليل  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
و�سعها  التي  املعايري  �سوء  يف  الأردن  يف  الأ�سا�سي  التا�سع 
اأن تتوافر  اأنها يجب  الحتاد الأمريكي لتقدم العلوم، والتي يرى 
يف اأي كتاب مدر�سي، مبا فيها كتب العلوم. وقد حلل هذا الكتاب 
معياري  لها  وحقق  املذكور،  الحتاد  و�سعها  اأداة  با�ستخدام 
ال�سدق والثبات. كما قام الباحثان برتجمة هذه الأداة اإىل اللغة 
وهي  وثباتها،  املرتجمة  الن�سخة  �سدق  من  وحتققا  العربية، 
تت�سمن جمموعتني من املعايري اإحداهما تتعلق مبحتوى الكتاب 
املدر�سي، والثانية تتعلق مبقدار دعمه لعملية التدري�ص. وقد بينت 
نتائج التحليل اأن تقدير كتاب الكيمياء لل�سف التا�سع »مقبول«. 
وقد تفوقت الوحدات الأربع، اأو ثالث منها على الأقل يف جمالت: 
والن�ساطات  اخلربات  وتوافق  الأهداف،  مع  املحتوى  توافق 
والأ�سكال والر�سومات والتمثيالت مع الأهداف، وو�سوح الأفكار 
الأهداف،  مع  التقومي  وتواوؤم  وتوفري خربات حيوية،  وت�سل�سلها، 
يف  ال�سعف  ظهر  حني  يف  الفهم.  لقيا�ص  الختبارات  وا�ستخدام 
جميع الوحدات، اأو ثالث منها على الأقل يف: تنبيه املعلمني اإىل 
الأفكار ال�سائعة لدى الطلبة، ومعاجلة هذه الأفكار، وتوفري دعم 
الباحثان  اأو�سى  النهاية،  ويف  الطلبة.  وجلميع  التعلم،  ملحتوى 
مبجموعة من التو�سيات للتغلب على عنا�رش ال�سعف الواردة يف 

الكتاب، وتعظيم عنا�رش القوة فيه. 
الكلمات♦املفتاحية: كتاب الكيمياء، ال�سف التا�سع، حتليل 

الكتاب، الحتاد الأمريكي لتقدم العلوم.
This study aimed at analyzing the ninth grade 
chemistry textbook in Jordan, in light of the stan-
dards that were prepared by the American Asso-
ciation for the Advancement of Science )AAAS(.

Abstract:

This study aimed at analyzing the ninth 
grade chemistry textbook in Jordan, in light of the 
standards that were prepared by the American 
Association for the Advancement of Science (AAAS). 
The association assumes that these standards must 
be met in any textbook, including science textbooks. 

The book was analyzed using atool that was 
prepared and validated by AAAS. The researchers 
of this study translated this tool and validated the 
translation. It includes two sets of standards; one is 
related to the content of the book and the other to the 
extent to which the book supports students’ learning. 
The results shawed that the general evaluation of the 
book is “satisfactory”,while the units were excellent 
in: alignement between learning goals and content, 
experiences, activities, figures, diagrams and 
representations; clarity and sequencing of ideas; 
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 )Benchmarks of Science Literacy( ”الأ�سا�سية للثقافة العلمية
عام 1993، ومن ثم جاءت حركة املعايري يف ت�سعينيات القرن 
املا�سي، فتم و�سع املعايري الوطنية للرتبية العلمية يف الوليات 
National Science Education Standards-( املتحدة الأمريكية
عدة  فيه  �ساركت  موؤ�س�سي  جهد  خالل  1996،من  NSES(عام 

 National( للعلوم  الوطنية  املوؤ�س�سة  مثل:  رائدة،  قومية  هيئات 
العلوم  لتقدم  الأمريكي  والحتاد   ،)Science Foundation-NSF

)NSTA(،و�سملت  العلوم  ملدر�سي  الوطنية  واجلمعية   ،)AAAS(
واإعداد  والتقومي،  التدري�ص،  واأ�ساليب  املحتوى،  من  لكل  معايري 
هذه  اأ�سهمت  الرتبوية.وقد  وال�سيا�سات  واملناهج،  املعلمني، 
املعايري ب�سكل فاعل يف تطور الرتبية العلمية، وكان لها �سدًى 
اأنحاء  جميع  يف  العلمية  بالرتبية  املخت�سني  اأو�ساط  يف  وا�سعًا 

العامل )ال�سايع و�سينان، 2006(.
التطورات  العلوم  مناهج  تطوير  واكب  الأردن،  ويف 
املا�سية،  الأربعة  العقود  مدى  على  املجال  هذا  يف  العاملية 
القرن  �ستينيات  يف  اأعدت  التي  الأمريكية  املناهج  تبني  مت  فقد 
عام  احلياة  وعلوم  والفيزياء  الكيمياء  يف  وتطبيقها  املا�سي 
الوطني  املوؤمتر  عقد  مت  اأن  اإىل  املناهج  هذه  1976،وا�ستمرت 
الأول للتطوير الرتبوي عام 1987م، والذي اأو�سى بتغيري جميع 
املناهج والكتب املدر�سية، ومن ثم ُبدئ باإعداد اخلطوط العري�سة 
اأربع  1988م، وبعد ذلك،اأعدت خطة مدتها  العلوم عام  ملناهج 
وتدريب  تاأليفها  انتهى  وقد  املدر�سية،  الكتب  لتاأليف  �سنوات 

املعلمني عليها عام 1995م.
 ،2006  /2005 ا�ستخدام هذه املناهج حتى عام  ا�ستمر 
اأُلِّفتفي  التي  اجلديدة  املدر�سية  الكتب  با�ستخدام  البدء  مت  حيث 
�سوء عملية التطوير ال�ساملة الثانية،والتي ح�سلت عام 2003، 
 ERfKE) “Education Reform( اإرفكي  م�رشوع  تبني  فيها  ومت 
النظام  تطوير  اإىل  هدف  for the Knowledge Economy” الذي 

الرتبوي يف الأردن،واإنتاج خريجني ذوي نوعية عالية ميكنهم اأن 
ي�ساركوا ويناف�سوا يف اقت�ساد عاملي قائم على املعرفة )الزعبي 
التي  املدر�سية  والكتب  املناهج  و�سفت  وقد   .)2007 ورفقاه، 
وعلى  التعلمية،  النواجت  على  قائمة  باأنها  الفرتة  هذه  يف  اأُعدت 

املتعلم، وعلى الو�سائط املتعددة. 
جولة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بداأت   2013 عام  ويف 
باإعداد  الوقت  ذلك  يف  امل�ستخدمة  املناهج  تغيري  من  جديدة 
مرحلة  يف  للعلوم  واخلا�سة  العامة  والنتاجات  العام  “الإطار 
التعليم الأ�سا�سي”،و”الإطار العام والنتاجات العامة واخلا�سة– 
البدء  مت  والثانوية”.وقد  الأ�سا�سية  التعليم  ملرحلتي  الكيمياء- 
وكتب  والثالث،  والثاين  الأول  لل�سفوف  العلوم  كتب  بتاأليف 
يف  التا�سع  لل�سف  الأر�ص  وعلوم  والأحياء  والكيمياء  الفيزياء 
�سوء هذا الإطار يف العام نف�سه )اإدارة املناهج والكتب املدر�سية، 

2013(، وما زالت عملية التغيري جارية حتى الآن. 
وعلى الرغم من اأن هذه املناهج اأعدت بعد �سدور املعامل 
لتقدم  الأمريكي  الحتاد  اأعدها  التي  العلمية  للثقافة  الأ�سا�سية 
التي  العلوم  لتدري�ص  الوطنية  )AAAS, 1993(، واملعايري  العلوم 
 ،)NSTA()NRC, 1996( العلوم  ملعلمي  الوطني  الحتاد  اأعدها 
والإطار العام لتدري�ص العلوم: املمار�سات، واملفاهيم امل�سرتكة، 

A Framework for K-12 Science Educa-(  االأفكار املحورية
 tion: Practices, Crosscutting Concepts and Core Ideas

)National

من  الثاين  Academies Press-NAP, 2012(،واجليل 

 Next Generation Science( العلوم  لتدري�ص  الوطنية  املعايري 
Standards: For States, by States- NGSS( )National Acade-

mies Press, 2013(،والدعوة احلالية اإىل ربط العلم والتكنولوجيا 

العلوم املدر�سي، والذي  والهند�سة والريا�سيات معا يف برنامج 
Science, Tech- :امل�ستق من الكلمات )STEM )��سار اإليه ب�سعار 
 nology Engineering & Mathematics)Honey, Pearson &

ل  اأنه  Schweingruber, 2014; Kelly & Knoweles, 2016(،اإل 

والنتاجات  العام  الإطار  التوجهات يف  هذه  من  لأي  ِذكر  يوجد 
اإىل  الذي ي�سري  �سابقا؛الأمر  اإليه  للعلوم امل�سار  العامة واخلا�سة 
العلمية  عدم مواكبة هذه املناهج والكتب املدر�سية للم�ستجدات 

يف جمال تدري�ص العلوم. 
وباملقابل،فاإن هناك م�ساريع م�سابهة للتجربة الأمريكية 
يف بناء معايري وطنية يف العديد من الدول العربية؛ ففي م�رش، 
�سدرت املعايري القومية للتعليم عام 2003م. ويف قطر،�سدرت 
معايري لتدري�ص العلوم يف عام 2004م عن هيئة التعليم بدولة 
الطبيعية يف جميع  العلوم  املحتوى ملواد  معايري  ت�سمنت  قطر 
من  لعل  املعايري،  حول  موؤمتراتعدة  عقدت  كما  التعليم  �سفوف 
وطرق  للمناهج  امل�رشية  للجمعية  ع�رش  ال�سابع  املوؤمتر  اأبرزها 
التعليم  »مناهج  بعنوان:  2005م  عام  عقد  الذي  التدري�ص 

وامل�ستويات املعيارية« )فقيهي، 2010(.
الدرا�سي،  املنهج  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  املحتوى  ولكون 
وب�سكل خا�ص يف العلوم؛ فقد حظي باهتمام كبري لدى املعنيني 
بتدري�ص العلوم، و�سعوا اإىل التاأكد من دقة ما يو�سع منه يف الكتب 
املدر�سية، ومواكبته للتطورات العلمية والتكنولوجية املت�سارعة، 
فيها  عر�سه  �سمان  واإىل  نف�سه،  الوقت  يف  الرتبوية  والتطورات 
العلم  هذا  ب�سلة  وت�سعره  الطالب،  من  للفهم  قابال  جتعله  بطرق 
اهتمت جهات  له. وعليه، فقد  بالن�سبة  ذا معنى  بحياته، وجعله 
جودته،  من  والتحقق  املدر�سي،  الكتاب  بتقومي  عديدة  تربوية 
الطالب،  تعلم  دوره يف  لأداء  ال�رشورية؛  للموا�سفات  ومطابقته 
اأن يتعلم  اأن يكون متعلما م�ستقال، وقادرا على  وم�ساعدته على 

كيف يتعلم. 
مقررا  كتابا  ع�رش  ثالثة  حتليل  مت  فقد  اأخرى،  جهة  ومن 
جانبي  ومن  نف�سها،  التقوميية  الأداة  با�ستخدام  للريا�سيات، 
اأن  النتائج  اأظهرت  وقد  اأي�سا،  التعلم  عملية  ودعم  املحتوى 
اأعمق،  حمتوى  تت�سمن  وهي  عاليا،  كان  منها  اأربعة  تقييم 
اأي�سا.  ودعما »ممتازا« للطالب، ولكنها لي�ست �سائعة ال�ستعمال 
مهارات  »مقبول« من حيث  م�ستوى  فكانت يف  الكتب  باقي  اأما 
للطلبة  دعمها  حيث  من  »�سعيف«  وم�ستوى  والهند�سة،  العدد 

 .)Budiansky, 2001(واملعلمني
ا�ستخدمت مقيا�ص )AAAS( املذكور،  التي  الدرا�سات  ومن 
 2012 وقاقي�ص،  وحمي�ص  ومدانات  الوهر  بها(  قام  درا�سة 
)�سمن م�رشوع تبنته وزارة الرتبية العراقية بالتعاون مع مكتب 
لل�سفوف  العلوم  كتب  تقييم  فيها  ومت  العراق،  فرع  اليون�سكو- 
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الإجنازات. كما اأن كال الكتابني اأ�سارا اإىل خماطر وتاأثريات العلم 
العلم  عر�ص  يف  ف�سال  لكنهما  والبيئة،  واملجتمع  والتكنولوجيا 

والتكنولوجيا كو�سائل حلل امل�سكالت الجتماعية.
كما اأجريت درا�سات تقوميية للمناهج الأردنية يف فرتات 
لتدري�ص  الوطنية  املعايري  تتناولها من منظور  لكنها مل  �سابقة، 
العلمية،  الثقافة  منظور  من  اأو  املتحدة،  الوليات  يف  العلوم 
والأداة التي طورها الحتاد الأمريكي لتقدم العلوم. ومن اأهم هذه 
الدرا�سات، الدرا�سة التي قام بها ال�سيخ )2007( بعنوان »اإدراكات 
والكتب  للمناهج  الأمور  واأولياء  املدار�ص  ومديري  املعلمني 
اجلديدة«،والتي هدفت اإىل تعرف اإدراكات الفئات الثالث للمناهج 
والكتب املدر�سية التي ُبدئ بتدري�سها يف العام الدرا�سي 2005/ 
2006م يف �سوء توجه اقت�ساد املعرفة، من حيث: الفروق بينها 
وبني الكتب ال�سابقة، واإيجابياتها و�سلبياتها، ومدى اإ�سهامها يف 
وال�سعوبات  املعرفة،  اقت�ساد  متطلبات  ملواجهة  الطلبة  اإعداد 
اإىل  املعلمون  ينظر  وكيف  تنفيذها،  يف  املعلمون  واجهها  التي 
بذلك.  للقيام  لهم  يقدم  الذي  الدعم  وما  تنفيذها،  على  قدرتهم 
النحو  على  موزعني  ومعلمة  معلما  الدرا�سة)276(  عينة  �سمت 
و)98(  ريا�سيات،  معلم  و)79(  عربية،  لغة  معلم   )75( الآتي: 
معلم علوم، و)24( معلم تربية وطنية واجتماعية، وا�ستخدم فيها 
ثالث اأدوات، واحدة لكل من املعلمني، واملديرين، واأولياء الأمور. 
اأن  املدر�سية  للكتب  املعلمني  باإدراكات  املتعلقة  النتائج  وبينت 
من  اإيجابيًا  موقفًا  عام  بوجه  يقفون  الأربعة  املباحث  معلمي 
الكتب اجلديدة، لكنهم مل ميتلكوا فهمًا كافيًا لل�سمات التي متيزها. 
ورغم اأنهم تلقوا تدريبًا على هذه الكتب، اإّل اأن لديهم �سعورا باأن 
جمالت  يف  وتدعيم  ا�ستكمال  اإىل  بحاجة  لتنفيذها  جاهزيتهم 
احلاجات  تلبية  نحو  التدري�ص  وتوجيه  املعلومات،  تكنولوجيا 
الفردية للطلبة، وتنمية تفكريهم. كما واجهوا بع�ص ال�سعوبات 
واحت�سادها  التعليمية،  التجهيزات  بنق�ص  تتعلق  تنفيذها  يف 

باملعلومات.
واأجرى ال�سيخ درا�سة اأخرى عام )2001( بعنوان »تقومي 
برنامج املناهج والكتب املدر�سية« هدفت اإىل حتديد مدى جودة 
املناهج والكتب املدر�سية التي انبثقت عن موؤمتر التطوير الرتبوي 
الإجراءات  يف  وال�سلبيات  الإيجابيات  وح�رش   ،)1987( الأول 
اإعداد املناهج والكتب  التنظيمية والت�سيريية التي ا�ستخدمت يف 
بجودة  للنهو�ص  عملية  اقرتاحات  وتقدمي  وتنفيذها،  املدر�سية 
املناهج والكتب املدر�سية واإعدادها وتنفيذها. كما قيمت الدرا�سة 
والجتاهات  وتنفيذها،  املدر�سية  والكتب  املناهج  اإعداد  عملية 
وال�سمات الأ�سا�سية التي جت�سدها هذه املناهج والكتب املدر�سية، 
الإتقان  وم�ستويات  ال�سفوف،  من  عينة  لدى  التعلم  وم�ستويات 

لبع�ص كفايات التعلم. 
اقت�رشت الدرا�سة على تقومي مناهج اأربعة مباحث وكتبها 
الجتماعية  والرتبية  والريا�سيات  والعلوم  العربية  اللغة  هي: 
الثانوي  والأول  والتا�سع  وال�ساد�ص  الثالث  لل�سفوف:  والوطنية 
واأ�ساليب  اأدوات  الدرا�سة  هذه  يف  ا�ستخدمت  الثانوي.  والثاين 
تقوميية عدة تبعًا لنوع الأ�سئلة التي ت�سدت لإجابتها، مثل: منوذج 
حتليل مناهج املبحث، ومنوذج حتليل الكتاب املدر�سي،ومنوذج 
اإدارة  تقومي  ومنوذج  والتعليم،  الرتبية  جمل�ص  اأع�ساء  مقابلة 

العلمي  واأحياء(،واخلام�ص  وكيمياء  )فيزياء  والثامن  الرابع، 
مت  التي  الكتب  عدد  وبلغ  العراق،  يف  واأحياء(  وفيزياء  )كيمياء 
حتليلها �سبعة كتب. ا�ستخدم يف عملية التحليل الأداة التي طورها 
لها  �سابقا،وحقق  اإليها  امل�سار  العلوم  لتقدم  الأمريكي  الحتاد 
معايري ال�سدق والثبات الالزمة، ووجد اأن هذه الكتب يف جمملها 
حتقق  ومتطورة  وا�سحة  بنية  وجود  اإىل  تفتقر  باأنها  تت�سف 
التواوؤم والن�سجام يف تنظيمها واإخراجها، وطبيعة املو�سوعات 
وتهمل  فقط،  املعريف  اجلانب  على  تركز  فيها،وهي  املت�سمنة 
العاطفي والنف�سحركي، ويتوافق حمتواها املعريف مع  اجلانبني 
املطلوبة، وهي معرو�سة بطريقة مت�سل�سة، ول حتتوي  الأهداف 
على ن�ساطات كافية،وتت�سمن جمموعة من الأ�سكال والر�سومات 
والتمثيالت من غري ربطها بالأفكار الرئي�سية الواردة يف الف�سول 
اأنها تقدم تف�سريات مقبولة ومدعمة بالأدلة  ب�سكل منا�سب. كما 
للظواهر التي تتناولها، وتعر�ص الأفكار بو�سوح وعمق كافيني، 
وب�سكل مت�سل�سل، لكنهاتنحى املنحى ال�رشدي يف العر�ص،اإ�سافة 
وتت�سم  لتعلم مو�سوعاتها،  ال�سابقة  املتطلبات  اأنها لتعالج  اإىل 
اخلطاأ  الأفكار  اإىل  تتعر�ص  ل  العلمية،لكنها  بالدقة  عام  بوجه 
عند الطلبة،ول تتحدى تفكريهم،ول ت�سجعهم على التمييز بينها 
اأ�سا�سي  ب�سكل  تتمحور  كما  ال�سحيحة.  العلمية  الأفكار  وبني 
وميوله  واهتماماته  الطالب  حول  ولي�ص  الدرا�سية،  املادة  حول 
خربات  تت�سمن  ول  ال�ستق�سائية،  ومهاراته  التفكريية  وقدراته 
مبا�رشة ميكن اأن ت�ساعد الطلبة يف فهم حمتوياتها،وتغفل تدريب 
الطلبة على متثيل اأفكارهم من خالل املنظمات الب�رشية،وهناك 
اأفكارهم  التعبري عن  على  الطلبة  لت�سجيع  فيها  نادرة  حماولت 
وتو�سيحها وتربيرها، ونادراً ما تت�سمن مهام واأ�سئلة ذات �سلة 
فيما  التفكري  على  الطلبة  ت�سجع  وقراءاتهم،ول  الطلبة  بخربات 
تعلموه، اأو مراقبة التغري يف تفكريهم اأثناء الدرا�سة. وفيما يتعلق 
الأهداف،  متوائمة مع  اأ�سئلة  تكّون يف معظمه من  بالتقومي،فقد 
التمارين  خالل  من  تكويني  تقومي  معريف،وهناك  فكالهما 
الواردة يف املنت.كما اأن هناك ت�سل�ساًل �رشديًا يف عر�ص الدرو�ص 
ي�ساعد املعلم على تو�سيح الأفكار الرئي�سة للطلبة بطريقة ت�سهل 
للطالب،  م�سوقا  منها  كل  مدخل  جلعل  حاجة  هناك  فهمها،لكن 

ومثريا لهتمامه.
)كالدو  درا�سة  املجال،  هذا  يف  احلديثة  الدرا�سات  ومن 
 Calado، Scharfenberg & Bonger,( وبوغرن(  و�سكارفنبريغ 
يف  العلوم  كتب  احتواء  درجة  حتديد  اإىل  هدفت  التي   ،)2015

 ،)STSE( والبيئة  والتكنولوجيا واملجتمع  العلم  لق�سايا  اأملانيا 
الباحثون  ا�ستخدم  للطلبة.  العلمية  الثقافة  تنمية  يف  واإ�سهامها 
مت  معايري  �ستة  تت�سمن  الكتب  هذه  لتحليل  اأداة  درا�ستهم  يف 
ا�ستقاوؤها من مراجعة الأدب الرتبوي يف جمال الرتبية العلمية، 
والنقا�ص الدائر حول تنمية الثقافة العلمية للطلبة، كما مت تق�سيم 
اأحياء  كتابي  حتليل  مت  فرعيا.  جمال   )26( اإىل  املجالت  هذه 
اأملانيني با�ستخدام هذه الأداة، ووجد اأنهما يحتويان على )718( 
املجالت  تكرارات  على  وبناء   ،)STSE( مبجال  تتعلق  عبارة 
اأن  اإىل  الباحثون  تو�سل  الكتابني،  هذين  يف  والفرعية  الرئي�سة 
كال الكتابني اأ�سارا اإىل اأحداث العلم والتكنولوجيا كما هي، ولي�ص 
الإجنازات  على  تركيز  هناك  وكان  اجتماعي،  �سياق  اإطار  يف 
العلمية والتكنولوجية دون و�سف للعمليات التي قادت اإىل هذه 
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عملية تطوير املناهج الدرا�سية، وا�ستبانة معدي مناهج املباحث 
اأع�ساء  وا�ستبانة  املدر�سية،  الكتب  موؤلفي  وا�ستبانة  الدرا�سية، 
وت�سري  املدر�سية.  الكتب  تاأليف  على  لالإ�رشاف  الوطني  الفريق 
تنحى  عام،  بوجه  اأنها،  اإىل  املدر�سية  بالكتب  املتعلقة  النتائج 
يبدو  ول  ال�رشد،  على  يعتمد  املحتوى،  تقدمي  يف  تقليديًا  منحًى 
الطلبة، وتعاين من �سعف يف  الفردية بني  الفروق  اأنها تخاطب 
الدرو�ص والوحدات،ومل تكن هناك  ربط املعلومات والأفكار عرب 
اأخرى،  جهة  من  لكنها  الكتب،  هذه  جودة  حول  وا�سحة  معايري 
الواردة فيها،  لالأفكار  والعملية  التطبيقات احلياتية  توفر بع�ص 

وثمة ر�سى عنها لدى من �ساركوا يف اإعدادها.
يتبني من جممل هذه الدرا�سات اأنها تناولت جوانب خمتلفة 
من الكتب املدر�سية.ويالحظ اأنها، ما عدا درا�سات الحتاد الأمريكي 
اأدوات  )2012(،ا�ستخدمت  الوهر وزمالوؤه  العلوم،ودرا�سة  لتقدم 
من اإعداد الباحثني الذين اأجروا هذه الدرا�سات، ومت ت�سديقها يف 
اأداة  بناء  مت  حني  يف  حمكمني،  على  عر�سها  طريق  عن  الغالب 
�سنوات،  ثالث  مدى  على  العلوم  لتقدم  الأمريكي  الحتاد  تقومي 
وعر�ست على مئات الباحثني واخلرباء واملعلمني، ومت جتريبها 
اجلوانب  جميع  وتر�سد  �ساملة،  بكونها  متتاز  وهي  عدة،  مرات 
اأن تتوافر يف كتب العلوم؛وبالتايل ميكن الوثوق بها  التي يجب 
اأكرث من غريها. وعليه، فقد جاءت هذه الدرا�سة لتقيم واحداً من 
كتب العلوم املدر�سية يف الأردن، األ وهو كتاب الكيمياء لل�سف 
الدرا�سة  تعد  بذلك  وهي  الأداة،  هذه  الأ�سا�سي،با�ستخدام  التا�سع 

الأوىل يف هذا املجال يف الأردن.

مشكلة الدراسة:
هائلة  تطورات  هناك  اأن  ال�سابق  العر�ص  من  يت�سح 
املعامل  مثل:  العاملي،  امل�ستوى  على  العلوم  تدري�ص  جمال  يف 
العلوم،  لتدري�ص  الوطنية  واملعايري  العلمية،  للثقافة  الأ�سا�سية 
امل�سرتكة  واملفاهيم  املمار�سات  العلوم:  لتدري�ص  العام  والإطار 
والأفكار املحورية، واجليل الثاين من املعايري الوطنية لتدري�ص 
ريا�سيات،   – جمتمع   – تكنولوجيا   – علوم  وتوجه:  العلوم، 
يبدو  ولكن   .)STEAM( الفنون  اأي�سا  اإليه  ي�ساف  اأ�سبح  والذي 
اأن هذه التطورات مل جتد �سدى وا�سحا لها عند وا�سعي الإطار 
العام والنتاجات العامة واخلا�سة للعلوم )اإدارة املناهج والكتب 
املدر�سية، 2013(؛ وبالتايل فاإن هناك حاجة لإقناع امل�سوؤولني 
التوجهات،  هذه  مبواكبة  املدر�سية  والكتب  املناهج  اإدارة  يف 
املناهج  بتحليل  القيام  ي�ستدعي  وهذا  منها،  املنا�سب  وتبني 
ل،  اأم  بها  تاأخذ  كانت  اإذا  ما  ملعرفة  الإطار  هذا  عن  املنبثقة 
حتى لو مل تتم الإ�سارة اإليها بو�سوح يف وثيقة الإطار املذكورة 
اأعاله. ومن هنا جاءت احلاجة اإىل اأداة موثوقة و�ساملة وجمربة 
ل�ستخدامها يف عملية حتليل هذه الكتب، وتعرف الواقع احلايل 
لها، وحتديد جوانب الق�سور الفعلية فيها، وحماولة اقرتاح احللول 
املنا�سبة لتطويرها، والنهو�ص بها اإىل امل�ستوى املطلوب. وعليه؛ 
فقد مت تبني الأداة التي ا�ستخدمها الحتاد الأمريكي لتقدم العلوم 
احلديث  �سيتم  والتي  الأردن،  يف  للعلوم  املدر�سية  الكتب  لتقومي 

عنها بالتف�سيل �سمن عنوان اأداة الدرا�سة.

أسئلة الدراسة:
حاولت♦هذه♦الدرا�سة♦الإجابة♦عن♦الت�ساوؤلت♦الآتية:

التا�سع ♦● لل�سف  الكيمياء  ما مدى توافق حمتوى كتاب 
كما  العلوم،  لكتب  العاملية  املعايري  مع  الأردن  يف  الأ�سا�سي 

حددها الحتاد الأمريكي لتقدم العلوم؟
الأردن ♦● يف  التا�سع  لل�سف  الكيمياء  كتاب  يدعم  هل 

عملية تدري�ص الكيمياء يف هذا ال�سف؟

أهمية الدراسة:
باللغة  اأداة  �ستوفر  كونها  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تنبع 
اأخرى  كتب  واأي  جهة،  من  العلوم  كتب  لتحليل  منا�سبة  العربية 
اأحد  توافق  درجة  �ستبني  اأنها  كما  املختلفة.  الدرا�سية  للمباحث 
املطلوب  العاملية  املعايري  اأحدث  مع  الأردن  يف  العلوم  كتب 
للطلبة،  املنا�سب  املحتوى  تقدم  كي  العلوم؛  كتب  يف  حتققها 
اأخرى،  جهة  ومن  درا�ستها.  عند  والفهم  التعلم  على  وتعينهم 
احلالية  املدر�سية  الكتب  يف  وال�سعف  القوة  جوانب  حتديد  فاإن 
وموؤلفي  املناهج  وخرباء  الباحثني  ي�ساعد  اأن  ميكن  للعلوم 
الكتب املدر�سية يف تطوير املناهج نف�سها، وعملية تاأليف الكتب 

املنبثقة عنها. 

حدود الدراسة وحمدداتها:
واحد  كتاب  على  اقت�رشت  بكونها  الدرا�سة  هذه  تتحدد 
من كتب العلوم، األ وهو كتاب الكيمياء لل�سف التا�سع )حمدان، 
الأوىل  للمرة  تطبيقه  مت  والذي   ،)2015 و�سالح،  وال�سبيحات، 
قدرتنا  من  يقلل  مما  2016؛   /2015 الدرا�سي  العام  بداية  يف 
على تعميم نتائج التحليل على كتب العلوم الأخرى. كما تتحدد 
بقدرة الأداة امل�ستخدمة على الإملام باجلوانب جميعا التي يجب 
النتائج  الكتب املدر�سية ل�سمان العتماد على دقة  تقوميها يف 
اإىل قدرة الباحثني  اإ�سافة  التي يتم احل�سول عليها بهذه الأداة. 
الإجراءات  و�سالمة  املطلوب،  بال�سكل  التقومي  عملية  تنفيذ  على 

التي متت بها هذه الدرا�سة.

مصطلحات الدراسة:
واملهارات ♦◄ الأفكار  جمموعة  الكيمياء:  كتاب♦ حمتوى♦

التي  والر�سومات  والأ�سكال  والأ�سئلة  والتمارين  والن�ساطات 
الكيمياء، والتي ميكن احلكم على منا�سبتها يف  يت�سمنها كتاب 
)الأهداف(  الرئي�سة  الأفكار  التوافق بني  الدرا�سة من خالل:  هذه 
الثقافة  وراء  وما  الأفكار،  ومتا�سك  وبناءالق�سايا،  واملحتوى، 

العلمية، والدقة.
الكتاب ♦◄ قدرة  التدري�س:♦ لعملية♦ املدر�سي♦ الكتاب♦ دعم♦

من  الكتاب  من  الذاتي  التعلم  من  الطالب  متكني  على  املدر�سي 
العتبار،  بعني  اأفكاره  واأخذ  لديه،  بالهدف  احل�ص  اإثارة  خالل: 
على  وت�سجيعه  فيها،  وم�ساركته  �سلة  ذات  ظواهر  يف  ودجمه 
وتعزيز  تعلمه،  وتقومي  واملعرفة،  واخلربات  الظواهر  يف  التفكري 

بيئة تعلمه ودعمها.
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العملية واملواد الإثرائية امل�ساندة( بالتعاون مع مئات املخت�سني 
واأجريت  املناهج،  والريا�سيات والرتبويني ومطوري  العلوم  يف 
يف  مدر�سية  كتب  لتحليل  الأداة  هذه  با�ستخدام  عديدة  درا�سات 
ترتكز  باأنها  اأي�سا  الأداة  املتو�سطة. وتت�سم هذه  للمرحلة  العلوم 
 Holliday, 2003; Kesidou &( التعلم  يف  احلديثة  النظرات  على 
 Roseman, 2002; Roseman, Kulm & Shuttleman, 2001;

 Stern & Roseman, 2001; Roseman, Kesidou, & Stern,

1997;( ؛وبالتايل، فقد اعتمدها الباحثان لأغرا�ص هذه الدرا�سة، 

وقاما بالإجراءات الآتية ل�سمان �سدقها وثباتها.

وصف األداة:

لتحليل  الأوىل  املعايري:  من  جمموعتني  الأداة  هذه  ت�سم 
الكتب  هذه  دعم  مقدار  لتحليل  والثانية  العلوم،  كتب  حمتوى 
لعملية التدري�ص، وت�سمل كل جمموعة عددا من املعايري الرئي�سة، 
ولكل معيار رئي�ص عدد من املعايري الفرعية، ولكل معيار فرعي 
جمموعة من املوؤ�رشات التي تدل على وجوده. وهناك �سلم تقدير 
ثالث  ويعطى  )ممتاز،  املوؤ�رشات  هذه  وجود  درجة  على  يعتمد 
عالمة  ويعطى  و�سعيف،  عالمتني،  ويعطى  ومقبول  عالمات، 
اإحدى  يف  تقع  اإنها  اإذ  جدا؛  مف�سلة  الأداة  لكون  ونظرا  واحدة(. 
الرئي�سة  املعايري  بذكر  هنا  �سنكتفي  فاإننا  �سفحة؛  وع�رشين 
الرئي�سة،  املعايري  اأحد  على  ومثال  جمموعة،  لكل  والفرعية 
ومعايريه الفرعية وموؤ�رشاته، والعالمات التي �ستعطى له. ويبني 
له،  الأول  الفرعي  واملعيار  الأول  الرئي�سي  املعيار   )1( اجلدول 
 Kesidou &( وموؤ�رشات وجود هذا املعيار الفرعي، و�سلم تقديره

:);Roseman, 2002

الطريقة واإلجراءات:

جمتمع الدراسة وعينتها:

لل�سف  الكيمياء  كتاب  وهو  عينتها،  هو  الدرا�سة  جمتمع 
اجلديدة  العلوم  كتب  بني  من  ق�سديا  اختياره  مت  وقد  التا�سع. 
وبالتايل  البكالوريو�ص،  مرحلة  يف  الباحثني  بتخ�س�ص  ل�سلته 
اأف�سل  بتخ�س�سهما  يت�سل  كتاب  حتليل  على  قدرتهما  �ستكون 
منها على حتليل كتب من تخ�س�سات اأخرى. وجتدر الإ�سارة اإىل 
اأثناء  اأنه مت اإجناز كتب الكيمياء لل�سفني العا�رش واحلادي ع�رش 
اإجراء هذه الدرا�سة، لكنهما مل يطبقا يف املدار�ص بعد، كما اأنه ل 
يوجد دليال ومواد م�ساندة لهذا الكتاب. وعليه، مت القت�سار على 

الكتاب املقرر فقط.

أداة الدراسة:

لتنفيذ هذه الدرا�سة، مت الرجوع اإىل الأدب الرتبوي املتعلق 
هذا  يف  اأجريت  التي  الدرا�سات  من  العلوم،وعدد  كتب  بتقومي 
 ،)Rose, 2007; Chiappetta, Fillman & Sethna, 1991( املجال
ا�ستخدمت يف  التي  الأدوات  اأن هناك جمموعة كبرية من  وتبني 
هذه  وعامليا،وبفح�ص  حمليا  املدر�سية  الكتب  حمتوى  تقييم 
الأدوات، تبني للباحثني اأن اأكرثها �سموًل وموثوقية هي معايري 
تقومي حمتوى كتب العلوم ودعمها لعملية التدري�ص التي و�سعها 
 Project(  2061 امل�رشوع  يف  العلوم  لتقدم  الأمريكي  الحتاد 
الكتب  اآليات تقومي  . والذي قام بتطوير   )2061( )AAAS, 1989

املدر�سية )كتاب الطالب،ودليل املعلم،ودليل الأن�سطة اأو التجارب 

جدول )1(:
المعيار الرئيسي األول والمعيار الفرعي األول له ومؤشرات وجوده وسلم تقديره

املعيار♦املعيار♦الرئي�سي
درجة♦التقديراملوؤ�ساتالفرعي

املعيار

1. التوافــق بني الأفكار الرئي�سية )الأهداف( 
واملحتوى )Alignment(: ويتعلق بكيف 
تتوافق مواد حمتوى املنهاج مع املفاهيم 
الرئي�سية املحددة التي اختريت لال�ستخدام 

يف عملية التحليل.

اأ.توافق 
املحتوى 

املعريف مع 
الأهداف:

يقدم الكتاب معلومات كافية تتعلق بكل فكرة )هدف( يف الكتاب.
تت�سل�سل املعلومات املتعلقة بكل هدف وتتو�سع بطريق منا�سبة.

اإذا متت العودة اإىل فكرة ما يتم تو�سيعها اأكرث، ولي�ص تكرارها 
مرة اأخرى؟

يخلو الكتاب من احل�سو والأفكار غري ال�رشورية.

ممتاز: يحقق املحتوى املوؤ�رشات 
من 4-1.

مقبول: يحقق املحتوى املوؤ�رشات 
من 2-1.

�سعيف: يحقق املحتوى املوؤ�رش 
الأول فقط.

 2 مثال

صدق األداة:

اعتمد الباحثان على اإجراءات ال�سدق التي حققها الحتاد 
باللغة  الأداة  من  الأ�سلية  للن�سخة  العلوم  لتقدم  الأمريكي 
جمموعات  ثالث  الحتاد  تكليف  يف  متثلت  والتي  الإجنليزية، 
متتالية من اخلرباء يف البحث يف تعلم والعلوم وتعليمها، وتطوير 
ع�رش؛  الثاين  ال�سف  اإىل  الرو�سة  من  العلوم  وتدري�ص  املناهج، 
القائمة على نتائج  للم�ساعدة يف �سياغة جمموعة من املعايري 
املنهاجية.  املواد  على  للحكم  ومراجعتها؛  واختبارها  البحوث 
الفكر  اإىل نظرة واحدة يف  والطلب منهم تطوير معايري ل ت�ستند 
الرتبوي،واإمنا اإىل نظرات عدة، واأن يذهبوا اإىل ما وراء العناوين 
الرباقة، واأن يهتموا مبت�سمنات النتائج البحثية املهمة يف جمال 
تدري�ص العلوم. وقد ا�ستمر العمل يف اإعداد هذه الأداة ثالث �سنوات 

الأداة حمددة  املت�سمنة يف  املعايري  اأن  من  التاأكد  متتالية،ومت 
بدقة، وكل منها م�رشوحة ومو�سحة مبوؤ�رشات واأمثلة تو�سيحية 
 Kesidou & Roseman, 2002; Ochsendorf, Lynch, Pyke,(

الذي هي  بال�سكل  اأ�سبحت  O’Donnell, Faubert, 2004(،وبذلك 

عليه.
قام الباحث الأول برتجمة هذه الأداة اإىل اللغة العربية،ثم 
من  للتحقق  العربية  باللغة  املخت�سني  من  ثالثة  على  عر�سها 
التعديالت  الرتجمة  واأجريت على هذه  اللغوية،  �سحة �سياغتها 
املنا�سبة يف �سوء مالحظات املحكمني، وبعد ذلك، قام الباحث 
نف�سه برتجمة الأداة اإىل اللغة الإجنليزية، وعر�سها على ثالثة من 
وحتديد  الرتجمة،  عملية  لت�سديق  الإجنليزية  باللغة  املخت�سني 
املالحظات  ونوق�ست  لالأداة،  الأ�سلية  لل�سورة  مطابقتها  مدى 
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التي اأبدوها، ومتت اإعادة النظر يف خم�ص فقرات منها،وتعديلها 
وفق مالحظات اخلرباء.

على  ذلك  بعد  والإجنليزية  العربية  ال�سيغتان  عر�ست 
�ستة من اخلرباء املخت�سني باملناهج يف الأردن، لتحديد درجة 
واأجريت  الرتبوية،  ال�سحة  حيث  من  ال�سورتني،  بني  التطابق 
تعديالت على اأربع فقرات يف �سوء مالحظاتهم، وبذلك اأ�سبحت 

يف �سيغتها النهائية.

ثبات األداة:

حقق الحتاد الأمريكي لتقدم العلوم ثبات الأداة اأي�سًا من 
الكتب  اإجراء عمليات حتليل  اإجراءات، فقد مت  القيام بعدة  خالل 
املدر�سية با�ستخدام الأداة عن طريق تكليف فريقني لتحليل كل 
معلم،  اأحدهما  اثنني،  مقيمني  فريق  كل  �سم  رئي�سة،وقد  فكرة 
اجلامعات، متخ�س�ص يف  اإحدى  تدري�ص يف  هيئة  والآخر ع�سو 
تدري�ص العلوم. وقد مت حتليل كل كتاب من جميع املقيمني، وطلب 
اأدلة تدعم راأيهم، ومن ثم  من كل فريق تقدمي حجج قائمة على 
اجتمع الفريقان وناق�سا تقييميهما يف �سوء الأدلة التي جمعاها، 
 Kulm,(وتفا�سيلها التحليل  عملية  لأ�س�ص  م�سرتكا  فهما  وكونا 
ا�ستخدام  اإىل  ي�سري  مما  Roseman & Treistman, 1999(؛ 

املقيمني معايري موحدة؛الأمر الذي يعد موؤ�رشا على ثبات عملية 
التحليل با�ستخدام هذه الأداة.

ومن جهة اأخرى، فقد قام الباحثان، كل على حدة،بتحليل 

وحدة الكائنات احلية والبيئة من كتاب ال�سف الثامن الأ�سا�سي 
التفاق  ن�سبة  وكانت   ،)2005 وزمالوؤها،  )عياد  الأردن  يف 
جمموعة  على  التحليل  عر�ص  ثم  ومن   .%  95 حتليليهما  بني 
املحكمني ال�سابقة، للحكم على منا�سبة عملية التحليل، وقد كان 
متو�سط درجة التفاق بني نتائج حتليل املحكمني والباحثني 92 
%، وبذلك مت التحقق من ثبات عملية التحليل با�ستخدام الأداة. 

نتائج حتليل كتاب الكيمياء للصف التاسع:

احتوت الأداة على جمموعتني من املعايري؛ تتناول الأوىل 
حتليل حمتوى كتب العلوم،وت�سم خم�سة معايري رئي�سة،وتتناول 
�سبعة  التدري�ص،وت�سم  لعملية  الكتب  هذه  دعم  مقدار  الثانية 
معايري رئي�سة، ولكل معيار رئي�ص عدد من املعايري الفرعية،ولكل 
معيار فرعي جمموعة من املوؤ�رشات الدالة على وجوده، وهناك 
�سلم تقدير من ثالث درجات )ممتاز، ومقبول، و�سعيف( مو�سوفة 
هذه  �سوء  يف  فرعي  معيار  كل  على  احلكم  مت  وقد  الأداة،  يف 
املوؤ�رشات، كما بينا يف اجلدول )1(. وفيما ياأتي تو�سيح لنتائج 
الأربعة  العنا�رش  العلوم،مت�سمنًا  كتب  حمتوى  معايري  حتليل 
واملوؤ�رشات  الفرعي،  واملعيار  الرئي�ص،  املعيار  وهي:  للتقومي، 
)مل تذكر بالن�ص، واإمنا وردت �سمن ال�سياق، وذلك لتجنب زيادة 
كتاب  تقييم  نتائج  تو�سيح  وميكن  والتقدير.  البحث(،  �سفحات 
اجلدول  خالل  من  الأردن  يف  الأ�سا�سي  التا�سع  لل�سف  الكيمياء 

)2( الآتي:

الجدول )2(:
نتائج تحليل كتاب الكيمياء للصف التاسع األساسي في األردن وفقا لمعايير االتحاد األمريكي لتقدم العلوم

املتو�سط التقدير املعيار♦الفرعي املعيار♦الرئي�س املجموعة

3

و 4 و 3 و 2 * و 1

3 3 3 3 اأ. توافق املحتوى املعريف مع الأهداف.
1. التوافــق بني الأفكار 

الرئي�سية )الأهداف( واملحتوى 
)Alignment(

حتليل املحتوى

3 3 3 3 ب. توافق اخلربات والن�ساطات مع الأهداف.

3 3 2 3 ج. توافق الأ�سكال والر�سومات والتمثيالت مع الأهداف.

2.5
2 1 2 2 اأ. توفري حجج قائمة على الدليل.

 Building a( 2. بناء ق�سية
)Case

3 3 2 3 ب. و�سوح الأفكار وت�سل�سلها.

2 2 2 2 2
اأ. اإبراز الروابط بني الأفكار الرئي�سية، وبينها وبني 

املتطلبات ال�سابقة، والأفكار ذات ال�سلة.
3. التما�سك بني الأفكار 

)Coherence(

1.5 2 2 1 1 اأ. وجود معلومات تزيد على املطلوب لتحقيق الهدف.  Beyond( 4. ماوراءالثقافةالعلمية
)Literacy

2 2 2 1 2 اأ. توافر الدقة العلمية وعدم توليد مفاهيم خطاأ عند الطلبة. )Accuracy( 5. الدقة
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املتو�سط التقدير املعيار♦الفرعي املعيار♦الرئي�س املجموعة

1.8

2 2 1 3 اأ. تو�سيل هدف الوحدة.

اإثارة احل�ص بالهدف  .1

دعم الكتاب 
لعملية التدري�ص

1 2 1 2 ب. تو�سيل هدف الدر�ص اأو الن�ساط.

2 2 2 2 ج. تربير ت�سل�سل الدرو�ص والن�ساطات.

1.3

2 2 1 1 اأ. الهتمام باملعرفة واملهارات ال�سابقة.

اأفكار الطلبة بعني العتبار اأخذ   .2
1 1 1 1 ب. ينبه املعلمني اإىل الأفكار ال�سائعة لدى الطلبة.

2 2 1 2 ج. ي�ساعد املعلمني يف حتديد اأفكار طلبتهم.

1 1 1 1 د. يعالج الأفكارال�سائعة لدى الطلبة.

2.3
1 2 2 2 اأ. يوفر ظواهر متنوعة. 3. دمج الطلبة وم�ساركتهم يف 

3ظواهر ذات �سلة 3 3 2 ب. يوفر خربات حيوية.

2.3

3 2 3 2 اأ. يقدم امل�سطلحات بطريقة ذات معنى.

4. تطوير الأفكار العلمية 
وا�ستخدامها

3 2 1 3 ب. ميثل الأفكار بفاعلية.

2 1 2 2 ج. يربز ا�ستخدام املعرفة.

3 2 2 3 د. يوفر تطبيقات عملية.

1.7

2 1 2 1 اأ. ي�سجع الطلبةعلى�رشح اأفكارهم.
5. ت�سجع الطلبة على التفكري يف 

2الظواهر، واخلربات، واملعرفة 2 1 2 ب. يوجه تف�سريات الطلبة وتربيراتهم.

1 2 2 2 ج. ي�سجع الطلبة على التفكري فيما تعلموه.

2.4

1 3 3 3 اأ. يوائم التقومي مع الأهداف.
6. تقوميتعلم الطلبة

3 2 3 3 ب. ي�ستخدم الختبارات لقيا�ص الفهم.

2 2 2 2 ج. ي�ستخدم التقومي لتطوير التدري�ص.

1.5

1 1 1 1 اأ. يوفر دعم املحتوي التعلم.
7. تعزيز ودعم بيئة التعلم

2 2 3 2 ب. ي�سجع علىالت�ساوؤل والف�سول وحب ال�ستطالع.

1 2 1 1 ج. يوفر الدعم جلميع الطلبة.

239 61 61 55 62 املجموع

2 2 2 1.8 2.1 املتو�سط

* و: إحدى وحدات الكتاب 

الأمور♦ تو�سيح♦ ميكن♦ اأعاله،♦ املبني♦ اجلدول♦ اإىل♦ وبالنظر♦
الآتية،♦فيما♦يتعلق♦باإجابة♦ال�سوؤالني♦الأول♦والثاين♦للدرا�سة:

اأول: ال�سوؤال الأول، ون�سه: ما♦مدى♦توافق♦حمتوى♦كتاب♦♦◄
الكيمياء♦لل�سف♦التا�سع♦الأ�سا�سي♦يف♦الأردن♦مع♦املعايري♦العاملية♦

لكتب♦العلوم،♦كما♦حددها♦الحتاد♦الأمريكي♦لتقدم♦العلوم؟
الكتاب وفق  ال�سوؤال، مت حتليل حمتوى  ولالإجابة عن هذا 

املعايري اخلم�سة الرئي�سة املتعلقة بهذا اجلانب، وهي:
1♦ الرئي�سة . الأفكار  بني  الأول:التوافق  الرئي�ص  املعيار 

معايري  ثالثة  على  يحتوي  واملحتوى،وهو  )الأهداف( 
فرعية، كان متو�سط تقديراتها »ممتاز« )3(، وهذه املعايري 

هي:

Ú♦ املحتوى توافق  مبدى  الأول،ويتعلق  الفرعي  املعيار 
يف  »ممتاز«  املعيار  هذا  تقدير  كان  الأهداف،وقد  مع  املعريف 
ب�سكل وا�سح؛حيث  الأربع،نظرا لوجود جميع موؤ�رشاته  الوحدات 
معرو�ص  وهو  الأهداف،  مع  للكتاب  املعريف  املحتوى  يتوافق 
بطريقة مت�سل�سلة،اإذ قدم الكتاب معلومات كافية تتعلق بكل فكرة 
املاء  تلوث  الكتاب. ومثال ذلك ما قدمه املحتوى يف در�ص  يف 
)�سفحة 12(، حيث �رشَح �رشحًا وافيًا عن مكونات املاء املوجود 
يتلوث  بنّي كيف  ثم  فيه،  املوجودة  املواد  وتراكيز  الطبيعة،  يف 
معلومات  يقدم  كونه  اإىل  بالإ�سافة  تلوثه.  م�سادر  وما  املاء، 
ويتو�سع  مت�سل�سلة،  بطريقة  يعر�سها  فاإنه  هدف،  كل  عن  كافية 
فيها بطريقة منا�سبة، كما ورد يف وحدة املاء يف حياتنا؛ اإذ بداأ 
�رشحه عن الفرق بني املاء النقي وغري النقي وماء ال�رشب، ثم بني 
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ثم  اإىل طرق معاجلته وتنقيته،  انتقل  ثم  كيف يتلوث املاء،ومن 
حتليته من الأمالح. اأي اأن الهدف تو�سع �سيئًا ف�سيئًا دون تكرار. 
مكانها،  يف  معلومة  فكل  احل�سو،  من  يخلو  الكتاب  اأن  ويالحظ 
اإّل  نق�سان.  اأو  زيادة  دون  ال�سورة،  تكمل  التي  �رشورتها  ولها 
اأن معلومات الوحدة الأوىل كانت نظرية �رشدية اأكرث من غريها 

من الوحدات. 
Ú♦ توافق اخلربات بدرجة  الثاين، ويتعلق  الفرعي  املعيار 

كل  يف  »ممتاز«  تقديره  كان  وقد  الأهداف،  مع  والن�ساطات 
الوحدات؛ لأنها توفر خربات ون�ساطات منا�سبة لالأفكار الرئي�سة 
بوجه عام. ومن الأمثلة على ذلك، در�ص »فرق اجلهد الكهربائي 
يف اخللية الغلفانية« )�سفحة 13( من الف�سل الثاين يف الوحدة 
الطالب  وجعل  املو�سوع،  عن  ب�سيطة  مقدمة  قدم  فقد  الأوىل، 
طرح  ثم  �سلة،  ذي  بن�ساط  بالقيام  تكليفه  طريق  عن  ي�ستق�سي 
فيه  وّظف  اإثرائي  بن�ساٍط  الدر�ص  وختم  بالن�ساط،  متعلقة  اأ�سئلة 
مت  اأنه  ويالحظ  املطلوبة.  املهارات  فيه  وتعددت  التكنولوجيا، 
اأدرج فيها ن�ساط  الأ�سا�سية يف كل مرة  الن�ساطات بالفكرة  ربط 
الوحدات،  اأهدافا خا�سة بكل وحدة من  الكتاب  عملي؛ ويت�سمن 
لكنها تركز على اجلانب املعريف فقط، وتهمل اجلانبني العاطفي 

والنف�سحركي، لذا فاإن هناك حاجة لتنويع هذه الأهداف.
Ú♦ الأ�سكال توافق  بدرجة  الثالث،ويتعلق  الفرعي  املعيار 

»ممتاز«  تقديره  وكان  الأهداف،  مع  والتمثيالت  والر�سومات 
اأي�سا لكل وحدات الكتاب، ما عدا الوحدة الثانية،فقد كان تقديره 
فيها »مقبول«؛ اإذ اإن الكتاب مل يوفر اأ�سكاًل ور�سومات ومتثيالت 
املوؤ�رش  وجد  حني  يف  الفلزات«،  »ن�ساط  الوحدة  هذه  يف  كافية 
ربط  فهناك  الوحدات،  جميع  يف  كبري  ب�سكل  املعيار  لهذا  الثاين 
على  الأمثلة  ومن  الرئي�سة.  بالأفكار  والتمثيالت  الأ�سكال  لهذه 
التيار  �رشيان  »اأثر  الثاين  الف�سل  يف   )24( �سفحة  ال�سكل  ذلك، 
الإ�سارة  متت  البوتا�سيوم«،والذي  يوديد  م�سهور  يف  الكهربائي 
اإليه يف املحتوى، وجاء ال�سكل ليو�سح ما مت ذكره يف املحتوى؛ 
والقليل من  والر�سومات،  الأ�سكال  الكتاب جمموعة من  وقد وفر 
التمثيالت؛ حيث و�سل عددها نحو )62( �سكال ور�سما تو�سيحيا 
وبني  بينها  وربط  الدرا�سيني،  الف�سلني  خالل  متثيالت،  و)3( 

الأفكار الرئي�سة الواردة يف وحداته ب�سكل منا�سب.
2♦ معيارين . ي�سم  ق�سية،وهو  بناء  الثاين:  الرئي�ص  املعيار 

فرعيني، كان متو�سط تقديراتهما اأعلى من »مقبول« )2.5(، 
وهذين املعيارين هما:

Ú♦ حجج توفري  بدرجة  ويتعلق  الأول،  الفرعي  املعيار 
قائمة على الدليل،وقد تراوح تقدير هذا املعيار ما بني »�سعيف« 
والثانية  الأوىل  الوحدات  يف  و«مقبول«  الثالثة،  الوحدة  يف 
الأفكار  �سحة  توؤيد  كافية  اأدلة  بتقدميه  يتعلق  والرابعة،فيما 
الوحدة  يف  وا�سح  ب�سكل  متوافرة  الأدلة  هذه  اأن  الرئي�سة،وجد 
من   )46 )�سفحة  الفلزات«  »تفاعل  در�ص  يف  ورد  الثانية،اإذ 
الف�سل الأول يف الوحدة الثانية اأدلة متعددة وكافية على �رشعة 
الواقعية،  وال�سور  العملية  الأن�سطة  خالل  من  الفلزات،  تفاعل 
واملعادلت، واجلداول، لكن اإيراد هذه الأدلة كان �سعيفا يف باقي 
الوحدات. كما اأن الكتاب مل يعر�ص اأمثلة واقعية من احلياة ب�سكل 
كاف، فهي مل ترد يف الكتاب اإل نادراً يف اآخر وحدة »احلمو�ص 

والقواعد«، والتي اأدرج فيها بع�ص الأمثلة من احلياة الواقعية.
Ú♦ الثاين، ويتعلق بدرجة و�سوح الأفكار الفرعي  املعيار 

وت�سل�سلها، وقد كان تقدير هذا املعيار »ممتاز« لكل الوحدات،ما 
عدا الوحدة الثانية،اإذ كان تقديرها »مقبول«؛ لأن عر�ص الأفكار 
فيها مل يتم بطريقة متدرجة يف ال�سعوبة، بالرغم من اأنها مادة 
جديدة على الطالب، وفيها اأكرث من مهارة اأ�سا�سية يجب اأن يتم 
التدرج يف طرحها كغريها من الوحدات، اإل اأنه مت عر�ص اأكرث من 
مادة تتفاعل معها الفلزات يف هذه الوحدة، وكانت هناك جداول 
وعميقة  الفهم  �سعبة  الرئي�سة  الفكرة  جتعل  بينها  فما  مقارنة 
الرئي�سة يف املحتوى.  للمفاهيم  الطرح، ومل يتم تقدمي تعريفات 
منا�سبة  تعريفات  ت�سمنت  فقد  الأخرى  الثالث  الوحدات  اأما 
للمفاهيم الواردة فيها،مثل الوحدة الرابعة »احلمو�ص والقواعد«، 
)�سفحة42(  والقاعدة   )39 )�سفحة  احلم�ص  تعريف  ورد  فقد 
والكوا�سف )�سفحة 44( وغريها. كما وردت يف جميع الوحدات 
اأ�سئلة تقود اإىل تو�سيح الأفكار يف بداية كل در�ص جديد اأو فكرة 
جديدة، مثل تفاعل الفلزات مع الأك�سجني )�سفحة 46(، حيث مت 
طرح اأ�سئلة حول قطعة حديد تعر�ست لل�سداأ، وطلب راأي الطالب 

يف هذه الظاهرة.
3♦ ي�سم . الأفكار،وهو  بني  الثالث:التما�سك  الرئي�ص  املعيار 

معيارا فرعيا واحدا، كان متو�سط تقديراته »مقبول« )2(، 
وهذا املعيار هو:

Ú♦ بني الروابط  باإبراز  الأول،ويتعلق  الفرعي  املعيار 
الأفكار الرئي�سة، وبينها وبني املتطلبات ال�سابقة، والأفكار ذات 
حيث  الوحدات،  جميع  يف  تقديره«مقبول«  ان  تبنّي  وقد  ال�سلة. 
يتم عر�ص الأفكار يف الكتاب بطريقة تربز بنية املادة وترابطها 
فكرة  كل  كانت  الثانية  الوحدة  ففي  مكوناتها،  بني  والعالقات 
مرتبطة مبكونات املحتوى الأخرى �سمن الوحدة نف�سها، وهناك 
جداول تقارن فيما بني الأفكار)�سفحة 53(. اأما الوحدتان الأوىل 
والثالثة فقد خلتا من الأعمدة وال�سناديق التو�سيحية اجلانبية. 
قدمت  التي  والن�ساطات  اخلربات  بني  كاف  ربط  هناك  يكن  ومل 
لتو�سيح الأفكار يف الوحدات املختلفة؛ مما اأ�سعف تقدير معيار 
التما�سك بني الأفكار يف موؤ�رشي الربط بني الأفكار، والربط بني 

الن�ساطات يف وحدات الكتاب املختلفة.
4♦ العلمية، وهو ي�سم . الثقافة  الرابع:ما وراء  الرئي�ص  املعيار 

معيارا فرعيا واحدا كان متو�سط تقديراتهاأقل من »مقبول« 
)1.5(، وهذا املعيار هو:

Ú♦ تزيد معلومات  بوجود  ويتعلق  الأول،  الفرعي  املعيار 
عن املطلوب لتحقيق الهدف. وقد كان تقدير هذا املعيار »�سعيف« 
الثالثة  الوحدتني  يف  و«مقبول«  والثانية،  الأوىل  الوحدتني  يف 
والرابعة. وبوجه عام، فقد تبنّي التزام املحتوى بالأهداف،وكانت 
الثالثة،  الوحدة  ماعدا يف  وحداته،  �سهلة يف جميع  م�سطلحاته 
ملعرفة  وحتتاج  ومركبة  �سعبة  م�سطلحات  ت�سمنت  والتي 
وخاليا   ،)19 الر�سا�سي)�سفحة  فهمها،كاملركم  ليتم  �سابقة 
)�سفحة  والختزال  والتاأك�سد   ،)21 الكهربائي)�سفحة  التحليل 
الن�ساطات غري معروفة وغري ماألوفة للطالب يف  6(. كما كانت 
يف  الكهربائي  اجلهد  »فرق  كن�ساط  الكهربائية،  الكيمياء  وحدة 
ملحلول  الكهربائي  والتحليل   ،)13 )�سفحة  الغلفانية«  اخللية 
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أ. د. محمود طاهر الوهر
د. آالء سليم أبو السمن

اأهداف الن�ساطات، ومل يعَط الطلبة  مل يقدم دعم للمعلم لتو�سيل 
فر�سا ليفكروا فيما تعلموه، اأو ما يجب عليهم اأن يتعلموه.ويوجد 
بع�ص  يف  املوجودة  التجارب  غري  اأخرى  ن�ساطات  الكتاب  يف 
الدرو�ص، كاملهام املوكولة اإىل الطالب بالبحث عن اأهمية مادة 
بّناءة  اقرتاح حلول  ما،اأو  تقرير حول مو�سوع  اأو كتابة  معينة، 
ّقق، تدرب  مل�سكلة ما. ... اأما التجارب، فهي يف جمملها جتارب حَتَ

الطالب على ممار�سة بع�ص عمليات العلم، واإتقان عملية البحث.
Ú♦ وقد الدرو�ص،  ت�سل�سل  بتربير  ويتعلق  الثالث،  املعيار 

كان تقديره يف جميع الوحدات »مقبول« فقد حتقق املوؤ�رش الأول، 
ا�سرتاتيجيًا،  اأو  منطقيًا  مت�سل�سلة  اأن�سطة  املحتوى  ت�سمن  وهو 
ويبدو هذا وا�سحًا يف جميع الأن�سطة، فالن�ساط رقم )2-2( مثاًل، 
واملتعلق بتفاعل ال�سوديوم مع املاء )�سفحة 48(، كان وا�سحًا 
ومت�سل�ساًل ومف�ساًل، مع وجود التحذيرات الالزمة، ولكنه مل يقدم 
تربيراً لهذا الت�سل�سل. وينطبق ال�سيء نف�سه على الن�ساطات الأخرى 

الواردة يف كل الوحدات.
2♦ املعيار الرئي�ص الثاين: اأخذ اأفكار الطلبة بعني العتبار،وهو .

يحتوي على اأربعة معايري فرعيةكان متو�سط تقديراتها اأقل 
من »مقبول« )1.3(، وهذه املعايري هي:

Ú♦ املعيار الأول، ويتعلق بالهتمام باملعرفة واملهارات
ال�سابقة للطلبة،وقد كان تقدير هذا املعيار »�سعيف« يف الوحدتني 
الأوىل والثانية، و«مقبول« يف الوحدتني الثالثة والرابعة. وبوجه 
املتطلبات  اإىل  مبا�رش  ب�سكل  املعلم  ينبه  ل  املحتوى  فاإن  عام، 
لتعلم مو�سوعما، ولكنه  الالزمة  الأفكار واملهارات  ال�سابقة من 
يذّكر الطالب مبا در�سه �سابقا يف جمال املو�سوع الذي �سيتناوله. 
عالقة  ذات  اأ�سئلة  طرح  طريق  اأحياناعن  تفكريه  يثري  اأنه  كما 
معاجلة  يف  �سعفًا  هناك  فاإن  عام،  وبوجه  در�ص.  كل  بداية  يف 
الواحدة،  الوحدة  داخل  �سواء  بها،  والهتمام  ال�سابقة  املتطلبات 
اأو بني  نف�سه،  ال�سف  له يف  ال�سابق  والدر�ص  اأو بني در�ص معني 
ال�سابقة؛ فهو  ال�سفوف  وحدات كتاب �سف معني ووحدات كتب 
ال�سابق  املتطلب  ي�ساأل عن  ولكنه ل  للتفكري،  اأ�سئلة مثرية  ي�ساأل 
بطريقة مبا�رشة، بليطرح �سوؤاًل فيه ا�ستدعاء للمتطلبات ال�سابقة؛ 

لكي يبني عليه لحقا.
Ú♦ الأفكار اإىل  املعلمني  بتنبيه  ويتعلق  الثاين،  املعيار 

يف  »�سعيف«  املعيار  هذا  تقدير  كان  الطلبة،وقد  لدى  ال�سائعة 
جميع وحدات الكتاب، والتي ل تتعر�ص لالأفكار ال�سائعة )اخلطاأ( 
تعيق  اأنها  مع  املدر�سة،  اإىل  عادة  معهم  الطلبة  يحملها  التي 
فهمهم للمادة الدرا�سية، ب�سبب كونها تتناق�ص والأفكار العلمية 
بحيث  تفكريهم  يف  را�سخة  ولكونها  جهة،  من  عليها  املتعارف 
ي�سعب تغيريها من جهة اأخرى، اإىل درجة اأنهم عندما يتعلمون 
املفهوم العلمي ال�سحيح، فاإنهم يحفظونه ويقدمونه للمعلم عند 
اختبارهم به، لكنهم يهملونه حال خروجهم اإىل احلياة، ويعودون 
اإىل مفهومهم ال�سابق الذي كونوه باأنف�سهم. وبالتايل فاإن هناك 
حاجة ملحة لالنتباه اإىل هذه الأفكار ال�سائعة، وتعريف املعلمني 
باملهارات  وت�سليحهم  تغيريها،  على  للعمل  وتوجيههم  بها، 
ول  الطلبة،  اأفكار  يتحدى  ل  والكتاب  بذلك.  للقيام  الالزمة 
ي�سجعهم على التمييز بينها وبني الأفكار العلمية ال�سحيحة، فهو 
ل ي�ساألهم عن معرفتهم ال�سابقة حول املو�سوع الذي �سيتم طرحه، 

كلوريد النحا�ص CuCl2 �سفحة)21 - 22(، وغريه من الأن�سطة 
واملهمات غري املاألوفة.

5♦ فرعيا . معيارا  ي�سم  اخلام�ص:الدقة،وهو  الرئي�ص  املعيار 
املعيار  وهذا   ،)2( »مقبول«  تقديراته  متو�سط  كان  واحدا 

هو:
Ú♦ ،العلمية الدقة  بتوافر  ويتعلق  الأول،  الفرعي  املعيار 

هذا  تقدير  كان  وقد  وعدم توليد مفاهيم خطاأ عند الطلبة، 
تت�سف  عامة  ب�سورة  املعلومات  اأن  تبنّي  اإذ  »مقبول«،  املعيار 
تت�سمن  ل  فهي  والر�سومات،  الأ�سكال  وكذلك  وال�سمول؛  بالدقة 
اأخطاء علمية، بل معلومات م�ساندة ومو�سحة للمحتوى،كن�ساط 
14(،ودورة  )�سفحة  الغلفانية  اخللية  الكهربائي يف  اجلهد  فرق 
الكتاب،  لكن  الأوىل.  الوحدة  11( يف  الطبيعة )�سفحة  املاء يف 
الطلبة،  عند  اخلطاأ  باملفاهيم  اهتماما  يظهر  اأخرى،مل  جهة  من 
اأنه ل ي�ساعد  اأو كيفية معاجلتها،اإل  �سواء من حيث التذكري بها، 
على حدوثها.كما اأن حمتوى الكتاب ل يواكب التقدم العلمي يف 
اإ�سارات  التي ي�سعى لتحقيقها، فهو ل يت�سمن  جمالت الأهداف 
املتعلق  العلمي  التقدم  جمال  يف  تطورات  من  ا�ستجد  ما  اإىل 

مبحتوى الوحدات الدرا�سية الأربع.
الكيمياء♦♦◄ هل♦يدعم♦كتاب♦ ثانيا: ال�سوؤال الثاين، ون�سه: 

لل�سف♦التا�سع♦يف♦الأردن♦عملية♦تدري�س♦الكيمياء♦يف♦هذا♦ال�سف؟
الكتاب وفق  ال�سوؤال، مت حتليل حمتوى  ولالإجابة عن هذا 

املعايري ال�سبعة الرئي�سة املتعلقة بهذا اجلانب، وهي:
1♦ املعيار الرئي�ص الأول: اإثارة احل�ص بالهدف:وهو ي�سم ثالثة .

»مقبول«  من  اأقل  تقديراتها  متو�سط  كان  فرعية  معايري 
)1.8(، وهذه املعايري هي:

Ú♦ ،الوحدة هدف  تو�سيل  بدرجة  ويتعلق  الأول،  املعيار 
وقد تراوح تقديره مابني »ممتاز« يف الوحدة الأوىل،و«�سعيف« 
الثالثة  الوحدتني  يف  تقديره  كان  حني  يف  الثانية،  الوحدة  يف 
والرابعة »مقبول«. وقد عر�ست يف الوحدة الأوىل م�سائل متنوعة 
والتمثيالت  والتمارين  امل�سائل  خمتلفة،وهذه  وباأفكار  و�ساملة 
يف  وا�سح  هو  كما  فيها،  املوجودة  الرئي�سة  والأفكار  تتوافق 
در�ص  بعدة مطاليب يف  املطروح  وال�سوؤال   ،)25 )�سفحة  املثال 
عر�ص  فقد   ،)28 )�سفحة  يف  اأما   .)26  -  25 )�سفحة  الذائبية 
الأ�سئلة  عن  ليجيب  ويفهمه  يقراأه  اأن  الطالب  من  وطلب  جدول، 
املتنوعة املتعلقة به. كما طلب منه اأن ميثل العالقة بني الذائبية 
كله  وهذا  )اإك�سيل(.  برجمية  با�ستخدام  بيانيًا  احلرارة  ودرجة 
يت�سق مع الهدف املقرر للوحدة، ويزيد من دافعية الطالب للتعلم 
الأخرية،فقد  الثالث  الوحدات  اأما  الأ�سئلة.  �سيغ  تعدد  خالل  من 
اأن معظم  بدا وا�سحًا  امل�سائل والتمثيالت. وقد  خلت تقريبًا من 
للطالب،  الهدف  وتخدم حتقق  املقرر،  الهدف  مع  تت�سق  الدرو�ص 
وكل ف�سل ُيختم باأ�سئلة تقوميية للتاأكد من حتقق الأهداف، ولكن 

مل تتم مراجعة ما مت طرحه خالل اأي وحدة من الوحدات.
Ú♦ ،املعيار الثاين،ويتعلق بتو�سيل هدف الدر�ص اأو الن�ساط

وقد كان تقديره يف الوحدتني الأوىل والثالثة »مقبول«،يف حني 
مت  وقد  »�سعيف«.  والرابعة  الثانية  الوحدتني  يف  تقديره  كان 
لكن  الوحدات،  جميع  يف  �ساملة  بطريقة  للطلبة  الهدف  اي�سال 
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اأ�سئلة متهيدية عن  ول عن خربتهم ال�سابقة به،واإمنايطرح عادة 
املو�سوع.

Ú♦ على املعلمني  مب�ساعدة  ويتعلق  الثالث،  املعيار 
يف  »مقبول«  املعيار  هذا  تقدير  كان  طلبتهم.وقد  اأفكار  حتديد 
الوحدات الأوىل والثالثة والرابعة، و«�سعيف« يف الوحدة الثانية. 
فالكتاب، اإ�سافة اإىل كونه ل يعالج الأفكار ال�سائعة عند الطلبة 
تكليفهم  خالل  من  �سواء  اأفكارهم،  يتحدى  ل  بو�سوح،فاإنه 
من  اأو  فعال،  يحدث  ما  مع  ما  ظاهرة  حول  تنبوؤاتهم  مبقارنة 
خالل ت�سجيعهم على التمييز بني الأفكار التي يحملونها والأفكار 
العلمية ال�سحيحة وحتديد الفروق فيما بينها، اأو عن طريق تو�سيع 

الأفكار ال�سحيحة املوجودة لديهم وتعميقها والبناء عليها.
Ú♦ لدى ال�سائعة  الأفكار  مبعاجلة  ويتعلق  الرابع،  املعيار 

الطلبة.وقد كان تقدير هذا املعيار يف الوحدات الأربع »�سعيف«. 
والتمرينات  الأ�سئلة  ا�ستغالل  ميكن  اأنه  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
والعمل  اخلطاأ  املفاهيم  هذه  اإىل  للتعرف  الكتاب  يف  املوجود 
من  تطلب  ل  الأ�سئلة  هذه  اأن  غري  الطلبة،  لدى  تغيريها  على 
اأخطائهموالعمل  اكت�ساف  على  ت�ساعدهم  بتنبوؤات  القيام  الطلبة 
الوحدة  10 من  ال�سفحة  نادرا، كما ح�سل يف  اإل  على تغيريها 
الأوىل،عند طرح ال�سوؤال: ماذا تتوقع اأن يحدث عند زيادة تراكيز 
هذه الأيونات عن احلد امل�سموح به؟، ويف ال�سفحة 23 عند طرح 
�سلبة  املواد  تكون  عندما  اأ�رشع:  يحدث  التفاعالت  اأي  ال�سوؤال: 
اأن  اأن املحتوى ل يقرتح على املعلمني  اأم ذائبة يف املاء؟، كما 

ي�سربوا ا�ستجابات الطلبة الأولية عن الأ�سئلة اأو يف�رشوها.
3♦ املعيار الرئي�ص الثالث: دمج الطلبة وم�ساركتهم يف ظواهر .

متو�سط  كان  فرعيني  معيارين  ي�سم  وهو  �سلة،  ذات 
املعيارين  وهذين   ،)2.3( مقبول«  من«  تقديريهمااأعلى 

هما:
Ú♦ ظواهر بتوفري  ويتعلق  الأول،  الفرعي  املعيار 

املطر  ظاهرة  مثل:  عدة  ظواهر  الكتاب  متنوعة:ي�سم 
والذوبان  الكهربائي  التو�سيل  ال�سداأ،وظواهر  احلم�سي،وظاهرة 
والأ�سموزية  والأ�سموزية  والت�سامي  والتبخر  والن�سهار 
بالأدلة  ومدعمة  مقبولة  تف�سريات  الكتاب  قدم  املعاك�سة،وقد 
للظواهر التي تناولها،ولكن املحتوى ل يوفر للمعلمني اقرتاحات 
بل  الظواهر؛  هذه  حول  العتبار  بعني  الطلبة  اأفكار  اأخذ  لكيفية 
يقوم ب�رشد ما تعنيه الظاهرة، اأو اأين ميكن اأن حتدث ومتى، دون 
تدخل الطالب، ولكن هذه الظواهر تدعم الأفكار الرئي�سة للوحدات 
الدرا�سية، وترتبط بها ب�سكل كبري. ومن الأمثلة على ذلك ظاهرة 
عام،  املاء.وبوجه  تنقية  كيفية  تبني  التي  املعاك�سة  الأ�سموزية 
فقد كان تقدير هذا املعيار يف الوحدات الثالث الأوىل«مقبول«، 
اإن  القول  وميكن  »�سعيف«.  فتقديره  الأخرية  الوحدة  يف  اأما 
ولي�ص  الدرا�سية،  املادة  حول  رئي�سة  ب�سورة  متحور  الكتاب 
ومهاراته  التفكريية  وقدراته  وميوله  واهتماماته  الطالب  حول 
ال�ستق�سائية، اإل انه قدم و�سفا منا�سبًا للظواهر الطبيعية التي 
يتناولها بطريقة تتنا�سب وم�ستوى ال�سف املقرر له، وامل�ستوى 
العمري للطلبة، وطريقة تفكريهم، مع تدعيمها ب�سور تو�سيحية 
للظاهرة. ومن الأمثلة على ذلك و�سفه لكيفية تكّون �سداأ احلديد 

)�سفحة 59( يف الف�سل الأول.

Ú♦ سلة� ذات  خربات  بتوفري  ويتعلق  الثاين،  املعيار 
بني«مقبول«يف  ما  املعيار  هذا  تقدير  وقدتراوح  باحلياة، 
الأخرية.وي�سار  الثالث  الوحدات  يف  و«ممتاز«  الأوىل،  الوحدة 
اإىل اأن الكتاب وّفر للطالب عدداً من اخلربات املبا�رشة من خالل 
الن�ساطات العملية، والن�ساطاتالإثرائية، وق�سايا للبحث،كق�سية 
حول  تقرير  بكتابة  الطالب  كلفت  والتي   ،)26 )�سفحة  للبحث 
العوالق  من  الأج�سام  بع�ص  تنظيف  يف  الكهربائي  التحليل  دور 
الأيونية، اإ�سافة اإىل اأن�سطة، واأ�سئلة تكوينية.كما وفر الكتاب عددا 
من الن�ساطات على �سكل جتارب عملية، وهي يف الغالب، من نوع 
جتارب التحقق، وجتارب ال�ستق�ساء التي يتم التو�سل من خاللها 
اإىل التعميمات املطلوبة. وميكن القول اإن هذه اخلربات ميكن اأن 
ت�ساعد الطالب يف الو�سول اىل املعلومات وفهمها وربطها بحياته 
العملية. ومن جهة اأخرى، فقد وفر الكتاب جمموعة من اخلربات 
غري املبا�رشة، كالر�سوم وال�سور، مثل �سورة جهاز مقيا�ص الرقم 
احلديد  غلفنة  كيفية  تبني  و�سورة   ،)48 )�سفحة  الهيدروجيني 
)�سفحة 62(، وغريها العديد. وهيكلها تدعم اخلربات املبا�رشة.

مبا  التعّلم،  م�سادر  من  ال�ستفادة  اىل  اأ�سار  اأنه  اإىل  بالإ�سافة 
عالقة  لها  النرتنت،وكتٍب  و�سبكة  التعليمية،  الو�سائل  ذلك  يف 
باملو�سوع، خا�سة واأن حمتوى الكتاب منا�سب متامًا لال�ستفادة 
من هذه امل�سادر. ومن ال�سهولة مبكان،اإدماج الطلبة يف اإعدادها 
وتوفريها والتعامل معها. وقد بلغ جمموع ما وفره الكتاب من 

خربات حياتية )35( خربة ون�ساطا.
4♦ املعيار الرئي�ص الرابع: تطوير الأفكار العلمية وا�ستخدامها..

وهو ي�سم اأربعة معايري فرعية كان متو�سط تقديراتها اأعلى 
من “مقبول” )2.3(، وهذه املعايري هي:

Ú♦ امل�سطلحات بتقدمي  الأول،ويتعلق  الفرعي  املعيار 
بطريقة ذات معنى.وقدتراوح تقدير هذا املعيار ما بني »مقبول« 
الثانية  الوحدتني  يف  و«ممتاز«  والثالثة،  الأوىل  الوحدتني  يف 
العلمية،  امل�سطلحات  يوظف  املحتوى  والرابعة.وتبيناأن 
الواردة  الأفكار  تطوير  على  تعمل  منا�سبة  بخربات  ويربطها 
الكا�سف،والرقم  م�سطلحات:  ذلك  على  الأمثلة  الكتاب.ومن  يف 
وظفت  التي  امل�سطلحات  من  وغريها  الهيدروجيني،واحلم�ص، 
لتو�سيح املحتوى، وُربطت باأن�سطة وخربات متعددة، ولي�ص ب�سكل 
واملفاهيم  امل�سطلحات  معظم  ا�ستخدام  يف  ثبات  جمرد.وهناك 
الواردة يف الكتاب، وقد مت ا�ستعمال معظمها يف تطبيقات عملية 

وظواهر طبيعية.
Ú♦.املعيار الفرعي الثاين،ويتعلق بتمثيل الأفكار بفاعلية

الوحدتني  يف  “ممتاز”  بني  ما  املعيار  هذا  تقدير  تراوح  وقد 
الثانية، و”مقبول” يف  الوحدة  والرابعة، و”�سعيف” يف  الأوىل 
الوحدة الثالثة، فقدعر�ص الكتاب الأفكار بو�سوح وعمق كافيني، 
وب�سكل مت�سل�سل، لكنه ينحى املنحى ال�رشدي يف العر�ص،وعندما 
يورد مفاهيم جديدة ي�رشحها للطالب فال تبقى غام�سة.وقد جاء 
متثيل الأفكار يف معظم اأجزاء املحتوى ب�سورة وا�سحة ودقيقة 
و�سهلة الفهم، وربطها بالأ�سياء احلقيقية التي متثّلها، كما ورد يف 
32( حول م�سطلح املركبات الكيميائية  الوحدة الأوىل )�سفحة 
�سّيقة؛  امل�سطلحني بطريقة  تقدمي  فقد مت  والالكهرلية،  الكهرلية 
اإذ مت اإدراج جتربة عملية على التو�سيل الكهربائي للمحاليل، مع 
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أ. د. محمود طاهر الوهر
د. آالء سليم أبو السمن

هذا املجال، �سواء من حيث �سموله جلميع الوحدات، اأو من حيث 
طبيعة حمتوى الأن�سطة وال�سناديق ذات العالقة.

Ú♦ تف�سريات بتوجيه  ويتعلق  الثاين،  الفرعي  املعيار 
الطلبة وتربيراتهم.وقد تراوح تقدير هذا املعيار ما بني »مقبول« 
الوحدة  يف  و«�سعيف«  والرابعة،  والثالثة  الأوىل  الوحدات  يف 
بخربات  �سلة  ذات  ومهمات  اأ�سئلة  الكتاب  ت�سّمن  فقد  الثانية. 
الطلبة تربط ما يدر�سونه يف الكتاب بواقع احلياة، وحتفزهم على 
الكتاب  اأن  ال  ال�سعوبة،  التفكري فيما تعلموه. وهي متدرجة يف 
تتم  مل  وبالتايل  الطلبة؛  عند  اخلطاأ  باملفاهيم  اهتمامًا  يوِل  مل 
الطلبة،  لوجودها عند  املعلمني  تنبيه  اأو  املفاهيم،  معاجلة هذه 
اأو اي�ساح الختالف بينها وبني املفاهيم العلمية البديلة لها. ومل 
يهتم املحتوى بعمل روابط بني الأفكار اخلا�سة للطلبة والأفكار 
اآخر التطبيقات العملية املتعلقة  اأو بينها وبني  العلمية احلديثة، 

مبحتوى الكتاب.
Ú♦ على الطلبة  بت�سجيع  ويتعلق  الثالث،  الفرعي  املعيار 

بني  ما  املعيار  هذا  تقدير  تراوح  وقد  تعلموه.  فيما  التفكري 
يف  و«�سعيف«  والثالثة،  والثانية  الأوىل  الوحدات  يف  »مقبول« 
الوحدة الرابعة. اإذ وجد اأن هناك �سعفا يف جمال ت�سجيع الطلبة 
على مراقبة كيفية تغري اأفكارهم اأثناء درا�سة الوحدة نف�سها.وهم 
ل يعطون فر�سا حقيقية للتاأمل فيما تعلموه، ومراجعته وتعديله 

عند ال�رشورة. 
6♦ ي�سم . وهو  الطلبة.  تعّلم  تقومي  ال�ساد�ص:  الرئي�ص  املعيار 

من  اأعلى  تقديراتها  متو�سط  كان  فرعية  معايري  ثالثة 
»مقبول« )2.4(، وهذه املعايري هي:

Ú♦ مع التقومي  مبواءمة  ويتعلق  الأول،  الفرعي  املعيار 
يف  »ممتاز«  بني  ما  املعيار  هذا  تقدير  تراوح  وقد  الأهداف، 
الوحدات الأوىل والثانية والثالثة، و«�سعيف« يف الوحدة الرابعة. 
وهي  تقييمها،  ميكن  خا�سة  اأفكارا  تت�سمن  عامة  اأفكار  فهناك 
الوارد  والتقومي  العامة.  بالأفكار  وب�سيطة، مقارنة  اأفكار جزئية 
الأهداف،  مع  متوائمة  اأ�سئلة  من  معظمه  يف  يتكّون  الكتاب  يف 
اإذ ان كالهما معريف، وهناك تقومي تكويني من خالل التمارين 
يف  قبلي  تقومي  وجود  يالحظ  مل  لكن  اأي�سا.  املنت  يف  الواردة 
الطلبة  ا�ستخدام  تقومي  اأغفل  كما  الكتاب.  ف�سول  من  ف�سل  اأي 
لعمليات العلم، ومل ي�رش اإىل توظيف اأ�سكال التقومي احلقيقي فيه.

Ú♦ الختبارات با�ستخدام  ويتعلق  الثاين،  الفرعي  املعيار 
»ممتاز«  بني  ما  املعيار  هذا  تقدير  تراوح  وقد  الفهم.  لقيا�ص 
الوحدة  يف  و«مقبول«  والرابعة،  والثانية  الأوىل  الوحدات  يف 
الثالثة،اإذ وجد اأن عنا�رش التقييم تركز على فهم الأفكار الرئي�سة 
اأ�سئلة  اأو  اأو الأ�سئلة التكوينية،  والفرعية معًا؛ �سواء يف الأن�سطة، 
التحليل  »خاليا  ال�ساد�ص  الدر�ص  يف  ورد  كما  الوحدة.  نهاية 
الكهربائي«، فقد طرح �سوؤال عن الفكرة الأ�سا�سية )�سفحة 22(، 
من  الغلفانية  واخللية  الكهربائي  التحليل  خلية  بني  قارن  وهو: 
حيث حتولت الطاقة يف كل منهما، واأحلق ب�سوؤال تف�سيلي يهتم 
التحليل  عن  الناجتة  الأيونات  عن   )23 )�سفحة  فرعية  باأفكار 
العملية  عن  الناجتة  والعنا�رش  املعادلت  وكتابة  الكهربائي، 
ككل.ومن جهة اأخرى، فاإن عدد الأ�سئلة التي تتحدى تفكري الطلبة 

كان حمدودا.
Ú♦ التقومي با�ستخدام  ويتعلق  الثالث،  الفرعي  املعيار 

يف  »مقبول«  املعيار  هذا  تقدير  كان  وقد  التدري�ص.  لتطوير 
جميع وحدات الكتاب، فهنا كما ي�سري اىل اهتمام وا�سح بتقومي 

متثيلهما  مت  ثم  كالميًا،  ثمتعريفهما  ومن  لها،  مو�سحة  �سورة 
على �سكل معادلت اأيونية تبني ما يحدث لأي منهما عند و�سعه 
يف املاء، ومن ثم مت اإدراج تطبيقات عملية على ا�ستخدامات هذه 
املركبات.وهناك �سعف يف التمثيالت املطلوبة لتو�سيح الأفكار 
اخلرائط  من  يخلو  املحتوى  اأن  كما  ككل،  الكتاب  يف  الأ�سا�سية 

املفاهيمية. اأي اأن هناك حاجة ملزيد من العناية بهذا اجلانب.
Ú♦ ا�ستخدام باإبراز  ويتعلق  الثالث،  الفرعي  املعيار 

»مقبول«يف  بني  ما  املعيار  هذا  تقدير  تراوح  املعرفة.وقد 
الوحدات الأوىل والثانية والرابعة، و«�سعيف« يف الوحدة الثالثة، 
فلم ُيدَرج يف هذه الوحدة الأداء العملي املطلوب، اأو م�ستوى الفهم 
اأو  كاملة،  وحدة  اأو  ما،  ن�ساط  بعد  الطالب  من  املتوقع  النظري 
وجود  عدم  عام،  بوجه  املعيار  هذا  اأ�سعف  ومما  درا�سي.  ف�سل 
لتوظيف  املعلم  ير�سد  الكتاب،اأو  اأ�سئلة  عن  يجيب  للمعلم  دليل 
املعرفة الواردة فيه. ولكن ما رفع تقدير الوحدات الأوىل والثالثة 
ن�ساط. كل  يف  بخطوة«  خطوة  »الإجناز  موؤ�رش  وجود  والرابعة، 
وحتديد الأداء الذي يدل على توظيف املعرفة واملهارات الواردة 
الكتاب  ملو�سوعات  بالن�سبة  اأما  بو�سوح.  الوحدات  هذه  يف 
التوجهات  تعك�ص  بطريقة  مق�سمة  العلمية،فهي  املادة  وطبيعة 
على  يقوم  احلايل  التوجه  اإن  اإذ  الكيمياء،  تدري�ص  يف  احلديثة 
العمليات واملفاهيم الكيميائية الأ�سا�سيةاأكرث منه على ت�سنيف 

املواد الكيميائية، ودرا�سة كل �سنف على حدة.
Ú♦.املعيار الفرعي الرابع، ويتعلق بتوفري تطبيقات عملية

وقد تراوح تقدير هذا املعيار ما بني »ممتاز« يف الوحدتني الأوىل 
والرابعة، و«مقبول« يف الوحدتني الثانية والثالثة، فقد وّفر الكتاب 
اإمكانية ا�ستخدام املعرفة يف مواقف حياتية من خالل الن�ساطات 
خمتلفة  مبحتويات  جاءت  التي  ال�سناديق  وحمتوى  املتنوعة، 
بتدريب  الهتمام  مع  الوحدات،  جميع  ي�سمل  ومبا  عالقة،  ذات 
الطلبة على املهارات العلمية املختلفة،وبخا�سة املخربية منها.
العملية؛  للمزيد من الهتمام بالتطبيقات  وعليه، فاإنه ل حاجة 
الوحدات، لكنها  لأنها وردت ب�سورة منا�سبة و�ساملة يف جميع 
اأن�سطة موجهة دائمًا، ول تتدرج يف ال�سعوبة، بل تو�سح للطالب 
جميع اخلطوات والأدوات يف كل الأن�سطة، ول توجد مهمات غري 
الكتاب ل  فاإن مادة  اأخرى،  للطالب. ومن جهة  ماألوفة وجاذبة 
راجعة  تغذية  تقدمي  ي�ستدعي  الذي  املوجه  للتدريب  فر�سًا  توفر 

فعالة للطلبة.
5♦ يف . التفكري  على  الطلبة  اخلام�ص:ت�سجيع  الرئي�ص  املعيار 

معايري  ثالثة  ي�سم  وهو  واملعرفة،  واخلربات  الظواهر 
 ،)1.7( »مقبول«  من  اأقل  تقديراتها  متو�سط  كان  فرعية 

وهذه املعايري هي:
Ú♦ على الطلبة  بت�سجيع  ويتعلق  الأول،  الفرعي  املعيار 

»مقبول«  بني  ما  املعيار  هذا  تقدير  تراوح  وقد  اأفكارهم.  �رشح 
الأوىل  الوحدتني  والرابعة، و«�سعيف« يف  الثانية  الوحدتني  يف 
على  الطلبة  بت�سجيع  الهتمام  بع�ص  وجود  تبنّي  وقد  والثالثة. 
التعبري عن اأفكارهم وتو�سيحها وتربيرها ومتثيلها بطرق خمتلفة 
من اأبرزها: كتابة التقارير، والو�سف، والتعليق، والتربير،والبحث، 
ترّكز ذلك يف  اإلكرتونية. وقد  برامج  با�ستخدام  البياين  والتمثيل 
والرابعة  الثانية  الوحدتني  الوحدات دون غريها، كما يف  بع�ص 
من الكتاب.وقد يكون لطبيعة املادة ذات املنحى الت�سنيفي، كما 
�سعف  يف  الثالثة،دور  من  وجزء  والرابعة  الأوىل  الوحدتني  يف 
يف  ات�ساق  لوجود  حاجة  هناك  اأن  اإل  اجلانب،  بهذا  الهتمام 
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مدى حتقق موؤ�رشات الأداء اخلا�سة بهذا املعيار. وقد متّثل ذلك 
»اأ�سئلة  بعنوان  وحدة  كل  نهاية  يف  اأكرث  اأو  �سفحة  بتخ�سي�ص 
الوحدة«، اإ�سافة اإىل الأ�سئلة التي وردت يف املحتوى �سمن عنوان 
الوحدات  اأ�سئلة  اأن  اأي�سًا  تبني  وقد  للبحث«.  اأو«ق�سية  »�سوؤال« 
الأهداف  قيا�ص  على  رئي�سة  ب�سورة  عملت  الدرو�ص  واأ�سئلة 
املعرفية،لكنها غطت ب�سورة اأقل املهارات العقلية املتقدمة، كما 
اهتمت بقيا�ص قدرة الطالب على اأداء مهارات حمددة، مثل:كتابة 
على  والتعليق  التقارير،  وكتابة  اجلداول،  وا�ستخدام  املعادلت، 

ال�سور.
تغطية  على  عمل  الكتاب  اأن  تبني  فقد  اأخرى،  جهة  ومن 
اأهمل  لكنه  اخلتامي،  والتقومي  التكويني  التقومي  اأ�سكال عدة من 
بع�ص  وردت  �ساملة،وقد  ب�سورة  الت�سخي�سي  اأو  القبلي  التقومي 
ولي�ص  اجلديدة،  للمادة  بهدفالتمهيد  الكتاب  يف  القبلية  الأ�سئلة 

لقيا�ص م�ستوى الطلبة يف مو�سوع معني.
العملي،  اجلانب  بتقومي  منا�سبًا  اهتمامًا  الكتاب  يوِل  ومل 
والبيانات،  اجلداول  وتف�سري  والر�سوم،  ال�سور  قراءة  ومهارات 
التقومي  اأ�سكال  يف  الن�سبي  التنوع  اإن  القول  ميكن  لكن  وملئها. 
يوفر اأداة منا�سبة للمعلم لتطوير تدري�سه مبا يحقق اأهداف التعّلم.

7♦ وهو . التعّلم.  بيئة  ودعم  تعزيز  ال�سابع:  الرئي�ص  املعيار 
اأقل من  ي�سم ثالثة معايري فرعية كان متو�سط تقديراتها 

»مقبول« )1.5(، وهذه املعايري هي:
Ú♦ ملحتوى دعم  بتوفري  ويتعلق  الأول،  الفرعي  املعيار 

وحدات  جميع  يف  »�سعيف«  املعيار  هذا  تقدير  كان  التعّلم.وقد 
اأنه ل يوجد دليل للمعلم يحدد له كيفية تنفيذ  الكتاب،فقد تبني 
اأو  الدر�ص،  ملو�سوع  التهيئة  حيث  من  بكفاءة،�سواء  التدري�ص 
مواد  وجود  اإىل  الكتاب  ُي�رش  مل  كما  تعّلمه.  تقدميه،اأوتقومي 
تعليمية م�ساعدة، مثل دليل الأن�سطة والتجارب العملية اأو الكتب 
الإثرائية املختلفة التي متّيز عادة �سال�سل كتب العلوم املدر�سية.

لكن النمطية التي ُعر�ست بها وحدات الكتاب ت�ّسهل على املعلم 
مبا  وتب�سيطها،  والفرعية  الرئي�سة  الأفكار  تو�سيح  كيفية  تعّرف 

ُي�ساعد الطلبة على ا�ستيعابها.
Ú♦ املعيار الفرعي الثاين، ويتعلق بالت�سجيع على الت�ساوؤل

والف�سول وحب ال�ستطالع.وقد كان تقدير هذا املعيار »مقبول« 
الوحدة  يف  و«ممتاز«  والرابعة،  والثالثة  الأوىل  الوحدات  يف 
اأ�سئلة،  طرح  على  الطلبة  ي�سجع  الكتاب  اأن  وجد  فقد  الثانية، 
والبحث عن اإجاباتها. كما جاء التنوع يف بع�ص ن�ساطات الكتاب 
على  الطلبة  قدرات  تطوير  يف  لي�ساعد  الدرو�ص  مهمات  وبع�ص 

الو�سف والتعليق وكتابة التقارير وتبادل الأفكار مع الآخرين.
Ú♦ جلميع الدعم  بتوفري  ويتعلق  الثالث،  الفرعي  املعيار 

الطلبة. وقد كان تقدير هذا املعيار »�سعيف« يف الوحدات الأوىل 
اأن  تبنّي  فقد  الثالثة،  الوحدة  يف  و«مقبول«  والرابعة،  والثانية 
الكتابلم يوفر الدعم جلميع فئات الطلبة،لكنه ل مييز بني الذكور 
والإناث، اأو بني فئات املجتمع املختلفة؛ مما ي�سري اإىل م�ساهمته 
اأخرى،  املجتمع. ومن جهة  فئات  امل�ساواة بني  روح  تعميق  يف 
ومل  التعلم،  عملية  يف  الأهل  م�ساركة  يحفز  ما  يت�سمن  مل  فاإنه 
الحتياجات  ذوي  الطلبة  حاجات  تلبي  ن�ساطات  لأي  يعر�ص 
التجارب  �سحة  من  للتحقق  ا�سرتاتيجيات  يوفر  اأو  اخلا�سة، 
ال�سخ�سية والجتماعية للطلبة تتعلق بالعلوم، وهي اأمور يفرت�ص 

اأن تتوافر يف دليل املعلم.

كانت  الثانية  اأنالوحدة  جند  معا  الوحدات  مقارنة  ولدى 
اأ�سعف الوحدات )جمموع تقديراتها = 55(، وت�ساوت الوحدتان 
الوحدة  ح�سلت  حني  يف   ،)61( تقديريهما  يف  والرابعة  الثالثة 
تفوقت  فقد  عام،  وبوجه   .)62( بلغ  اإذ  تقدير؛  اأعلى  على  الأوىل 
توافق  جمالت:  يف  الأقل  على  منها  ثالث  اأو  الأربع،  الوحدات 
والأ�سكال  والن�ساطات  اخلربات  وتوافق  الأهداف،  مع  املحتوى 
والر�سومات والتمثيالت مع الأهداف، وو�سوح الأفكار وت�سل�سلها، 
وا�ستخدام  الأهداف،  مع  التقومي  وتواوؤم  حيوية،  خربات  وتوفري 
جميع  يف  ال�سعف  ظهر  حني  يف  الفهم.  لقيا�ص  الختبارات 
الوحدات، اأو ثالث منها على الأقل يف: تنبيه املعلمني اإىل الأفكار 
ال�سائعة لدى الطلبة، ومعاجلة هذه الأفكار، وتوفري دعم ملحتوى 

التعلم، وجلميع الطلبة.
تفوقت  الأوىل  الوحدة  اأن  جند  الوحدة،  م�ستوى  وعلى 
املحتوى  بني  التوافق  جمالت:  يف  ممتاز(  تقدير  على  )ح�سلت 
والأ�سكال  والن�ساطات  اخلربات  وتوافق  والأهداف،  املعريف 
والر�سومات والتمثيالت مع الأهداف، وو�سوح الأفكار وت�سل�سلها، 
وتو�سيل هدف الوحدة، ومتثيل الأفكار بفاعلية، وتوفري تطبيقات 
الفهم.  التقومي مع الأهداف، وا�ستخدامه لقيا�ص  عملية، ومواءمة 
وكانت �سعيفة )ح�سلت على تقدير �سعيف( يف: توفري معلومات 
اإىل  املعلمني  وتنبيه  ال�سابقة،  باملعرفة  والهتمام  اإ�سافية، 
الأفكار ال�سائعة لدى الطلبة، وم�ساعدتهم يف معاجلتها. وت�سجيع 
الطلبة على �رشح اأفكارهم، وتوجيه تف�سريات الطلبة وتربيراتهم، 

وتوفري دعم ملحتوى التعلم، وجلميع الطلبة.
املحتوى  التوافق بني  تفوقت يف:  فقد  الثانية  الوحدة  اأما 
املعريف والأهداف، وتوافق اخلربات والن�ساطات، وتوفري خربات 
حيوية، وتقدمي امل�سطلحات بطريقة ذات معنى، ومواءمة التقومي 
مع الأهداف، وا�ستخدامه لقيا�ص الفهم. وكانت �سعيفة يف: توفري 
مفاهيم  توليد  وعدم  العلمية،  الدقة  وتوفري  اإ�سافية،  معلومات 
خطاأ عند الطلبة، وتو�سيل هدف كل من الوحدة والدر�ص والن�ساط، 
والهتمام باملعرفة ال�سابقة، وتنبيه املعلمني اإىل الأفكار ال�سائعة 
لدى الطلبة، وم�ساعدتهم يف حتديدها ومعاجلتها، ومتثيل الأفكار 
دعم  وتوفري  وتربيراتهم،  الطلبة  تف�سريات  وتوجيه  بفاعلية، 

ملحتوى التعلم، وجلميع الطلبة.
املحتوى  بني  التوافق  يف:  الثالثة  الوحدة  تفوقت  كما 
الأهداف،  مع  والن�ساطات  اخلربات  وتوافق  والأهداف،  املعريف 
وكانت  الأهداف.  مع  التقومي  ومواءمة  حيوية،  خربات  وتوفري 
�سعيفة )ح�سلت على تقدير �سعيف( يف: توفري حجج قائمة على 
الأفكار  اإىل  املعلمني  وتنبيه  اإ�سافية،  معلومات  وتوفري  الدليل، 
ال�سائعة لدى الطلبة، وم�ساعدتهم يف معاجلتها، واإبراز ا�ستخدام 
دعم  وتوفري  اأفكارهم،  �رشح  على  الطلبة  وت�سجيع  املعرفة، 

ملحتوى التعلم، وجلميع الطلبة.
وتفوقت الوحدة الرابعة يف: التوافق بني املحتوى املعريف 
والر�سومات  والأ�سكال  والن�ساطات  اخلربات  وتوافق  والأهداف، 
وتوفري  وت�سل�سلها،  الأفكار  وو�سوح  الأهداف،  مع  والتمثيالت 
خربات حيوية، وتقدمي امل�سطلحات بطريقة ذات معنى، ومتثيل 
الأفكار بفاعلية، وتوفري تطبيقات عملية، وا�ستخدام الختبارات 
لقيا�ص الفهم. وكانت �سعيفة يف: تو�سيل هدف الدر�ص اأو الن�ساط، 
وتنبيه املعلمني اإىل الأفكار ال�سائعة لدى الطلبة، وم�ساعدتهم يف 
التفكري  الطلبة على  معاجلتها. وتوفري ظواهر متنوعة، وت�سجيع 
الأفكار  ومتثيل  الأهداف،  مع  التقومي  ومواءمة  تعلموه،  فيما 
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تقومي محتوى كتاب الكيمياء للصف التاسع األساسي في األردن ودعمه لعملية التدريس 
)AAAS( في ضوء معايير التقومي التي وضعها االحتاد األمريكي لتقدم العلوم

أ. د. محمود طاهر الوهر
د. آالء سليم أبو السمن

معرو�ص بطريقة مت�سل�سلة ومنظمة.
Ú♦ الكتاب يخلو من احل�سو، فكل معلومة يف مكانها، ولها

�رشورتها التي تكمل ال�سورة.
Ú♦ يوفر الكتاب خربات منا�سبة، بع�سها مبا�رش، وبع�سها

غري مبا�رش. كما يوفر عددا من الن�ساطات على �سكل جتارب عملية، 
هي يف الغالب من نوع جتارب التحقق، وجتارب ال�ستق�ساء.

Ú♦ يوفر الكتاب جمموعة من الأ�سكال والر�سومات، والقليل
الرئي�سة  الأفكار  وبني  بينها  ويربط  املنا�سبة.  التمثيالت  من 

الواردة يف وحداته ب�سكل منا�سب.
Ú♦ الواردة للمفاهيم  منا�سبة  تعريفات  الكتاب  يت�سمن 

فيه.
Ú♦ تو�سيح اإىل  تقود  اأ�سئلة  الوحدات  جميع  يف  وردت 

الأفكار يف بداية كل در�ص اأو فكرة جديدة.
Ú♦ ي�ساأل اأ�سئلة مثرية للتفكري، ولكنه ل ي�ساأل عن املتطلب

ال�سابق.
Ú♦ التي الطبيعية  للظواهر  منا�سبًا  و�سفا  الكتاب  يقدم 

يتناولها بطريقة تتنا�سب وم�ستوى ال�سف املقرر له، وامل�ستوى 
العمري للطلبة، وطريقة تفكريهم، مع تدعيمها ب�سور تو�سيحية 

للظاهرة. 
Ú♦ قدم الكتاب تف�سريات مقبولة ومدعمة بالأدلة للظواهر

التي تناولها.
Ú♦ يعر�ص الكتاب الأفكار بو�سوح وعمق كافيني، وب�سكل

بني  والعالقات  وترابطها  املادة  بنية  تربز  بحيث  مت�سل�سل، 
مكوناتها. لكنه ينحى املنحى ال�رشدي يف العر�ص.

Ú♦ مق�سمة العلمية  املادة  وطبيعة  الكتاب  مو�سوعات 
والتي  الكيمياء،  تدري�ص  يف  احلديثة  التوجهات  تعك�ص  بطريقة 
منها  الأ�سا�سيةاأكرث  الكيميائية  واملفاهيم  العمليات  على  تقوم 

على ت�سنيف املواد الكيميائية، ودرا�سة كل �سنف على حدة.
Ú♦ يف واملفاهيم  امل�سطلحات  ا�ستخدام  يف  ثبات  هناك 

مت  وقد  وال�سمول.  بالدقة  عامة  ب�سورة  تت�سف  وهي  الكتاب. 
ا�ستعمال معظمها يف تطبيقات عملية وظواهر طبيعية.

Ú♦ بوجه �سعبة  لي�ست  الكتاب  يف  الواردة  امل�سطلحات 
عام على طلبة ال�سف التا�سع. 

Ú♦ ،فيه الواردة  العلمية  امل�سطلحات  الكتاب  يوظف 
ويربطها بخربات منا�سبة تعمل على تطوير هذه الأفكار.

Ú♦ التجارب غري  اأخرى  ن�ساطات  الكتاب  يف  يوجد 
املوجودة يف بع�ص الدرو�ص.

Ú♦ العلمية املهارات  على  الطلبة  بتدريب  الكتاب  يهتم 
املختلفة، وبخا�سة املخربية منها.

Ú♦ الطلبة بت�سجيع  الكتاب  يف  الهتمام  من  �سيء  هناك 
اأفكارهم وتو�سيحها وتربيرها، من خالل طلب  على التعبري عن 

راأيهم حول مو�سوع ما، اأو حل م�سكلة معينة.
Ú♦ رئي�سة ب�سورة  عملت  الدرو�ص  واأ�سئلة  الوحدات  اأ�سئلة 

على قيا�ص الأهداف املعرفية، لكنها غطت ب�سورة اأقل املهارات 
العقلية املتقدمة.

Ú♦ عن والبحث  اأ�سئلة،  طرح  على  الطلبة  ي�سجع  الكتاب 

دعم  وتوفري  وتربيراتهم،  الطلبة  تف�سريات  وتوجيه  بفاعلية، 
ملحتوى التعلم، وجلميع الطلبة.

حد  اإىل  متوقعة  اأنها  على  النتائج  هذه  اإىل  النظر  وميكن 
ما بالن�سبة لكتاب مت تاأليفه يف ظل اهتمام �سعيف بالتطورات 
العاملية احلا�سلة يف جمال تدري�ص العلوم، كما اأ�سلفنا، فلم يرد 
العاملية  املعايري  اإىل  ي�سري  ما  ومنطلقاته  وفل�سفته  اأدبياته  يف 
اأو  العلوم،  تدري�ص  ملعايري  الثاين  اجليل  اإىل  اأو  العلوم،  لتدري�ص 
والهند�سة  والتكنولوجيا  العلم  بني  الربط  اأو  العلمية،  الثقافة 
موؤلفوه  يلتزم  اأن  الطبيعي  من  فاإن  وبالتايل  والريا�سيات؛ 
والنتاجات  العام  الإطار  ن�سخة  يف  لهم  املو�سوعة  بالأهداف 
الأ�سا�سية  التعليم  ملرحلتي  واخلا�سة-الكيمياء-  العامة 
والأ�سكال  والن�ساطات  تتوافق اخلربات  واأن   ،)2013( والثانوية 
والر�سومات والتمثيالت التي اأدخلت يف الكتاب مع هذه الأهداف. 
الكتاب  لكون  وت�سل�سلها،  الأفكار  و�سوح  مراعاة  اإىل  بالإ�سافة 
اأ�سا�سي،  ب�سكل  املحتوى  على  يركز  مبا�رشا  �رشديا  منحى  ينحو 
وي�سعى اإىل عر�سه بطريقة منطقية مت�سل�سلة جتعل الطالب يفهم 
اإىل  وينتقل  فيه،  المتحان  لتقدمي  جيدا  ويحفظه  املحتوى  هذا 

ال�سف الذي يليه.
الأهداف،  مع  متوافقا  اأي�سا  التقومي  جاء  هنا  ومن 
وا�ستخدمت الختبارات )اأ�سئلة الف�سول والوحدات( لقيا�ص الفهم، 
يف حني اأغفل الكتاب ب�سكل �سبه كلي ما يتعلق باملفاهيم اخلطاأ 
ال�سائعة لدى الطلبة، �سواء من حيث تنبيه املعلمني اإىل وجودها، 
وقد  ومعاجلتها.  وحتديدها،  عنها،  الك�سف  على  اأوم�ساعدتهم 
وعدم وجود  املو�سوع،  بهذا  املوؤلفني  عدم وعي  اإىل  ذلك  يرجع 
وي�ساعده  اجلانب،  هذا  اإىل  انتباهه  يلفت  اأن  ميكن  للمعلم  دليل 
املو�سوعة،  بالأهداف  املوؤلفني  التزام  اأن  كما  معاجلته.  على 
الذي جعلهم ل  الأهم  العامل  اأو نق�سان، رمبا يكون  دون زيادة 
جهة  ومن  املحتوى.  هذا  تدعم  اإ�سافية  معلومات  اأية  يقدمون 
اأخرى، فاإن الكتاب مل يراع الفروق الفردية بني الطلبة، ومل يوفر 
منها،  وكل  يتنا�سب  الطلبة،  من  املختلفة  للفئات  متباينا  دعما 
واإمنا خاطب الطالب املتو�سط، ومل يتحيز اإىل الذكور اأو الإناث يف 

عر�سه للمو�سعات التي ت�سمنها.
عدة  من  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  مع  النتائج  هذه  تتفق 
توافق  )2012( يف  وزمالئه  الوهر  درا�سة  مع  تتفق  فهي  نواح، 
حمتوى الكتاب مع الأهداف، وعر�سها بطريقة �رشدية مت�سل�سلة. 
على  ت�سجعهم  ول  الطلبة،  عند  اخلطاأ  لالأفكار  تتعر�ص  ل  لكنها 
التمييز بينها وبني الأفكار ال�سحيحة. اإ�سافة اإىل تواوؤم الأ�سئلة 
التقوميية الواردة يف الكتاب مع الأهداف، وعدم مراعاة الفروق 
الفردية. كما تتفق مع نتائج درا�سة ال�سيخ )2001( ، يف تقدمي 
بني  الفردية  الفروق  مراعاة  وعدم  �رشدية،  بطريقة  املحتوى 

الطلبة. 
اجلوانب  بع�ص  يحمل  الكتاب  فاإن  القول،  وخال�سة 
اأهم♦الإيجابيات♦وال�سلبيات♦ الإيجابية وال�سلبية، وميكن♦تو�سيح♦

فيه♦كما♦ياأتي:
عنا�س♦القوة:أ. 

Ú♦ ،يت�سمن الكتاب اأهدافا خا�سة بكل وحدة من الوحدات
ويقدم معلومات كافية عن كل هدف،ويعر�سها بطريقة مت�سل�سلة، 

ويتو�سع فيها بطريقة منا�سبة.
Ú♦ وهو الأهداف.  مع  للكتاب  املعريف  املحتوى  يتوافق 
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اإجاباتها.
Ú♦ اأ�سئلة تكّون يف معظمه من  الكتاب  الوارد يف  التقومي 

متوائمة مع الأهداف، فكالهما معريف. وهناك تقومي تكويني من 
خالل التمارين الواردة يف املنت اأي�سا.

Ú♦ هناك ت�سل�سل �رشدي يف عر�ص الدرو�ص ي�ساعد املعلم
على تو�سيح الأفكار الرئي�سة للطلبة بطريقة ت�سهل فهمها.

Ú♦ املعرفة توظيف  على  يدل  الذي  الأداء  الكتاب  يحدد 
ا�ستخدام  اإمكانية  بو�سوح.ويوّفر  وحداته  الواردة يف  واملهارات 

املعرفة يف مواقف حياتية.
Ú♦ يختم كل ف�سل يف الكتاب باأ�سئلة تقوميية للتاأكد من

حتقق الأهداف.
Ú♦ بخربات �سلة  ذات  ومهمات  اأ�سئلة  الكتاب  يت�سّمن 

الطلبة تربط ما يدر�سونه فيه بواقع احلياة، وحتفزهم على التفكري 
فيما تعلموه، وهي متدرجة يف ال�سعوبة.

Ú♦ فئات بني  اأو  والإناث،  الذكور  بني  مييز  ل  الكتاب 
املجتمع املختلفة.

عنا�س♦ال�سعف:ب. 
Ú♦.عدم �سمول الأهداف للجانبني العاطفي والنف�سحركي
Ú♦.مل يعر�ص اأمثلة واقعية من احلياة ب�سكل كاف
Ú♦ ،مل يظهر الكتاب اهتماما باملفاهيم اخلطاأ عند الطلبة

�سواء من حيث التذكري بها، اأو كيفية معاجلتها، اإل اأنه ل ي�ساعد 
على حدوثها.

Ú♦.ل يتعر�ص الكتاب اإىل الأفكار اخلطاأ عند الطلبة
Ú♦ على ي�سجعهم  ول  الطلبة،  اأفكار  الكتاب  يتحدى  ل 

التمييز بينها وبني الأفكار العلمية ال�سحيحة.
Ú♦ الطلبة ا�ستجابات  ي�سربوا  اأن  املعلمني  على  يقرتح  ل 

الأولية عن الأ�سئلة اأو يف�رشوها.
Ú♦ ،الدرا�سية املادة  حول  اأ�سا�سي  ب�سكل  الكتاب  يتمحور 

التفكريية،  وقدراته  وميوله  واهتماماته  الطالب  حول  ولي�ص 
ومهاراته ال�ستق�سائية.

Ú♦ من وحدة  اأي  خالل  طرحه  مت  ما  مراجعة  تتم  مل 
الوحدات.
Ú♦ ،مل يوِل الكتاب اهتمامًا منا�سبًا بتقومي اجلانب العملي

والبيانات،  اجلداول  وتف�سري  والر�سوم،  ال�سور  قراءة  ومهارات 
وملئها.
Ú♦ الكتاب يف  الطلبة  تفكري  تتحدى  التي  الأ�سئلة  عدد 

حمدود.
Ú♦ هناك �سعف يف التمثيالت املطلوبة لتو�سيح الأفكار

الأ�سا�سية يف الكتاب ككل.
Ú♦ اخلرائط اإىل  الإ�سارة  من  يخلو  الكتاب  حمتوى 

املفاهيمية، وكيفية ال�ستفادة منها يف التدري�ص.
Ú♦ املتطلبات اإىل  مبا�رش  ب�سكل  املعلم  ينبه  ل  الكتاب 

لتعلم مو�سوعما، ولكنه  الالزمة  الأفكار واملهارات  ال�سابقة من 
يذكر الطالب مبا در�سه �سابقا يف جمال املو�سوع الذي �سيتناوله.

Ú♦ اأو تعلموه،  فيما  التفكري  على  الطلبة  الكتاب  ي�سجع  ل 

على مراقبة التغري يف تفكريهم اأثناء الدرا�سة.
Ú♦ اأي ف�سل من ف�سول قبلي يف  تقومي  مل يالحظ وجود 

العلم،ومل  لعمليات  الطلبة  ا�ستخدام  تقومي  كذلك  واأغفل  الكتاب، 
ي�رش اإىل توظيف اأ�سكال التقومي احلقيقي.

Ú♦ اخلا�سة الأفكار  بني  روابط  بعمل  املحتوى  يهتم  مل 
العملية  التطبيقات  اآخر  مع  اأو  احلديثة،  العلمية  والأفكار  للطلبة 

امل�ستفاد منها.
Ú♦ مراقبة على  الطلبة  ت�سجيع  جمال  يف  �سعف  هناك 

كيفية تغري اأفكارهم اأثناء درا�سة الوحدة نف�سها، ول يعطون فر�سا 
حقيقية للتاأمل فيما تعلموه، ومراجعته وتعديله عند ال�رشورة.

Ú♦ يف الأهل  م�ساركة  على  يحفز  ما  الكتاب  يت�سمن  مل 
عملية التعلم.ومل يعر�ص لأي ن�ساطات تلبي حاجات الطلبة ذوي 

الحتياجات اخلا�سة.
التوصيات:

يف �سوء عملية التحليل ال�سابقة واملالحظات التي اأبديت 
حول الكتاب؛ فاإنه ميكن القول اإن الكتاب ب�سورته احلالية يحتاج 
اإىل كثري من اجلهد ليخرج بامل�ستوى املطلوب، وليحقق ال�رشوط 
الدرا�سة♦ وعليه،♦فاإن♦ الواجب توفرها يف الكتاب املدر�سي اجليد. 

تو�سي♦مبا♦يلي:
1♦ تعديل هذا الكتاب بحيث يراعي الأمور الآتية:.

Ú♦ عند اخلطاأ  واملفاهيم  ال�سائعة،  الأفكار  اإىل  النتباه 
تغيريها،  على  للعمل  وتوجيههم  بها،  املعلمني  وتعريف  الطلبة، 

وت�سليحهم باملهارات الالزمة للقيام بذلك. 
Ú♦ اإدماج الطالب بعملية التعلم، ليكون متعلما ن�سطا يقوم

وكتابة  وعرو�ص،  ومناق�سات  وجتارب  وم�ساريع  اأن�سطة  بتنفيذ 
اأبحاث وتقارير.

Ú♦ تدريب الطلبة على متثيل اأفكارهم من خالل املنظمات
الطلبة  بني  وتعميمه  به  الهتمام  يجب  اأمر  وهو  الب�رشية، 

واملعلمني.
2♦ اأفكار ومقرتحات ت�ساعده . توفري دليل للمعلم يحتوي على 

جميع  على  والتغلب  الطلبة،  وتقييم  املحتوى،  �رشح  على 
العيوب التي مت ر�سدها يف الكتاب.

3♦ مراعاة توفري املوا�سفات املت�سمنة يف الأداة امل�ستخدمة .
يف هذه الدرا�سة يف كتب العلوم التي �ستوؤلف يف امل�ستقبل.

4♦ التي . الأداة  ا�ستخدام  على  العلوم  كتب  موؤلفي  تدريب 
الكتب  هذه  جعل  على  للعمل  الدرا�سة  هذه  يف  ا�ستعملت 

تراعي املوا�سفات املطلوبة. 
املصادر واملراجع:

أوالً-املراجع العربية:
1♦ العام . الإطار   .)2013( املدر�سية  والكتب  املناهج  اإدارة 

والنتاجات العامة واخلا�سة ملرحلة التعليم الأ�سا�سي. وزارة 
الرتبية والتعليم.

2♦ العام . الإطار   .)2013( املدر�سية  والكتب  املناهج  اإدارة 
التعليم  ملرحلتي  الكيمياء-  واخلا�سة-  العامة  والنتاجات 

الأ�سا�سية والثانوية. وزارة الرتبية والتعليم.
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