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 ملخص الدراسة



  ح
 

مجاالت األهداؾ ومستوٌاتها ومكونات العلم وعملٌاته فً وحدة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافر 

 .الضوء والبصرٌات فً كتاب العلوم العامة الجزء الثانً للصؾ الثامن األساسً

بدراسة كشفٌة لتحلٌل محتوى وحدة  المنهج الوصفً التحلٌلً، حٌث قامت الباحثة ولتحقٌق ذلك تم استخدام

الضوء والبصرٌات ، ووضعها فً أداة تحلٌل، للتعرؾ على مدى الوفرة فً محتوى هذه الوحدة الدراسٌة، 

والتؤكد من الصدق والثبات، لتقوٌم محتوى وحدة الضوء والبصرٌات من كتاب العلوم العامة الجزء الثانً 

 .للصؾ الثامن األساسً

فً وحدة الضوء  ثانً للصؾ الثامن األساسً، وتمثلت العٌنةسة من كتاب العلوم الجزء التكون مجتمع الدرا

 ( 120 )من مجموع  جمٌع صفحات الكتاب البالػ عددها  صفحة ( 50)البالػ عدد صفحاتها  والبصرٌات

 .للبحث باستخدام التحلٌل أداةًة  ،صفحة

للفبات المبحوثة فً محتوى وحدة الضوء والبصرٌات، وتم التوصل إلى النتابج عن طرٌق اٌجاد النسب المبوٌة 

وهً مستوٌات األهداؾ السلوكٌة الثالثة، المعرفٌة والوجدانٌة والنفس حركٌة حسب تصنٌؾ بلوم، ومستوٌات 

المجال المعرفً الستة المتمثلة فً المعرفة والتذكر، الفهم واالستٌعاب، التطبٌق، التحلٌل، التركٌب والتقوٌم، 

، القٌاس، اإلستقراء، اإلستنتاج، التصنٌؾ، التنبإ، وضبط (المشاهدة)لعلم المختلفة من المالحظة وعملٌلت ا

 .المتؽٌرات

حٌث كانت النسب متفاوتة منها ما ٌتناسب مع القٌم واألسس التربوٌة ومنها ما ٌخالفها، فلم تحتِو وحدة الضوء  

 (% 13،63، % 86,36)المعرفٌة والنفس حركٌة  والبصرٌات على أهداؾ وجدانٌة، بٌنما بلؽت نسبة األهداؾ

 .على الترتٌب

وبٌنت نتابج البحث تناسب التقوٌم مع األهداؾ المعرفٌة المتضمنة فً محتوى وحدة الضوء والبصرٌات، 

 و المتؽٌرات وضبط والتنبإ والتصنٌؾ والقٌاس والمشاهدة جواالستنتا اإلستقرائوتنوعت عملٌات العلم بٌن 

 ،% 9,33 ،% 2,66 ،% 8 ،% 12 ،% 20 ،% 4 ،% 24): هً متفاوتةمبوٌة  بنسب والوصؾ التفسٌر

.الترتٌب على (% 8 ،% 12
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وخلفٌتها

 المقدمة

ٌحتل الكتاب المدرسً مكانة متمٌزة فً مجال التعلٌم، باعتباره المرجع األساس للطالب، وباعتباره الوسٌلة 

 ج،حـدى طرق تحقٌق ؼاٌات المنهإو هالربٌسة التً ٌتم من خاللها تزوٌد الطالب بالمعلومات والمعرفة، ؾ

لسطٌنً الخصوصٌة الفلسطٌنٌة، وٌسعى واضعوه لتحقٌق طموحات الشعب الفلسطٌنً حتى وٌراعً المنهاج الؾ

ٌادة الوطنٌة للشعب الفلسطٌنً، ٌؤخذ مكانه بٌن الشعوب، حٌث ٌعد المنهاج الفلسطٌنً أساسا مهما لبناء الس

نسانً وأداة ، وهو حق إمع متطلبات الحٌاة ساسا لترسٌخ القٌم وبناء جٌل متعلم قادر على التعامل بشكل اٌجابًوأ

 .لتنمٌة الموارد البشرٌة المستدامة

لذا ٌجب تولٌة  ،هداؾ المجتمعسة للتعلم التً من خاللها تتحقق أوتكمن أهمٌة المنهاج فً أنه الوسٌلة الربً

واألداة األولى بٌد  ،الكتاب المدرسً عناٌة خاصة كونه أهم عناصر المنهاج الربٌسة، ومصدرا وسٌطا للتعلم

معلم والطالب، بما ٌشمل علٌه من بٌانات ومعلومات لتوفٌر خبرات متنوعة تتضمن مإشرات واضحة تتصل ال

ضافة لؽٌرها من العناصر، لذلك ٌجب مراجعة الكتب وسابل واألنشطة وأسالٌب التقوٌم إبطرابق التدرٌس وال

ات والتؽٌرات العلمٌة والتكنولوجٌة ثرابها كً تتالبم مع التطورات والمستجدوإعادة تحلٌل محتواها وتنقٌحها وإ

ما ٌالبم ٌتفق مع أساسٌات العلم و والمعرفٌة، والوقوؾ على نقاط القوة والضعؾ وتقوٌمه وترمٌم بنابه بما

تحدث تؽٌٌرا جوهرٌا  بمقدار ما تبذل فٌه من جهوداحتٌاجات الطالب ومتطلباتهم، فقٌمة الكتاب المدرسً تزداد 

 .فً العملٌة التعلٌمٌة من خالل العملٌات الواسعة من المراجعة والتحلٌل بالمنهجٌة التً رسخها العلم الحدٌث

: وٌشكل الكتاب الحد األدنى من المواد المرجعٌة التً ٌجب أن ٌرجع لها المعلم، فهو ٌقدم له عدة تسهٌالت، مثل 

تحدٌد األهداؾ للوحدة الدراسٌة المتوخاة، وإبراز المفـاهٌم األساسـٌة، واقتراح األنشطة والتدرٌبات ، وتقدٌم 

المشار  (فرحان ومرعً ) .ألقل مـن محتوى المنهاج المطلوبالوسابل التعلٌمٌة والتقوٌمٌة، والحد األدنى على ا

  ).2010العلٌمـات والسـوٌلمٌن، )إلٌه فً 

وحٌث أن المنهاج ٌتؤثر بالطالب والثقافة والنظرٌات التربوٌة والمعاٌٌر، كان ال بد له أن ٌخضع لعملٌات التحلٌل 

المناهج تظل محوراًة أساسٌا فً العمل " و .خلؾوالتقٌٌم لمواكبة كل ما هو جدٌد حتى ال ٌتسم بالرجعٌة والت

التربوي الذي ؼالباًة ما تتجـه إلٌـه األنظـار باعتباره الرسالة التً تضعها الوزارة، وتحتضنها المدرسة، وٌنفذها 

  ).133، ص2009ٌاسٌن، )" المعلم، وٌتمثلهـا الطالـب فكراًة ومعتقداًة وسلوكاًة 

واستٌعاب ما ٌتوقع  ،المستقبل وى الطلبة لٌكونوا قادرٌن علـى مواكبـة علـومالتربٌة مطالبة بؤن تنهض بمستلذا ؾ

وعلٌه فإنه من األهمٌة بمكـان أن تـولً التربٌة جل اهتمامها لمساعدة الطلبة على كسب . من تطورات وأحداث

مة أنفسهم ومجتمعهم المعرفة العلمٌة وفق أحدث األفكـار والـرإى التربوٌة؛ بما ٌإهلهم للمساهمة الفاعلة فً خد

، وذلك بتطوٌر جمٌع عناصر المنظومة التربوٌة، كالمعلم، والمتعلم، والمنهاج التربوي، والكتاب المدرسً، 

 .(2007الشعٌلً، ة وخطاٌب) ٌةوأسالٌب التقـوٌم، والبٌبة التعلٌم

ى تصمٌمه المناهج، التعلٌمً لدٌتبعها الناقد وكذلك المصمم التً وٌعد تحلٌل المحتوى من أهم االخطوات 

و حلٌل المحتوى تفٌد المحلل ناقدا أالوحدات الدراسٌة، أو البرامج، أو المشارٌع التربوٌة التعلٌمٌة، فعملٌة تأو

كما أن  ،مصمما بؤنها تعرفه على أجزاء المادة الدراسٌة التً ٌبحث فٌها وما تشمل علٌه من معرفة ومعلومات
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ٌفٌة ترتٌب المعلومات التً تتضمنها المادة بناء على مبدأ معٌن، على ك ؾعملٌة تنظٌم المحتوى تفٌد فً التعر

 .شرٌطة أن تتفق مع المعرفة السابقة الموجودة لدى المتعلم، والطرٌقة التً ٌخزن بها المعلومات فً ذاكرته

هم األفراد ولكون مناهج العلوم ذات أهمٌة كبرى ودور ربٌس فً التقدم واالزدهـار فـً شـتى المجاالت التً ت

والمجتمعات، حٌث أن ازدهار أي أمة من األمم وتطورها وتقـدمها ٌقوم بالدرجة األولى على نظامها التعلٌمً، 

ر إجراء تحدٌثات وإصالحات لنظامه التعلٌمً لد من البلدان ٌتولى مـن حٌن آلخوال ؼرابة أن نجد أن كل ب

هود لتطوٌر هذه المناهج وتحسٌنها واصالح التعلٌم والتعلم فقد شهدت اآلونـة األخٌـرة العدٌد من الج ي، بوالتر

بتقٌٌمهـا  فٌها بدءاًة من أهـدافها، ومروراًة بمحتواها وأسالٌب تدرٌسها والوسابل التعلٌمٌة المناسبة لها، وانتهاءًة 

 ).2006الشاٌع والعقٌل، )ٌـٌم مخرجاتها التعلٌمٌة المختلفة وتق

عملٌة نهاج من خـالل تحلٌله وتقوٌمه، ؾد عناصر المنهاج فً تطوٌر الموٌمكن أن ٌساهم الكتاب المدرسً أح

ٌن محتوى الكتب من تقٌٌم وتحلٌل الكتب المدرسٌة عملٌة تشخٌصٌة عالجٌة تقود إلى تطـوٌر المناهج وتحس

إلضافة والتعدٌل، وقد تفٌد فً فهم محتوى الكتب وتحسٌن عملٌة التدرٌس، وتوضٌح ما فً خالل الحذؾ وا

توضٌح استخدامها، وعملٌة تحلٌل الكتب المدرسٌة تإدي إلى ابل وأنشطة مما ٌزٌد من فاعلٌة الكتب من وس

 .(4ص 1999أٌوب، )الوارد فً  (الدوٌكات)كمـا أشار األهداؾ ومصادر اشتقاقها 
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 مشكلة البحث

ون أنفسهم أمام مهمة صعبة ٌجد اهجنضخم المعرفة والتطور المتسارع، فإن واضـعً المفً هذا العصر عصر ت

فعملٌة تؤلٌؾ . ؾ التً وضع المنهاج من أجل تحقٌقها د من تؽطٌتها، بحٌث تحقق األهـداتتعلق بالمعاٌٌر التً ال ب

الكتب المدرسٌة عملٌة معقدة ٌراعـى فٌهـا معاٌٌر كثٌرة، والعمل البشري بطبٌعته ال بد أن ٌعترٌه النقص 

  ).2009العصا، )

ى ؾ ٌسٌر تنفٌذ هذه المشروعات، وحتالمناهج من أكثر المشروعات حاجة إلى التقوٌم المستمر؛ لمعرفة كً وتعد

ٌمكن تالفً األخطاء قبل استفحالها، والمناداة من وقت آلخر بضرورة اإلصالحات التربوٌة؛ وذلك لكثرة 

هابل، التً تقتضً إعادة النظر فً التؽٌرات التً تحدث فً المجتمعـات، وزٌـادة المعـارؾ والمعلومات بشكل 

 ). 2006، الشافعً والكثٌـري وعلـً)لمناهج ا

ن ٌكون عرضة للنقص والخطؤ، فإن فٌه مواطن قوة ونقاط ضعؾ، وفً هذا أي عمل ٌقوم به االنسابما أن و

صؾ الثامن الجزء الثانً للالعامة بتحلٌل محتوى وحدة الضوء والبصرٌات من كتاب العلوم البحث قامت الباحثة 

 -مكونات العلم -علم للوقوؾ على أهداؾ وعناصر وعملٌات ال  ،األساسً وفق األسس العلمٌة لتحلٌل المحتوى

وكذلك الوقوؾ على مواطن القوة ونقاط الضعؾ ومواضع الخلل والقصور بؽٌة الواردة فً محتوى هذه الوحدة، 

الواردة فً لمام الكامل بكافة التفصٌالت والمعلومات إلم المستجدات العلمٌة الحدٌثة، وااصالحها وتحدٌثها لتالئ

على التعامل بشكل اٌجابً مع متطلبات الحٌاة حاولة الحفاظ على جٌل متعلم قادرلموحدة الضوء والبصرٌات، 

التطوٌر، وتجنب اإلساءة فً التعامل مع هذه الوحدة الدراسٌة، والعلم وفق أسس علمٌة مبنٌة على الدراسة و

ومواجهة المشكالت التً تتمثل فً عدم قدرة الطلبة على استخدامه استخداما فعاال، فً مجاالت األهداؾ 

ع اختٌار وحدة الضوء والبصرٌات هذا البحث المتواضوالمحتوى واألنشطة والتقوٌم، لذلك ارتؤت الباحثة  فً 

عن والذي ٌتحدد فً اإلجابة , وجعلته محورا للبحثللصؾ الثامن األساسً  الجزء الثانً  ب العلومكتا من

 :السإال الربٌس اآلتً

 الثانً للصف الثامن األساسً؟ الجزء العامة ما نتائج تحلٌل محتوى وحدة الضوء والبصرٌات من كتاب العلوم

 

 أسئلة البحث

 تصنٌؾ حسب حركٌة والنفس الوجدانٌةالمعرفٌة، : السلوكٌة فً مجاالتها الثالث األهداؾ ما مدى وفرة .1

كتاب العلوم العامة الجزء الثانً للصؾ  محتوى وحدة الضوء والبصرٌات منلألهداؾ العامة فً  بلوم

 لثامن األساسً؟ا

 والبصرٌات الضوء وحدة محتوىفً  المعرفٌة السلوكٌة فً مستوٌات بلوم الستة األهداؾ ما مدى وفرة .2

 األساسً؟ الثامن للصؾ الثانً الجزءالعامة  العلوم كتاب من

 وحدة محتوىفً  وقوانٌن، عالقات مفاهٌم، حقابق،محتوى العلم من  عناصر أو مكونات  ما مدى وفرة .3

 ؟األساسً الثامن للصؾ الثانً الجزء العلوم  العامة كتاب من والبصرٌات الضوء

 تنبإ، تصنٌؾ، إستنتاج، إستقراء، قٌاس، ،(مشاهدة) مالحظةالمختلفة من  العلم عملٌات ما مدى وفرة .4

 للصؾ الثانً العامة الجزء العلوم كتاب من والبصرٌات الضوء وحدة محتوى فً المتؽٌرات وضبط

 ؟األساسً الثامن
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هل ٌتناسب التقوٌم مع األهداؾ التعلٌمٌة المصاؼة والمتضمنة فً وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب  .5

 الجزء الثانً للصؾ الثامن األساسً وتتوافق معها؟العامة العلوم 

 

 أهداف البحث

الجزء الثانً للصؾ  العامة التعرؾ على نتابج تحلٌل محتوى وحدة الضوء والبصرٌات من كتاب العلوم .1

 .امن األساسًالث

الواردة فً وحدة الضوء  -مكونات العلم  -النسب المإٌة لألهداؾ والعناصر والعملٌات  التعرؾ على .2

 .الجزء الثانً للصؾ الثامن األساسً العامة  والبصرٌات من كتاب العلوم

التقوٌم مع األهداؾ ق مكونات العلم وعناصر المحتوى العلمً خصوصا مدى تواؾ التعرؾ على .3

للصؾ الثامن  العامة الجزء الثانً كتاب العلوم تضمنة فً وحدة الضوء والبصرٌات فًٌمٌة المالتعل

 .األساسً

مع األسس العلمٌة لتصمٌم مناهج  -مكونات العلم -التحقق من توافق األهداؾ والعناصر والعملٌات  .4

 .التدرٌس والمحتوى التعلٌمً

الجزء الثانً كتاب العلوم  والبصرٌات فًمواضع الخلل والقصور فً وحدة الضوء الوقوؾ على  .5

 .للصؾ الثامن األساسً وتعدٌلها وتطوٌرها وفق األسس العلمٌة

 

 أهمٌة البحث

 :الكشفً من الناحٌتٌن النظرٌة والتطبٌقٌة كاآلتًالتحلٌلً تؤتً أهمٌة هذا البحث الوصفً 

 مة الجزء الثانً للصؾ العا ات فً كتاب العلوم يوحدة الضوء والبصر تعرؾ إلى أجزاء محتوىال

 .الثامن األساسً وتصنٌفها

 التعرؾ فٌما إذا كان المحتوى ٌعمل على تحقٌق األهداؾ المرسومة أم ال؟ 

  تزوٌد المعنٌٌن بدراسة كشفٌة وصفٌة لمكونات العلم الواردة فً وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب

 .للصؾ الثامن األساسً الجزء الثانً العلوم العامة

  ًتعرٌؾ مصممً المناهج ومحللٌها بمواضع الخلل والقصور فً محتوى وحدة الضوء والبصرٌات ف

 .للصؾ الثامن األساسًالعامة الجزء الثانً كتاب العلوم 

 افهافٌد فً تسهٌل العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة وتحقٌق أهدي. 

  نحو تحقٌق األهداؾ والؽاٌات قد تفٌد نتابج هذا البحث المعلمٌن فً تعاملهم مع الطلبة وتوجٌههم

المرجوة فٌما ٌخص تعلٌم وتدرٌس وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب العلوم العامة للصؾ الثامن 

 .األساسً

  الجزء الثانً للصؾ الثامن العامة وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب العلوممعرفة مدى مواكبة محتوى 

ى العلوم ، وقد تفٌد هذه النتابج مإلفً كتب العلوم األساسً لمسـتجدات العصـر الحدٌث فً مجال محتو

 . المعاٌٌراألسس وعند تقوٌم هذه الكتـب وتطوٌرها وإثراء هذه المناهج وفق هذه 
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 مادة العلوم، وباعتبار موضوع العلوم موضوعاًة تراكمٌاًة ، حٌـث أن جزء من   ا البحثتناول هذي

خبرات سابقة متطلبة لمرحلة الحقة، ولذلك توجد المعلومات العلمٌة فً كل مرحلة ماضٌة تعتبر 

 . ضرورة كبرى لتحلٌل محتوى كتب العلوم والوقوؾ بشكل دابم على جوانب القـوة والضـعؾ فٌها

 مرحلة األساس  حٌث تعتبر المرحلة األساسٌة, تناول جزء من كتاب أحد صفوؾ المرحلة األساسٌةأنه ي

ذلك ٌجب أن ٌكون هذا اإلعداد مبنٌا على أسس صحٌحة ومحتوى ن للمرحلة الثانوٌة، لواإلعداد والتكوي

 .مالبم

  األسس فتح الطرٌق أمام بحوث ودراسات أخرى فً مجال تحلٌل مناهج العلوم وتطوٌرها فً ضوء

 .، لصفوؾ ومراحل تعلٌمٌة أخرىتربوٌةالمعاٌٌر الو

 تعدٌل المحتوى وتحدٌثه بهدؾ تطوٌر المنهاج. 

 

 حدود البحث

 كتاب العلوم العامة الجزء  محتوى وحدة الضوء والبصرٌات مناقتصر هذا البحث على  :مٌةحدود أكادي

 .االثانً للصؾ الثامن األساسً

 التً درست لطالب الصؾ الثامن  2014أجري هذا البحث على الطبعة التجرٌبٌة  :حدود زمانٌة

 .2015-2014األساسً فً الفصل الثانً من العام الدراسً 
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 يــانــل الثــــالفص

 

 

 

 اإلطار النظري 

 

 الدراسات السابقة 

 

 التعقٌب على الدراسات السابقة 
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 الفصل الثانً

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 االطار النظري

ٌعرؾ بؤنه ٌعرؾ بؤنه تعلم منظم ومتراكم ٌمكن توظٌفه أو استخدامه فً فهم الظواهر الطبٌعٌة، كما : العلم

سالسل متصلة من الحقابق والمفاهٌم واألنساق أو األطر المفاهٌمٌة تطورت نتٌجة للمالحظة والتجرٌب، والعلم 

 .والطرٌقة، فالعلم إذا مادة وطرٌقة ال ٌمكن الفصل بٌنهما ٌتكون أساسا من المعرفة العلمٌة،

 

ٌتكون العلم من الحقابق والمفاهٌم والتعمٌمات والقوانٌن والنظرٌات التً ترتبط فٌما بٌنها ارتباطا  :مكونات العلم

 .وثٌقا، بحٌث تكون شبكة من العالقات األفقٌة من جهة والعالقات الرأسٌة من جهة أخرى

 

التفكٌر العلمً بشكل لعلم ومجموعة القدرات والعملٌات العقلٌة الخاصة الالزمة لتطبٌق طرق ا: عملٌات العلم

 :تتمثل عملٌات العلم المختلفة التً ٌكتسبها الطلبة فًو صحٌح

o  فً هذه العملٌة تتم مشاهدة ما ٌتم من أحداث وظواهر وٌتلو الوصؾ هذه : (المشاهدة)المالحظة

 .العملٌة

o تفسٌر المالحظات فً ضوء البٌانات والمعلومات المتوافرة: التفسٌر. 

o فً سٌاق ما تم جمعه من معلومات وبٌانات وتفسٌر الحدث والظاهرة بؤحداث ٌمكن التنبإ : التنبإ

 .حٌث أن الظواهر تتكرر بانتظام، األمر الذي ٌجعل التنبإ ممكنا ،وظواهر جدٌدة

o ٌمكن للعلم التحكم فً العوامل أو الظروؾ التً تجعل الظواهر تتم بصورة معٌنة: ضبط المتؽٌرات. 

o ى الجزبٌات من الكلٌاتعملٌة الوصول إل: االستنتاج. 

o عملٌة الوصول إلى الكلٌات من حاالت جزبٌة: االستقراء. 

 

 :خصائص العلم

 العلم مادة وطرٌقة. 

 العلم ٌفسر األحداث والظواهر الطبٌعٌة. 

 العلم قابل للتعدٌل. 

 العلم هرمً البناء 

 ًالتطبٌق والضبطالمشاهدة والمالحظة والوصؾ، التفسٌر، التنبإ، : العلم ٌمر بمراحل محددة ه. 

  العلم ٌستخدم أدوات خاصة به للحصول على المعلومات والبٌانات التً تتعلق باألحداث والظواهر

 .العلمٌة

 العلم نشاط إنسانً، فهو ثمرة الخبرة اإلنسانٌة عبر العصور. 
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ها وكٌفٌة فالعلم ٌستخدم طرقا خاصة به من البحث والتفكٌر فً األحداث والظواهر الطبٌعٌة، وذلك بمالحظت

 .حدوثها وظروفها، ومن ثم فهم األسباب التً تإدي إلى ذلك

هو الخطة التً تصؾ الوسابل الالزمة للوصول إلى أهداؾ تعلٌمٌة معٌنة، كما أنه مجموعة من  :المنهاج

هم على الخبرات التربوٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والفنٌة التً توفرها المدرسة لطالبهـا، داخلها وخارجها لمساعدت

والمنهاج ٌعنً الطرٌق  ).2003شحاتة، )النمو الشامل المتكامل، وتعدل من سلوكهم طبقاًة ألهداؾ محددة 

مرعً وفرحان وبلقٌس ،  )(48المابدة  )  "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: "الواضحة وذلك فً قوله تعالى 

ى تلك الحقابق الخالدة المستمدة من تمل علمنهاج التربوي ال بد أن ٌش، ومن وجهة نظر اإلسالم فإن ال(1999

بالخبرة والمالحظة العلمٌة والتجرٌب، على أن ٌقدم ذلك فً محتوى   وسنة رسوله، وما تم اكتسـابهكتاب اهللا

ون مـنظم مقصـود الؽاٌـات الؽرض منه إٌصال المتعلمٌن إلى المرتبة التً أرادها اهللا لكل مسلم، وهً أن ٌك

هللا به من حق خالفة األرض وعمارتها ، فالمنهاج ٌقوم على طبٌعـة التصـور م بما كرمه قادراًة على القٌا

الهاشمً وعطٌة، )نسان لٌسعد فً الدنٌا واآلخرة كون والحٌاة واالنسان وما ٌرٌده هللا من اإلاالسالمً لل

النظام السٌاسً لذلك فكل منهج ٌستهدؾ مجتمعاًة ما، ٌكون منه وإلٌه، وأهداؾ ذلك المنهج تتسق مع . (2011

وتقابل كلمة المنهاج فً اللؽة االنجلٌزٌة  ).1987عبد السمٌع وسجاد، )المجتمع، واألدٌان التً ٌعتنقها أفراده 

وهناك كلمة أخرى تستخدم . صل التٌنً، ومعناها مضمار السباق، وهً كلمة مشتقة مـن أ(Curriculum) كلمة

، وهذا هو المفهوم القدٌم للمنهج، والذي ٌشٌر إلى "الكتاب"، وتعنً (Syllabus)أحٌانا بمعنى المنهاج، وهـً 

معلومات عـن كمٌة المعرفة، أي مقدار المعرفة التً ٌجب أن ٌتعلمها التالمٌذ فً كل موضوع مقـرر خـالل 

مدة نهما الخلط بً، ساد "كتـاب " و"منهـاج : "نستنتج من هذا أن هناك تعبٌرٌن للمنهـاج همـا و. السنة الدراسٌة

  .(1999مرعً وفرحان وبلقٌس ، )طوٌلة من الـزمن، عنـدما اعتقـد الكثٌـرون أن الكلمتٌن مترادفتان 

 

 التربٌـة ألهداؾ والعملٌة الفعلٌة والترجمة وخططه أهدافه لتحقٌق التعلٌم وسٌلة هً :الدراسٌة المناهج

 .( 2006 السـالم، عبـد ) وخططهـا

 

القدر من المعارؾ والمهارات والقٌم واالتجاهات التً ٌقع علٌها االختٌار والتً ٌتم ذلك  :المحتوى التعلٌمً 

 .وبها ٌمكن أن نحقق األؼراض التربوٌة, تنظٌمها على نحو معٌن

اج المعرفة التً ٌقدمها المنه"المحتـوى بؤنـه  (7ص  2009هنـدي، )الوارد فً  (هندي و علٌان)ٌعرؾ و

وٌالزم اختٌار المحتوى اختٌار . معٌن ر دراسًموضوعات التً ٌتضمنها مقربؤشكاله المتنوعة، أو هو ال

الخبرات التعلٌمٌة، التً تسـتهدؾ األنمـاط السـلوكٌة المرؼوبة، من معلومات ومفاهٌم ومهارات، وطرٌقة تفكٌر، 

 . واتجاهات وقٌم اجتماعٌة

 :مفهوم تحلٌل المحتوى

فإذا , تجزبة الشًء إلى مكوناته األساسٌة وعناصره التً ٌتركب منها: واصطالحاالتجزبة  :التحلٌل لغة

قلنا أن الماء ٌتكون من ذرتً أكسجٌن وذرة هٌدروجٌن معنى ذلك أن العنصرٌن المكونان للماء أكسجٌن 
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حدة وأما إذا قلنا تحلٌل الكتاب المدرس فنقول إن الكتاب ٌتكون من وحدات دراسٌة كل , وهٌدروجٌن

 ...إذا كل شًء نقوم بتحلٌله نجد أنه ٌتكون من عناصر وأجزاء, موضوع معٌنتتحدث عن 

 

احدى طرق البحث العلمً التً ٌتعرؾ من خاللها المصمم التعلٌمً على األجزاء  :وتحلٌل المحتوى 

التً ٌتكون منها المحتوي التعلٌمً واألشكال التً ٌحتوي علٌها والجداول والرسومات وؼٌرها من 

المطلوب من الطالب أن ٌتعلمها، أي انها عملٌة تفكٌك المحتوى الى عناصره التً ٌتكون المعلومات 

 .دٌد المعلومات التً ٌشتمل علٌهامنها وتح

أسلوب علمً إحصابً ٌهدؾ إلى تحوٌل المـواد المكتوبـة إلـى أٌضا أنه تحلٌل المحتوى ومن تعرٌفات 

ها وٌبنً علٌها أحكاماًة علمٌة للباحث هذه المواد، وٌحبٌانات عددٌة كمٌة قابلة للقٌاس، حٌث ٌستقصً ال

وٌتم تحلٌل المحتوى من خالل أدوات تعرؾ بؤدوات تحلٌل المحتوى، وهـً تختلؾ من حٌث . مترابطة

فبات التحلٌل، ووحدات التحلٌل، وٌستخدم فً تقوٌم الكتب والمناهج الدراسـٌة والحكم على جودتها 

  ). 53ص 2009المقطري، )الوارد فً  (صبري)

 

 

إن عملٌة تحلٌل الكتاب المدرسً عملٌة ضرورٌة تملٌها ثالثة  :أهمٌة تحلٌل محتوى الكتب المدرسٌة

 :اعتبـارات

: عتبار الثانً إلوا .بجودة الكتاب المدرسً وصالحٌته أن تحلٌل الكتاب المدرسً وسٌلة تعرفنا: أولهـا 

  .النظر فً محتوى الكتب الدراسـٌة ٌقتضٌان إعادةأننا نعٌش فً عصر متؽٌر، وهذا التؽٌر والتقدم 

أن عملٌة تؤلٌؾ الكتب المدرسٌة لٌست باألمر السهل، فهـً عملٌـة معقـدة ٌراعى فٌها : واالعتبار الثالث 

معاٌٌر وعوامل كثٌرة متداخلة متفاعلة، والعمل البشري بطبٌعته ال بـد أن ٌعترٌـه النقص والخلل، فال بد 

 .( 2001عمر، أ )الكتب ومراجعتها، ومالحظة الخلل فٌها؛ وذلك لسد النقص كما أشار من تحلٌل هذه 

 

 

هناك طرٌقتان لتحلٌل المحتوى تعتبران األكثر شٌوعاًة فً االستخدام، علما بـؤن  :طرق تحلٌل المحتوى

: لكـل موضوع دراسً طرٌقته الخاصة فً تحلٌل محتواه تتناسب مع طبٌعته 

o تقوم على تجمٌع العناصر المتماثلة فً المادة الدراسٌة فً مجموعـة واحـدة  :الطرٌقة األولى

مجموعـة الحقـابق : باستخدام الكلمات المفتاحٌة وحصرها وجدولتها فً فبات ومستوٌات مثل 

  . إلخ.... والمفاهٌم، ومجموعة القواعد والقوانٌن

 

o وضوعات ربٌسـة، ثـم تجزبـة هـذه تقوم على تقسٌم المادة الدراسٌة إلى م :الطرٌقة الثانٌة

وقد ٌلجؤ الباحث إلى تحدٌد األفكار الربٌسة فً الوحـدة، . الموضوعات إلى موضوعات فرعٌة 

وقد استخدمت الباحثة  ).48-49ص 2008الدسوقً، )واألفكار الفرعٌة التً تنتمً إلٌها 

العامة الجزء الثانً  وحدة الضوء والبصرٌات من كتاب العلوممحتوى لتحلٌل  ولىالطرٌقة األ

كوحدة تحلٌل مناهج العلوم فً هذه الدراسـة الفقرة اختٌار  تم قدو .للصؾ الثامن األساسً

والتً تتمثل " الفقرة"نظـراًة لمالءمتها لطبٌعة الدراسة الحالٌة، حٌث أن الفكرة تتضح من خالل 

بعض الرموز أو شرح، توضٌح، نشاط، أمثلة محلولة، وتتكون من عدة جمل و: فً نص لفظً
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فً المحتوى، والتً قد تمتد إلى  (اللفظً)األشكال، وانصب التحلٌل على السٌاق النصً 

 .صفحة

 

 

 اتجاهات حول طبٌعة مفهوم تحلٌل المحتوى 

ٌمكن من خاللها تصنٌؾ اتجاهات , هناك اختالفا فً بعض المحددات الخاصة بتعرٌؾ تحلٌل المحتوى

 (1983, بدالحمٌد ع):التعرٌؾ فً اتجاهٌن أساسٌٌن

 

واستمر بعد ذلك , هو االتجاه الوصفً فً تحلٌل المحتوى والذي عاصر فترة النشؤة :  االتجاه األول -1

 .عرٌؾ وخاصة فً بحوث علم االجتماعوعنه استعار بعض الباحثٌن فً مصر الت

 

إلى الخروج وهو االتجاه االستداللً فً التحلٌل الذي ٌتخطى مجرد وصؾ المحتوى : االتجاه الثانً -2

ذي ظهر فً باستدالالت عن عناصر العملٌة اإلعالمٌة والمعانً الضمنٌة أو الكامنة فً المحتوى وال

 .نهاٌة الخمسٌنات

 

 

 :العائد على الباحث المعلم من تحلٌل المحتوى 

 .ت الموضوعٌتعرؾ من خالله على كل جزبٌا -

 .والقبول والرفض أحٌانا ألجزاء الكتابٌفتح المجال أمام المعلم إلبداء الرأي وتسجٌل الملحوظات  -

 .ٌسهل علٌه صٌاؼة أهداؾ الدرس بصورة  دقٌقة ومحددة -

 .ٌسهل عملٌة التقوٌم وٌحقق شمولٌتها -

 .ٌنمً الخبرة لدى المعلم بكل ما تحتوٌه المادة الدراسٌة -

 

، -مكونات العلم -والمحتوى العلمً للمنهاج ٌجب أن ٌعكس طبٌعة العلم التً تشمل على المعرفة العلمٌة

 . والطرٌقة التً ٌحصل بها اإلنسان على هذه المعرفة

 

 :(عناصر المحتوى العلمً)المكونات المعرفٌة للعلم 

 وهً العناوٌن الربٌسة والفرعٌة الواردة فً الوحدة الدراسٌة أو الدرس :المفردات. 

 

 قاربة وٌعبر عنها بكلمة أو أكثر تعرؾ بؤنها صور ذهنٌة تشٌر إلى مجموعة من العناصر المت: المفاهٌم

والمفهوم ٌتطور وٌنمو بتطور معارفنا وٌتصؾ المفهوم بالعمومٌة والرمزٌة , حمل المضمونت

عد المفاهٌم بمثابة القاعدة األساسٌة األكثر نجاحا فهً تسهم فً تنظٌم الخبرة العقلٌة وت ،والتمٌٌز

وجعل انتقال أثر التعلم بشكل أكثر فابدة فً , وترابطها كما تعمل على تٌسٌر اختبار محتوى المنهاج

 .الحٌاة العامة
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 القاعدة األساسٌة  ة وتعدعة لإلثبات والمالحظتعرؾ بؤنها أشٌاء ٌعتقد أنها صحٌحة وخاض: الحقائق

 :التً تقوم علٌها المعرفة ومن أنواعها

 .المتعلقة بالخالق عز وجل :حقٌقة مطلقة -

 .المعملٌة تتؽٌر بحسب التطورات المستخدمة فً الع :حقٌقة نسبٌة -

 

 وهً أكثر عمومٌة وتتجه نحو التجرٌد    وقد تمثل  , عبارة تربط بٌن مفهومٌن أو أكثر: العالقات

تفسٌر السلوك كما فً مجال الرٌاضٌات والقوانٌن العلمٌة أو وصؾ السلوك كما فً مجال )بالنظرٌات 

 .قد تمثل المبادئ والقواعد واألحكام العامة كما فً العلوم الحٌاتٌة واإلنسانٌة... (العلوم

 

  مثل قانون  لسلوك الظاهرصؾ اصٌاؼة كمٌة لظاهرة معٌنة تربط بٌن مفهومٌن أو أكثر ي : نانًوالق

 .االنعكاس

 

 

 تمثل النظرٌات العلمٌة أقصى مراحل التجرٌد فً الربط بٌن المفاهٌم العلمٌة لتفسٌر ما ٌجري : لنظرٌاتا

 .من أحداث وظواهر

 

 :العامة حسب تصنٌف بلوم السلوكٌة مجاالت األهداف

بؤنه ذلك المجال الذي ٌكتسب فٌه المتعلم المعرفة  بلوم تصنٌؾ حسب ٌعرؾ :المجال المعرفً .1

والمهارات العقلٌة والذهنٌة من معلومات ونظرٌات وحقابق وؼٌرها من المعلومات التً تتطلب إعمال 

 .العقل والتفكٌر وتشؽٌل الذاكرة

 

 بؤنه ذلك المجال الذي ٌكتسب فٌه المتعلم المهارات بلوم تصنٌؾ حسبٌعرؾ  :المجال النفس حركً .2

الحركٌة واإلجراءات وؼٌرها من األعمال التً تتطلب استخدام العضالت وتوافقها مع الجهاز العصبً 

 .الحسً

 

 

بلوم بؤنه ذلك المجال الذي ٌكتسب فٌه المتعلم األخالق  تصنٌؾ حسبٌعرؾ  :المجال الوجدانً .3

 .روحانٌاتوالمبادئ واالتجاهات وؼٌرها من األعمال التً تتطلب اإلنفعاالت والعواطؾ وال

 

 :مصادر أهداف المنهاج ومن بٌنها منهاج العلوم

 المتعلم وخصابصه النفسٌة وحاجاته النمابٌة. 

 المجتمع وثقافته وفلسفته ونظرته إلى الكون والحٌاة. 

 طبٌعة المجال المعرفً الذي ٌتناوله المنهاج. 

 



13 
 

 

 

 

 :المجال المعرفً لألهداف مستوٌات

o والمعلومات التً تتطلب  جزبٌات والكلٌات والحقابق والرموزالقدرة على استرجاع ال :المعرفة والتذكر

 .الحفظ واالستظهار

 

o القدرة العقلٌة التً تعبر عن إدراك الفرد وفهمه واستٌعابه وتمثله لموضوع ما أو  :الفهم واالستٌعاب

 .فكرة معٌنة

 

o لمتعلمة سابقا وتوظٌفها فً مواقؾ مادٌة القدرة على استخدام األفكار المجردة والعامة ا :التطبٌق

 .محسوسة جدٌدة ٌراها المتعلم ألول مرة

 

o القدرة على تجزبة المركب أو الموقؾ إلى عناصره التً ٌتكون منها وتحلٌل الكل إلى األجزاء،  :التحلٌل

 .والقدرة على رإٌة التفاصٌل فً نسق كلً متكامل

 

 

o ل متكامل وفق مبدأ معٌن، ورإٌة النسق الذي ٌحكم بٌن القدرة على تجمٌع األجزاء فً ك :التركٌب

 .األجزاء فً وحدة واحدة

 

o القدرة على وصؾ األشٌاء وتثمٌنها ووزنها وتقوٌمها والحكم علٌها من خالل معاٌٌر معٌنة  :التقوٌم

 .واتخاذ قرار بشؤنها

 

 :أغراض التقوٌم فً تدرٌس العلوم

  والتربوٌة المنشودة فً مجال تدرٌس العلومتحدٌد ما تحقق من األهداؾ التعلٌمٌة. 

 تزود معلم العلوم بتؽذٌة راجعة عن ادابه وفاعلٌة تدرٌسه. 

 توفٌر مإشر جٌد لقٌاس أداء معلم العلوم وفاعلٌة تدرٌسه. 

 تقدٌم مخرجات مهمة ألؼراض البحث والتقصً فً تدرٌس العلوم. 

 المساعدة على تطوٌر المناهج وتحدٌثها. 

 

 :الممهدة للتقوٌم بعض العملٌات

o تعرؾ األهداؾ تعرٌفا سلوككٌا. 

o انتقاء أو بناء أدوات لقٌاس مدى تقدم الطلبة نحو هذه األهداؾ. 
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o استخدام أدوات القٌاس للحصول على بٌانات كمٌة عن مدى تحقق األهداؾ. 

 

 

 :وة والضعف فً منهج تحلٌل المحتوىنقاط الق

ولذا فإن منهج تحلٌل المحتوى لدٌه عناصر , القوة وأحٌانا تقل  لكل منهج نقاط ضعؾ وقوة فؤحٌانا تزٌد نواحً

 :قوة وضعؾ وهً

 :نقاط القوة: أوالًال 

o   الباحث وإمكانٌة الرجوع له أثناء إجرابه للبحثوجود مصدر المعلومة لدى. 

o   بواسطة االتصال بواسطة تحلٌل المحتوى ٌمكن معرفة اتجاهات وأراء وقٌم قد ال ٌمكن الحصول علٌها

 .مباشر بؤصحابهاال

o  ًعة الكمٌة الظاهرة التً تحٌز الباحث فً تحلٌل المحتوى أقل منه فً طرق البحث األخرى بسبب الطب

    (235, 1989, العساؾ). ٌتصؾ بها

 

 نقاط الضعف: ثانٌاًال 

o   احتمال التوصل إلى استنتاجات وأحكام خاطبة على الرؼم من تؤكٌد وحدة التحلٌل لها. 

o  وعدم شمولها مما ٌنعكس على النتابج  محدودٌة الوثابق. 

o  العساؾ). تطبٌق تحلٌل المحتوى حٌث ٌحتاج من الباحث أن ٌكون واضحاًة ودقٌقاًة  احتمالٌة سوء ,

1989 ,235) 
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 الدراسات السابقة

المعاٌٌر تعددت الدراسات والبحوث حول تحلٌل محتوى كتاب العلوم المدرسً، فمنها من تناول تحلٌله فً ضوء 

والمعاٌٌر االسالمٌة، , رى كمعـاٌٌر الثقافة العلمٌة تناول تحلٌله فً ضوء معاٌٌر أخـ العالمٌة، ومنها من

على عدد من الدراسات السابقة، تمكنت من الباحثة  ، والقٌم العلمٌة، ومن خالل اطالعهملٌاتعمكونات العلم وو

 :، وهً كاآلتًٌل محتوى كتاب العلومبتحل  ةحصر بعض الدراسـات ذات العالقـة المباشـر

 

o الدراسات العربٌة 

 ) 2012)دراسة الغامدي 

ر بتدابٌة فً ضوء معاًٌإلرة بالصفوؾ الدنٌا من المرحلة اهدفت الدراسة إلى تقوٌم محتوى كتب العلوم المطو

لعلوم المطور منهج ان تقوٌم مختاره بالمملكة العربٌة السعودٌة وتهدؾ إلى إعداد قابمة بالمعاٌٌر التً ٌمك

كتب العلوم المطورة للصفوؾ الدنٌا من وى ابٌة فً ضوبها، ومدى توافر تلك المعاٌٌر فً محتدبتإلبالمرحلة ا

طورة للصفوؾ الدنٌا من المرحلة وى كتب العلوم المد بطاقة تحلٌل لتقوٌم محتاتم إعدوبتدابٌة، إلالمرحلة ا

 ارمعٌا ( 20) مإشرا مصنفة تحت (68)تها النهابٌة من رصوي ونت ؾعاٌٌر المختارة، تكبتدابٌة فً ضوء المإلا

ي تحلٌل كتب العلوم المطورة ؾمن صدقها وثباتها واستخدمها الباحث مجاالت ربٌسة، وتم التحقق  (7)فً 

توصلت الدراسة إلى تركٌز محتوى كتب العلوم المطورة للصفوؾ وبتدابً، إلوالثانً والثالث اول ألبالصفوؾ ا

 ثة،الالثب فً الكت (%4,67)بته بتدابٌة على مجال العلم كطرٌقة استقصاء حٌث بلؽت نسإلبالمرحلة اٌا نالد

برامج وتنفٌذ دورات اء أوصت الدراسة بإعادة النظر فً محتوى هذه الكتب بما ٌكفل ورود هذه المعاٌٌر و بن

ال المعلمٌن مإهلٌن بقدر مناسب، حٌث ون كن المحتوى ٌتطلب أن يألبتدابٌة إلتدرٌبٌة لمعلمً العلوم بالمرحلة ا

راتٌجٌات التعلٌم استنشطة وألأسالٌب إجراء التجارب واوة، بد من إكساب المعلمٌن أسالٌب إدارة الحوار والمناقش

 .ستقصاءإلالمبنٌة على ا

 

 (2011) سعٌد دراسة

 الثامن إلى الخامس من للصفوؾ العلوم لمحتـوى العالمٌـة المعاٌٌر توافر مدى معرفة إلىدراسة سعٌد  هدفت 

 األرض وعلوم الحٌاة، وعلوم الفٌزٌابٌة، العلوم) لمجاالت( NSES) العلمٌـة للتربٌـة القومٌة المعاٌٌر بمشروع

 . فلسطٌن فً العلٌا األساسٌة العلـوم للمرحلة مناهج محتوى فً (والفضاء

 القومٌة المعاٌٌر قابمة علـى بالحصول الباحثة قامت حٌث التحلٌلً، الوصفً المنهج استخدام تم ذلك ولتحقٌق

 الحٌاة، وعلوم الفٌزٌابٌة، العلوم) لمجاالت (8-5) لصـفوؾ المحتـوى بمعـاٌٌر الخاصة (NSES) العلمٌة للتربٌة
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 مدى على للتعرؾ استخدمت تحلٌل أداة فً ووضعها صدقها مـن والتؤكـد وترجمتهـا ( والفضاء األرض وعلوم

 المتمثلة الدراسة عٌنة على تطبٌقها تم حٌث. العلٌا األساسٌة للمرحلة العلوم كتب محتـوى فـً المعاٌٌر هذه توافر

 النتابج أهم ومن إحصابٌة، كمعالجات المبوٌة والنسب التكرارات استخدام وتم للصفوؾ (8-5)العلـوم  بكتب

:  ٌلً ما الدراسة هذه فً إلٌها التوصل تـم التً

 المرحلة علوم كتب محتوى فـً (NSES) العلمٌة التربٌة لمعاٌٌر بالمحتوى الخاصة الربٌسٌة المعاٌٌر توافر نسبة

 األساسٌة، للمرحلة العلوم كتب محتوى فً القصـور بعض وهناك (،% 70,1 ) متوسطة كانت العلٌا، األساسٌة

 والفضاء، األرض علوم معٌاري مثل ( 8 – 5) مرحلة بمحتوى الخاصة العلمٌة التربٌة بمعاٌٌر مقارنتها عند

 الربٌسٌة المعاٌٌر بعض على العلٌا، األساسٌة المرحلة علوم كتب محتوى فـً تركٌـز وهنـاك الفٌزٌابٌة، والعلوم

 ومعٌار الفٌزٌابٌة، العلوم مجال فً المادة وتؽٌرات خواص معٌار مثل كبٌرة، العلمٌة بدرجة التربٌة لمعاٌٌر

 التربٌة لمعـاٌٌر الربٌسٌة المعاٌٌر توافر نسبة فً توازن عدم ووجود الحٌاة، علوم مجال فً والوظٌفة التركٌـب

 حٌث الفٌزٌابٌة العلوم مجال معاٌٌر مثل: للمجال بالنسبة العلٌا األساسٌة المرحلة علوم كتب محتوى فً العلمٌة

 المعاٌٌر:  مثل الدراسً، الصؾ مسـتوى الـى بالنسبة وكذلك (%100  -%، 41,6 ) بٌن النسبة تراوحت

 .( %100 % -0) بٌن النسبة تراوحت حٌث السـابع للصؾ بالنسبة والفضاء األرض علوم لمجال الربٌسٌة

 

 (2011) عسٌالن دراسة

 الشاملة الجودة المتوسط لمعاٌٌر األول للصؾ المطور العلوم كتاب تحقٌق مدى على التعرؾ إلى الدراسة هدفت

 السعودٌة، العربٌة لكدةمالم فً (أسالٌب التقوٌم العلمً، المحتوى األهداؾ، الكتاب، إخراج) األساسٌة جوانبه فً

 الجودة بمعاٌٌر قابمة ببناء الباحث قام حٌث الوصفً التحلٌلً، المنهج الدراسة استخدمت الهدؾ هذا ولتحقٌق

 وتحلٌل الكتاب، إخراج بتحلٌل قام ثم المتوسط األول للصؾ العلوم المطور كتاب فً توفرها الالزم الشاملة

 معاٌٌر ضوء فً التقوٌم أسالٌب وتحلٌل المطور، العلوم كتاب محتوى ، وتحلٌلالمطور العلوم كتاب أهداؾال

التكرارات، :  التالٌة اإلحصابٌة األسالٌب الباحث استخدم الدراسة أسبلة عن ولإلجابة ة،الشاملة المقترح الجودة

 األول المطور للصؾ العلوم كتاب فً الشاملة الجودة معاٌٌر توفر مدى على ؾللتعر وذلك المبوٌة، والنسب

اإلهتمام : العلوم المطور مثل لكتاب العلمً المحتوى فً الجوانب بعض بمراجعة الدراسة وأوصت المتوسط،

عملٌة بتعرٌؾ المصطلحات بشكل أكثر اختصارا ووضوحا، والتنوع فً عرض المواقع اإللكترونٌة التً تدعم 

 .التعلم

 

 (2009)دراسة الزوٌد  

هدفت إلى تقوٌم محتو ى كتـاب العلـوم للصـؾ التاسـع األساسً بالمملكة العربٌة السعودٌة فً ضوء المعاٌٌر 

وتناولت معاٌٌر العلوم كطرٌقـة استقصاء، والعلوم والتكنولوجٌا، والعلوم من المنظور الشخصً . العالمٌة

م الفٌزٌابٌة، وعلـوم الحٌاة، وعلوم األرض العلومعاٌٌر واالجتماعً، وتارٌخ وطبٌعـة العلم، باإلضافة إلى 

  .والفضاء
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 تؤلفت عٌنة الدراسة من كتاب العلوم للصؾ التاسع التـابع لـوزارة التربٌـة والتعلـٌم بالمملكة العربٌة السعودٌة

. دارس الحكومٌة واألهلٌة بالمملكةم ، والذي ٌدرس فً جمٌـع الم(2008 - 2007)بجزأٌه، للعام الدراسً 

استخدام المنهج الوصفً القابم علـى أسـلوب تحلٌـل المحتوى، و تم التؤكد من ثبات عملٌة التحلٌل ، كما قام  تم 

الباحث بترجمة أداة الدراسة وهً عبـارة عن قابمة معاٌٌر محددة لكتاب العلـوم للصـؾ التاسـع ، وفقـاًة للمعـاٌٌر 

العلوم كطرٌقة استقصاء، : سبع معاٌٌر ربٌسة، وهً كالتالًواشتملت القابمة على   (NSES)  الوطنٌـة للتربٌـة

والعلوم الطبٌعٌة، والعلوم الحٌاتٌة، وعلوم األرض والفضاء، والعلوم والتكنولوجٌا، والعلوم من المنظور 

 :كالتالً الشخصً واالجتمـاعً، وتارٌخ وطبٌعة العلم، وبحسب النسب المبوٌة جاءت نتابج الدراسة

الربٌسة التً تم تحقٌقها ومعالجتها بشكل كلً فً محتوى الكتـاب عٌنـة الدراسة تبلػ نسبة المعاٌٌر  

و نسـبة المعاٌٌر الربٌسة ؼٌر  (،%  23,29)، ونسبة المعاٌٌر التً تم تحقٌقها بشكل جزبً (20.55%)

 .( % 56,16)المتحققة فً المحتوى كانت أعلى النسب فقد بلؽت 

 

 ( 2008)أبو جحجوح دراسة 

: ت إلى تحدٌد عملٌات العلم األساسٌة والتكاملٌـة التً ٌنبؽً تضمٌنها فً كتب العلوم األساسٌة، وهًهدؾ

المالحظة، االتصـال، تفسـٌر البٌانـات، التجرٌب، القٌاس، االستدالل، استخدام األرقام، التصنٌؾ، ضبط 

عملٌات فً كتب العلوم لمرحلة المتؽٌـرات، التنبـإ، فـرض الفروض، ومن ثم الكشؾ عن مدى توافر تلك ال

التعلٌم األساسً بفلسطٌن، وقد اتبع الباحث أسلوب تحلٌل المحتوى ، وصمم أداة تحلٌل محتوى خاصـة لـذلك، 

إضافة إلى استخدام التكرارات والنسـب المبوٌة للمعالجة . دقها وثباتها باألسالٌب المناسبةوالتً تم التؤكد من ص

 .اإلحصابٌة

أن عملٌات العلم وردت فـً كتـب العلـوم العشرة مجتمعة على النحو : ابج التً توصل إلٌها البحث ومن أهم النت 

المالحظة، االتصال، تفسٌر البٌانات، التجرٌب، القٌاس، االستدالل، اسـتخدام األرقـام، التصنٌؾ، ضبط  : التالً

, مرة (8, 43, 46, 68, 73 ,99, 148, 195, 225, 501, 629). المتؽٌرات، التنبإ، فرض الفـروض 

على الترتٌب،  (%0,4, %2, %2, %3, %4, %5, %7, %9,6, %11, %25, %31)وبنسب مبوٌة 

 للمرحلة العلوم كتب فً توافرها مدى على والوقوؾ العلم بعملٌات وأوصت الدراسة إلى ضرورة اإلهتمام

. فلسطٌن فً األساسٌة

 

 (2006)الشاٌع وشٌنان  دراسة

تتناول صفاًة معٌناًة بل مرحلة دراسـٌة وهـً المرحلة من الصؾ الخامس إلى الصؾ الثامن األساسً، دراسة لم ال 

علوم األرض والفضاء ؛ وذلك ة والعلوم الفٌزٌابٌة وعلوم الحٌا: وتناولت ثالثة من المعاٌٌر العالمٌـة، وهً

إلى الثامن فً المملكة العربٌة  محتوى كتب العلوم فً الصفوؾ من الخامس االبتدابً معرفـة مـدى مطابقـةل

وقد  (NSES) بمشروع المعاٌٌر القومٌة للتربٌة العلمٌة األمرٌكٌة ( 8 – 5)السعودٌة لمعاٌٌر المحتوى للمرحلة 

فـً المحاور المستهدفة ثم  (8-5)البحث االطالع على قابمة معاٌٌر المحتوى للمرحلة   تطلب تحقٌق أهداؾ هذا



18 
 

العلوم الفٌزٌابٌة : لبحث على هٌبة بطاقة تحلٌل محتوى تضم قابمة بتلك المعاٌٌر وهً ترجمتها، وتصمٌم أداة ا

  .األرض والفضاء، وقٌـاس صـدقها وثباتها ومن ثم تطبٌقها على عٌنة الدراسةوعلوم  وعلوم الحٌاة

القومٌة للتربٌة بمشروع المعاٌٌر  (8-5)تحقق معاٌٌر المحتوى  : وتوصل البحث لعدد من النتابج كان أبرزها

فـً المحاور المستهدفة بشكل عام فً كتب العلوم للصفوؾ الدراسٌة المقابلة لهـذه المرحلـة فـً  (NSES) العلمٌة

 (%27.5) ، ولم تتحقق (%37,3)، وتحققاًة جزبٌاًة بنسبة (%35,3)المملكة العربٌة السعودٌة تحققاًة كلٌاًة بنسبة 

، وبنسبة (%66.7)محتوى لمحور العلوم الفٌزٌابٌة تحققاًة كلٌاًة بنسـبة و تحقق معاٌٌر ال. من هذه المعاٌٌر 

 .فـً محـور علـوم األرض والفضاء (%17,6)فً محور علوم الحٌاة، وبنسبة  (40,9%)

 

 (2003)دراسة خلٌل 

فً إلى تحلٌل الجزء األول من كتاب العلوم الفلسطٌنً الجدٌد للصؾ الثامن األساسً والذي بدأ تدرٌسه سعت  

مكون : ، فً ضوء مفهوم الثقافة العلمٌة 2002-2003مدارس السلطة الفلسطٌنٌة مع بداٌة العام الدراسً 

، ومكون التفاعل بـٌن العلـم ون العلم كطرٌقة للتفكٌرالمعرفـة العلمٌـة، ومكـون الطبٌعـة االستقصابٌة للعلم ، ومك

وٌمٌة ومساعدات الـتعلم ٌة واألنشطة التعلٌمٌة واألسبلة التقوالتكنولوجٌـا ، باإلضافة إلى تحلٌل األهداؾ التعلٌم

وقد أشارت نتابج الدراسة إلى اشتمال الجزء األول من كتاب العلـوم الجدٌـد للصـؾ الثامن األساسً . ةالتوضٌحً

لم ، ومكون الع(%32,3)، ومكون الطبٌعة االستقصابٌة للعلـم بنسبة (%59)على مكون المعرفة العلمٌة بنسبة 

وبلػ عدد األهداؾ . (%3,7)، ومكـون التفاعـل بـٌن العلـم والتكنولوجٌا بنسبة (%5)كطرٌقة للتفكٌر بنسبة 

وهدفاًة واحداًة فقط فً  (%,  90,8)هـدفاًة فً المجال المعرفً بنسبة  (59)هدفاًة تعلٌمٌاًة ، منها  (65)التعلٌمٌة 

، كما وكانـت نسـبة (%7,7)لمجال النفس حركً بنسبة أهداؾ فً ا (5 )و)  % 1,5)المجال االنفعالً بنسـبة 

، والتً تضمنت عملٌات عقلٌـة علٌـا (%78)أهـداؾ المجـال المعرفً التً تضمنت عملٌات عقلٌة دنٌا بنسبة 

.(%22) 

 

o الدراسات األجنبٌة 

 ( Haury, 2000  )دراسة

من كتب العلوم الحٌاتٌة فـً أمرٌكا، لتحدٌد مدى تحقٌقها ألهداؾ تدرٌس العلوم حسب  (10)هدفت إلى تحلٌل 

أخذ أفكار الطالب بعٌن االعتبار، إشراك الطالب مع : والٌـات المتحـدة األمرٌكٌة، وهًالمعاٌٌر الوطنٌة بال

لظواهر والتجـارب الظـواهر المدروسـة، تطوٌر واستخدام األفكار العلمٌة، تشجٌع تفكٌر الطالب حول ا

بنٌة ووظٌفة الخلٌة، والمادة وتحوالت : والمعـارؾ، تقٌٌم التقدم، تعزٌز بٌبة تعلم العلوم، فً المواضٌع التالٌة 

الطاقة، واألساس الجزٌبً للوراثة، واالنتقاء الطبٌعً والتطور، حٌث ركز التحلٌل على أنشطة ودروس تلك 

 .الكتب التً تتماشى مع أهداؾ التدرٌس

وبٌنت نتابج الدراسة أن ال أحد من هذه الكتب وصل درجة تقٌٌم عالٌة، وأن هذه الكتب قد أهملت معظم المفاهٌم  

المهمة، إذ ركزت على المعلومات السطحٌة بدالًة من المعلومات المهمة، وأنه قد تم عرض األمثلة والتوضٌحات 

ند القٌام ن على مساعدة قلٌلة جداًة من الكتب عللطلبة بطرٌقة مجردة أكثر منها حسـٌة، وأن الطلبـة ٌحصلو
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وكان هناك سٌطرة للمراتب المتدنٌة على تحقٌق المواضٌع للمعاٌٌر لجمٌع الكتب، وكان  .ةبإجراء األنشطة العلمً

من متوسط على  ، لم ٌصل أي كتاب إلى مرتبة أعلىمعٌار تم اعتمادها لجمٌع الكتب 91ـل .هناك استثناءات قلٌلة

معٌار  91معٌار من ال  63معٌار تم فحصها، ؼٌر أن أحد الكتب وصل إلى درجـة متـدنً على  28أكثر من 

التً تم أخذها بعٌن االعتبار، كل الكتب وصلت إلى مسـتوى متدن لكل المعاٌٌر فً فبة أخذ أفكار الطالب بعٌن 

بط بإشراك الطالب مع االعتبار، وعدد قلٌل من الكتب وصل إلـى مستوى أعلى من متدن ألي معٌار مرت

 .الظـواهر المدر وسـة فـً أي موضوع باستثناء االنتقاء الطبٌعً والتطور

 

  (Chippata & Fillman, 2007) دراسة شٌباتا وفٌلمان

تحلٌل خمسة من كتب األحٌاء للمدارس الثانوٌة المستخدمة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً ضوء : بعنوان

 .طبٌعة العلم

العلم كجسم : خمسة كتب لألحٌاء للمدارس الثانوٌة لتحدٌد تضمنها المجاالت األربعة لطبٌعة العلم تم فحص 

وقد تم تحلٌل ستة  .فكٌـر، العلـم والتقنٌة والمجتمعمنظم للمعرفة، الطبٌعة االستقصابٌة للعلم، العلم كطرٌقة فً الت

 .، التطور، البٌبةDNAة، الطـرق العلـم، الخالٌـا، الوراث: فصول فً جمٌع الكتب، وهً 

وأظهرت النتابج أن كتب األحٌاء الخمسة التً نشرت مإخراًة فً الوالٌات المتحدة تحقق توازناًة أفضل فً  

عاماًة  15عرض مادة األحٌاء فٌما ٌتعلق بالمجاالت األربعة المحددة فً هذا البحث مـن تلك التً حللت قبل 

جابات، وجمع المعلومات، وتعلٌمهم إلشراك الطالب فً التوصل إلى اإل وخاصة فٌما ٌتعلق بتخصٌص النص

 .كٌؾ ٌتوجه العلماء فً عملهم

 

  (Mumba &Chabalengula & Hunter, 2006)دراسة ممبـا وشـابالٌنجوال وهنتـر

هدفت إلى الكشؾ عن مدى تحقٌق التوازن والتركٌز على مواضٌع الثقافة العلمٌة فـً كتب فٌزٌاء مدارس 

 .زامبٌا، فً محاولة لمعرفة امكانٌتها فـً المسـاهمة فـً إعـداد مواطنٌن مثقفٌن علمٌاًة 

أظهرت نتابج الدراسة أن المنهاج واالمتحانات ركزت على تحقٌق طبٌعة العلم، فً حٌن وضعت الكتب  

ٌن العلم والتكنولوجٌا وأنه بـالرؼم مـن إبـراز التفاعل ب ،كبر على المعرفة األساسٌة للعلمالمدرسٌة تركٌزاًة أ

 ت،، وؼٌاب فً بعض أوراق االمتحاناوالمجتمع فً المنهاج، كان هناك تركٌز أقل علٌـه فـً الكتـب المدرسٌة

 . بالرؼم من أن كتب الفٌزٌاء لها دور هام فـً المساهمة فً إعداد مواطنٌن مثقفٌن علمٌاًة 
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  التعلٌق على الدراسات السابقة

الدراسات السابقة المحلٌة والعربٌة واألجنبٌة منها تحلٌل وتقوٌم كتـب العلـوم المدرسٌة، وفً مراحل تناولت 

تناول فً بحثه الصفوؾ الدنٌا من المرحلة اإلبتدابٌة،  (2012الؽامدي، )فـتعلٌمٌة أو صـفوؾ مختلفـة،

 (2003خلٌل،  )من، بٌنما تناولوا الصفوؾ من الخامس إلى الثا (2006الشاٌع وشٌنان،)و(2011سعٌد،)و

 .الصؾ التاسع (2009الزوٌد، )اقتصر بحثه على الصؾ الثامن، و

سعٌد،  )كدراسة  مجال واحد أو أكثر من مجاالت الكتاب المدرسً،قد ركزت الدراسات على و 

ٌة، التً تناولت المعاٌٌر العالمٌة العلم Haury, 2000) )و(2006الشاٌع وشٌنان، )و(2009الزوٌد، )و(2011

ركزت على  (2011, عسٌالن)ركزت على العلم كطرٌقة استقصاء، ودراسة  (2012الؽامدي،  )بٌنما دراسة 

 (2008ابو جحجوح،  )إخراج الكتاب وأهدافه ومحتواه التعلٌمً وأسالٌب تقوٌمه، فً حٌن تناولت دراسة 

  .عملٌات العلم

ٌل المحتوى، واتفقت فٌما بٌنها من حٌث المنهجٌة وجمٌع الدراسات السابقة استخدمت نفس أداة البحث وهً تحل

اتفقت أؼلب و شرفٌن أو الطالب،مجمٌعها اقتصر على الكتب المدرسٌة ولم ٌتناول المعلمٌن أو الو، المستخدمة

 .الدراسات على وجود بعض نقاط القوة وبعض نقاط الضعؾ فـً الكتـب المدرسٌة

أداة تحلٌل و, راسات السابقة فً استخدامها أسلوب تحلٌل المحتوىمع الدأما بالنسبة للبحث الحالً فإنه ٌتفق 

-معاٌٌر اط القوة وبعض نقاط الضعؾ، ولكنه ٌختلؾ عنها بؤنه تناولعلى وجود بعض نق المحتوى، وتتفق معها

وحدة الضوء محتوى على واقتصر, م كفبات لتحلٌل المحتوىمجاالت األهداؾ ومكونات العل  -مكونات العلم

جزء الثانً للصؾ الثامن األساسً، وقد استفادت الباحثة من الدراسات ات فً كتاب العلوم العامة الوالبصري

السابقة فً بناء االطار النظري وأداة الدراسة التً تم فً ضوبها تحلٌل المحتوى، وعرض النتابج وتفسٌرها 

بحث، وتحدٌد نوع المعالجات ومناقشتها، وتقدٌم التوصٌات والمقترحات، وتحدٌد اإلجراءات المناسبة لل

اإلحصابٌة المناسبة، وقد تمٌز هذا البحث بؤنه طبق على محتوى وحدة الضوء والبصرٌات من كتاب العلوم 

 .العامة الجزء الثانً للصؾ الثامن األساسً
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 ثــالــل الثــــالفص

 

 

 منهج الدراسة 

 

 مجتمع  الدراسة 

 

 عٌنة الدراسة 

 

 أداة الدراسة 

 

  األداةصدق 

 

 

 ثبات األداة 

 

 

 اجراءات الدراسة 

 

 

 معالجة النتابج 
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 الفصل الثالث

 طرٌقة البحث وإجراءاته

وعٌنة , ومجتمع البحث, إلجراءات من حٌث وصؾ منهج البحثٌتناول هذا الفصل وصفا مفصال للطرٌقة وا

 .والتحلٌل, وإجراءات البحث, وأداة البحث, البحث

 

 :منهج البحث

للتعرؾ على مدى وفرة مجاالت  ةالكشفً الوصفً التحلٌلً باستخدام الطرٌقةاعتمد هذا البحث على المنهج 

الجزء الثانً العامة األهداؾ ومستوٌاتها ومكونات العلم الواردة فً وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب العلوم 

ع هذه الوحدة الدراسٌة ومكوناتها، وتفسٌرها للوصول إلى النتابج التً تصؾ واق للصؾ الثامن األساسً،

 .للوقوؾ على مدى تلبٌتها لمعاٌٌر محتوى المناهج المدرسٌة

 

 :مجتمع البحث

اسً المطبق حالٌا فً دولة فلسطٌن، كتاب العلوم العامة الجزء الثانً للصؾ الثامن األسٌتؤلؾ مجتمع البحث من 

 .صفحة (120)المكون من 

 

 :عٌنة البحث

 ،الجزء الثانً للصؾ الثامن األساسً العامة كتاب العلوم وحدة الضوء والبصرٌات من اقتصرت العٌنة على

، وبلػ حجم 2015 – 2014ثانً من السنة الدراسٌة فً الفصل الاألساسً الذي ٌدرس لطلبة الصؾ الثامن 

 (1)من مجتمع الدراسة، وٌبٌن الجدول رقم  (%41,6)، بنسبة (120)صفحة من مجموع  (50)العٌنة 

 .خصابص العٌنة

 (1)جدول

 خصابص العٌنة
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 عدد الفقرات عدد الصفحات (الحصص)عدد الدروس الفصل الرقم

 21 9 6 الضوء 1

 32 18 10 انعكاس الضوء 2

 46 20 10 انكسار الضوء 3

 

 :وحدات التحلٌل

العبارات المترابطة المعنى سٌتم اعتماد الفقرة كوحدة تحلٌل ٌستند إلٌها فً رصد فبـات التحلٌـل، والفقـرة هـً 

شرح، توضٌح، أنشطة، أمثلة محلولة، مسؤلة، وتتكون من : التً قد تمتد إلى صفحة، وهً تتمثل فً نص لفظً

 .دة جمل وبعض الرموز أو األشكالع

 

 :أداة البحث

األهداؾ وعناصر  مجاالت لتحقٌق أهداؾ البحث تم استخدام تحلٌل المحتوى أداة للبحث وتتمثل فً قابمة

من استقراء، وعملٌات العلم مكونة من الحقابق، والمفاهٌم، والعالقات والقوانٌن، واألنشطة، والتقوٌم،  المحتوى

الجزء الثانً للصؾ العامة المتوافرة فً وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب العلوم واستنتاج، ومشاهدة، وقٌاس، 

 :الثالثة المرفقة (3)،(2)،(1)على ثالثة أقسام ممثلة فً المالحق  واشتملت أداة الدراسةالثامن األساسً، 

 .اشتمل على مجاالت األهداؾ العامة ومستوٌات األهداؾ المعرفٌة وفق تصنٌؾ بلوم: القسم األول

 .، واألنشطة والتقوٌم(حقابق، مفاهٌم، عالقات وقوانٌن)اشتمل على مكونات محتوى العلم : القسم الثانً

اإلستقراء، االستنتاج، المشاهدة، القٌاس، التصنٌؾ، التنبإ، ضبط  )اشتمل على عملٌات العلم : ثالقسم الثال

 .(المتؽٌرات والتفسٌر

 

 :صدق األداة

 .، وتم تنقٌحها وإجراء التعدٌالت الالزمة من حذؾ وإضافةمشرؾ البحث المختصتم عرض أداة التحلٌل على 

 

 :ثبات األداة

بإعادة  ،بإعادة التحلٌل بعد أسبوع ونصؾ من التحلٌل األول داة الدراسة، قامت الباحثةثبات التحلٌل أل للتؤكد من

صؾ الثامن األساسً، وبعد ذلك الجزء الثانً لل العامة تحلٌل محتوى وحدة الضوء والبصرٌات من كتاب العلوم

 :باستخدام معادلة هولستً، وهً قامت الباحثة بحساب معامل الثبات
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عدد نقاط اإلتفاق

عدد نقاط اإلتفاق+عدد نقاط اإلختالؾ
=  % 100 ×   معامل الثبات

 

، بٌنما بلػ عدد نقاط (206)بلػ عدد نقاط االتفاق، أي مكونات وعملٌات العلم المصنفة فً فبات البحث جمٌعها 

 فً تصنٌفها
 .(9)اإلختالؾ، أي مكونات وعملٌات العلم التً تبٌن ان هناك خطؤًةّ

ن معامل الثبات قٌمته عالٌة، مما ، وٌتضح من النتٌجة السابقة أ(%95,8)ثبات بلؽت قٌمته وبحساب معامل ال

 .ٌدل على ثبات عملٌة التحلٌل

 :إجراءات البحث

 ًتحدٌد مجتمع البحث المكون من كتاب العلوم العامة الجزء الثانً للصؾ الثامن األساس. 

 العلوم العامة الجزء الثانً للصؾ الثامن  تحدٌد عٌنة البحث وهً وحدة الضوء والبصرٌات من كتاب

 .األساسً

 مجاالت األهداؾ ومستوٌاتها وعناصر المحتوى توضح فبات التحلٌل المتمثلة فً  وضع قوابم أو جداول

الجزء الثانً للصؾ  العامة  وعملٌات العلم الالزم توافرها فً وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب العلوم

 .الثامن األساسً

 حدة الضوء والبصرٌات قراءة متؤنٌةقراءة و. 

 حدٌد وحدة التحلٌل  وقد تم اعتماد الفقرة وحدة للتحلٌلت. 

  ابقة فً ضوء القوابم والجداول الس (الضوء والبصرٌات)تحلٌل محتوى الوحدة الدراسٌة موضوع البحث

 .دام أسلوب تحلٌل المحتوى، والتؤكد من ثبات التحلٌلباستخ

 وج بمجموعة من التوصٌاتوتفسٌرها ومناقشتها والخرلنتابج التوصل إلى ا. 

 

 :معالجة النتائج

دة فً النسب المبوٌة ألهداؾ وعناصر ومكونات العلم الوارعدد التكرارات و بعد جمع البٌانات تم إحصاء

ة واستخدام معادل محتوى وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب العلوم العامة الجزء الثانً للصؾ الثامن األساسً،

 .النتابج ستً لحساب ثبات التحلٌل واستخراجهول
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 عــرابــل الــــالفص

 

 

 تحلٌل أسبلة البحث. 
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 الفصل الرابع

 تحلٌل أسئلة البحث

فً كتاب العلوم العامة الجزء  ٌل محتوى وحدة الضوء والبصرٌاتنتابج تحل إلى التعرؾ على هدؾ هذا البحث

 :وفٌما ٌلً نتابج الدراسة تبعا لتسلسل أسبلتها فً دولة فلسطٌن، الثانً للصؾ الثامن األساسً المطبق حالٌا

 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 بلوم تصنٌؾ حسب حركٌة والنفس الوجدانٌة المعرفٌة،: الثالث مجاالتها فً السلوكٌة األهداؾ وفرة مدى ما

 الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة العلوم كتاب فً والبصرٌات الضوء وحدة محتوى فً العامة لألهداؾ

 األساسً؟

 

 .مجموع تكرار مجاالت األهداؾ التعلٌمٌة حسب تصنٌؾ بلوم، ونسبتها المبوٌة (2)ٌبٌن الجدول رقم 

 (2)جدول رقم 

 مجموع تكرار مجاالت األهداؾ التعلٌمٌة حسب تصنٌؾ بلوم ونسبتها المبوٌة

 

 

اقتصرت على المجالٌن  األهداؾ الواردة فً محتوى وحدة الضوء والبصرٌاتأن  (2) ٌتضح من الجدول رقم 

تحتوي الوحدة على  ، بٌنما العلى الترتٌب ( % 13,63)و  ( %  86,36 )بنسبة ،المعرفً والنفس حركً فقط

 .(%0)أي هدؾ وجدانً حٌث بلؽت نسبته 

 النسبة المبوٌة لمجموعا الفصل الثالث الفصل الثانً الفصل األول المجال

 % 86,36 19 7 8 4 المعرفً

 % 0 0 0 0 0 الوجدانً

 % 13,63 3 1 1 1 حركًالنفس 
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً

 فً والبصرٌات الضوء وحدة محتوى فً المعرفٌة الستة بلوم مستوٌات فً السلوكٌة األهداؾ وفرة مدى ما

 األساسً؟ الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة العلوم كتاب

 

 .مجموع تكرار مستوٌات األهداؾ المعرفٌة ونسبتها المبوٌة (3)ٌبٌن الجدول رقم 

 

 (3) جدول رقم

 مجموع تكرارمستوٌات األهداؾ المعرفٌة ونسبها المبوٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انً للصؾ الثامن الجزء الث العامة والبصرٌات فً كتاب العلومأن محتوى وحدة الضوء  (3) الجدول رقمٌبٌن 

ألعلى مستوى حسب  (%0)جمٌع مستوٌات األهداؾ المعرفٌة، حٌث أن نسبتها األساسً ال ٌحتوي على 

, ٌعابتصنٌؾ بلوم وهو مستوى التقوٌم، بٌنما تفاوتت نسبتها فً باقً المستوٌات من معرفة وتذكر، فهم واست

على  (%4,54)،(%4,54),(%4,54)،(%54,54)،(%18,18)تركٌب بنسبة مبوٌة هً تحلٌل و, تطبٌق

 .الترتٌب

الفصل  المستوى

 األول

الفصل 

 الثانً

الفصل 

 الثالث

من مجموع األهداؾ  المجموع

 المعرفٌة

 % 21,05 4 1 3 0 تذكرالومعرفة ال

 % 63,15 12 6 2 4 ستٌعاباإلفهم وال

 % 5,26 1 0 1 0 تطبٌقال

 % 5,62 1 0 1 0 تحلٌلال

 % 5,26 1 0 1 0 تركٌبال

 % 0 0 0 0 0 تقوٌمال
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 الضوء وحدة محتوى فً وقوانٌن، عالقات مفاهٌم، حقابق، من العلم محتوى  مكوناتو عناصر وفرة مدى ما

 األساسً؟ الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة  العلوم كتاب فً والبصرٌات

 

 .مجموع تكرارعناصر المنهاج ونسبها المبوٌة (4)ٌبٌن الجدول رقم 

 

 (4) جدول رقم

 المبوٌة اونسبه تكرار عناصر المحتوى العلمًمجموع 

 النسبة المبوٌة جموعمال الفصل الثالث الفصل الثانً االفصل األول العنصر

% 3,47 5 0 1 4 الحقابق

% 34,72 50 26 18 6 المفاهٌم

% 7,63 11 5 5 1 العالقات والقوانٌن

 النظرٌات
 

0 0 0 0 0% 

 

أن محتوى وحدة الضوء والبصرٌات قد تضمن جمٌع عناصر المنهاج المبحوثة وهً  (4) ٌوضح الجدول رقم

: بنسب متفاوتة هً، المفاهٌم، العالقات والقوانٌن والنظرٌات الحقابق

 .على الترتٌب (0%)،(7,63%),(34,72%),(3,47%)

 .(%3,47)بؤدنى نسبة  عنصر الحقابق حظً ، بٌنما(%34,72)لمفاهٌم بؤعلى نسبة عنصر احظً وقد 
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 وضبط تنبإ، تصنٌؾ، إستنتاج، إستقراء، قٌاس، ،(مشاهدة) مالحظة من المختلفة العلم عملٌات وفرة مدى ما

 األساسً؟ الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة العلوم كتاب فً والبصرٌات الضوء وحدة محتوى فً المتؽٌرات

 .مجموع تكرارعملٌات العلم ونسبها المبوٌة (5)ٌبٌن الجدول رقم 

 

 (5) جدول رقم

 مجموع تكرارعملٌات العلم ونسبها المبوٌة

 المبوٌةالنسبة  المجموع الفصل الثالث الفصل الثانً الفصل األول العملٌة

 %24 18 6 8 4 استقراء

 %4 3 1 1 1 استنتاج

 %20 15 4 6 5 مشاهدة

 %12 9 3 6 0 قٌاس

 تصنٌؾ
 

0 4 2 6 8% 

 تنبإ
 

0 2 0 2 2,66% 

 ضبط المتؽٌرات
 

0 5 2 7 9,33% 

 تفسٌر
 

6 1 2 9 12% 

 وصؾ
 

0 1 5 6 8% 
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 واالستنتاجٌة اإلستقرابٌةأن محتوى وحدة الضوء والبصرٌات قد احتوى على العملٌات  (5) ٌوضح الجدول رقم

% 4 ،% 24): هً متفاوتة بنسب والوصؾ التفسٌر و المتؽٌرات وضبط والتنبإ والتصنٌؾ والقٌاس والمشاهدة

 .الترتٌب على (% 8 ،% 12 ،% 9,33 ،% 2,66 ،% 8 ،% 12 ،% 20 ،

قل نسبة له أ بٌنما التنبإ (%20)تلٌها المشاهدة  (%24)اإلستقرابٌة نسبتها هً األعلى  وٌتبٌن أن العملٌات

لم تكن منفردة بل كانت مرافقة  والتفسٌر والتصنٌؾ والضبط عملٌات القٌاس والمشاهدة، مع العلم أن (2,66%)

 .لعملٌات اإلستقراء

 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 العلوم كتاب فً والبصرٌات الضوء وحدة فً والمتضمنة المصاؼة التعلٌمٌة األهداؾ مع التقوٌم ٌتناسب هل

 معها؟ وتتوافق األساسً الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة

 .النسب المبوٌة لمستوٌات األهداؾ ومستوٌات التقوٌم والفرق بٌنها (6)ٌبٌن الجدول رقم 

 

 (6) جدول رقم

 ومستوٌات التقوٌم والفرق بٌنهاالنسب المبوٌة لمستوٌات األهداؾ 

النسبة المبوٌة  المستوى

 لمستوٌات األهداؾ

 
 تكرار التقوٌم

النسبة المبوٌة 

 لمستوٌات التقوٌم

الفرق بٌن النسب 

 المبوٌة

معرفة ال

 تذكرالو

21,05 % 13 

 

21,66% 0,16 

فهم ال

 ستٌعاباالو

63,15 % 37 61,66% 1,49 

 4,74 %10 6 % 5,26 تطبٌقال

 1,93 %3,33 2 % 5,26 حلٌلالت

 1,93 %3,33 2 % 5,26 تركٌبال

 0 %0 0 % 0 تقوٌمال

 

ٌتبٌن لنا تناسب  (6)كما هو مبٌن فً جدول رقم  من مقارنة النسب المبوٌة لمستوٌات األهداؾ ومستوٌات التقوٌم

حٌث أن الفروقات بٌن نسبها المبوٌة صؽٌرة نسبٌا ومقبولة لمستوٌات , وتالإم التقوٌم مع األهداؾ المصاؼة
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،  1,49،  0,16): المعرفة والتذكر، الفهم واالستٌعاب، التطبٌق، التحلٌل، التركٌب والتقوٌم وهً على الترتٌب

4,74  ،1,93  ،1,93  ،0 ). 

 

 

 

 

 ســامــالخ لــــالفص

 

 

 مناقشة النتابج المتعلقة بؤسبلة البحث. 

 

 التوصٌات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة البحث

 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 بلوم تصنٌؾ حسب حركٌة والنفس الوجدانٌة المعرفٌة،: الثالث مجاالتها فً السلوكٌة األهداؾ وفرة مدى ما

 الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة العلوم كتاب فً والبصرٌات الضوء وحدة محتوى فً العامة لألهداؾ

 األساسً؟

 

أن  األهداؾ الواردة فً محتوى وحدة الضوء والبصرٌات اقتصرت على  (2) تبٌن من الجدول رقم

على الترتٌب، فالنسبة األعلى  (% 13,63)و  ( %  86,36 )المجالٌن المعرفً والنفس حركً فقط بنسبة

 من والذهنٌة العقلٌة والمهارات المعرفة المتعلم فٌه ٌكتسب الذي (%86,36)كانت ألهداؾ المجال المعرفً 

تلٌها  ،الذاكرة وتشؽٌل والتفكٌر العقل إعمال تتطلب التً المعلومات من وؼٌرها وحقابق ونظرٌات معلومات

 وؼٌرها واإلجراءات الحركٌة المهارات المتعلم فٌه ٌكتسبالذي  (%13,63)أهداؾ المجال النفس حركً 

الوحدة على  بٌنما لم تحتوِ  ،الحسً العصبً الجهاز مع وتوافقها العضالت استخدام تتطلب التً األعمال من

المجال  تعزو الباحثة ذلك إلى أنوحٌث أن نسبة كبٌرة من معلمً العلوم ٌهملون ذلك  أي هدؾ وجدانً،

خالق واالتجاهات والمشاعر لٌس بالشًء السهل الذي ٌمكن تعلمه  جدانً الذي ٌكتسب فٌه المتعلم األالو

سابه فً فترة وجٌزة، وكذلك إلى قلة أدوات قٌاس االتجاهات والمٌول العلمٌة المتوافرة لدى معلم العلوم وإك

رابق التدرٌس وأسالٌبها المستخدمة ؼٌر وصعوبة تطبٌقها وتحلٌلها، وكذلك قد ٌعود السبب إلى كون ط

تضمٌن محتوى الوحدة بعض األهداؾ  مالبمة لألهداؾ فً المجال الوجدانً، إال أن الباحثة ترى بضرورة

األخالق وا ٌكتسبل ها ومحاولة تحقٌقها ولو بعد حٌن،الوجدانٌة من باب لفت انتباه الطالب الٌها إلدراك قٌمت

 .من األعمال التً تتطلب اإلنفعاالت والعواطؾ والروحانٌات والمبادئ واالتجاهات وؼٌرها
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثانًمناقشة 

 فً والبصرٌات الضوء وحدة محتوى فً المعرفٌة الستة بلوم مستوٌات فً السلوكٌة األهداؾ وفرة مدى ما

 األساسً؟ الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة العلوم كتاب

انً الجزء الثالعامة أن محتوى وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب العلوم  (3)من الجدول رقم لقد تبٌن 

ألعلى  (%0)على جمٌع مستوٌات األهداؾ المعرفٌة، حٌث أن نسبتها للصؾ الثامن األساسً لم ٌحتوِ 

 األشٌاء وصؾ على القدرةالذي ٌبٌن  حسب تصنٌؾ بلوم وهو مستوى التقوٌم لألهداؾ المعرفٌة مستوى

، بٌنما تفاوتت نسبتها فً بشؤنها قرار واتخاذ معٌنة معاٌٌر خالل من علٌها والحكم وتقوٌمها ووزنها وتثمٌنها

  ،(%18,18)تحلٌل وتركٌب بنسبة , تطبٌق, ٌعابباقً المستوٌات من معرفة وتذكر، فهم واست

 .على الترتٌب (4,54%) ،(4,54%) ,(4,54%) ،(54,54%)

الذي ٌعبر عن إدراك الفرد  (%54,54)ن النسبة األعلى كانت لمستوى الفهم واالستٌعاب وكما هو واضح فإ

وترى الباحثة أن هذه النسبة مقبولة نظرا ألهمٌة أهداؾ مستوى ,وفهمه واستٌعابه وتمثله للموضوع أو الفكرة

اس لباقً المستوٌات الفهم واالستٌعاب التً ٌعتمد علٌها بنسبة أكبر فً تدرٌس المناهج، وألنها تعد األس

 الجزبٌات استرجاع على لقدرةالذي تتمثل فٌه ا (%18,18)ٌلٌه مستوى المعرفة والتذكر  المعرفٌة،

بٌنما تساوت نسب مستوٌات , واالستظهار الحفظ تتطلب التً المعلوماتز وووالرم والحقابق والكلٌات

 .(%4,54) بنسبة التطبٌق والتحلٌل والتركٌب

 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثمناقشة      

 الضوء وحدة محتوى فً وقوانٌن، عالقات مفاهٌم، حقابق، من العلم محتوى  مكونات أو عناصر وفرة مدى ما 

 األساسً؟ الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة  العلوم كتاب فً والبصرٌات

 

المبحوثة وهً رٌات قد تضمن مكونات العلم أن محتوى وحدة الضوء والبص (4)من الجدول رقم  اتضح

 ,(%7,63),(%34,72),(%3,47): بنسب متفاوتة هًوالنظرٌات , قات والقوانٌنالحقابق، المفاهٌم، العال

 .على الترتٌب(0%)

المتمثل بمجموعات من المعلومات التً توجد بٌنها عالقات عن شًء معٌن تتكون فً عنصر المفاهٌم ؾ

بٌنما حظً عنصر  ،(%34,72) هً نسبةأعلى بات مشتركة وممٌزة حظً الذهن، وتشمل على صؾ

بٌنما النظرٌات التً تمثل  ،(%3,47)بؤدنى نسبة  التً ٌحصل علٌها اإلنسان عن طرٌق المالحظة  الحقابق

أقصى مراحل التجرٌد فً الربط بٌن المفاهٌم العلمٌة لتفسٌر ما ٌجري من أحداث وظواهر لم تحتِو على أي 

نسبة، وصحٌح أن الباحثة لم تلحظ من دراسة وحدة الضوء والبصرٌات أي نظرٌة بنص صرٌح، إال أن هذا 

المعروضة فٌها على نظرٌات كخاصٌة انتقال الضوء ال ٌنفً عدم اعتماد بعض المواضٌع والمعلومات 

زء الثانً للصؾ الثامن صرٌات الكبٌر فً كتاب العلوم العامة الجفبالرؼم من وزن وحدة الضوء والب مثال،

 قلٌلة من الحقابقأبدا، كذلك لم تتضمن سوى نسبة  نظرٌات بنصوص صرٌحة األساسً إال أنها لم تتضمن

 .(34,72)نسبة جٌدة من المفاهٌم  ، فً حٌن احتوت على(3,47)
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 مالحظات عدة بحصر الباحثة قامت والبصرٌات الضوء وحدة لمحتوى والمتعمقة المتؤنٌة الدراسة منو

 :كاآلتً علٌها التعلٌق تم ومآخذ على محتوى وحدة الضوء والبصرٌات

o أنها على والبصرٌات الضوء وحدة فً محتوى مستقٌمة خطوط فً الضوء انتقال خاصٌة عرض تم 

 فخاصٌة ،بحسب مكونات العلم مفهوم عن عبارة أنها أساس على عرضها ٌمكن أنه من بالرؼم, حقٌقٌة

 الضوء وحدة من األول الفصل بداٌة فً أنه إال مفهوم، عن عبارة طبٌعتها فً هً الضوء انتقال

 أن الباحثة رأت وقد حقٌقة، أنها على عرضها وتم الضوء انتقال خاصٌة إلى التطرق تم والبصرٌات

 الضوء أن ٌراعوا ولم الضوء، سلوك تفسٌر فً فقط الجسٌمٌة للخاصٌة تعرضوا قد المنهاج مصممً

 كمعلومة الكتاب أجزاء من أي فً الذكر مجرد لذكرذلك ٌتطرقوا ولم وجسٌمٌة، موجٌة بطرٌقتٌن ٌفسر

 للمعلومة مصدرا لتشكل أوسع، بشكل الضوء دراسة عند المستقبل فً الطالب ٌتذكرها أن ٌمكن مفٌدة

 خاصٌة تفسٌر فً قصورهم المنهاج مصممً على الباحثة تؤخذ لذلك, وقت أي فً إلٌه الرجوع ٌمكن

 . الضوء انتقال

 

o فً الضوء سرعة بٌن النسبة أنه على(87) رقم الصفحة حاشٌة فً الضوء انكسار معامل تعرٌؾ ورد 

 الضوء انكسار لمعامل الصحٌح التعرٌؾ أن إذ خاطا، التعرٌؾ وهذا الفراغ، فً سرعته إلى الوسط

 فً وارد التعرٌؾ هذا أن وصحٌح الوسط، فً سرعته إلى الفراغ فً الضوء سرعة بٌن النسبة هو

 إال الكتاب، حاشٌة فً ٌرد لما  اهتمامهم ٌولون ال والطالب المدرسٌن معظم فإن األؼلب وفً الحاشٌة

 ٌظلم الكتاب، فً أهمٌة األقل الجزء -الحاشٌة -فً ولو حتى خاطبة معلومة اٌراد بؤن ترى الباحثة أن

 فً تإثر مؽلوطة بمعلومات وتزودهم والكتاب، الموضوع وأجزاء حٌثٌات بكل المهتمة القلٌلة الفبة

، فالطالب عادة ٌعد الٌها الرجوع ٌمكن حٌثفً المستقبل   للمعلومة خاطبا مصدرا وتعد وتعلمهم، فهمهم

المدرسً كتابا مقدسا، وٌتعامل معه كمصدر وحٌد للمعرفة والتعلم، وٌعتقد بكل معلومة واردة فً الكتاب 

، لذلك ترى الباحثة ضرورة إعادة الصٌاؼة الصحٌحة والمإكدة لتعرٌؾ الكتاب حتى ولو كانت خاطبة

 .الوسط فً سرعته إلى الفراغ فً الضوء سرعة بٌن النسبةمعامل انكسار الضوء وهو 

 

 

o األوساط توضح مفاهٌمٌة خارطة مخطط خالل من المختلفة األوساط فً الضوء سلوك تلخٌص ورد 

 خالل ورد أنه مع المخطط، نفس فً الشفافة شبه األوساط تلخٌص دون فقط المعتمة واألوساط الشفافة

 على تساعد والخرابط المخططات أن وبما الشفافة، شبه األوساطالمخطط ذكر  لعرض السابقة الفقرات

 الشفافة األوساط ٌركز حٌث ، المخطط هذا فً نقصا تجد الباحثة فإن واإلستظهار والحفظ الذاكرة تحفٌز

 أولى باب من أنه الباحثة ترى لذلك ،شبه الشفافة األوساط تركٌز دون الطلبة أذهان فً فقط والمعتمة

بؽض النظر عن  الشفافة شبه األوساط وٌبٌن ٌلخص المفاهٌمٌة الخارطة على موضع تخصٌص ٌجب

 .كٌفٌة وضعها على الخط الواصل بٌن األوساط الشفافة والمعتمة نظرا الختالؾ درجة شفافٌتها

 

o العام العدسات وقانون العام المراٌا قانون اشتقاق كٌفٌة عن التلمٌح حتى أو بٌان أو بشرح اإلشارة ٌتم لم 

 من وأعلى ومعقدة صعبة اشتقاقهما طرٌقة بؤن لذلك العلة الباحثة وتعزو مقدارالتكبٌر، قانون وكذلك

 حتى ،لمدى الصعوبة التلمٌح بمجرد ذلك الى اإلشارة األجدر من كان أنه إال الدراسٌة، المرحلة مستوى

 .عرضه عدم سبب اإلشتقاق بكٌفٌة والمهتمٌن منهم والمتٌقظٌن المتنبهٌن وخوصا الطلبة ٌتفهم
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 :بالسؤال الرابعالنتائج المتعلقة مناقشة 

 وضبط تنبإ، تصنٌؾ، إستنتاج، إستقراء، قٌاس، ،(مشاهدة) مالحظة من المختلفة العلم عملٌات وفرة مدى ما

 األساسً؟ الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة العلوم كتاب فً والبصرٌات الضوء وحدة محتوى فً المتؽٌرات

 

على العملٌات اإلستقرابٌة  والبصرٌات ٌحتويتوى وحدة الضوء أن مح (5)من الجدول رقم  لقد تبٌن

بنسب متفاوتة والتصنٌؾ والتنبإ وضبط المتؽٌرات و التفسٌر والوصؾ واالستنتاجٌة والمشاهدة والقٌاس 

 .على الترتٌب (% 8، % 12، % 9,33، % 2,66، % 8، % 12، % 20،  %4،  %24): هً

وهً األعلى نسبة من  (%24)فاإلستقراء المتمثل بالوصول إلى الكلٌات من الحاالت الجزبٌة بلؽت نسبته     

، حٌث لم (%4)بٌن عملٌات العلم، بٌنما اإلستنتاج الذي ٌستخدم للوصول إلى الجزبٌات من الكلٌات بلؽت نسبته 

، فً حٌن بلؽت نسبة عملٌة مشاهدة (3)قم ٌالحظ وروده إال فً ثالث مواضع فقط كما هو موضح فً الملحق ر

، وعملٌة تصنٌؾ المعلومات والبٌانات بلؽت نسبتها (%12)، والقٌاس (%20)ما ٌتم من أحداث أو ظواهر 

وهً النسبة األقل من بٌن عملٌات العلم  (%2,66)، فً حٌن بلؽت نسبة عملٌة التنبإ باألحداث والظواهر (8%)

والبصرٌات، وبلؽت نسبة عمٌات ضبط المتؽٌرات  التً تجعل الظواهر تتم  الواردة فً محتوى وحدة الضوء

، و عملٌة الوصؾ حازت على (%12)، وعملٌات تفسٌر المالحظات بلؽت نسبتها(%9,33)بصورة معٌنة 

 . من مجموع نسب عملٌات العلم الواردة فً محتوى وحدة الضوء والبصرٌات (%8)نسبة 

والقٌاس والتفسٌر والوصؾ والتصنٌؾ والضبط وردت فً األنشطة تابعة مع العلم أن عملٌات المالحظة 

 . لعملٌات االستقراء

عملٌات العلم فً موضوع البحث، إال أن النتابج  (2008أبو جحجوح، )وفً هذا ٌتشابه البحث مع دراسة 

أن المالحظة مختلفة، ففً هذا البحث تبٌن أن االستقراء له أعلى نسبة، فً حٌن بٌنت دراسة أبو جحجوح 

 .لها أعلى نسبة

 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامسمناقشة 
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 العلوم كتاب فً والبصرٌات الضوء وحدة فً والمتضمنة المصاؼة التعلٌمٌة األهداؾ مع هل ٌتناسب التقوٌم

 معها؟ وتتوافق األساسً الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة

تبٌن لنا تناسب وتالإم  (6)فً الجدول رقم من مقارنة النسب المبوٌة لمستوٌات األهداؾ ومستوٌات التقوٌم 

حٌث أن الفروقات بٌن نسبها المبوٌة صؽٌرة نسبٌا ومقبولة لمستوٌات المعرفة , التقوٌم مع األهداؾ المصاؼة

 4,74،  1,49،  0,16): ٌم وهً على الترتٌبوالتذكر، الفهم واالستٌعاب، التطبٌق، التحلٌل، التركٌب والتقو

 ، فقد تباٌنت الفروق بقٌمها الصؽٌرة نسبٌا إال أن أعالها قٌمة كان لمستوى التطبٌق( 0،  1,93،  1,93، 

لذلك فإن فرق  ،األخذ بعٌن االعتبار أنه قد تم حساب القٌمة المطلقة للفروقات بٌن النسب المبوٌة، مع 4,74

لمام بكافة األهداؾ بل على العكس فإنه ٌتالبم مع األهداؾ بصورة أكبر التقوٌم عن اإلالقٌم ال ٌعنً عجز 

 .مما هو مطلوب

 التوصٌات

 :حثة بما ٌلًتوصً البا

o  اإلستفادة من أداة التحلٌل التً أعدتها الباحثة لتدرٌس محتوى وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب

 .اسًالعلوم العامة الجزء الثانً للصؾ الثامن األس

o  القٌام بدراسات وأبحاث مماثلة لتحلٌل محتوى وحدة الضوء فً مراحل دراسٌة مختلفة لمراعاة

 .التواصل والتكامل بٌنها

o  ًضرورة تبصٌر معلمً العلوم ومصممً المناهج والقابمٌن علٌها بنتابج األبحاث والدراسات الت

 .تناول محتوى كتب العلوم لتفعٌلها واإلستفادة منها

o األهداؾ، المحتوى، : بإضافة المحتوى الذي ٌكفل توفر كافة عناصر المنهاج األربعة االهتمام

 .األنشطة والتقوٌم

o  الجزء الثانً للصؾ العامة تضمٌن محتوى وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب العلوم ضرورة

فعاالت وتوجٌههم نحو األعمال التً تتطلب االن لشحذ همم الطلبةالثامن األساسً أهدافا وجدانٌة 

 .الوجدانٌاتاألخالق والعواطؾ وو

o الجزء الثانً للصؾ  العامة ضرورة تضمٌن محتوى وحدة الضوء والبصرٌات فً كتاب العلوم

الثامن األساسً أهدافا معرفٌة من مستوى التقوٌم، لتعزٌز قدرة الطالب على وصؾ األشٌاء 

 .وتثمٌنها ووزنها وتقوٌمها والحكم علٌها

o  الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة العلوم كتاب فً والبصرٌات الضوء وحدة محتوىتضمٌن 

وء بناء على وزن الوحدة الدراسٌة ومستوى المرحلة األساسً المزٌد من الحقابق المتعلقة بالض

 .الدراسٌة

o الثامن للصؾ الثانً الجزء العامة العلوم كتاب فً والبصرٌات الضوء وحدة محتوى تضمٌن 

 .كما أوجدها العلم علقة بالضوء بنصوص صرٌحةنظرٌات مت األساسً

o  ضرورة مراعات عملٌات العلم بشكل أكبر فً محتوى وحدة الضوء والبصرٌات نظرا لطبٌعتها

 .وحجمها بالنسبة لكتاب العلوم العامة للصؾ الثامن األساسً

o  األساسً  الثامن للصؾ الثانً الجزء العلوم كتاب فً والبصرٌات الضوء وحدة محتوىإعادة دراسة

لى مواضع الخلل والقصور وإجراء التعدٌالت الالزمة بهدؾ تطوٌر من قبل المختصٌن والوقوؾ ع

 .المنهاج
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 (1) رقم ملحق

 تصنٌؾ أهداؾ وحدة الضوء والبصرٌات حسب تصنٌؾ مجاالت بلوم

 

 الفصل

 األهداؾ

  معرفٌة

 وجدانٌة

 

معرفة  حركٌة نفس

 وتذكر

 تقوٌم تركٌب تحلٌل تطبٌق فهم واستٌعاب

: األول

 الضوء

أن تبٌن  - 

كٌؾ ٌنتقل 

الضوء فً 

خطوط 

 .مستقٌمة

أن توضح  -

بعض 

الظواهر 

المتعلقة 

بانتقال الضوء 

فً خطوط 

 .مستقٌمة

أن توضح  -

المقصود 

باألوساط 

الشفافة 

واألوساط 

 .المعتمة

أن تبٌن  -

كٌؾ ٌسلك 

الضوء فً 

األوساط 

الشفافة 

واألوساط 

 .المعتمة

 

 
 
 
 
 
 
 

أن تصنع آلة -    

التصوٌر ذات 

الثقب كتطبٌق 

على انتقال 

الضوء فً 

خطوط 

 .مستقٌمة
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: الثانً

س انعكا

 الضوء

د أن تحد-

صفات 

األخٌلة فً 

المراٌا 

 .ٌةالمستو

أن تحدد  -

صفات 

األخٌلة 

المتكونة فً 

المراٌا 

المقعرة 

والمراٌا 

 .المحدبة

أن تعطً  -

أمثلة على 

ت استخداما

المراٌا 

المستوٌة 

والكروٌة 

 .فً حٌاتك

أن تتعرؾ  -

المفاهٌم 

انعكاس : اآلتٌة

المرآة , الضوء

, المستوٌة

المراٌا 

, الكروٌة

الخٌال 

الحقٌقً، 

الخٌال 

الوهمً، 

البعد , التكبٌر

 .البإري

أن توضح  -

كٌؾ تتكون 

األخٌلة فً 

المرآة المقعرة 

والمرآة 

المحدبة 

بوساطة رسم 

 .األشعة

أن تحل  -

مسابل 

ٌطة بس

على 

المراٌا 

المستوٌة 

والمراٌا 

 .الكروٌة

أن  -

تمٌز بٌن 

المراٌا 

المقعرة 

والمراٌا 

 .المحدبة

أن  -

تتوصل 

الى 

قانون 

انعكاس 

الضوء 

بالتجربة 

 .العملٌة

أن تبنً -  

بعض 

األجهزة 

البسٌطة 

المعتمدة على 

المراٌا 

المستوٌة مثل 

 .البرٌسكوب

: الثالث

انكسار 

 الضوء

أن تذكر  -

 أنواع

العدسات 

 .وتمٌز بٌنها

أن توضح  -

المقصود 

بانكسار 

الضوء 

 .وتفسره

أن توضح  -

كٌؾ ٌتم 

انكسار الضوء 

 .فً المنشور

أن توضح  -

المقصود 

 .بالعدسة

أن توضح  -

أن تحلل -     

الضوء 

األبٌض فً 

المنشور إلى 

 .ألوانه السبعة
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كٌؾ تتكون 

األخٌلة فً 

العدسات 

المحدبة 

والعدسات 

 .المقعرة

أن تتعرؾ -

خصابص 

األخٌلة 

المتكونة فً 

العدسات 

المحدبة 

والعدسات 

 .المقعرة

أن تتعرؾ  -

بعض 

تطبٌقات 

العدسات 

المحدبة 

والمقعرة 

واستخداماتها 

 .فً حٌاتك
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 (2) رقم ملحق

 تصنٌؾ عناصر المحتوى الواردة فً وحدة الضوء والبصرٌات

 تقوٌم أنشطة عالقات وقوانٌن مفاهٌم حقابق الفصل

 األول
 (الضوء)

الضوء ٌنفذ -
من خالل 
األوساط 

 .الشفافة
الضوء  -

تمتصه 
األوساط 

 .المعتمة
تتفاوت  -

بعض المواد 
فً درجة 
شفافٌتها 

حسب قربها 
من األوساط 

الشفافة أو 
 .المعتمة

سرعة  -
الضوء 

3 ∗ 108 
 .ث/م
 

 األوساط -
. الشفافة

 األوساط -
. الشفافة شبه

 األوساط -
. المعتمة

 انتقال -
 فً الضوء
 خطوط

 سلوك)مستقٌمة
. (الضوء

 األوساط -
 الشفافة

. المتجانسة
- 

. (الظل)الظالل

 مقدار ٌتناقص -
 من النافذ الضوء
 الشفاؾ الوسط
. سمكه بازدٌاد

 انتقال -
 فً الضوء
. الهواء

 ظل تكوٌن -
. الكتاب

 آلة -
 ذات التصوٌر

. الثقب
 سلوك  -

 فً الضوء
 الوسط
. الشفاؾ

 سمك تؤثٌر -
 الجسم

 على الشفاؾ
 انتقال

. الضوء

كٌؾ ٌنتقل  -
الضوء فً 

خطوط 

 .2×مستقٌمة
وضح بعض  -

الظواهر المتعلقة 
بانتقال الضوء 

فً خطوط 

 .2×مستقٌمة
وضح  -

المقصود 
باألوساط الشفافة 

×1. 

 الثانً
انعكاس )

 (الضوء

صفات  -
الخٌال فً 

المراٌا 
 المستوٌة

انعكاس  -
 .الضوء

المرآة  -
 .المستوٌة

المراٌا  -
 .الكروٌة

الخٌال  -
 .الحقٌقً

الخٌال  -
 .الوهمً

 .التكبٌر -
البعد  -

 .البإري
 .المرآة -
 .الخٌال -
االنعكاس  -

 .المنتظم

قانون  -
 :االنعكاس

= زاوٌة السقوط 
 .زاوٌة النعكاس

الشعاع الساقط  -
والشعاع 

المنعكس والعمود 
المقام من نقطة 

السقوط على 
السطح العاكس 
جمٌعها تقع فً 
مستوى واحد 

عمودٌا على هذا 
 .السطح

عدد األخٌلة  -

ا −  
360

هـ
= 

قانون  -
انعكاس 
 .الضوء

االنعكاس  -
عن السطح 

 .المصقول
االنعكاس  -

عن سطح 
 .خشن

صفات  -
الخٌال فً 

المراٌا 
 .المستوٌة

تكثٌر  -
األخٌلة فً 

المراٌا 
 .المستوٌة

حدد صفات  -
األخٌلة فً 

المراٌا 
 .2×المستوٌة

حدد صفات  -
األخٌلة المتكونة 

فً المراٌا 
المقعرة 
 .9×والمحدبة

أن تعطً أمثلة  -
على استخدامات 
المراٌا الكروٌة 

 .1×والمستوٌة
أن ٌعرؾ -

انعكاس 
 .2×الضوء

أن توضح  -
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االنعكاس  -
 .ؼٌر المنتظم

السطح  -
 .المصقول

 .سطح خشن -
 .قطب المرآة -
مركز  -

 .التكور
المحور  -

الربٌس 
 .للمرآة

 .المرآةبإرة  -
نصؾ قطر  -

 .المرآة

قانون المراٌا  -
: العام

 
1

ع
=  

1

ص
+

1

س
 

= مقدار التكبٌر -
ص

س
 

خصابص  -
األخٌلة فً 

المراٌا 
 .المقعرة

صفات  -
األخٌلة فً 

المراٌا 
 .المحدبة

كٌؾ تتكون 
األخٌلة فً 

المراٌا بواسطة 

 .1×الرسم
أن تحل مسابل -

بسٌطة على 
راٌا اللمستوٌة الم

 .6×والكروٌة
أن تمٌز بٌن  -

المراٌا المقعرة 
 .2×والمحدبة

أن تتوصل -
لقانون انعكاس 

 .2×الضوء
 الثالث

انكسار  )
 (الضوء

انكسار - 
 .الضوء

 .العدسة -
الكثافة  -

 .الضوبٌة
معامل  -

 .االنكسار
العدسة  -

 .المحدبة
العدسة  -

 .المقعرة
عدسة  -

 .مجمعة المة
عدسة  -

 .مفرقة
 .الصلبة-
 .القرنٌة -
 .المشٌمٌة -
 .القزحٌة -
 .عدسة العٌن -
العدسة  -

 .البلورٌة
العصب  -

 .البصري
 .تكٌؾ العٌن -
 .قصر النظر -
 .طول النظر -
عٌوب  -

 .االبصار

الشعاع الساقط  -
والشعاع المنكسر 

والعمود المقام 
على السطح 
الفاصل بٌن 

الوسطٌن من 
نقطة السقوط تقع 

جمٌعها فً 
 .مستوى واحد

معامل  -
= االنكسار 

سرعة الضوء فً الفراغ

سرعة الضوء فً الوسط
 

كلما زادت  -
الكثافة الضوبٌة 
للوسط قل مقدار 

االنكسار زاوٌة 
للشعاع المنكسر 

 .فٌه
قانون  -

: العدسات
1

ع
=  

1

ص
+

1

س
 

= مقدار التكبٌر -
ص

س
 

انكسار  -
الضوء عند 
انتقاله من 

وسط شفاؾ 
 .الى آخر

نشاط بدٌل  -
النكسار 

الضوء من 
وسط شفاؾ 

 .آلخر
انكسار  -

الضوء فً 
منشور 

 .ثالثً
تقدٌر البعد  -

البإري 
 .لعدسة محدبة

خصابص  -
األخٌلة فً 

سات العد
 .المحدبة

خصابص  -
األخٌلة فً 

العدسات 
 .المقعرة

 

أن تذكر أنواع -
العدسات وتمٌز 

 .1×بٌنها
أن توضح  -

المقصود بانكسار 
الضوء 
 .6×وتفسٌره

أن توضح كٌفٌة -
انكسار الضوء 

 .2×فً المنشور
وضح المقصود -

 .1×بالعدسة
وضح كٌفٌة  -

تكون األخٌلة فً 
العدسات المحدبة 

 .4×والمقعرة
ما هً  -

خصابص األخٌلة 
المتكونة فً 

العدسات المحدبة 
 .13×والمقعرة

 
وضح تطبٌقات  -

العدسات المحدبة 
والمقعرة 

 .3×واستخداماتها
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اآلالت  -
 .البصرٌة

المجهر  -
 .البسٌط

المجهر  -
 .المركً

العدسة  -
 .العٌنٌة

العدسة  -
 .الشٌبٌة

المقراب  -
 .(التلسكوب)
آلة  -

 .التصوٌر
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 (3) رقم ملحق

 تصنٌؾ عملٌات العلم الواردة فً وحدة الضوء والبصرٌات

 قٌاس مشاهدة  استنتاج استقراء الفصل

توصل الى خاصٌة  - الضوء: األول

انتقال الضوء فً خطوط 

 .مستقٌمة

بٌن كٌفٌة تكون  -

الظالل ومنطقة الظل 

 .وشبه الظل

وضح كٌفٌة سلوك  -

الضوء فً الوسط 

 .الشفاؾ

وضح تؤثٌر سمك  -

الجسم الشفاؾ على 

 .انتقال الضوء

تحقق من انتقال  -

الضوء فً خطوط 

 مستقٌمة

فً التحقق منى  -

 .انتقال الضوء

لتعرؾ على فً ا -

 .كٌفٌة تكون الظالل

فً عمل نموذج  -

آلة التصوٌر ذات 

 .الثقب

فً التعرؾ على  -

سلوك الضوء فً 

 .الوسط الشفاؾ

فً معرفة تؤثٌر  -

سمك الجسم الشفاؾ 

 .على انتقال الضوء

 

انعكاس : الثانً

 الضوء

توصل الى مفهوم  -

 .انعكاس الضوء

توصل الى قانون -

 .انعكاس الضوء

كٌفٌة انعكاس وضح  -

الضوء عن السطح 

االنعكاس )المصقول

 .(المنتظم

وضح االنعكاس ؼٌر  -

 .المنتظم

توصل الى صفات  -

األخٌلة فً المرآة 

 .المستوٌة

توصل الى قانون عدد  -

تحققق من قانون -

 المراٌا العام

فً التعرؾ على  -

االنعكاس عن 

 .السطح المصقول

فً التعرؾ على  -

االنعكاس عن سطح 

 .خشن

فً تعرؾ صفات  -

الخٌال فً المراٌا 

 .المستوٌة

فً معرفة عدد  -

األخٌلة فً المراٌا 

 .المستوٌة

فً تعرؾ  -

خصابص األخٌلة 

فً التعرؾ على  -

قانون انعكاس 

 .الضوء

فً تعرؾ صفات  -

الخٌال فً المراٌا 

 .المستوٌة

فً معرفة عدد  -

األخٌلة فً المراٌا 

 .المستوٌة

فً تعرؾ  -

خصابص األخٌلة 

 .فً المراٌا المقعرة

فً التحقق من  -

 .قانون المراٌا العام
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 .األخٌلة

توصل الى صفات --

األخٌلة المتكونة فً 

 .المراٌا المقعرة

توصل الى صفات  -

األخٌلة  المتكونة فً 

 .لمحدبةالمراٌا ا

 .فً المراٌا المقعرة

رؾ صفات فً تع -

األخٌلة فً المراٌا 

 .المحدبة

فً حساب مقدار  -

 .التكبٌر

انكسار : الثالث

 الضوء

توصل الى مفهوم  -

 .انكسار الضوء

وضح ظاهرة انكسار  -

 .الضوء

فسر انكسار الضوء  -

 .فً المنشور الثالثً

وضح كٌفٌة تحدٌد  -

البإرة وتقدٌر البعد 

 .البإري لعدسة محدبة

توصل الى خصابص -

األخٌلة فً العدسات 

 .المحدبة

توصل الى خصابص  -

فً العدسات األخٌلة  

 .المقعرة

تحقق من قانون -

 العدسات العام

فً توضٌح  -

ظاهرة انكسار 

 .الضوء

فً التعرؾ على  -

انكسار الضوء فً 

 .منشور ثالثً

فً تعرؾ  -

خصابص األخٌلة 

فً العدسات 

 .المحدبة

فً تعرؾ  -

حصابص األخٌلة 

فً العدسات 

 .المقعرة

فً تعرؾ  -

خصابص األخٌلة 

فً العدسات 

 .المحدبة

التحقق من قانون  -

 العدسات

فً حساب مقدار  -

 .التكبٌر

 

 

 

 

 

 

 


