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  الملخص العربي

التعليم  اإىل تقومي م�ضروع »تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف  امل�ضروع البحثي  يهدف هذا 
البتدائيني،  واخلام�ص  الثاين  ال�ضفوف  املرحلة  هــذه  وت�ضتهدف  ال�ضعودية«،  العربية  باململكة  العام 
والثاين املتو�ضط، والأول الثانوي. وتناولت الدرا�ضة تقومي امل�ضروع من عدة اأبعاد؛ متثلت يف ـدرا�ضة: 1( 
م�ضتوى ات�ضاق كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية للطالب واملعلم لل�ضفوف: الثاين البتدائي، واخلام�ص 
اإعدادها بعد  البتدائي، والثاين املتو�ضط، والأول الثانوي )ريا�ضيات، اأحياء، فيزياء، كيمياء(، التي مت 
ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة لها يف �ضل�ضلة ماجروهيل الأمريكية؛ وكذلك حتديد منا�ضبة حمتواها 
لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني. 2( مدى كفاية الزمن املخ�ض�ص �ضمن اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ املناهج 

اجلديدة. 3( جودة تنفيذ امل�ضروع يف امليدان.
الباحثني  من  جمموعة  من  تكونت  البحثية،  الفرق  من  عــدد  �ضكلت  الدرا�ضة  اأهـــداف  ولتحقيق 
الرئي�ضيني، وامل�ضاركني املخت�ضني، عددهم )31 باحثاً(، بالإ�ضافة اإىل )85 م�ضاعداً(، يعملون على تطبيق 
اأدوات امل�ضروع يف امليدان، كما �ضارك يف الدرا�ضة جمموعة من امل�ضت�ضارين املتميزين على امل�ضتوى املحلي 

والإقليمي والعاملي، عددهم )29( م�ضت�ضاراً. 
وبطاقات  املحتوى،  لتحليل  بطاقات  �ضملت:  احلالية،  للدرا�ضة  اأدوات  عــدة  ببناء  الفريق  وقــام 
اآراء عينة الدرا�ضة. حيث طبقت بطاقات حتليل املحتوى  للمالحظة ال�ضفية، وا�ضتبانات للتعرف على 
على الكتب الدرا�ضية واأدلة املعلمني، التي �ضملت )40( كتاباً للطالب ودلياًل للمعلم من منتجات امل�ضروع، 

و)20( كتاباً للطالب ودلياًل للمعلم من �ضل�ضلة ماجروهيل.
كما طبقت بطاقات املالحظة ال�ضفية وال�ضتبانات يف هذه املرحلة على عينة بلغت )1481( معلماً 
اختيارهم  واأمني م�ضادر تعلم(، مت  واإداريــاً )حم�ضر خمترب،  تربوياً  وم�ضرفاً  ومعلمة، و)371( مديراً 
بطريقة طبقية عنقودية؛ من خالل تق�ضيم مناطق اململكة اإىل خم�ص مناطق جغرافية )و�ضط، �ضمال، 
جنوب، �ضرق، غرب(، ثم الختيار الع�ضوائي لإدارة عموم واإدارة حمافظة للجن�ضني )بنني وبنات( يف كل 

منطقة جغرافية، بحيث يكون جمموع اإدارات التعليم امل�ضاركة )10( ع�ضر اإدارات تعليم. 
واأظهرت نتائج حتليل كتب الطالب للريا�ضيات لل�ضفوف امل�ضتهدفة اأن م�ضتوى الت�ضاق للموا�ضفات 
الرتبوية مع ما هو يف الكتب الأ�ضلية حتقق بدرجة متو�ضطة، يف حني جاء م�ضتوى ات�ضاق املوا�ضفات 
الفنية لنف�ص الكتب بدرجة حتقق مرتفعة لل�ضفني: اخلام�ص البتدائي، والأول الثانوي، وبدرجة حتقق 
والعر�ص  التناول  مبوا�ضفات  يتعلق  فيما  اأما  املتو�ضط،  والثاين  البتدائي،  الثاين  لل�ضفني:  متو�ضطة 
كتب  مالءمة  م�ضتوى  اأن  النتائج  اأظهرت  كما  متو�ضطة،  حتقق  بدرجة  فجاءت  الطالب  كتب  جلميع 
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الكتب  مالءمة  حمور  اأما  متو�ضطة،  حتقق  بدرجة  جاءت  املجتمع  لثقافة  املطبقة(  )الن�ضخة  الطالب 
لبيئة املتعلمني فتحقق بدرجة مرتفعة.

كما اأظهرت نتائج حتليل اأدلة املعلم للريا�ضيات يف ال�ضفوف امل�ضتهدفة اأن م�ضتوى ات�ضاق املوا�ضفات 
الرتبوية مع الكتب يف الن�ضخة الأ�ضلية جاء بدرجة حتقق متو�ضطة جلميع ال�ضفوف، ف وجاء م�ضتوى 
اأما فيما يتعلق  ات�ضاق املوا�ضفات الفنية لنف�ص الكتب بدرجة حتقق مرتفعة، جلميع ال�ضفوف كذلك، 
مبوا�ضفات التناول والعر�ص جلميع كتب اأدلة املعلم، فقد جاءت بدرجة حتقق متو�ضطة جلميع ال�ضفوف 

الدرا�ضية. 
اأن م�ضتوى الت�ضاق جلميع املحاور  اأ�ضارت نتائج حتليل كتب الطالب واأدلة املعلم ملادة العلوم  كما 
جاء بدرجة متو�ضطة للموا�ضفات الرتبوية والفنية وموا�ضفات التناول والعر�ص. وبالنظر اإىل النتائج 
على م�ضتوى املحاور فقد جاء يف املرتبة الأوىل املحور الثاين )املوا�ضفات الفنية(، حيث حتقق بدرجة 
مرتفعة، يليه املحور الثالث )موا�ضفات التناول والعر�ص( بدرجة حتقق متو�ضطة، واأخرياً جاء املحور 

الأول )املوا�ضفات الرتبوية( مب�ضتوى حتقق متو�ضط، ليحتل املرتبة الثالثة بني حماور اأداة التقييم.
املتعلمني،  وبيئة  املجتمع  لثقافة  امل�ضتهدفة  لل�ضفوف  العلوم  كتب  حمتوى  ملواءمة  بالن�ضبة  اأمــا 
لبيئة  الكتب  ومواءمة  ال�ضعودي،  املجتمع  لثقافة  املحتوى  مواءمة  املحورين:  حتقق  نتائج  جاءت  فقد 
الأوىل،  املرتبة  يف  املتعلمني(  لبيئة  الكتب  )مــواءمــة  الثاين  املحور  وجــاء  متو�ضطة.  بدرجة  املتعلمني 
الثانية،  املرتبة  ال�ضعودي( يف  املجتمع  لثقافة  املحتوى  )مواءمة  الأول  واملحور  بدرجة حتقق مرتفعة، 

بدرجة حتقق متو�ضطة.
والعلوم  الريا�ضيات  معلمي  اآراء  متو�ضط  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  الزمن  لكفاية  بالن�ضبة  اأمــا 
عالقة  وجــود  الدرا�ضة  نتائج  اأظــهــرت  كما  املتو�ضط،  امل�ضتوى  يف  يقع  الزمن  كفاية  لتقدير  الطبيعية 
ارتباطية بني الأداء التدري�ضي للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�ضة وتقديرات املالحظني لكفاية الزمن 
يف تنفيذ املناهج الدرا�ضية، ووجود عالقة ارتباطية بني م�ضتوى التطوير املهني لعينة الدرا�ضة واآرائهم 
حول منا�ضبة الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية. كما اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل بع�ص 

الفروق بني متغريات اجلن�ص واخلربة التدري�ضية واملرحلة التعليمية يف بع�ص النتائج.
كما اأو�ضحت نتائج الدرا�ضة اأن جميع موا�ضفات التطور املهنّي قد حتققت بدرجة متو�ضطة. وفيما 
يخ�ص م�ضتوى الدعم املقّدم من اأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي فقد حقق دعم امل�ضرف الرتبوي ومدير املدر�ضة 
التعلم م�ضتوى متو�ضًطا.  واأمني م�ضادر  املخترب  ر  املقّدم من حم�ضّ الدعم  بينما حقق  م�ضتوى عالًيا. 

وفيما يتعلق بالأداء؛ فقد كان متو�ضط الأداء الكلّي ملعلم العلوم والريا�ضيات يف امل�ضتوى املتو�ضط.
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  Abstract

This study was an evaluation study for the implementation of Saudi national math and 

science curriculum (Grades: 2nd , 5th, 8th and 10th) in public education. The aim of this study 

was to evaluate: 1) the level of alignment in the new textbooks and teacher guides with 

the equivalent textbooks and guides for grades: 2nd , 5th, 8th and 10th of (math , biology, 

physics and chemistry textbooks) prepared by translating the corresponding textbooks of 

McGraw-Hill series and examine the appropriateness of the presentation style textbooks 

and the extent of their content representation of the Saudi society culture and environ-

ment of learners. 2) The appropriateness of the time allocated for the implementation of 

these new curricula. 3) The quality of the field implementation of the project.

In order to achieve the goals of the study; a number of research teams have been 

formed of 31 distinct and qualified researchers, in addition to 85 research assistants for 

implementing the instruments of the research project. The project also has recruited 29 

distinct consultants at the local and regional levels.

The project has created number instruments; included content analyzing instruments, 

classroom observation, interviews and questionnaires. The content analyzing instruments 

were implemented on textbooks and teachers’ manuals included 40 textbooks and teach-

ers’ manuals of the project products in addition to 20 textbooks and teachers’ manuals of 

McGraw-Hill series.

Classroom observation instruments and questionnaires were implemented on a sam-

ple of (1481) teachers, and (371) headmasters, educational supervisors, lab technicians, and 

resources trustees. Participants were chosen using stratified cluster sampling by dividing 

the kingdom into 5 geographical regions (central, northern, southern, eastern and western 

regions). Then chosen male and female general and provincial directorates using cluster 

sampling in each geographical region, for choosing 10 educational directorates.   

The findings have shown that the level of alignment for Math student textbooks were 

“moderate”, while the level of technical specifications alignment was “high” for the same 

textbooks for 5th and 10th grades and moderate for 2nd  and 8th grades. As for the presenta-

tion styles alignment of all student textbooks, was moderate. Findings also shown that the 

alignment of the implemented version of student textbooks with the society culture was 

moderate, while the alignment of textbooks with learners’ environment was high.

The study also show the analysis of teachers’ guides of math for the targeted grades 
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indicating that educational specifications alignment was moderate for all grades. While 

technical specifications alignment for the same grades was high. As for the presentation 

style specifications for all teacher guides was moderate for all grades.

The findings of student textbooks and teachers guides for science analysis indicate that 

alignment for all themes was moderate for educational, technical and presentation style 

specifications. Regarding the findings on themes level, the second theme which is techni-

cal specifications ranked first with high level of achievement, followed by the third theme 

which is presentation style specifications ranked second, with moderate level of achieve-

ment, while the first theme which is educational specifications ranked third, with moderate 

level of achievement.

As for the alignment of the content of science textbooks for targeted grades with the 

society culture and teachers’ environment, the findings of achievement for both themes 

indicate that they were suitable for the society culture and learners’ environment. The sec-

ond theme of  textbooks alignment with learners’ environment, ranked first, with high 

level of achievement. While the first theme of content alignment with the society culture, 

ranked second, with moderate level of achievement. 

Findings also indicated that the average of math  and science teachers perceptions re-

garding the sufficiency of the time allocated, was moderate. Findings also indicated a cor-

relation between instructional performance of male and female teachers, the sample and 

observers perceptions regarding the sufficiency of the time allocated for the implementa-

tion of the curricula, as well as correlation between the level of professional development 

for the sample, and their perceptions regarding the sufficiency of the time allocated for the 

implementation of math  and science curricula. The study also found some differences in 

some findings between gender, instructional experience, and educational level variables. 

The study also found that all professional development specifications were moder-

ate. As for the level of support provided by the institutional support parties, the support 

of educational supervisors and headmasters, was high. While the support provided by lab 

technicians, and resources trustees, was moderate. As for the performance, the total aver-

age performance of science and math teachers was moderate.           
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  تمهيد

ال�ضعودية«  العربية  باململكة  العام  التعليم  يف  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  »تطوير  م�ضروع  جاء 
ال�ضريك  ممثلة  امل�ضروع،  هــذا  لتنفيذ  الوطنية؛  املوؤ�ض�ضات  اإحــدى  مع  والتعليم  الرتبية  وزارة  بتعاقد 
الأجنبي، الذي ميلك ال�ضل�ضلة )ماجروهيل McGraw Hill (، بغر�ص ترجمة ومواءمة املواد التعليمية 
املحددة. وقد اختار املخت�ضون هذه ال�ضل�ضلة بعد درا�ضة م�ضتفي�ضة لعدد من ال�ضال�ضل التي متثل جتارب 
هذه  على  النهاية  يف  الختيار  لي�ضتقر  واأمريكا؛  وبريطانيا،  وكندا،  �ضنغافورة،  مثل:  دول  يف  ناجحة، 
ال�ضل�ضلة. و�ضهد العام الدرا�ضي 1430/1429هـــ بدء جتربة هذا امل�ضروع يف بع�ص مناطق اململكة، ثم تال 

ذلك تعميم تطبيق امل�ضروع، وفق خطة تنفيذية اعتمدت من الوزارة.
ويعّد هذا امل�ضروع اإحدى اخلطوات التطويرية املهمة، التي يوؤمل اأن يكون لها الأثر الكبري- مب�ضيئة 
اهلل تعاىل- يف اإحداث تغيريات جذرية اإيجابية، يف م�ضتوى ونوعية خمرجات التعليم، يف وطننا احلبيب. 
ولعل هذا التوجه نابع من روؤية الوزارة يف تاأهيل موؤ�ض�ضات وطنية متخ�ض�ضة؛ لإنتاج املواد التعليمية 
الدول،  بالإفادة من جتارب  والثقافية،  املحلية  املناف�ضة، يف جمالت معرفية، ت�ضيق فيها اخل�ضو�ضية 
التحديات،  الكثري من  التوجه يرافقه  اأن هذا  امليدان؛ بيد  باع طويل يف هذا  التي لها  وبيوت اخلــربة، 
�ضاأنه يف ذلك �ضاأن العمل التطويري والتغيريي على وجه العموم، وميكن جتاوزها بالتعاون والتفاعل 
الإيجابي بني بيت اخلربة املحلي والعاملي، ووزارة الرتبية والتعليم؛ لكونها م�ضتفيدة ومنفذة يف الوقت 

نف�ضه للم�ضروع على اأر�ص الواقع.
ومن اأبرز التحديات يف هذا التوجه العمل على املحافظة على بنية ال�ضل�ضلة الأم عند نقلها اإىل نظام 
تعليمي خمتلف، مبا يت�ضق مع الظروف الثقافية التي يفر�ضها هذا النظام، واإىل اأية درجة ن�ضتطيع تكييف 
نظامنا التعليمي؛ لتطبيق هذه املنتجات وفقاً للمعايري التي اأعدت يف �ضوئها. ف�ضل�ضلة “ماجروهيل” 
اململكة، ومن ثم  العلوم والريا�ضيات يف  اأن ت�ضهم فيه من تطوير يف تعليم  اختريت يف �ضوء ما يتوقع 
الراأ�ضي  الرتابطني  على  واملحافظة  التعليمي،  املحتوى  اختيار  بح�ضن  املتعلمني،  اأداء  وتطوير  حت�ضني 
التي  بال�ضورة  معاجلته  وكذلك  وا�ضح،  معنى  ذي  متما�ضك  منهج  تقدمي  يخلق  مبا  للمنهج،  والأفقي 
تعتمد على تعزيز دور املتعلم يف البحث، وبناء املعرفة، من خالل توجيهات تنفيذ الدرو�ص يف دليل املعلم؛ 
التي تدعم ذلك، ومن  التعليمية  اإىل تعدد امل�ضادر  التوجه، وتلتزم به، بالإ�ضافة  بحيث تت�ضق مع هذا 
متثيالت  وتقدمي  منذجتها،  واإمكانية  واملعارف،  املفاهيم،  بتمثيل  ت�ضمح  التي  التقنيات  توافر  اأهمها: 
متعددة لها، وتوفري ال�ضياقات الواقعية من حياة املتعلمني لبيئاتهم التعليمية. ولعل النجاح يف تطبيق 
تلك ال�ضل�ضلة قد يخلق تعلماً متوازناً تدمج فيه املعارف واملهارات، حيث ل يقت�ضر التعليم على اإك�ضاب 
الطالب اأكرب عدد من املفاهيم، بل ميتد اإىل جعلهم يتعمقون فيها، لتتحول املهارات اإىل كفايات توازن 
بني اجلوانب النظرية والتطبيقية، ويتحقق ذلك عرب توفري فر�ص ا�ضتق�ضاء املفاهيم وبنائها، وتطوير 
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املهارات وتطبيقها يف �ضياقات واأمثلة واقعية.
التعليمية  املنتجات  اأن مواءمة  والتاأكد من  امل�ضروع،  النجاح يف هذا  الــوزارة معنية بتحقيق  اإن   
لل�ضل�ضلة قد متت وفق طرق علمية �ضليمة، ت�ضمن املحافظة على بنية وفل�ضفة ال�ضل�ضلة التي اختريت، 
ومدى موافقتها اخلطط الدرا�ضية للتعليم العام يف اململكة. كما اأنها )الوزارة( معنية بالتاأكد من تهيئة 
الظروف املنا�ضبة لتنفيذ هذه املنتجات التعليمية يف املدار�ص ب�ضكل فاعل، مبعنى تهيئة البيئة التعليمية، 
ال�ضحيح خالل  بالتطبيق  التزامهم  ومتابعة مدى  وامل�ضرفات،  وامل�ضرفني  واملعلمات،  املعلمني  وتدريب 

تدري�ص الريا�ضيات والعلوم الطبيعية. 

   أهداف الدراسة 

هدفت �لدر��سة �إىل:
تقومي منتجات كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، وي�ضمل:  (  1

حتديد م�ضتوى ات�ضاق كتب الطالب واأدلة املعلم للريا�ضيات مع املوا�ضفات الرتبوية والفنية  �
والثاين  البتدائي،  واخلام�ص  البتدائي،  الثاين  لل�ضفوف:  والعر�ص  التناول  وموا�ضفات 
املتو�ضط، والأول الثانوي، التي مت اإعدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة لها يف �ضل�ضلة 
ماجروهيل الأمريكية لنف�ص ال�ضنوات؛ وكذلك حتديد منا�ضبة حمتواها لثقافة املجتمع وبيئة 

املتعلمني.
الرتبوية  � املوا�ضفات  مع  الطبيعية  للعلوم  املعلم  واأدلــة  الطالب  كتب  ات�ضاق  م�ضتوى  حتديد 

والفنية والتناول والعر�ص لل�ضفوف: الثاين البتدائي، واخلام�ص البتدائي، والثاين املتو�ضط، 
والأول الثانوي )اأحياء، فيزياء، كيمياء(، التي مت اإعدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة 
لها يف �ضل�ضلة ماجروهيل الأمريكية لنف�ص ال�ضنوات؛ وكذلك حتديد منا�ضبة حمتواها لثقافة 

املجتمع وبيئة املتعلمني.
حتديد مدى كفاية الزمن املخ�ض�ص يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم  �

الطبيعية لل�ضفوف: )الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، الأول الثانوي 
يف التعليم العام(، )الأول البتدائي، الثاين البتدائي، الرابع البتدائي، اخلام�ص البتدائي، 
الأول املتو�ضط، الثاين املتو�ضط، الأول الثانوي يف مدار�ص حتفيظ القران الكرمي والرتبية 

اخلا�ضة(، )الأول الثانوي بنظام املقررات الدرا�ضية(.
تقومي جودة تنفيذ امل�ضروع يف امليدان، وذلك ي�ضمل: (  2

على  � مل�ضاعدتهم  والريا�ضيات  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املقدم  املهنّي  التطور  م�ضتوى  تقومي 
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تنفيذ املناهج �ضمن م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
تقومي م�ضتوى الدعم املقدم ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات من اأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي  �

تنفيذ  على  مل�ضاعدتهم  التعلم(،  م�ضادر  واأمــني  املخترب،  حم�ضر  الــرتبــوّي،  امل�ضرف  )املدير، 
املناهج �ضمن م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

الريا�ضيات  � مناهج  م�ضروع  وتوجهات  فل�ضفة  �ضوء  يف  والريا�ضيات  العلوم  تدري�ص  تقومي 
والعلوم الطبيعية. 

درا�ضة مدى ارتباط اأداء املعلم التدري�ضّي بالتايل: جن�ضه، املوؤهل، اخلربة التدري�ضية، املرحلة  �
الدرا�ضية.

حتديد الحتياجات التدريبية ملعلم العلوم والريا�ضيات يف �ضوء متطلبات امل�ضروع. �

  حدود الدراسة: اقتصرت الدراسة على:

اخلا�ضة  � ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  والــعــلــوم  للريا�ضيات  املعلم  واأدلـــة  الــطــالب  الكتب 
بال�ضفوف: الثاين البتدائي، واخلام�ص البتدائي، والثاين املتو�ضط، والأول الثانوي، طبعة 
1433هـ، كما تقت�ضر اأي�ضاً على منتجات “ماجروهيل” من املواد التعليمية املقابلة لها، طبعة 

2008م.
اخلام�ص  � البــتــدائــي،  )الــثــاين  لل�ضفوف  الطبيعية  والــعــلــوم  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي 

البتدائّي، الثاين املتو�ضط، الأول الثانوّي يف التعليم العام(، )الأول والثاين والرابع واخلام�ص 
الكرمي،  الــقــران  حتفيظ  مــدار�ــص  يف  الثانوي  والأول  املتو�ضط،  والــثــاين  والأول  البــتــدائــي، 

وم�ضارات الرتبية اخلا�ضة، �ضمعي ، ب�ضري ، فكري(.
ومديرات  � ومــديــري  والريا�ضيات،  العلوم  متخ�ض�ضي  من  الرتبويات  وامل�ضرفات  امل�ضرفني   

املدار�ص، وحم�ضري وحم�ضرات املخترب، واأمناء واأمينات م�ضادر التعلم.
 مدار�ص التعليم العام يف قطاعي البنني والبنات يف خم�ص من مناطق اململكة، هي الريا�ص  �

والدمام وتبوك واملدينة املنورة وع�ضري.
طبقت الدرا�ضة خالل العام الدرا�ضّي 1433 – 1434هـ. �
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  مجتمع وعينة الدراسة

)حم�ضر  واإداريـــاً  وم�ضرفاً  مديراً  و)371(  ومعلمة،  معلما   )1481( املرحلة  هذه  يف  العينة  �ضملت 
خمترب، واأمني م�ضادر تعلم(، مت اختيارهم بطريقة طبقية عنقودية؛ من خالل تق�ضيم مناطق اململكة 
لإدارة عموم  الع�ضوائي  الختيار  ثم  غــرب(،  �ضرق،  �ضمال، جنوب،  )و�ضط،  مناطق جغرافية  اإىل خم�ص 
التعليم  اإدارات  وبنات( يف كل منطقة جغرافية، بحيث يكون جمموع  للجن�ضني )بنني  واإدارة حمافظة 
منتجات  من  للمعلم  ودلياًل  للطالب  كتاباً   )40( العينة  �ضملت  كما  تعليم.  اإدارات  ع�ضر   )10( امل�ضاركة 

امل�ضروع، و )20( كتاباً للطالب ودلياًل للمعلم من �ضل�ضلة ماجروهيل. 

  أدوات الدراسة

مالحظة  وبطاقات  كتب،  حتليل  اأدوات  و�ضملت:  الدرا�ضة،  اأدوات  بنيت  الدرا�ضة  اأهــداف  لتحقيق 
�ضفية، وا�ضتبانات، ومت التحقق من �ضدقها وثباتها وفق الطرق العلمية.

جدول )1( اأدوات امل�سروع ح�سب التقارير
�أدو�ت �لتقريرهدف �لتقرير��سم �لتقريرم

التقرير الأول – 1
اجلزء الأول

مع  للريا�ضيات  املعلم  واأدلــــة  الــطــالــب  كتب  اتــ�ــضــاق  م�ضتوى  حتــديــد 
املوا�ضفات الرتبوية والفنية وموا�ضفات التناول والعر�ص لل�ضفوف: 
املتو�ضط، والأول  الــثــاين البــتــدائــي، واخلــامــ�ــص البــتــدائــي، والــثــاين 
اإعدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة لها يف  الثانوي، التي مت 
�ضل�ضلة ماجروهيل الأمريكية لنف�ص ال�ضنوات؛ وكذلك حتديد منا�ضبة 

حمتواها لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني.

بطاقات حتليل حمتوى

التقرير الأول-2
اجلزء الثاين

الطبيعية  للعلوم  املعلم  واأدلــة  الطالب  كتب  ات�ضاق  م�ضتوى  حتديد   
مــع املــوا�ــضــفــات الــرتبــويــة والــفــنــيــة ومــوا�ــضــفــات الــتــنــاول والــعــر�ــص 
املتو�ضط،  والثاين  البتدائي،  واخلام�ص  البتدائي،  الثاين  لل�ضفوف: 
والأول الثانوي )اأحياء، فيزياء، كيمياء(، التي مت اإعدادها بعد ترجمة 
لنف�ص  الأمريكية  ماجروهيل  �ضل�ضلة  يف  لها  املقابلة  الكتب  ومواءمة 
وبيئة  املجتمع  لثقافة  حمتواها  منا�ضبة  حتديد  وكــذلــك  ال�ضنوات؛ 

املتعلمني.

بطاقات حتليل حمتوى

الثاين3

لتنفيذ  الــدرا�ــضــيــة  املخ�ض�ص يف اخلــطــة  الــزمــن  حتــديــد مــدى كفاية 
البتدائي،  )الثاين  لل�ضفوف:  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  مناهج 
اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، الأول الثانوي يف التعليم العام(، 
البــتــدائــي، اخلام�ص  الــرابــع  البــتــدائــي،  الــثــاين  البــتــدائــي،  )الأول 
البتدائي، الأول املتو�ضط، الثاين املتو�ضط، الأول الثانوي يف مدار�ص 
بنظام  الثانوي  )الأول  اخلا�ضة(،  والرتبية  الكرمي  الــقــران  حتفيظ 

املقررات الدرا�ضية(.

ا�ضتبانات، بطاقة 
مالحظة

تقومي تنفيذ م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم التقرير الثالث4
العام

بطاقات مالحظة، 
ا�ضتبانات، بطاقات حتليل



16

  المشاركون في تنفيذ الدراسة

�ضارك يف اإعداد هذه الدرا�ضة جمموعة من الباحثني الرئي�ضيني وامل�ضاركني املتخ�ض�ضني يف جمال 
عمل امل�ضروع؛ حيث اختريوا وفقاً خلرباتهم البحثية وامليدانية، وبلغ عددهم )31( باحثاً، بالإ�ضافة اإىل 
)85( من م�ضاعدي الباحثني لتطبيق اأدوات امل�ضروع البحثي يف امليدان الرتبوي، كما مت ال�ضتعانة بعدد 
ال�ضت�ضارات  لتقدمي  والعاملي،  والإقليمي  املحلي  امل�ضتوى  املتميزين على  املخت�ضني  من  )29( م�ضت�ضاراً 
حول اآلية عمل امل�ضروع، ومنا�ضبة اأدواته واإجراءاته. وبذلك بلغ اإجمايل عدد امل�ضاركني يف هذه املرحلة 
)145( باحثا، بزيادة بلغت )32%( عن املرحلة الأوىل، ينتمون اىل )19( جامعة من داخل اململكة وخارجها. 
كما بلغ عدد امل�ضاركني من من�ضوبي وزارة الرتبية والتعليم يف هذه الدرا�ضة )90( م�ضاركاً وم�ضاركة من 
)6( اإدارات تعليم، بالإ�ضافة اإىل من�ضوبي اجلهاز املركزي بالوزارة. ويو�ضح اجلدول )2( عدد امل�ضاركني 

ح�ضب فئة الباحثني، وجهات العمل، حيث اختريوا وفقاً خلرباتهم البحثية وامليدانية. 
جدول رقم )2( عدد امل�ساركني ح�سب فئة الباحثني وجهات العمل

�لن�سبة�لعددفئة �لباحث
14%20باحث رئي�ص

8%11باحث م�ضارك
58%85م�ضاعد باحث 

20%29م�ضت�ضار
100%145املجموع

الن�ضبةالعددجهة العمل 
32%46جامعات �ضعودية
6%9جامعات خارجية

62%90وزارة الرتبية والتعليم 
100%145املجموع

وقد حر�ص القائمون على امل�ضروع على تنويع اخلربات امل�ضاركة فيه، من اأجل:
الثقافية  � اخللفيات  تعدد  مــن  لال�ضتفادة  املــ�ــضــروع،  على  الوطني  والطابع  ال�ضمول  اإ�ضفاء 

وتطوير  ومتغرياته  امل�ضروع  لأبعاد  الوا�ضع  الفهم  اإثــراء  يف  للم�ضاركني  والعلمية  واملجتمعية 
املعرفة العلمية املت�ضلة به، ومبا ي�ضمن تعدد الروؤى والأفكار املطروحة، لتقدمي عمل متكامل 
العنا�ضر ومرتابط الأجزاء، وفق روؤية وطنية، ويف اإطار ثقافة املجتمع ال�ضعودي وخ�ضو�ضيته.

اأكرب عدد ممكن من من�ضوبي ومن�ضوبات وزارة الرتبية  � حر�ص امل�ضروع على تاأهيل واإ�ضراك 
الدعم  وتقدمي  الدرا�ضة،  هذه  تنفيذ  يف  اململكة،  وحمافظات  مناطق  خمتلف  من  والتعليم، 
الرتبية  وزارة  من�ضوبي  لدى  اخلــربة  توطني  باأهمية  اإمياناً  لهم؛  الــالزم  البحثي  والتدريب 

والتعليم، ومن خمتلف الإدارات التعليمية.
م�ضاركة عدد من اخلربات العاملية والإقليمية؛ لالإفادة من خرباتهم وجتاربهم، مبا ي�ضمن  �

تنفيذ امل�ضروع وفق معايري عاملية عالية اجلودة نظرياً وتطبيقياً.
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  النتائج:

يعر�ص هذا اجلزء ملخ�ضاً لنتائج الدرا�ضة وفق اأهدافها الرئي�ضة، وميكن الرجوع لتفا�ضيل النتائج 
ومناق�ضتها يف التقرير املخت�ص بكل هدف على حدة.

�أوًل- تقومي منتجات كتب �لريا�سيات )�لتقرير �لأول – �جلزء �لأول(، وي�سمل: 

والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  مع  للريا�ضيات  املعلم  واأدلـــة  الطالب  كتب  ات�ضاق  م�ضتوى  حتديد 
وموا�ضفات التناول والعر�ص لل�ضفوف: الثاين البتدائي، واخلام�ص البتدائي، والثاين املتو�ضط، والأول 
الثانوي، التي مت اإعدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة لها يف �ضل�ضلة ماجروهيل الأمريكية لنف�ص 

ال�ضنوات؛ وكذلك حتديد منا�ضبة حمتواها لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني.

ملخ�ص �لنتائج 

وموا�ضفات  والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  ات�ضاق  م�ضتوى  درا�ضة»“تقومي  نتائج  ملخ�ص  لعر�ص 
الثاين  لل�ضفوف:  ماجروهيل  �ضل�ضة  مــع  للريا�ضيات  املعلم  واأدلـــة  الطالب  لكتب  والعر�ص  التناول 
البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي« يتم تناولها وفق حماور ثالثة، لكتب 

الطالب، ومن ثم لأدلة املعلم، كما يلي:

ملخ�ص نتائج املوا�سفات الرتبوية لكتب الطالب 
كتب  يف  الع�ضر  الرتبوية  املوا�ضفات  حتقق  مل�ضتويات  ملخ�ضاً  يت�ضمن  الــذي   )3( للجدول  وفقاً 

الطالب لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي:
جدول )3(: املوا�سفات الرتبوية لكتب الطالب لل�سفوف: الثاين االبتدائي، واخلام�ص االبتدائي، والثاين 

املتو�سط، واالأول الثانوي

�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع 
الطالب.

1.08%361.38%461.19%370.93%31
منخف�ضةمنخف�ضةمنخف�ضةمنخف�ضة

يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق 
والتوازن.

1.83%612.25%752.1%702.30%76.7
مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يت�ضم املحتوى بالرتابط املنطقي 
والتكامل.

1.58%52.82.22%742.1%702.54%84.7
مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

ي�ضجع املحتوى التعلم النوعي 
املتعدد املداخل.

1.83%611.65%551.62%541.90%63.3
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة
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�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يجعل الطالب حموراً للعملية 
التعليمية.

1.62%541.71%571.66%551.78%59

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يدعم املحتوى معايري العمليات 
الريا�ضية.

2.11%70.42.59%86.42.58%862.31%77
مرتفعةمرتفعةمرتفعةمتو�ضطة

يزود املحتوى الطالب مبهمات 
ومهارات للمذاكرة والتنظيم 

الذاتي.

1.00%331.37%45.81.38%45.82.59%86.3

مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطةمنخف�ضة

يعزز املحتوى ال�ضراكة مع الأ�ضرة.
0.65%20.8------

منخف�ضة
ي�ضتخدم اأدوات واأ�ضاليب تقومي 

متنوعة وم�ضتمرة للتقومي 
واملعاجلة.

1.5%501.53%511.51%50.31.91%63.7

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يوظف التقنية لدعم تعلم 
الريا�ضيات.

0.88%300.25%8.30.71%240.4414.7
منخف�ضة جداًمنخف�ضة جداًمنخف�ضة جداًمنخف�ضة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور 
الأول الكلية

1.53%511.66%551.86%622.14%71

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

الكلية  الأول  املــحــور  ملــوا�ــضــفــات  احل�ضابية  املــتــو�ــضــطــات  قــيــم  اأن  اأعــــاله   )3( اجلــــدول  مــن  يت�ضح 
اإل  الثانوي جاءت متفاوتة،  والأول  املتو�ضط،  الثاين  البتدائي،  البتدائي، اخلام�ص  الثاين  لل�ضفوف: 
الثانوي  والأول  املتو�ضط،  الثاين  البتدائي،  اخلام�ص  البتدائي،  الثاين  لل�ضفوف:  املتو�ضطات  قيم  اأن 
جاءت يف امل�ضتوى املتو�ضط، وجاء كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.14(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، اإل اأنه يقرتب من 
امل�ضتوى املرتفع، وت�ضاوي )71%(، مما يدل على اأن م�ضتوى التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي 
)من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف العا�ضر )من منتجات 
مبتو�ضط  املتو�ضط،  الثاين  لل�ضف  الطالب  كتاب  الثانية  املرتبة  يف  يليه  متو�ضطة.  الأ�ــضــل(  ال�ضل�ضلة 
ح�ضابي قيمته )1.86(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية ت�ضاوي )62%(، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب 
الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب 
لل�ضف الثامن )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. وياأتي يف املرتبة الثالثة كتاب الطالب لل�ضف 
يف  ال�ضف  لهذا  الكلية  املوا�ضفات  حتقق  ون�ضبة   ،)1.66( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  البتدائي،  اخلام�ص 
امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )55%(، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي 
)من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص )من منتجات 
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الأخــرية،  املرتبة  يف  البتدائي  الثاين  لل�ضف  الطالب  كتاب  ياأتي  حني  يف  متو�ضطة.  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة 
ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.53(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، 
منتجات  )مــن  البتدائي  الثاين  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  م�ضتوى  يكون  وبذلك   ،)%51( وت�ضاوي 
امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف الثاين )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( 

متو�ضطة.
وبذلك تكون الدرا�ضة اأجابت عن ال�ضوؤال الذي ين�ص على »ما م�ضتوى حتقق املوا�ضفات الرتبوية 
املتو�ضط، والأول  الثاين  الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي،  يف كتب الطالب للريا�ضيات لل�ضفوف: 

الثانوي، يف اململكة العربية ال�ضعودية«

ملخ�ص نتائج املوا�سفات الفنية لكتب الطالب 
وفقاً للجدول )4( الذي يت�ضمن ملخ�ضاً مل�ضتويات حتقق املوا�ضفات الفنية الثالث يف كتب الطالب 

لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي: 
اجلدول )4( املوا�سفات الفنية لكتب الطالب لل�سفوف:

الثاين االبتدائي، واخلام�ص االبتدائي، والثاين املتو�سط، واالأول الثانوي

�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يت�ضق ال�ضكل اخلارجي 
للكتاب.

2.05%68.42.11%70.42.03%67.72.37%79
مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

تت�ضق مكونات الكتاب 
وعنا�ضره من حيث الت�ضميم 

والإخراج.

2.52%84.12.87%95.72.64%88.12.69%89.6

مرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

يت�ضق الرتميز وعالمات 
الرتقيم يف الكتاب.

1.96%65.32.38%79.22.25%752.16%71.8
متو�ضطةمرتفعةمرتفعةمتو�ضطة

م�ضتوى حتقق املوا�ضفات 
الكلية

1.742.08%69.22.45%81.82.31%76.92.41
مرتفعةمرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

يت�ضح من اجلدول )4( اأعاله اأن قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات املحور الثاين الكلية لل�ضفوف: 
قيم  اأن  اإل  متفاوتة،  جــاءت  الثانوي  والأول  املتو�ضط،  الثاين  البــتــدائــي،  اخلام�ص  البــتــدائــي،  الثاين 
املتو�ضطات لل�ضفني اخلام�ص البتدائي، والأول الثانوي جاءت يف امل�ضتوى املرتفع، بينما ال�ضف الثاين 
يف  البتدائي(  اخلام�ص  )ال�ضف  الطالب  كتاب  وجاء  املتو�ضط،  امل�ضتوى  يف  املتو�ضط  والثاين  البتدائي 
املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.45(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف يف امل�ضتوى 
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املرتفع، وت�ضاوي )81.8%(، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي )من 
منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص )من منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل( مرتفعة. يليه كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي يف املرتبة الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
امل�ضتوى املرتفع، وت�ضاوي )80.2%(؛ مما  الكلية لهذا ال�ضف  تقع يف  املوا�ضفات  )2.41(، ون�ضبة حتقق 
يدل على اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية 
كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف العا�ضر)من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مرتفعة. وياأتي  كتاب الطالب 
املوا�ضفات  ون�ضبة حتقق   ،)2.31( قيمته  الثالثة، ومبتو�ضط ح�ضابي  املرتبة  يف  املتو�ضط  الثاين  لل�ضف 
الكلية لهذا ال�ضف تقع يف امل�ضتوى املرتفع، وت�ضاوي )76.9%(، وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب 
لل�ضف  الطالب  كتاب  كما تظهر يف  الفنية  باملوا�ضفات  امل�ضروع(  املتو�ضط )من منتجات  الثاين  لل�ضف 
البتدائي  الثاين  الطالب لل�ضف  ياأتي كتاب  الأ�ضل( مرتفعة. يف حني  ال�ضل�ضلة  الثامن )من منتجات 
يف املرتبة الأخرية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.08(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية ت�ضاوي )69.2%(؛ 
مما يدل على اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات 

الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف الثاين )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة.
وبذلك تكون الدرا�ضة قد اأجابت عن ال�ضوؤال الذي ين�ص على »ما م�ضتوى حتقق املوا�ضفات الفنية 
يف كتب الطالب للريا�ضيات اخلا�ضة بال�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، 

والأول الثانوي، يف اململكة العربية ال�ضعودية؟«

ملخ�ص نتائج موا�سفات التناول والعر�ص لكتب الطالب 
مل�ضتويات حتقق موا�ضفات التناول والعر�ص الثالث يف  وفقاً للجدول )5( الذي يت�ضمن ملخ�ضاً 

كتب الطالب لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي: 
اجلدول )5( موا�سفات التناول والعر�ص لكتب الطالب اخلا�سة بال�سفوف: 

الثاين االبتدائي، واخلام�ص االبتدائي، والثاين املتو�سط، واالأول الثانوي

�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يظهر الت�ضاق والرتكيز والتمايز يف 
ت�ضميم بنية الكتاب واأ�ضلوب العر�ص

0.57%19.10.77%25.70.47%15.70.44%14.5
منخف�ضة جداًمنخف�ضة جداًمنخف�ضةمنخف�ضة جداً

يظهر الت�ضاق والرتكيز والتمايز يف 
ت�ضميم الف�ضول التعليمية واأ�ضلوب 

العر�ص.

1.70%56.81.51%50.41.82%60.62.31%76.9

مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة
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�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يظهر الت�ضاق والرتكيز والتمايز يف 
ت�ضميم الدرو�ص واأ�ضلوب العر�ص.

2.55%852.04%682.68%89.22.79%93.1
مرتفعةمرتفعةمتو�ضطةمرتفعة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور  
الثالث الكلية

1.61%53.61.54%521.66%55.21.85%61.6
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

الكلية  الثالث  املــحــور   ملوا�ضفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  اأعـــاله   )5( ل  اجلــدو  مــن  يت�ضح 
لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي جاءت متفاوتة، اإل اأن 
قيم املتو�ضطات لثالثة �ضفوف جاءت يف امل�ضتوى املتو�ضط؛ فقد جاء كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي 
يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.85(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف ت�ضاوي 
امل�ضروع(  الثانوي )من منتجات  الأول  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  درجــة  اأن  على  يدل  )61.6%(؛ مما 
مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف العا�ضر )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( 
متو�ضطة. يليه كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط يف املرتبة الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.66(، 
الطالب لل�ضف  التزام كتاب  اأن درجة  ت�ضاوي )55.2%(؛ مما يدل على  الكلية  املوا�ضفات  ون�ضبة حتقق 
الثاين املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف 
الثامن )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. وياأتي يف املرتبة الثالثة كتاب الطالب لل�ضف الثاين 
البتدائي، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.61(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف ت�ضاوي )54.6%(؛ 
مما يدل على اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات 
التناول والعر�ص كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف الثاين )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. يف 
حني ياأتي كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص يف املرتبة الأخرية، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.54(، ون�ضبة 
حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )52%(، وبذلك تكون درجة التزام 
كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر 

يف كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة.
وبذلك تكون الدرا�ضة قد اأجابت عن ال�ضوؤال الذي ين�ص على »ما م�ضتوى حتقق موا�ضفات التناول 
والعر�ص يف كتب الطالب للريا�ضيات اخلا�ضة بال�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين 

املتو�ضط، والأول الثانوي، يف اململكة العربية ال�ضعودية؟«
وفيما يلي ملخ�ص لنتائج م�ضتوى حتقق املوا�ضفات الفنية وموا�ضفات التناول والعر�ص يف كتب 

الريا�ضيات لل�ضفوف امل�ضتهدفة:
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اجلدول )6(

م�ستوى حتقق املوا�سفات الرتبوية والفنية وموا�سفات التناول والعر�ص

�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

املوا�ضفات الرتبوية
1.53%511.66%551.86%622.14%71

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

املوا�ضفات الفنية
2.08%69.22.45%81.82.31%76.92.41%80.2

مرتفعةمرتفعةمرتفعةمتو�ضطة
موا�ضفات التناول 

والعر�ص
1.61%53.61.54%521.66%55.21.85%61.6

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة
م�ضتوى حتقق 

املوا�ضفات الكلية
1.74%581.92%641.94%64.82.13%71

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يت�ضح من اجلدول )6( اأعاله اأن الت�ضاق يف املوا�ضفات الرتبوية لكتب الطالب )الريا�ضيات( كان 
بدرجة متو�ضطة جلميع ال�ضفوف، وفق الرتتيب التايل بدءا بالأعلى ات�ضاقا:

كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي (  1
كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط (  2
كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  3
كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي (  4

جميع  يف  ات�ضاقاً  املوا�ضفات  اأدنــى  كانت  التقنية«  »ا�ضتخدام  بـ  املتعلقة  الرتبوية  املوا�ضفة  اأن  كما 
ال�ضفوف.

اأما الت�ضاق يف املوا�ضفات الفنية فيظهر اأنه اأعلى منه يف املوا�ضفات الرتبوية وموا�ضفات التناول 
والعر�ص، وقد جاءت ال�ضفوف - يف م�ضتوى الت�ضاق - على النحو التايل بدءا بالأعلى ات�ضاقا:

كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  1
كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي (  2
كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط (  3
كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي (  4

حتقق الت�ضاق يف موا�ضفات التناول والعر�ص لكتب الطالب )الريا�ضيات( بدرجة متو�ضطة جلميع 
ال�ضفوف، وفق الرتتيب التايل، بدءا بالأعلى ات�ضاقا:

كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي (  1
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كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط (  2
كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي (  3
كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  4

وحتقق الت�ضاق يف املوا�ضفات الرتبوية والفنية وموا�ضفات التناول والعر�ص الكلية لكتب الطالب 
)الريا�ضيات( بدرجة متو�ضطة جلميع ال�ضفوف، وفق الرتتيب التايل، بدءا بالأعلى ات�ضاقا:

كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي (  1
كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط (  2
كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  3
كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي (  4

ومن ذلك يظهر اأن كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي اأعلى الكتب ات�ضاقاً فيما يتعلق باملوا�ضفات 
الرتبوية وموا�ضفات التناول والعر�ص واملحاور جمتمعة، وقد يعود ذلك لكون كتاب ال�ضف الأول الثانوي 
ت�ضمن العديد من الفقرات الرتبوية، بالإ�ضافة اإىل حمافظته على بنية الف�ضل وبنية الدر�ص كما هي يف 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يف حني مت حذفها من بقية ال�ضفوف.

ملخ�ص نتائج املوا�سفات الرتبوية الأدلة املعلم
وفقاً للجدول )7( الذي يت�ضمن ملخ�ضاً مل�ضتويات حتقق املوا�ضفات الرتبوية الع�ضر يف اأدلة املعلم 

لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي:
جدول )7(

املوا�سفات الرتبوية الأدلة املعلم اخلا�سة بال�سفوف:
الثاين االبتدائي، واخلام�ص االبتدائي، والثاين املتو�سط، واالأول الثانوي

�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يقدم املحتوى دعماً للمعلم 
للو�ضول جلميع الطالب.  

1.34%44.51.78%591.55%51.61.79%59.7
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمنخف�ضة

يت�ضم املحتوى بال�ضمول والعمق 
والتوازن.

1.78%59.41.52%50.72.13%68.92.13%71
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يت�ضم املحتوى بالرتابط 
املنطقي والتكامل.

1.52%50.71.55%51.81.79%59.52.92%97.3
مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة
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�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يقدم املحتوى دعماً للمعلم 
لالجتاه نحو التعلم النوعي 

املتعدد املداخل.

1.83%61.11.8%602.1%692.65%88.3

مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يقدم املحتوى دعماً للمعلم 
ليجعل الطالب حموراً للعملية 

التعليمية.

1.57%52.31.51%50.31.56%51.61.51%50.3

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يدعم املحتوى املعلم يف حتقيق 
معايري العمليات الريا�ضية لدى 

الطالب.

2.32%77.51.89%62.81.95%651.77%59

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمرتفعة

يزود املعلم مبهمات ومهارات 
مهمة تدعم الطالب يف املذاكرة 

والتنظيم الذاتي.

1.1%36.71.27%42.21.33%442.00%66.7

متو�ضطةمنخف�ضةمنخف�ضةمنخف�ضة

يدعم املحتوى فهم املعلمني 
للريا�ضيات، وطرائق تقدميها.

1.38%461.24%41.31.16%38.71.21%40.4
منخف�ضةمنخف�ضةمنخف�ضةمنخف�ضة

يدعم املعلم يف ا�ضتخدام اأدوات 
واأ�ضاليب تقومي متنوعة 

وم�ضتمرة للتقومي واملعاجلة.

1.5%50.31.52%50.71.53%.511.66%55.3

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يوظف التقنية  لدعم تعلم 
وتعليم الريا�ضيات. 

0.19%60.76%25.40.76%250.53%17.8
منخف�ضة جداًمنخف�ضةمنخف�ضةمنخف�ضة جداً

م�ضتوى حتقق موا�ضفات  املحور 
الأول الكلية

1.54%52.31.52%50.61.59%52.91.79%59.7

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يت�ضح من اجلدول )7( اأعاله اأن قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات املحور الأول الكلية اخلا�ضة 
بال�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي جاءت متقاربة )يف 
امل�ضتوى املتو�ضط جميعها(، وجاء دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.79(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف  تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )59.7%(؛ 
باملوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )مــن  الثانوي  الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  التزام  درجــة  اأن  على  يــدل  مما 
يليه  متو�ضطة.  الأ�ــضــل(  ال�ضل�ضلة  منتجات  العا�ضر)من  لل�ضف  املعلم  دليل  يف  تظهر  كما  الرتبوية 
حتقق  ون�ضبة   ،)1.59( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  املتو�ضط،  الثاين  لل�ضف  املعلم  دليل  الثانية  املرتبة  يف 
املوا�ضفات الكلية ت�ضاوي )52.9%(؛ مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط )من 
منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف الثامن )من منتجات ال�ضل�ضلة 
البتدائي، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.54(،  الثاين  املعلم لل�ضف  وياأتي بعده دليل  الأ�ضل( متو�ضطة. 
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ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف تقع يف امل�ضتوى املنخف�ص، ويقرتب من امل�ضتوى املتو�ضط، 
وت�ضاوي )52.3%(، وبذلك تكون درجة التزام دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي )من منتجات امل�ضروع( 
باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف الثاين )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. 
املوا�ضفات  املعلم ال�ضف اخلام�ص البتدائي، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.52(، ون�ضبة حتقق  يليه دليل 
املعلم  التزام دليل  اأن درجة  املتو�ضط، وت�ضاوي )50.6%(؛ مما يدل على  امل�ضتوى  الكلية لهذا ال�ضف يف 
لل�ضف اخلام�ص البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف 

اخلام�ص )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة.
املوا�ضفات  “ما م�ضتوى حتقق  الــذي ين�ص على  الــ�ــضــوؤال  اأجــابــت عــن  قــد  الــدرا�ــضــة  وبــذلــك تكون 
الثاين  البتدائي،  البتدائي، اخلام�ص  الثاين  بال�ضفوف:  للريا�ضيات اخلا�ضة  املعلم  اأدلة  الرتبوية يف 

املتو�ضط، والأول الثانوي يف اململكة العربية ال�ضعودية؟”

ملخ�ص نتائج املوا�سفات الفنية الأدلة املعلم 
وفقاً للجدول )8( الذي يت�ضمن ملخ�ضاً مل�ضتويات حتقق املوا�ضفات الفنية الثالث يف اأدلة املعلم 

لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي: 
اجلدول )8(

موا�سفات التناول والعر�ص الأدلة املعلم اخلا�سة بال�سفوف:
الثاين االبتدائي، واخلام�ص االبتدائي، والثاين املتو�سط، واالأول الثانوي

�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يت�ضق ال�ضكل اخلارجي للدليل 
من حيث جودة الأغلفة.

2.3%76.72.27%75.72.27%75.72.19%72
متو�ضطةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

تت�ضق مكونات الدليل وعنا�ضره 
من حيث الت�ضميم والإخراج.

2.37%792.60%86.52.58%862.75%91.7
مرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

يت�ضق الرتميز وعالمات 
الرتقيم يف الدليل.

2.5%83.32.63%87.52.63%87.52.63%87.5
مرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور 
الثاين الكلية

2.39%79.72.5%83.32.49%83.12.52%84.1
مرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

يت�ضح من اجلدول )8( اأعاله اأن قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات املحور الثاين الكلية اخلا�ضة 
متفاوتة،  جــاءت  الثانوي  والأول  املتو�ضط،  الثاين  البتدائي،  اخلام�ص  البتدائي،  الثاين  بال�ضفوف: 
وجاءت جميعها يف امل�ضتوى املرتفع، وجاء دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط 
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ح�ضابي قيمته )2.52(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف ت�ضاوي )84.1%(؛ مما يدل على اأن 
درجة التزام دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف 
اخلام�ص  لل�ضف  املعلم  دليل  يليه  مرتفعة.  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  منتجات  العا�ضر)من  لل�ضف  املعلم  دليل 
ت�ضاوي  الكلية  املوا�ضفات  حتقق  ون�ضبة   ،)2.5( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الثانية،  املرتبة  يف  البتدائي 
)83.3%(؛ مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي )من منتجات امل�ضروع( 
باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مرتفعة. 
ون�ضبة   ،)2.49( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  املتو�ضط،  الثاين  لل�ضف  املعلم  دليل  الثالثة  املرتبة  يف  وياأتي 
دليل  التزام  درجة  اأن  وت�ضاوي )83.1%(؛ مما يدل على  ال�ضف مرتفعة،  لهذا  الكلية  املوا�ضفات  حتقق 
املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف 
الثامن )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مرتفعة.  يف حني ياأتي دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي يف 
املرتبة الأخرية، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.39(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف تقع يف 
امل�ضتوى املرتفع، ويقرتب من امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )79.7%(، وبذلك تكون درجة التزام دليل املعلم 
لل�ضف الثاين البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف الثاين 

)من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مرتفعة.
وبذلك تكون الدرا�ضة قد اأجابت عن ال�ضوؤال الذي ين�ص على »ما م�ضتوى حتقق املوا�ضفات الفنية 
املتو�ضط،  الثاين  البتدائي،  البتدائي، اخلام�ص  الثاين  بال�ضفوف:  للريا�ضيات اخلا�ضة  املعلم  اأدلة  يف 

والأول الثانوي، يف اململكة العربية ال�ضعودية؟«

ملخ�ص نتائج موا�سفات التناول والعر�ص الأدلة املعلم 
مل�ضتويات حتقق موا�ضفات التناول والعر�ص الثالث يف  وفقاً للجدول )9( الذي يت�ضمن ملخ�ضاً 

اأدلة املعلم لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي: 
اجلدول )9(

موا�سفات التناول والعر�ص الأدلة املعلم اخلا�سة بال�سفوف: 
الثاين االبتدائي، واخلام�ص االبتدائي، والثاين املتو�سط، واالأول الثانوي

�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يظهر الت�ضاق والرتكيز 
والتمايز يف ت�ضميم بنية 
الكتاب واأ�ضلوب العر�ص.

0.55%18.20.72%24.00.72%24.00.8628.7

منخف�ضةمنخف�ضة جداًمنخف�ضة جداًمنخف�ضة جداً
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�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يظهر الت�ضاق والرتكيز 
والتمايز يف ت�ضميم الف�ضول 
التعليمية واأ�ضلوب العر�ص.

2.47%82.41.58%52.71.52%52.72.170

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمرتفعة

يظهر الت�ضاق والرتكيز 
والتمايز يف ت�ضميم الدرو�ص 

واأ�ضلوب العر�ص.

2.61%872.81%93.72.8%93.32.7491.2

مرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

م�ضتوى حتقق املوا�ضفات 
الكلية

1.73%57.61.70%56.81.68%561.9%63.3
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يت�ضح من اجلدول )9( اأعاله اأن قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات املحور الثالث الكلية اخلا�ضة 
اإل  بال�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي جاءت متفاوتة، 
اأن قيم املتو�ضطات جلميع ال�ضفوف جاءت يف امل�ضتوى املتو�ضط، وجاء دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي 
يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.9(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف  ت�ضاوي 
امل�ضروع(  منتجات  )مــن  الثانوي  الأول  لل�ضف  املعلم  دليل  الــتــزام  درجــة  اأن  على  يــدل  مما  )63.3%(؛ 
الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  منتجات  العا�ضر)من  لل�ضف  املعلم  دليل  يف  تظهر  كما  والعر�ص  التناول  مبوا�ضفات 
متو�ضطة. يليه دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي يف املرتبة الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.73(، 
ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف ت�ضاوي )57.6%(؛ مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم 
لل�ضف الثاين البتدائي )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر يف دليل املعلم 
املعلم لل�ضف اخلام�ص يف  ياأتي دليل  ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. يف حني  لل�ضف الثاين )من منتجات 
ال�ضف تقع يف  لهذا  الكلية  املوا�ضفات  ون�ضبة حتقق  الثالثة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.70(،  املرتبة 
امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )56.8%(، وبذلك تكون درجة التزام دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي 
)من  اخلام�ص  لل�ضف  املعلم  دليل  يف  تظهر  كما  والعر�ص  التناول  مبوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )من 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. ياأتي - وبفارق ب�ضيط - يف املرتبة الأخرية دليل املعلم لل�ضف الثاين 
املتو�ضط، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.68(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف ت�ضاوي )%56(، 
امل�ضروع( مبوا�ضفات  منتجات  املتو�ضط )من  الثاين  لل�ضف  املعلم  دليل  التزام  درجــة  اأن  على  يدل  مما 

التناول والعر�ص كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف الثامن )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة.
وبذلك تكون الدرا�ضة قد اأجابت عن ال�ضوؤال الذي ين�ص على »ما م�ضتوى حتقق موا�ضفات التناول 
الثاين  البتدائي،  البتدائي، اخلام�ص  الثاين  بال�ضفوف:  للريا�ضيات اخلا�ضة  املعلم  اأدلة  والعر�ص يف 

املتو�ضط، والأول الثانوي يف اململكة العربية ال�ضعودية؟«.
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اأدلة  وفيما يلي ملخ�ص لنتائج م�ضتوى حتقق املوا�ضفات الفنية وموا�ضفات التناول والعر�ص يف 
املعلم الريا�ضيات لل�ضفوف امل�ضتهدفة:

اجلدول )10(
م�ستوى حتقق املوا�سفات الرتبوية والفنية وموا�سفات التناول والعر�ص

املوا�ضفات
الأول الثانويالثاين املتو�ضطاخلام�ص البتدائيالثاين البتدائي

املتو�ضط 
احل�ضابي

الن�ضبة 
املئوية

املتو�ضط 
احل�ضابي

الن�ضبة 
املئوية

املتو�ضط 
احل�ضابي

الن�ضبة 
املئوية

املتو�ضط 
احل�ضابي

الن�ضبة 
املئوية

املوا�ضفات الرتبوية
1.54%52.31.52%50.61.59%52.91.79%59.7

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

املوا�ضفات الفنية
2.39%79.72.5%83.32.49%83.12.52%84.1

مرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

موا�ضفات التناول 
والعر�ص

1.73%57.61.70%56.81.68%561.9%63.3
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

م�ضتوى حتقق 
املوا�ضفات الكلية

1.88%62.81.90%63.51.92%642.07%69
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يت�ضح من اجلدول )10( اأعاله اأن الت�ضاق يف املوا�ضفات الرتبوية لأدلة املعلم )الريا�ضيات( كان 
بدرجة متو�ضطة جلميع ال�ضفوف، وفق الرتتيب التايل، بدءا بالأعلى ات�ضاقا:

دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي (  1
دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط (  2
دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي (  3
دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  4

اأدنى  كانت  للمعلمني  املهني  والتطوير  التقنية«  »ا�ضتخدام  بـ  املتعلقة  الرتبوية  املوا�ضفة  اأن  كما 
املوا�ضفات ات�ضاقا يف جميع ال�ضفوف.

اأما الت�ضاق يف املوا�ضفات الفنية فيظهر اأنه اأعلى منه يف املوا�ضفات الرتبوية وموا�ضفات التناول 
والعر�ص، وقد جاءت ال�ضفوف يف م�ضتوى الت�ضاق على النحو التايل، بدءا بالأعلى ات�ضاقا:

دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي (  1
دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  2
دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط (  3
دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي (  4

متو�ضطة  بدرجة  كان  )الريا�ضيات(  املعلم  لأدلــة  والعر�ص  التناول  موا�ضفات  يف  الت�ضاق  اأن  كما 
جلميع ال�ضفوف، وفق الرتتيب التايل، بدءا بالأعلى ات�ضاقا:
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دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي (  1
دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط (  2
دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي (  3
دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  4

املعلم  لأدلــة  الكلية  والعر�ص  التناول  وموا�ضفات  والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  يف  الت�ضاق  وكــان 
)الريا�ضيات( بدرجة متو�ضطة جلميع ال�ضفوف، وفق الرتتيب التايل، بدءا بالأعلى ات�ضاقا:

دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي (  1
دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط (  2
دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  3
دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي (  4

اأعلى الكتب ات�ضاقاً فيما يتعلق باملوا�ضفات  اأن دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي  ومن ذلك يظهر 
الرتبوية وموا�ضفات التناول والعر�ص واملحاور جمتمعة، وقد يعود ذلك لكون دليل املعلم لل�ضف الأول 

الثانوي ت�ضمن العديد من الفقرات الرتبوية التي مت حذفها من بقية ال�ضفوف يف كتاب الطالب.
ات�ضاق كتب  »ما م�ضتوى  والــذي ين�ص على  الرئي�ص،  ال�ضوؤال  اأجابت عن  الدرا�ضة قد  وبهذا تكون 
الطالب واأدلة املعلم للريا�ضيات مع املوا�ضفات الرتبوية والفنية وموا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر 
يف منتجات �ضل�ضلة ماجروهيل لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول 

الثانوي؟«

 ملخ�ص �لنتائج لدر��سة �ملجال �لثاين 

لعر�ص ملخ�ص نتائج درا�ضة املجال الثاين »تقومي مدى منا�ضبة كتب الريا�ضيات للمجتمع ال�ضعودي 
وبيئة املتعلمني لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي« يتم 

تناولها وفق حمورين كما وردت يف الف�ضل الرابع لكتب الطالب، كما يلي:

ملخ�ص نتائج منا�سبة كتب الريا�سيات للمجتمع ال�سعودي  
لثقافة  املحتوى  منا�ضبة  موا�ضفات  حتقق  مل�ضتويات  ملخ�ضاً  يت�ضمن  الــذي   )11( للجدول  وفقاً 
الثاين  البــتــدائــي،  اخلام�ص  البــتــدائــي،  الثاين  لل�ضفوف:  الطالب  بكتب  اخلا�ضة  ال�ضعودي  املجتمع 

املتو�ضط، والأول الثانوي:
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اجلدول )11( موا�سفات منا�سبة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي لكتب ال�سفوف:
الثاين االبتدائي، واخلام�ص االبتدائي، والثاين املتو�سط، واالأول الثانوي

�ملو��سفة
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

مراعاة الهوية الإ�ضالمية
2.06%68.72.00%68.72.31%77.01.62%54.1

متو�ضطةمرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

مراعاة الهوية الوطنية
2.58%86.03.00%1002.00%66.71.58%52.7

متو�ضطةمتو�ضطةمرتفعةمرتفعة
مراعاة الت�ضريعات 

والنظم والبيئات املحلية
2.50%83.32.33%77.782.17%72.31.53%50.89

مرتفعةمتو�ضطةمرتفعةمرتفعة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات 
املحور الأول الكلية

2.35%78.32.44%81.442.18%72.71.52%52.6

متو�ضطةمتو�ضطةمرتفعةمرتفعة

املجتمع  لثقافة  املحتوى  منا�ضبة  ملحور  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )11( اجلـــدول  مــن  ويظهر 
ال�ضعودي )2،138(، وبذلك تكون درجة حتقق املحور الأول متو�ضطة، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )%71،25(، 
بينما بلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لل�ضف اخلام�ص 2،44، ودرجة حتققه مرتفعة، ون�ضبة حتققه ت�ضاوي 
)81،44%(. يليه ال�ضف الثاين البتدائي، حيث بلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذا املحور)2.35(، وبذلك 
املتو�ضط  قيمة  بلغت  حيث  املتو�ضط،  الثاين  ثم   .)%78.3( حتققه  ون�ضبة  مرتفعة،  حتققه  درجــة  تكون 
واأخــرياً  ون�ضبة حتققه )%72.7(.  تكون درجة حتققه متو�ضطة،  وبذلك  املــحــور)2.18(،  لهذا  احل�ضابي 
ال�ضف الول الثانوي حيث بلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذا املحور )1.58(، وبذلك تكون درجة حتققه 

متو�ضطة، ون�ضبة حتققه )%52.61(.
متو�ضطة،  بدرجة  حتقق  ال�ضعودي  املجتمع  لثقافة  املحتوى  منا�ضبة  حمور  اأن  يت�ضح  �ضبق  ومما 
حتققت  بينما  ال�ضفوف،  جميع  يف  متو�ضطة  بدرجة  الإ�ضالمية  الهوية  مراعاة  موا�ضفة  حتققت  فقد 
مرتفعة  بدرجة  املحلية،  والبيئات  والنظم  الت�ضريعات  ومراعاة  الوطنية،  الهوية  مراعاة  املوا�ضفتان: 
الثاين  ال�ضفني  كتابي  يف  متو�ضطة  وبدرجة  البتدائي،  واخلام�ص  البتدائي  الثاين  ال�ضفني  كتابي  يف 

املتو�ضط والأول الثانوي.
كتب  »ما م�ضتوى متثيل حمتوى  ين�ص على  الــذي  ال�ضوؤال  اأجابت عن  قد  الدرا�ضة  تكون  وبذلك 
الريا�ضيات لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي يف اململكة 

العربية ال�ضعودية، لثقافة املجتمع يف �ضوء حتليل حمتواها؟«
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ملخ�ص نتائج منا�سبة حمتوى كتب الريا�سيات لبيئة املتعلمني 
لثقافة  املحتوى  منا�ضبة  موا�ضفات  حتقق  مل�ضتويات  ملخ�ضاً  يت�ضمن  الــذي   )12( للجدول  وفقاً 
والأول  املتو�ضط،  الثاين  البتدائي،  اخلام�ص  البتدائي،  الثاين  لل�ضفوف:  الطالب  كتب  يف  املتعلمني 

الثانوي:
اجلدول )12( موا�سفات منا�سبة املحتوى لبيئة املتعلمني يف كتب الطالب لل�سفوف:

 الثاين االبتدائي، واخلام�ص االبتدائي، والثاين املتو�سط،  واالأول الثانوي

�ملو��سفة
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

مالءمة املحتوى مع خربات 
الطالب

2.31%77.02.25%75.02.87%95.83.00%100
مرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

مالءمة مقروئية حمتوى 
الكتاب والأ�ضكال

1.91%63.71.25%41.72.69%89.582.75%91.7
مرتفعةمرتفعةمنخف�ضةمتو�ضطة

مالءمة املحتوى للخ�ضائ�ص 
العمرية للمرحلة

3.00%1001.75%58.32.94%983.00%100
مرتفعةمرتفعةمتو�ضطةمرتفعة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات 
املحور الثاين الكلية

2.28%761.75%58.32.82%94.482.88%96.0
مرتفعةمرتفعةمتو�ضطةمرتفعة

ويظهر من اجلدول )12( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملحور منا�ضبة املحتوى لبيئة املتعلمني )2،44(، 
قيمة  بلغت  بينما  ت�ضاوي)%81،17(.  التحقق  ون�ضبة  الثاين مرتفعة،  املحور  درجة حتقق  تكون  وبذلك 
املتو�ضط احل�ضابي لل�ضف الأول الثانوي )2،88(، ودرجة حتققه مرتفعة، ون�ضبة حتققه ت�ضاوي)%96،00(. 
يليه ال�ضف الثاين املتو�ضط، حيث بلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذا املحور)2.83(، وبذلك تكون درجة 
حتققه مرتفعة، ون�ضبة حتققه )94.48%(. ثم الثاين البتدائي حيث بلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذا 
املحور)2.28(، وبذلك تكون درجة حتققه مرتفعة، ون�ضبة حتققه )76%(. واأخرياً ال�ضف اخلام�ص؛ حيث 
بلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي لهذا املحور)1.75(، وبذلك تكون درجة حتققه متو�ضطة، ون�ضبة حتققه 

.)% 58.3(
وقد حتققت املوا�ضفة »مالءمة املحتوى مع خربات الطالب« بدرجة مرتفعة يف كتب ال�ضفوف: 
»مالءمة  املوا�ضفة  وحتققت  الثانوي.  والأول  املتو�ضط،  الثاين  البتدائي،  اخلام�ص  البتدائي،  الثاين 
مقروئية حمتوى الكتاب« بدرجة مرتفعة يف كتابي ال�ضفني: الثاين املتو�ضط والأول الثانوي، وبدرجة 
متو�ضطة يف كتاب ال�ضف الثاين البتدائي، وبدرجة منخف�ضة يف كتاب ال�ضف اخلام�ص. بينما حتققت 
الثاين  ال�ضفوف:  العمرية للمرحلة« بدرجة مرتفعة يف كتب  املحتوى للخ�ضائ�ص  املوا�ضفة »مالءمة 

البتدائي، والثاين املتو�ضط، والأول الثانوي، وبدرجة متو�ضطة يف كتاب ال�ضف اخلام�ص البتدائي.
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كتب  يف  املتعلمني  وبيئة  املجتمع  لثقافة  املحتوى  منا�ضبة  م�ضتوى  لنتائج  ملخ�ص  يلي  وفيما 
الريا�ضيات لل�ضفوف امل�ضتهدفة:

اجلدول )13( م�ستوى منا�سبة املحتوى لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني

�ملو��سفات
�لأول �لثانوي�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

منا�ضبة املحتوى  لثقافة 
املجتمع ال�ضعودي

2.35%78.32.44%81.442.18%72.71.52%52.6
متو�ضطةمتو�ضطةمرتفعةمرتفعة

منا�ضبة املحتوى لبيئة 
املتعلمني

2.28%761.75%58.32.82%94.482.88%96.0
مرتفعةمرتفعةمتو�ضطةمرتفعة

م�ضتوى حتقق املوا�ضفات 
الكلية

2.31%772.10%692.5%832.2%73
متو�ضطةمرتفعةمتو�ضطةمرتفعة

كان  ال�ضعودي  املجتمع  لثقافة  الطالب  اأن م�ضتوى منا�ضبة كتب  اأعــاله  يت�ضح من اجلــدول )13( 
املتو�ضط  الثاين  لل�ضفني  ومتو�ضطة  البتدائي،  واخلام�ص  البتدائي  الثاين  لل�ضفني  مرتفعة  بدرجة 

والأول الثانوي، وفق الرتتيب التايل، بدءا بالأعلى متثياًل:
كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  1
كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي (  2
كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي (  3
كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط (  4

ومنا�ضبة املحتوى لبيئة املتعلمني يظهر اأنه اأعلى منه يف منا�ضبة املحتوى لثقافة املجتمع ال�ضعودي، 
وقد جاءت ال�ضفوف يف م�ضتوى الت�ضاق على النحو التايل، بدءا بالأعلى متثياًل:

كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي (  1
كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط (  2
كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي (  3
كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  4

الثاين  الثانوي،  الأول  لل�ضفوف:  مرتفعة  بدرجة  الريا�ضيات  كتب  متثيل  م�ضتوى  كــان  حني  يف 
املتو�ضط، والثاين البتدائي، ومتو�ضطة لل�ضف اخلام�ص البتدائي.

بدرجة  كان  )الريا�ضيات(  الطالب  لكتب  املتعلمني  وبيئة  املجتمع  لثقافة  املحتوى  متثيل  اأن  كما 
متو�ضطة جلميع ال�ضفوف، وفق الرتتيب التايل، بدءا بالأعلى متثياًل:

كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط (  1
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كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي (  2
كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي (  3
كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي (  4

كتب  منا�ضبة  مدى  »ما  على  ين�ص  الــذي  الرئي�ص،  ال�ضوؤال  عن  اأجابت  قد  الدرا�ضة  تكون  وبذلك 
الريا�ضيات املواءمة لل�ضفوف: الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، والأول الثانوي 

لثقافة املجتمع يف اململكة العربية ال�ضعودية وبيئة املتعلمني؟«

ثانيًا- تقومي منتجات كتب �لعلوم )�لتقرير �لأول – �جلزء �لثاين(، وي�سمل: 

حتديد م�ضتوى ات�ضاق كتب الطالب واأدلة املعلم للعلوم الطبيعية مع املوا�ضفات الرتبوية والفنية 
املتو�ضط،  والــثــاين  البتدائي،  واخلام�ص  البتدائي،  الثاين  لل�ضفوف:  والعر�ص  التناول  وموا�ضفات 
لها يف  املقابلة  الكتب  ومواءمة  ترجمة  بعد  اإعدادها  التي مت  كيمياء(  فيزياء،  )اأحياء،  الثانوي  والأول 
�ضل�ضلة ماجروهيل الأمريكية لنف�ص ال�ضنوات؛ وكذلك حتديد منا�ضبة حمتواها لثقافة املجتمع وببيئة 

املتعلمني.

والفنية  الرتبوية  للموا�سفات  الطالب  كتب  ات�ساق  حتليل  نتائج  ملخ�ص  االت�ساق:  نتائج  ملخ�ص 
وموا�سفات التناول والعر�ص.

�ضيتم تلخي�ص نتائج حتليل كتاب الطالب جلميع املوا�ضفات الرتبوية والفنية وموا�ضفات التناول 
والعر�ص جلميع ال�ضفوف قيد الدرا�ضة: الثاين البتدائي واخلام�ص البتدائي والثاين املتو�ضط والأول 

الثانوي )اأحياء، فيزياء، كيمياء(.

اخلام�ص  االبتدائي،  الثاين  بال�سفوف:  اخلا�ص  الطالب  لكتاب  الرتبوية  املوا�سفات  نتائج  ملخ�ص 
االبتدائي، الثاين املتو�سط

جدول )14( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور االأول “املوا�سفات الرتبوية” كتاب الطالب

�ملو��سفاتم
�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء1.
2.62%87.31.95%65.02.36%78.7

مرتفعةمتو�ضطةمرتفعة

اعتماد بناء املحتوى على التعلم 2.
املتمركز حول الطالب

1.90%63.32.07%69.02.45%81.7
مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة
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�ملو��سفاتم
�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

ي�ضتهدف املحتوى تطوير 3
املهارات الدرا�ضية لدى الطالب

1.98%66.01.82%60.72.56%85.3
مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

ربط حمتوى العلوم مبهارات 4
القراءة والكتابة والتحدث

1.42%47.51.74%58.02.82%94.0
مرتفعةمتو�ضطةمنخف�ضة

ربط حمتوى العلوم بالطرق 5
واملهارات الريا�ضية

2.00%66.71.67%55.72.15%71.7
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

6
يوظف حمتوى العلوم اأدوات 

واأ�ضاليب تقومي متنوعة 
وم�ضتمرة للتقومي ال�ضفي

2.50%83.32.63%87.72.40%80.0

مرتفعةمرتفعةمرتفعة

ا�ضتخدام التقنية لدعم التعلم7
0.60%20.00.00%0.00.00%0.0

منخف�ضة جداًمنخف�ضة جداًمنخف�ضة جداً

م�ضتوى حتقق املوا�ضفات للمحور الأول 
الكلي

1.86%62.31.77%56.52.11% 70.2

متو�ضطةمتو�ضطة متو�ضطة

يت�ضح من اجلدول )14( اأعاله اأن قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات املحور الأول الكلية »املوا�ضفات 
املتو�ضط، جاءت يف  الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، والثاين  الرتبوية« لكتب الطالب لل�ضفوف: 
امل�ضتوى املتو�ضط، وجاء كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)2.11(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف تقع يف املتو�ضط وت�ضاوي )70.2%(، مما يدل على اأن 
م�ضتوى التزام كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما 
تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف الثامن )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة، يليه يف املرتبة الثانية 
كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.86(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية 
البتدائي )من منتجات  الثاين  لل�ضف  الطالب  التزام كتاب  اأن درجة  ت�ضاوي )62.3%(، مما يدل على 
امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف الثاين )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( 
قيمته  البتدائي، مبتو�ضط ح�ضابي  لل�ضف اخلام�ص  الطالب  كتاب  الثالثة  املرتبة  وياأتي يف  متو�ضطة، 
)1.77(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف يف امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )56.5%(، مما يدل 
على اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية 

كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة.
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اخلام�ص  االبتدائي،  الثاين  بال�سفوف:  اخلا�ص  الطالب  لكتاب  الفنية  املوا�سفات  نتائج  ملخ�ص 
االبتدائي، الثاين املتو�سط

جدول )15( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور الثاين »املوا�سفات الفنية«

�ملو��سفاتم
�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

ال�ضكل اخلارجي للكتاب.1
2.53%84.32.40%80.02.18%72.7

متو�ضطةمرتفعةمرتفعة

ات�ضاق الكتاب من حيث الت�ضميم 2
والإخراج.

2.65%88.32.34%78.02.22%74.0

متو�ضطةمرتفعةمرتفعة

يت�ضق الرتميز وعالمات 3
الرتقيم.

2.25%75.02.21%73.72.50%83.3

مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

م�ضتوى حتقق  موا�ضفات  املحور الثاين 
الكلية

2.54%84.72.33%77.72.3%76.6

مرتفعةمرتفعةمرتفعة

يت�ضح من اجلدول )15( اأعاله اأن قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات املحور الثاين الكلية لل�ضفوف: 
الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، جاءت يف امل�ضتوى املرتفع، حيث تراوح املتو�ضط 
احل�ضابي بني )2.54 – 2.3(، وجاء كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )2.54(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف يف امل�ضتوى املرتفع، وت�ضاوي )%84.7(، 
مما يدل على اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات 
يليه كتاب  الأ�ضل( مرتفعة.  ال�ضل�ضلة  الثاين )من منتجات  الطالب لل�ضف  الفنية كما تظهر يف كتاب 
حتقق  ون�ضبة   ،)2.33( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الثانية،  املرتبة  يف  البتدائي  اخلام�ص  لل�ضف  الطالب 
املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف تقع يف امل�ضتوى املرتفع، وت�ضاوي )77.7%(؛ مما يدل على اأن درجة التزام 
كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف كتاب 
الطالب اخلام�ص )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مرتفعة. وياأتي كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط 
يف املرتبة الثالثة، ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.3(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا ال�ضف تقع يف 
امل�ضتوى املرتفع، وت�ضاوي )76.6%(، وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط )من 
منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف الثامن )من منتجات ال�ضل�ضلة 

الأ�ضل( مرتفعة.
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االبتدائي،  الثاين  بال�سفوف:  اخلا�ص  الطالب  لكتاب  والعر�ص  التناول  موا�سفات  نتائج  ملخ�ص 
اخلام�ص االبتدائي، الثاين املتو�سط:

جدول )16( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور الثالث )موا�سفات التناول والعر�ص(

�ملو��سفاتم
�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

مكونات الدليل وعنا�ضره منظمة 1
ب�ضكل متمايز ومت�ضق.

2.81%93.72.65%88.32.95%98.3
مرتفعةمرتفعةمرتفعة

يظهر الت�ضاق والرتكيز والتمايز يف 2
ت�ضميم بنية الكتاب.

2.54%84.72.38%79.31.42%47.7
منخف�ضةمرتفعةمرتفعة

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الوحدات 3
التعليمية.

2.04%68.02.00%66.73.00%100
مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الف�ضول.4
2.08%69.32.50%83.32.74%91.3

مرتفعةمرتفعةمتو�ضطة

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الدرو�ص.5
2.78%92.72.84%94.72.86%95.3

مرتفعةمرتفعةمرتفعة
م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث 

الكلية
2.47%82.32.53%84.32.59%86.7

مرتفعةمرتفعةمرتفعة

اأن قيم املتو�ضطات احل�ضابية ملوا�ضفات املحور الثالث »موا�ضفات  اأعاله  يت�ضح من اجلدول )16( 
يف  جاءت  املتو�ضط،  الثاين  البتدائي،  اخلام�ص  البتدائي،  الثاين  لل�ضفوف:  الكلية  والعر�ص«  التناول 
لل�ضف  الطالب  – 2.47(؛ فقد جاء كتاب  املتو�ضط احل�ضابي بني )2.59  تــراوح  املرتفع، حيث  امل�ضتوى 
الكلية  املوا�ضفات  حتقق  ون�ضبة   ،)2.59( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  يف  املتو�ضط  الثاين 
لهذا ال�ضف ت�ضاوي )86.7%(؛ مما يدل على اأن درجة التزام كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط )من 
منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف الثامن )من منتجات 
الثانية، مبتو�ضط  املرتبة  البتدائي يف  لل�ضف اخلام�ص  الطالب  كتاب  يليه  الأ�ضل( مرتفعة.  ال�ضل�ضلة 
ح�ضابي قيمته )2.53(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية ت�ضاوي )84.3%(؛ مما يدل على اأن درجة التزام 
كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر 
يف كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مرتفعة. وياأتي يف املرتبة الثالثة كتاب 
الطالب ال�ضف الثاين البتدائي، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.47(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا 
)من  البتدائي  الثاين  لل�ضف  الطالب  كتاب  التزام  درجــة  اأن  على  يدل  مما  )82.3%(؛  ت�ضاوي  ال�ضف 
منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر يف كتاب الطالب لل�ضف الثاين )من منتجات 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مرتفعة.



37

ملخ�ص نتائج املوا�سفات الرتبوية لكتب الطالب )ال�سف االأول الثانوي(
جدول )17( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور االأول الرتبوية اخلا�سة بكتاب الطالب )ال�سف 

االأول الثانوي(

�ملو��سفاتم
�لكيمياء�لفيزياء�لأحياء

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء.1
2.32%77.31.93%64.01.82%60.7

متو�ضطةمتو�ضطةمرتفعة

التعلم املتمركز حول املتعلم.2
2.05%68.32.03%67.72.05%68.3

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

3
يـــ�ـــضـــتـــهـــدف املــــحــــتــــوى تـــنـــمـــيـــة مــــهــــارات 
ال�ـــضـــتـــذكـــار مـــن خــــالل ا�ــضــرتاتــيــجــيــات 

منا�ضبة.

2.40%80.00.36%12.02.04%68.0

متو�ضطةمنخف�ضة جداًمرتفعة

ربــــط حمــتــوى الــعــلــوم مبـــهـــارة الـــقـــراءة 4
والكتابة واحلوار.

2.05%68.31.9%63.32.09%69.7
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

واملــهــارات 5 بالطرق  العلوم  حمــتــوى  ربــط 
الريا�ضية.

2.12%70.72.38%79.32.15%71.7
متو�ضطةمرتفعةمتو�ضطة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الأول الكلية
2.18%72.921.72%57.32.07%69.0

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

الكلية  الأول  املحور  ملوا�ضفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  اأعــاله   )17( اجلــدول  من  يت�ضح 
»املوا�ضفات الرتبوية« يف كتب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )مواد: الأحياء، الفيزياء، والكيمياء( جاءت 
قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الأوىل،  املرتبة  يف  الأحــيــاء(  )مــادة  الطالب  كتاب  وجــاء  املتو�ضط،  امل�ضتوى  يف 
)2.18(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )72.92%(، مما 
يدل على اأن م�ضتوى التزام كتاب الطالب )مادة الأحياء( لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( 
باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب )مادة الأحياء( لل�ضف العا�ضر)من منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل( متو�ضطة. يليه يف املرتبة الثانية كتاب الطالب ملادة الكيمياء، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.07(، 
)مــادة  الطالب  كتاب  الــتــزام  درجــة  اأن  على  يــدل  ممــا   ،)%69( ت�ضاوي  الكلية  املوا�ضفات  حتقق  ون�ضبة 
الكيمياء( لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب 
)مادة الكيمياء( لل�ضف العا�ضر)من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. وياأتي يف املرتبة الثالثة كتاب 
الطالب )مادة الفيزياء(، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.72(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب يف 
امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )57.3%(، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب الطالب )مادة الفيزياء( لل�ضف 
الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب )مادة الفيزياء( 

لل�ضف العا�ضر)من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. 
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ملخ�ص نتائج املوا�سفات الفنية لكتب الطالب )ال�سف االأول الثانوي(
جدول )18( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور الثاين للموا�سفات الفنية اخلا�سة بكتب الطالب 

)ل�سف االأول الثانوي(

�ملو��سفاتم
�لكيمياء�لفيزياء�لأحياء

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

ال�ضكل اخلارجي للكتاب.1
1.34%44.72.25%75.01.16%37.7

منخف�ضةمتو�ضطةمنخف�ضة

ات�ضاق الكتاب من حيث الت�ضميم والإخراج.2
2.26%75.32.77%92.32.21%73.7

متو�ضطةمرتفعةمرتفعة

يت�ضق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب.3
2.57%85.72.68%89.32.25%75.0

متو�ضطةمرتفعةمرتفعة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثاين الكلية
2.11%70.32.64%88.01.95%65.0

متو�ضطةمرتفعةمتو�ضطة

الكلية  الــثــاين  املــحــور  ملوا�ضفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  اأعـــاله   )18( اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
»املوا�ضفات الفنية« اخلا�ضة بكتب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )مواد: الأحياء، الفيزياء، والكيمياء( 
املرتبة  الفيزياء( يف  )مــادة  الطالب  كتاب  وجــاء   ،)1.95 –  2.64( تــراوحــت بني  متفاوتة، حيث  جــاءت 
امل�ضتوى  يف  الكتاب  لهذا  الكلية  املوا�ضفات  حتقق  ون�ضبة   ،)2.64( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  الأوىل، 
اأن درجة التزام كتاب الطالب )مادة الفيزياء( لل�ضف الأول  املرتفع، وت�ضاوي )88.0%(، مما يدل على 
الثانوي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب )مادة الفيزياء( لل�ضف 
العا�ضر )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مرتفعة. يليه كتاب الطالب )مادة الأحياء( يف املرتبة الثانية، 
مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.11(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، 
الثانوي  الأول  الأحياء( لل�ضف  التزام كتاب الطالب )مادة  اأن درجة  وت�ضاوي )70.3%(؛ مما يدل على 
)من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف كتاب مادة الأحياء لل�ضف العا�ضر )من منتجات 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. وياأتي  كتاب الطالب )مادة الكيمياء( يف املرتبة الثالثة، ومبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.95(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )%65.0(، 
وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب )مادة الكيمياء( لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( 
باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب )مادة الكيمياء( لل�ضف العا�ضر )من منتجات ال�ضل�ضلة 

الأ�ضل( متو�ضطة.
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ملخ�ص نتائج موا�سفات التناول والعر�ص يف كتب الطالب لل�سف االأول الثانوي:
جدول )19( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور الثالث التناول والعر�ص اخلا�سة بكتب الطالب 

)ال�سف االأول الثانوي(

�ملو��سفاتم
�لكيمياء�لفيزياء�لأحياء

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

يتميز ت�ضميم املحتوى بالرتكيز على 1
الأفكار الكربى الو�ضوح.

1.84%61.31.64%54.71.54%51.3
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يظهر الت�ضاق والرتكيز والتمايز يف 2
ت�ضميم بنية الكتاب.

1.5%501.28%42.50.43%14.3
منخف�ضة جداًمنخف�ضةمتو�ضطة

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الف�ضول.3
2.98%99.33.00%1003.00%100

مرتفعةمرتفعةمرتفعة

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الدرو�ص.4
2.94%98.02.58%86.02.95%98.3

مرتفعةمرتفعةمرتفعة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث الكلية
1.85%622.05%68.31.95%65

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

الكلية  الثالث  املــحــور  ملوا�ضفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  اأعـــاله   )19( اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
»موا�ضفات التناول والعر�ص« اخلا�ضة بكتب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )مواد: الأحياء، الفيزياء، 
والكيمياء( جاءت متو�ضطة، حيث تراوحت بني )2.05 – 1.85(، وجاء كتاب الطالب )مادة الفيزياء( يف 
املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.05(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب يف امل�ضتوى 
املتو�ضط، وت�ضاوي )68.3%(، مما يدل على اأن درجة التزام كتاب الطالب )مادة الفيزياء( لل�ضف الأول 
الثانوي )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر يف كتاب الطالب )مادة الفيزياء( 
لل�ضف العا�ضر )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. يليه كتاب الطالب )مادة الكيمياء( يف املرتبة 
امل�ضتوى  الكتاب تقع يف  الكلية لهذا  املوا�ضفات  الثانية، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.95(، ون�ضبة حتقق 
الأول  الكيمياء( لل�ضف  الطالب )مادة  التزام كتاب  اأن درجة  املتو�ضط، وت�ضاوي )65%(؛ مما يدل على 
الثانوي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف كتاب )مادة الكيمياء( لل�ضف العا�ضر 
الثالثة،  املرتبة  يف  الأحــيــاء(  )مــادة  الطالب  كتاب  ويــاأتــي   متو�ضطة.  الأ�ــضــل(  ال�ضل�ضلة  منتجات  )مــن 
ومبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.85(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، 
وت�ضاوي )62.0%(، وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب )مادة الأحياء( لل�ضف الأول الثانوي )من 
منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر يف كتاب الطالب )مادة الأحياء( لل�ضف العا�ضر 

)من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة.
ويو�ضح اجلدول )20( قيم املتو�ضطات احل�ضابية لتحقق املوا�ضفات للمحاور الثالثة على النحو 

التايل: 
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جدول )20(

ملخ�ص ملتو�سط م�ستوى حتقق املوا�سفات الرتبوية والفنية والتناول والعر�ص لكتب الطالب للعلوم 
ال�سفوف الثاين واخلام�ص االبتدائي والثاين املتو�سط واالأول الثانوي )اأحياء، فيزياء، كيمياء( 

�ملو��سفات
�ل�سف �لثاين 

�لبتد�ئي
�ل�سف �خلام�ص 

�لبتد�ئي
�ل�سف �لثاين 

�ملتو�سط
�لأول �لثانوي 

�أحياء
�لأول �لثانوي 

فيزياء
�لأول �لثانوي 

كيمياء
٪م٪م٪م٪م٪م٪م

الرتبوية
1.8662.31.7756.52.1170.22.1872.91.7257.32.0769.0

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

الفنية
2.5484.72.3377.72.376.62.1170.32.6488.01.9565.0

متو�ضطةمرتفعةمتو�ضطةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

التناول والعر�ص
2.4782.32.5384.32.5986.71.8562.02.0568.31.9565.0

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

الكلي
2.1672.02.0769.02.376.72.0568.32.1368.72.0367.7

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

وقعت بني  املحاور  مل�ضتوى حتقق جميع  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيمة  اأن   )20( اجلــدول  يت�ضح من 
)2.03-2.3(، وكانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق حماور التقييم معا )2.14( وهي مب�ضتوى 
مئوية  وبن�ضبة   ،)2.25 من  )1.5-اأقــــل  بني  ما  املــدى  يف  املتو�ضط  هــذا  قيمة  تقع  حيث  متو�ضط  حتقق 

 .)%70.9(
مرتفعة  بدرجة  حتقق  قد  الفنية(  )املوا�ضفات  الثاين  املحور  اأن  يالحظ  املحاور  م�ضتوى  وعلى 
ومبتو�ضط ح�ضابي بلغ )2.31( وجاء يف املرتبة الأوىل، ثم املحور الثالث )التناول والعر�ص( فقد ح�ضل 
على متو�ضط ح�ضابي )2.21( بدرجة حتقق متو�ضطة، واأخرياً جاء املحور الأول )املوا�ضفات الرتبوية( 
اأداة  الثالثة بني حماور  املرتبة  مبتو�ضط ح�ضابي بلغت قيمته )2.01( مب�ضتوى حتقق متو�ضط ليحتل 

التقييم.
ويظهر من اجلدول )20( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الرتبوية لكتاب الطالب لل�ضف 
 .)%62.3( وبن�ضبة  متو�ضطة  املوا�ضفات  درجة حتقق  تكون  وبذلك   ،)1.86( بلغت  قد  البتدائي  الثاين 
بينما قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات لل�ضف اخلام�ص البتدائي )1.77(، وبذلك تكون درجة حتقق 
للموا�ضفات  املتو�ضط احل�ضابي  اأما قيمة  ت�ضاوي )%56.5(.  التحقق  اأي�ضاً، ون�ضبة  املوا�ضفات متو�ضطة 
هذه  حتقق  ون�ضبة  متو�ضطة،  املوا�ضفات  حتقق  درجــة  تكون  وبذلك   ،)2.11( املتو�ضط  الثاين  لل�ضف 
املوا�ضفة بلغت )70.2%(. وقد بلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الرتبوية لكتاب الطالب لل�ضف 
الأول الثانوي اأحياء )2.18(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة، وبن�ضبة )72.92%(. بينما 
تكون درجة حتقق  الثانوي فيزياء )1.72(، وبذلك  الأول  لل�ضف  للموا�ضفات  املتو�ضط احل�ضابي  قيمة 
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احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  كانت  واأخــريا   ،)%57.3( ت�ضاوي  التحقق  ون�ضبة  اأي�ضاً،  متو�ضطة  املوا�ضفات 
للموا�ضفات لل�ضف الأول الثانوي كيمياء )2.07(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة اأي�ضاً، 

ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )%69.0(.
الطالب  لكتاب  الفنية  للموا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن   )20( اجلــدول  من  اأي�ضا  ويظهر 
لل�ضف الثاين البتدائي )2.54(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات مرتفعة، وبن�ضبة )84.7%(. بينما 
قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الفنية لل�ضف اخلام�ص البتدائي )2.33(، وبذلك تكون درجة حتقق 
املوا�ضفات مرتفعة اأي�ضاً، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )77.7%(. وكذلك قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات 
الفنية لل�ضف الثاين املتو�ضط )2.3(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات مرتفعة اأي�ضاً، ون�ضبة حتقق 
هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )76.6%(. وبلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الفنية لكتاب الطالب لل�ضف 
الأول الثانوي اأحياء )2.11(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة، وبن�ضبة )70.3%(. وقيمة 
املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الفنية لل�ضف الأول الثانوي فيزياء )2.64(، وبذلك تكون درجة حتقق 
املوا�ضفات مرتفعة، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )88.0%(. بينما قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الفنية  
ون�ضبة  اأي�ضاً،  متو�ضطة  املوا�ضفات  حتقق  درجــة  تكون  وبذلك   ،)1.95( كيمياء  الثانوي  الأول  لل�ضف 

التحقق ت�ضاوي )%65.0(.
 كما يظهر من اجلدول )20( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات التناول والعر�ص لكتاب الطالب 
حتقق  وبن�ضبة  مرتفعة،  املوا�ضفات  حتقق  درجــة  تكون  وبذلك   ،)2.47( كانت  البتدائي  الثاين  لل�ضف 
ت�ضاوي )82.3%(. وكذلك قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات ال�ضف اخلام�ص البتدائي )2.53(، وبذلك 
املتو�ضط  قيمة  وبلغت   .)%84.3( ت�ضاوي  التحقق  ون�ضبة  اأي�ضاً،  مرتفعة  املوا�ضفات  حتقق  درجــة  تكون 
احل�ضابي ملوا�ضفات التناول والعر�ص لل�ضف الثاين املتو�ضط )2.59(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات 
مرتفعة، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )86.7%(. وبلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات التناول 
املوا�ضفات  حتقق  درجــة  تكون  وبذلك   ،)1.85( اأحياء  الثانوي  الأول  لل�ضف  الطالب  لكتاب  والعر�ص 
التناول والعر�ص لل�ضف الأول  املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات  متو�ضطة، وبن�ضبة )62.0%(. وبلغت قيمة 
ت�ضاوي  التحقق  ون�ضبة  اأي�ضاً،  املوا�ضفات متو�ضطة  درجة حتقق  تكون  وبذلك  فيزياء )2.05(،  الثانوي 
كيمياء  الثانوي  الأول  لل�ضف  والعر�ص  التناول  ملوا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  وكذلك   .)%68.3(

بلغت )1.95(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة اأي�ضاً، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )%65(.
وتو�ضح النتائج يف اجلدول )20( اأن حتقق ات�ضاق املوا�ضفات الفنية جاء اأعلى من حتقق الت�ضاق يف 
املوا�ضفات الرتبوية وموا�ضفات التناول والعر�ص، حيث جاء م�ضتوى الت�ضاق يف جميع ال�ضفوف بدرجة 

مرتفعة ماعدا الأحياء والكيمياء اللذان حتققا بدرجة متو�ضطة، وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
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• كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )فيزياء(.	
• كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي.	
• كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي.	
• كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط.	
• كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )اأحياء(.	
• كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )كيمياء(.	

يف  الت�ضاق  من  اأعلى  والعر�ص  التناول  موا�ضفات  يف  الت�ضاق  اأن   )20( اجلــدول  من  يت�ضح  كما   
املوا�ضفات الرتبوية، واأقل من الت�ضاق يف املوا�ضفات الفنية، حيث جاء م�ضتوى الت�ضاق يف موا�ضفات 
التناول والعر�ص يف كتب ال�ضفوف الثاين واخلام�ص البتدائي وال�ضف الثاين املتو�ضط بدرجة مرتفعة، 
بينما جاء م�ضتوى الت�ضاق يف موا�ضفات التناول والعر�ص يف كتب العلوم )الفيزياء والكيمياء والأحياء( 

لل�ضف الأول الثانوي بدرجة متو�ضطة، وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
• كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط.	
• كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي.	
• كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي.	
• كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )فيزياء(.	
• كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )كيمياء(.	
• كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )اأحياء(.	

اأن حتقق الت�ضاق يف املوا�ضفات الرتبوية لكتاب الطالب  اأظهرت نتائج التحليل )جدول 20(  كما 
بدرجة  الذي حتقق  املتو�ضط  الثاين  ال�ضف  ال�ضفوف، ماعدا  بدرجة متو�ضطة جلميع  للعلوم قد جاء 

مرتفعة، وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
• كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )اأحياء(.	
• كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط.	
• كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )كيمياء(.	
• كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي.	
• كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي.	
• كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )فيزياء(.	
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ملخ�ص نتائج حتليل اأدلة املعلم للموا�سفات الرتبوية والفنية وموا�سفات التناول والعر�ص

�ضيتم تلخي�ص نتائج حتليل اأدلة املعلم يف جميع املوا�ضفات الرتبوية والفنية وموا�ضفات التناول 
والعر�ص لل�ضفوف قيد الدرا�ضة: الثاين البتدائي واخلام�ص البتدائي والثاين املتو�ضط والأول الثانوي 

)اأحياء، فيزياء، كيمياء(.

االبتدائي،  اخلام�ص  االبتدائي،  الثاين  ال�سفوف:  املعلم،  الأدلة  الرتبوية  املوا�سفات  نتائج  ملخ�ص 
الثاين املتو�سط(

جدول )21( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور االأول »املوا�سفات الرتبوية«

�ملو��سفاتم
�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء.1
2.75%91.73.00%1003.00%100

مرتفعةمرتفعةمرتفعة

التعلم املتمركز حول املتعلم.2
2.14%71.32.4%802.42%80.7

مرتفعةمرتفعةمتو�ضطة

ينمي دليل املعلم مهارات ال�ضتذكار اأو 3
الدرا�ضة.

2.56%85.32.75%90.02.75%91.7

مرتفعةمرتفعةمرتفعة

يطور دليل املعلم مهارات القراءة 4
والكتابة والتحدث.

2.25%75.02.25%752.05%68.3
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات 5
الريا�ضية.

2.25%75.01.50%50.0--
متو�ضطةمتو�ضطة

يقدم الدليل اأ�ضاليب تقومي متعددة.6
2.50%83.32.70%89.01.42%47.3

منخف�ضةمرتفعةمرتفعة

يدعم التطوير املهني للمعلم.7
2.00%66.72%66.71.71%57.0

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم 8
العلوم.

0.25%8.30.00%0.00.00%0.0
غري متحققغري متحققمنخف�ضة جدا

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الأول الكلية
2.07%69.01.98%66.21.97%65.7

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

الكلية  الأول  املــحــور  ملوا�ضفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  اأعـــاله   )21( اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
املتو�ضط،  والثاين  البتدائي،  البتدائي، اخلام�ص  الثاين  لل�ضفوف:  املعلم  الرتبوية« لأدلة  »املوا�ضفات 
جاءت يف امل�ضتوى املتو�ضط، وجاء دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.07(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )%69(، 
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مما يدل على اأن م�ضتوى التزام دليل املعلم  لل�ضف الثاين البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات 
يف  يليه  متو�ضطة.  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  منتجات  )من  الثاين  لل�ضف  املعلم  دليل  يف  تظهر  كما  الرتبوية 
حتقق  ون�ضبة   ،)1.98( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  البتدائي  اخلام�ص  لل�ضف  املعلم  دليل  الثانية  املرتبة 
املوا�ضفات الكلية له ت�ضاوي )66.2%(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص )من 
منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص )من منتجات ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل( متو�ضطة. وياأتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته 
)1.97(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب يف امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )65.7%(، مما يدل 
على اأن درجة التزام دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما 

تظهر يف دليل املعلم لل�ضف الثامن )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة.

ملخ�ص نتائج املوا�سفات الفنية الأدلة املعلم، ال�سفوف: الثاين االبتدائي، اخلام�ص االبتدائي، الثاين 
املتو�سط(

جدول )22( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور الثاين “املوا�سفات الفنية”

�ملو��سفاتم
�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

ال�ضكل اخلارجي للدليل.1.
2.3%78.31.68%56.252.50%83.3

مرتفعةمتو�ضطةمرتفعة

ات�ضاق الكتاب من حيث الت�ضميم 2.
والإخراج.

2.55%85.02.69%89.62.52%84.0
مرتفعةمرتفعةمرتفعة

يت�ضق الرتميز وعالمات الرتقيم 3.
يف دليل املعلم.

1.50%50.02.1371.02.50%83.3
مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثاين 
الكلية

2.11%70.52.16%72.22.51%83.6
مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

الكلية  الــثــاين  املــحــور  ملوا�ضفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  اأعـــاله   )22( اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
والثاين  البتدائي،  اخلام�ص  البتدائي،  الثاين  بال�ضفوف:  اخلا�ضة  املعلم  لأدلــة  الفنية«  »املوا�ضفات 
املتو�ضط، جاءت متفاوتة، حيث جاء دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )2.51(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ضتوى املرتفع، وت�ضاوي )%83.6(، 
مما يدل على اأن م�ضتوى التزام دليل املعلم  لل�ضف الثاين املتو�ضط )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات 
الفنية كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف الثامن )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( مرتفعة. يليه يف املرتبة 
الثانية دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.16(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات 
الكلية ت�ضاوي )72.2%(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص )من منتجات امل�ضروع( 
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باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. 
الثاين البتدائي، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.11(، ون�ضبة  املعلم لل�ضف  الثالثة دليل  املرتبة  وياأتي يف 
درجة  اأن  على  يدل  )70.5%(، مما  وت�ضاوي  املتو�ضط،  امل�ضتوى  يف  ال�ضف  لهذا  الكلية  املوا�ضفات  حتقق 
التزام دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف دليل 

املعلم لل�ضف الثاين )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة.

اخلام�ص  االبتدائي،  الثاين  لل�سفوف:  املعلم  الأدل��ة  والعر�ص  التناول  موا�سفات  نتائج  ملخ�ص 
االبتدائي، الثاين املتو�سط

جدول )23( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور الثالث “التناول والعر�ص” 

�ملو��سفاتم
�لثاين �ملتو�سط�خلام�ص �لبتد�ئي�لثاين �لبتد�ئي

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

مكونات الدليل وعنا�ضره منظمة ب�ضكل 1
متمايز ومت�ضق.

2.57%85.72.43%81.02.25%75.0
متو�ضطةمرتفعةمرتفعة

يظهر الت�ضاق والرتكيز والتمايز يف 2
ت�ضميم بنية الدليل.

1.8%601.16%38.892.24%74.7

متو�ضطةمنخف�ضةمتو�ضطة

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الوحدات.3
1.4%46.71.31%43.73.00%100

مرتفعةمنخف�ضةمنخف�ضة

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الف�ضول.4
2.10%70.02.03%67.72.83%94.3

مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الدرو�ص.5
2.30%76.72.44%81.32.88%96.0

مرتفعةمرتفعةمرتفعة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثالث الكلية
2.03%67.81.87%62.42.66%88.7

مرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

الكلية  الثالث  املــحــور  ملوا�ضفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  اأعـــاله   )23( اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
البتدائي،  اخلام�ص  البتدائي،  الثاين  بال�ضفوف:  اخلا�ضة  املعلم  لأدلة  والعر�ص«  التناول  »موا�ضفات 
الأوىل،  املرتبة  يف  املتو�ضط  الــثــاين  لل�ضف  املعلم  دليل  جــاء  حيث  متفاوتة،  جــاءت  املتو�ضط،  والــثــاين 
املرتفع،  امل�ضتوى  الكتاب تقع يف  الكلية لهذا  املوا�ضفات  مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )2.66(، ون�ضبة حتقق 
اأن م�ضتوى التزام دليل املعلم  لل�ضف الثاين املتو�ضط )من منتجات  وت�ضاوي )88.7%(، مما يدل على 
امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر يف دليل املعلم لل�ضف الثامن )من منتجات ال�ضل�ضلة 
البتدائي مبتو�ضط ح�ضابي قيمته  الثاين  لل�ضف  املعلم  دليل  الثانية  املرتبة  يليه يف  الأ�ضل( مرتفعة. 
)2.03(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية له ت�ضاوي )67.8%(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم 
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لل�ضف الثاين البتدائي )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر يف دليل املعلم 
لل�ضف  املعلم  دليل  الثالثة  املرتبة  يف  وياأتي  متو�ضطة.  الأ�ضل(  ال�ضل�ضلة  منتجات  )من  الثاين  لل�ضف 
يف  ال�ضف  لهذا  الكلية  املوا�ضفات  حتقق  ون�ضبة   ،)1.87( قيمته  ح�ضابي  مبتو�ضط  البتدائي،  اخلام�ص 
امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )62.4%(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي 
)من  اخلام�ص  لل�ضف  املعلم  دليل  يف  تظهر  كما  والعر�ص  التناول  مبوا�ضفات  امل�ضروع(  منتجات  )من 

منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة.

ملخ�ص نتائج املوا�سفات الرتبوية الأدلة املعلم لل�سف االأول الثانوي
جدول )24( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور االأول “املوا�سفات الرتبوية”

�ملو��سفاتم
�لكيمياء�لفيزياء�لأحياء

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

متحور املحتوى حول ال�ضتق�ضاء.1
2.40%80.01.80%601.15%38.3

منخف�ضةمتو�ضطةمرتفعة

التعلم املتمركز حول املتعلم.2
2.43%81.02.18%72.71.87%62.3

متو�ضطةمتو�ضطةمرتفعة

دعم املعلم يف ا�ضتخدام اأ�ضاليب تقومي 3
متعددة.

0.75%25.01.50%501.25%41.7
منخف�ضةمنخف�ضةمنخف�ضة

توظيف التقنية لدعم التعلم.4
0.00%0.00.11%14.30.00%0.0

غري متحققةمنخف�ضة جداًغري متحققة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الأول الكلية
1.40%46.51.77%591.48%49.3

منخف�ضةمتو�ضطةمنخف�ضة

الكلية  الأول  املــحــور  ملوا�ضفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  اأعـــاله   )24( اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
»املوا�ضفات الرتبوية« لأدلة املعلم لل�ضف الأول الثانوي جاءت يف امل�ضتوى املنخف�ص لدليل املعلم ملادة 
الأحياء، ودليل املعلم ملادة الكيمياء، يف حني جاءت متو�ضطة لدليل املعلم ملادة الفيزياء، حيث جاء دليل 
املعلم ملادة الفيزياء يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1،77(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية 
لهذا الكتاب تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )59.0%(، مما يدل على اأن م�ضتوى التزام دليل املعلم ملادة 
الفيزياء لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة 
الفيزياء لل�ضف العا�ضر)من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. يليه يف املرتبة الثانية دليل املعلم ملادة 
الكلية ت�ضاوي )49.3%(، مما يدل  الكيمياء، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.48(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات 
على اأن درجة التزام دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات 
الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�ضف العا�ضر)من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( منخف�ضة. 
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وياأتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم ملادة الأحياء، مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.40(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات 
الكلية لهذا الكتاب يف امل�ضتوى املنخف�ص، وت�ضاوي )46.5%(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم ملادة 
الأحياء لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة 

الأحياء لل�ضف العا�ضر )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( منخف�ضة.

ملخ�ص نتائج املوا�سفات الفنية الأدلة املعلم لل�سف االأول الثانوي
جدول )25( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور الثاين “املوا�سفات الفنية” لدليل املعلم لل�سف 

االأول الثانوي

املوا�ضفاتم
الكيمياءالفيزياءالأحياء

املتو�ضط 
احل�ضابي

الن�ضبة 
املئوية

املتو�ضط 
احل�ضابي

الن�ضبة 
املئوية

املتو�ضط 
احل�ضابي

الن�ضبة 
املئوية

ال�ضكل اخلارجي للكتاب.1
2.75%91.72.55%851.25%41.7

منخف�ضةمرتفعةمرتفعة 

ات�ضاق الكتاب من حيث الت�ضميم 2
والإخراج.

1.86%621.98%63.71.49%49.7
منخف�ضةمتو�ضطةمتو�ضطة 

يت�ضق الرتميز وعالمات الرتقيم يف 3
الكتاب.

2.21%73.31.95%651.95%65.0
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

م�ضتوى حتقق موا�ضفات املحور الثاين الكلية
2.27%75.61.98%661.50%50.0

متو�ضطةمتو�ضطةمرتفعة

الكلية  الــثــاين  املــحــور  ملوا�ضفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  اأعـــاله   )25( اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
»املوا�ضفات الفنية« لأدلة املعلم لل�ضف الأول الثانوي )اأحياء، فيزياء، كيمياء( جاءت يف امل�ضتوى املتو�ضط 
ما عدا الأحياء جاءت يف امل�ضتوى املرتفع، حيث جاء دليل املعلم ملادة الأحياء يف املرتبة الأوىل، مبتو�ضط 
املرتفع وت�ضاوي )%75.6(،  الكتاب تقع يف  الكلية لهذا  املوا�ضفات  ح�ضابي قيمته )2.27(، ون�ضبة حتقق 
مما يدل على اأن م�ضتوى التزام دليل املعلم ملادة الأحياء  لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( 
باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الأحياء لل�ضف العا�ضر )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( 
مرتفعة، يليه يف املرتبة الثانية دليل املعلم ملادة الفيزياء مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.98(، ون�ضبة حتقق 
املوا�ضفات الكلية ت�ضاوي )66%(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم ملادة الفيزياء لل�ضف الأول 
الثانوي )من منتجات امل�ضروع( باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الفيزياء لل�ضف العا�ضر 
)من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة، وياأتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم ملادة الكيمياء، مبتو�ضط 
ح�ضابي قيمته )1.50(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب يف امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )%50(، 
امل�ضروع(  الثانوي )من منتجات  الأول  لل�ضف  الكيمياء  ملادة  املعلم  دليل  التزام  درجة  اأن  مما يدل على 
باملوا�ضفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�ضف العا�ضر )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( 

متو�ضطة.
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ملخ�ص نتائج موا�سفات التناول والعر�ص الأدلة املعلم لل�سف االأول الثانوي
جدول )26( املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�سفات املحور الثالث “موا�سفات التناول والعر�ص” الأدلة املعلم 

لل�سف االول الثانوي

�ملو��سفاتم
�لكيمياء�لفيزياء�لأحياء

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لن�سبة 
�ملئوية

مكونات الدليل وعنا�ضره منظمة 1
ب�ضكل متمايز ومت�ضق

1.50%50.01.50%501.88%62.7
متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

يظهر الت�ضاق والرتكيز والتمايز يف 2
ت�ضميم بنية الدليل

1.95%65.01.20%401.83%61.0
متو�ضطةمنخف�ضةمتو�ضطة

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الوحدات3
0.00.0________

______غري متحقق

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الف�ضول4
2.39%79.72.50%83.32.62%87.3

مرتفعةمرتفعةمرتفعة

يظهر الت�ضاق يف ت�ضميم الدرو�ص5
2.7%902.85%952.83%94.3

مرتفعةمرتفعةمرتفعة

م�ضتوى حتقق املوا�ضفات للمحور الثالث الكلي
1.71% 571.98%662.24%74.7

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطة

الكلية  الثالث  املــحــور  ملوا�ضفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم  اأن  اأعـــاله   )26( اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
يف  جــاءت  كيمياء(  فيزياء،  )اأحياء،  الثانوي  الأول  لل�ضف  املعلم  لأدلــة  والعر�ص”  التناول  “موا�ضفات 
 ،)2.24( قيمته  الأوىل، مبتو�ضط ح�ضابي  املرتبة  الكيمياء يف  ملادة  املعلم  دليل  وجاء  املتو�ضط.  امل�ضتوى 
ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وت�ضاوي )74.7%(، مما يدل على اأن 
م�ضتوى التزام دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول 
والعر�ص كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�ضف العا�ضر )من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. 
يليه يف املرتبة الثانية دليل املعلم ملادة الفيزياء مبتو�ضط ح�ضابي قيمته )1.98(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات 
الكلية ت�ضاوي )66%(، مما يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم ملادة الفيزياء لل�ضف الأول الثانوي )من 
منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات التناول والعر�ص كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الفيزياء لل�ضف العا�ضر)من 
منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل( متو�ضطة. وياأتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم ملادة الأحياء، مبتو�ضط ح�ضابي 
قيمته )1.71(، ون�ضبة حتقق املوا�ضفات الكلية لهذا الكتاب يف امل�ضتوى املنخف�ص، وت�ضاوي )57%(، مما 
يدل على اأن درجة التزام دليل املعلم ملادة الأحياء لل�ضف الأول الثانوي )من منتجات امل�ضروع( مبوا�ضفات 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل(  التناول والعر�ص كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الأحياء لل�ضف العا�ضر)من منتجات 

متو�ضطة.
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ملخ�ص نتائج حتليل اأدلة املعلم للموا�سفات الرتبوية والفنية وموا�سفات التناول والعر�ص
�ضيتم تلخي�ص نتائج حتليل اأدلة املعلم يف جميع املوا�ضفات الرتبوية والفنية وموا�ضفات التناول 
والعر�ص لل�ضفوف قيد الدرا�ضة: الثاين البتدائي واخلام�ص البتدائي والثاين املتو�ضط والأول الثانوي 
)اأحياء، فيزياء، كيمياء(. ويو�ضح اجلدول )27( قيم املتو�ضطات احل�ضابية لتحقق املوا�ضفات للمحاور 

الثالثة على النحو التايل: 
جدول )27(

ملخ�ص ملتو�سط وم�ستوى حتقق املوا�سفات الرتبوية والفنية وموا�سفات التناول والعر�ص الأدلة 
)اأحياء،  الثانوي  واالأول  املتو�سط  والثاين  االبتدائي  واخلام�ص  االبتدائي  الثاين  لل�سفوف  املعلمني 

فيزياء، كيمياء( 

�ملو��سفات
�ل�سف �لثاين 

�لبتد�ئي
�ل�سف �خلام�ص 

�لبتد�ئي
�ل�سف �لثاين 

�لكيمياء�لفيزياء�لأحياء�ملتو�سط

٪م٪م٪م٪م٪م٪م

الرتبوية
2.0769.01.9866.21.9765.71.4046.51.77591.4849.3

منخفضةمتوسطةمنخفضةمتوسطةمتوسطةمتوسطة

2.1170.52.1672.22.5183.62.2775.61.98661.5050.0الفنية

متوسطةمتوسطةمرتفعةمرتفعةمتوسطةمتوسطة

التناول والعرض

2.03
67.81.8762.42.6688.71.71571.98662.2474.7

متوسطةمتوسطةمتوسطةمرتفعةمتوسطةمتوسطة

مستوى التحقق  

الكلي

2.07
69.12.066.7

2.3678.71.80%60.01.9163.71.7458.0

متو�ضطةمتو�ضطةمتو�ضطةمرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطة

يت�ضح من اجلدول )27( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق املحاور جميعاً وقعت بني )1.76 
-2.36(، وكانت قيمة املتو�ضط احل�ضابي مل�ضتوى حتقق حماور التقييم معا )1.97(، وهي مب�ضتوى حتقق 
متو�ضط، حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.5-اأقل من 2.25(، وبن�ضبة مئوية )%65.5(. 
بلغ  ح�ضابي  ومبتو�ضط  مرتفعة،  بدرجة  حتقق  قد  الثاين  املحور  اأن  يالحظ  املــحــاور:  م�ضتوى  وعلى 
)2.25( وجاء يف املرتبة الأوىل، ثم املحور الثالث، فقد ح�ضل على متو�ضط ح�ضابي )2.11(، بدرجة حتقق 
متو�ضطة، واأخرياً جاء املحور الأول، مبتو�ضط ح�ضابي بلغت قيمته )1.82(، ومب�ضتوى حتقق متو�ضط، 

ليحتل املرتبة الثالثة بني حماور اأداة التقييم.
املعلم  لدليل  الرتبوية  للموا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  اأي�ضا   )27( اجلــدول  من  ويظهر 
 .)%69.0( وبن�ضبة  متو�ضطة،  املوا�ضفات  حتقق  درجــة  تكون  وبذلك   ،)2.07( البتدائي  الثاين  لل�ضف 
بينما بلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الرتبوية اخلا�ضة بال�ضف اخلام�ص البتدائي )1.99(، 
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وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة اأي�ضاً، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )66.2.0%(. وكذلك قيمة 
املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الرتبوية اخلا�ضة بال�ضف الثاين املتو�ضط )1.97(، وبذلك تكون درجة 
احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  وبلغت   .)%65.7( ت�ضاوي  حتققها  ون�ضبة  اأي�ضاً،  متو�ضطة  املوا�ضفات  حتقق 
حتقق  درجــة  تكون  وبذلك   ،)1.40( اأحياء  الثانوي،  الأول  لل�ضف  املعلم  لدليل  الرتبوية  للموا�ضفات 
املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الرتبوية لل�ضف  املوا�ضفات منخف�ضة، وبن�ضبة )46.50%(. بينما قيمة 
التحقق  ون�ضبة  اأي�ضاً،  متو�ضطة  املوا�ضفات  حتقق  درجة  تكون  وبذلك   ،)1.77( فيزياء  الثانوي،  الأول 
وبذلك   ،)1.48( كيمياء  الثانوي،  الأول  لل�ضف  للموا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  وقيمة   .)%59( ت�ضاوي 

تكون درجة حتقق املوا�ضفات منخف�ضة اأي�ضاً، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )%49.3(.
ويظهر من اجلدول )27( كذلك اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الفنية لدليل املعلم لل�ضف 
الثاين البتدائي )2.60( ، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات مرتفعة، وبن�ضبة )86.7%(. بينما قيمة 
املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الفنية اخلا�ضة بال�ضف اخلام�ص البتدائي )2.16(، وبذلك تكون درجة 
احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  وكذلك   .)%72.2( ت�ضاوي  التحقق  ون�ضبة  اأي�ضاً،  متو�ضطة  املوا�ضفات  حتقق 
للموا�ضفات الفنية لل�ضف الثاين املتو�ضط )2.51(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات مرتفعة اأي�ضاً، 
ون�ضبة حتققها ت�ضاوي )83.6%(. وبلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي للموا�ضفات الفنية لدليل املعلم لل�ضف 
الأول الثانوي، اأحياء )2.24(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة، وبن�ضبة )74.7%(. وقيمة 
تكون  وبذلك   ،)1.98( فيزياء  الثانوي،  الأول  بال�ضف  اخلا�ضة  الفنية  للموا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط 
درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة اأي�ضاً، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )66%(. وكذلك قيمة املتو�ضط احل�ضابي 
للموا�ضفات الفنية اخلا�ضة بال�ضف الأول الثانوي، كيمياء )1.56(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات 

متو�ضطة اأي�ضاً، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )%50.2(.
لدليل  والعر�ص  التناول  ملوا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  اأن  كذلك   )27( اجلــدول  من  ويظهر 
املعلم لل�ضف الثاين البتدائي )1.81(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة، وبن�ضبة )%60.3(. 
وكذلك قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات التناول والعر�ص لل�ضف اخلام�ص البتدائي )1.87(، وبذلك 
املتو�ضط  قيمة  بينما   .)%62.4( ت�ضاوي  التحقق  ون�ضبة  اأي�ضاً،  متو�ضطة  املوا�ضفات  حتقق  درجة  تكون 
احل�ضابي ملوا�ضفات التناول والعر�ص لل�ضف الثاين املتو�ضط )2.66(، وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات 
مرتفعة، ون�ضبة حتقق هذه املوا�ضفة ت�ضاوي )88.7%(. وبلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات التناول 
املوا�ضفات  حتقق  درجــة  تكون  وبــذلــك   ،)1.71( اأحــيــاء  الــثــانــوي،  الأول  لل�ضف  املعلم  لدليل  والعر�ص 
متو�ضطة، وبن�ضبة )57%(. وقيمة املتو�ضط احل�ضابي ملوا�ضفات التناول والعر�ص لل�ضف الأول الثانوي، 
 .)%66( ت�ضاوي  التحقق  ون�ضبة  اأي�ضاً،  متو�ضطة  املوا�ضفات  درجة حتقق  تكون  وبذلك   ،)1.98( فيزياء 
 ،)2.24( كيمياء  الثانوي،  الأول  لل�ضف  والعر�ص  التناول  ملوا�ضفات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  وكذلك 

وبذلك تكون درجة حتقق املوا�ضفات متو�ضطة اأي�ضاً، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )%74.7(.
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ويت�ضح من اجلدول )27( اأن الت�ضاق يف املوا�ضفات الفنية لأدلة املعلم قد جاء اأعلى من الت�ضاق 
يف املوا�ضفات الرتبوية وموا�ضفات التناول والعر�ص، حيث جاء م�ضتوى الت�ضاق يف جميع اأدلة املعلمني 

لل�ضفوف قيد الدرا�ضة بدرجة مرتفعة وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
• دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي.	
• دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط.	
• دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )اأحياء(.	
• دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي.	
• دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )فيزياء(.	
• دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )كيمياء(.	

كما تو�ضح النتائج يف اجلدول )27( اأن م�ضتوى الت�ضاق يف موا�ضفات التناول والعر�ص قد حتقق 
بدرجة اأعلى من درجة حتققه يف املوا�ضفات الرتبوية، واأقل من درجة حتققه يف املوا�ضفات الفنية، حيث 

جاء م�ضتوى التحقق وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
• دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط.	
• دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )كيمياء(.	
• دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )فيزياء(	
• دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي.	
• دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي.	
• دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )اأحياء(.	

وقد جاء م�ضتوى الت�ضاق يف املوا�ضفات الرتبوية اأقل من م�ضتوى الت�ضاق يف املوا�ضفات الفنية 
وموا�ضفات التناول والعر�ص لأدلة املعلمني، كتب العلوم )جدول 27(، حيث جاء بدرجة متو�ضطة جلميع 

كتب ال�ضفوف قيد الدرا�ضة وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
• دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي.	
• دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي.	
• دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط.	
• دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )فيزياء(.	
• دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )كيمياء(.	
• دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )اأحياء(.	

 وكما اأن م�ضتوى التحقق الكلي لت�ضاق املوا�ضفات الرتبوية والفنية وموا�ضفات التناول والعر�ص 



52

يف كتب الطالب جاء اأعلى من م�ضتوى التحقق الكلي لت�ضاق املوا�ضفات الرتبوية والفنية وموا�ضفات 
التناول والعر�ص يف اأدلة املعلم. حيث جاء م�ضتوى التحقق الكلي وفق الرتتيب التنازيل الآتي:

• كتب ال�ضف الثاين املتو�ضط.	
• كتب ال�ضف الثاين البتدائي.	
• كتب ال�ضف اخلام�ص البتدائي.	
• كتب الفيزياء ال�ضف الأول الثانوي.	
• كتب الأحياء لل�ضف الأول الثانوي.	
• كتب الكيمياء لل�ضف الأول الثانوي.	

 

ال�سعودي  املجتمع  لثقافة  املحتوى  )مواءمة  العلوم  كتب  حتليل  ملخ�ص  املواءمة:  نتائج  ملخ�ص 
وبيئة املتعلمني(

املجتمع  لثقافة  املحتوى  مالءمة  م�ضتوى  عن  للك�ضف  العلوم  كتب  حتليل  نتائج  تلخي�ص  �ضيتم 
ال�ضعودي وبيئة املتعلمني جلميع ال�ضفوف قيد الدرا�ضة: الثاين واخلام�ص البتدائي والثاين املتو�ضط 
لتحقق  احل�ضابية  املتو�ضطات  قيم   )28( اجلــدول  ويو�ضح  كيمياء(.  فيزياء،  )اأحــيــاء،  الثانوي  والأول 

املوا�ضفات للمحورين على النحو التايل:
جدول  )28(

ملخ�ص ملتو�سط وم�ستوى منا�سبة حمتوى كتب العلوم لثقافة املجتمع ال�سعودي ومواءمتها لبيئة 
فيزياء،  )اأحياء،  الثانوي  واالأول  املتو�سط  والثاين  االبتدائي  واخلام�ص  الثاين  لل�سفوف  املتعلمني 

كيمياء( 

�ملو��سفات�ملحاور
�ل�سف �لثاين 

�لبتد�ئي

�ل�سف 
�خلام�ص 
�لبتد�ئي

�ل�سف �لثاين 
�ملتو�سط

�لأول 
�لثانوي 

�أحياء

�لأول 
�لثانوي 
فيزياء

�لأول 
�لثانوي 
كيمياء

٪م٪م٪م٪م٪م٪م

مالءمة 
املحتوى 
لثقافة 
املجتمع 
ال�ضعودي

مراعاة الهوية 
1.9264.01.9264.02.25752.67891.3344.31.2541.7الإ�ضالمية

مراعاة الهوية 
الوطنية 

والت�ضريعات والنظم 
املحلية

1.0033.32.4280.61.5852.72.4280.7133.31.5050

م�ضتوى التحقق 
الكلي للمحور

1.4648.72.1772.31.9263.92.5584.91.17391.3846
منخف�ضةمنخف�ضةمرتفعةمتو�ضطةمتو�ضطةمنخف�ضة



53

�ملو��سفات�ملحاور
�ل�سف �لثاين 

�لبتد�ئي

�ل�سف 
�خلام�ص 
�لبتد�ئي

�ل�سف �لثاين 
�ملتو�سط

�لأول 
�لثانوي 

�أحياء

�لأول 
�لثانوي 
فيزياء

�لأول 
�لثانوي 
كيمياء

٪م٪م٪م٪م٪م٪م

مواءمة 
الكتب 
لبيئة 

املتعلمني

ارتباط املحتوى 
1.8862.72.0668.71.6956.32.5083.31.0033.31.6354.3بالبيئة املحلية

مالءمة املحتوى 
للمرحلة العمرية 

للمتعلمني
2.7591.72.8394.331002.8394.33.001002.0066.7

مالءمة لغة الكتاب 
2.9397.72.79932.8996.32.6187.03.001000.9331للمرحلة العمرية

م�ضتوى التحقق 
الكلي للمحور2

2.5986.32.5986.32.5785.72.6387.72.43811.3645.3
مرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعة

م�ضتوى التحقق 
الكلي

2.0367.52.3879.32.25752.5986.31.8601.3745.7
منخف�ضةمتو�ضطةمرتفعةمتو�ضطةمرتفعةمتو�ضطة

املحورين، وقعت بني )1.37  مل�ضتوى حتقق  املتو�ضط احل�ضابي  اأن قيمة  يت�ضح من اجلــدول )28( 
حتقق  مب�ضتوى   ،)2.07( معا  التقييم  حمــاور  حتقق  مل�ضتوى  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  وكانت   ،)2.59-

متو�ضط، حيث تقع قيمة هذا املتو�ضط يف املدى ما بني )1.5-اأقل من 2.25(، وبن�ضبة مئوية )%69(. 
وعلى م�ضتوى املحورين يالحظ اأن املحور الثاين قد حتقق بدرجة مرتفعة، مبتو�ضط ح�ضابي بلغ 
)2.36(، وبن�ضبة مئوية )78.7%(، وجاء يف املرتبة الأوىل، ثم املحور الأول، مبتو�ضط ح�ضابي بلغ )1.78(، 

وبن�ضبة مئوية )59.2%(، وجاء يف املرتبة الثانية.
ويظهر من اجلدول )28( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملواءمة املحتوى لثقافة املجتمع ال�ضعودي يف 
كتاب ال�ضف الثاين البتدائي )1.46(، وبذلك تكون درجة حتقق املحور منخف�ضة، وبن�ضبة )48.7%(. بينما 
قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحور نف�ضه يف كتاب ال�ضف اخلام�ص البتدائي )2.17(، وبذلك تكون درجة 
حتقق املحور متو�ضطة، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )72.3%(. اأما قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحور يف كتاب 
ل�ضف الثاين املتو�ضط فبلغت )1.92(، وبذلك تكون درجة حتقق املحور متو�ضطة اأي�ضا، ون�ضبة التحقق 
لهذا املحور بلغت )64%(. وبلغت قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملالءمة املحتوى لثقافة املجتمع ال�ضعودي يف 
كتاب الأحياء لل�ضف الأول الثانوي )2.55(، وبذلك تكون درجة حتقق املحور مرتفعة، وبن�ضبة )%85(. 
بينما قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحور نف�ضه يف كتاب ال�ضف الأول الثانوي فيزياء )1.17(، وبذلك تكون 
درجة حتقق املحور منخف�ضة، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )39%(. وكذلك قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحور يف 
كتاب ال�ضف الأول الثانوي، كيمياء )1.38(، وبذلك تكون درجة التحقق للمحور منخف�ضة اأي�ضاً، ون�ضبة 

التحقق ت�ضاوي )%46(. 
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كما يظهر من اجلدول )28( اأن قيمة املتو�ضط احل�ضابي ملواءمة الكتب لبيئة املتعلمني يف كتاب ال�ضف 
الثاين البتدائي )2.59(، وبذلك تكون درجة حتقق املحور مرتفعة، وبن�ضبة )86.3%(. وقيمة املتو�ضط 
احل�ضابي للمحور يف كتاب ال�ضف اخلام�ص البتدائي )2.59(، وبذلك تكون درجة حتقق املحور مرتفعة، 
ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )86.3%(. وقيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحور يف كتاب ال�ضف الثاين املتو�ضط بلغت 
)2.57(، وبذلك تكون درجة حتقق املحور مرتفعة اأي�ضا، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )85.7%(. وبلغت قيمة 
املتو�ضط احل�ضابي ملواءمة الكتب لبيئة املتعلمني يف كتاب الأحياء لل�ضف الأول الثانوي )2.63(، وبذلك 
كتاب  يف  للمحور  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  بينما   .)%87.7( وبن�ضبة  مرتفعة،  املحور  حتقق  درجة  تكون 
ال�ضف الأول الثانوي، فيزياء )2.43(، وبذلك تكون درجة حتقق املحور مرتفعة، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي 
)81%(. وكذلك قيمة املتو�ضط احل�ضابي للمحور يف كتاب ال�ضف الأول الثانوي، كيمياء )1.36(، وبذلك 

تكون درجة حتقق املحور منخف�ضة، ون�ضبة التحقق ت�ضاوي )%45.3(. 
ال�ضعودي لكتب العلوم )جدول 28( حتقق  وتو�ضح نتائج حمور مالءمة املحتوى لثقافة املجتمع 
املحور بدرجة مرتفعة لكتاب ال�ضف الأول الثانوي، اأحياء، ومتو�ضطة لكتب ال�ضفني: اخلام�ص البتدائي، 
والثاين املتو�ضط، وبدرجة منخف�ضة لكتب ال�ضفني: الثاين البتدائي، والأول الثانوي )كيمياء وفيزياء(، 

وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
كتاب ال�ضف الأول الثانوي )اأحياء(. (  1
كتاب ال�ضف اخلام�ص البتدائي. (  2
كتاب ال�ضف الثاين املتو�ضط. (  3
كتاب ال�ضف الثاين البتدائي. (  4
كتاب ال�ضف الأول الثانوي )كيمياء(. (  5
كتاب ال�ضف الأول الثانوي )فيزياء(. (  6

بدرجة مرتفعة خلم�ضة  املحور  العلوم حتقق  لكتب  املتعلمني  لبيئة  الكتب  نتائج مواءمة  وتو�ضح 
�ضفوف: كتاب العلوم لل�ضف الثاين البتدائي، واخلام�ص البتدائي، والثاين متو�ضط، والأول الثانوي، 
اأحياء، الأول الثانوي، فيزياء، وبدرجة منخف�ضة لكتاب الكيمياء لل�ضف الأول الثانوي، وفق الرتتيب 

التنازيل الآتي:
كتاب ال�ضف الأول الثانوي )اأحياء(. (  1
كتاب ال�ضف الثاين البتدائي. (  2
كتاب ال�ضف اخلام�ص البتدائي. (  3
كتاب ال�ضف الثاين املتو�ضط. (  4
كتاب ال�ضف الأول الثانوي )فيزياء(. (  5
كتاب ال�ضف الأول الثانوي )كيمياء(. (  6
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مناهج  لتنفيذ  �لدر��سية  �خلطة  يف  �ملخ�س�ص  �لزمن  كفاية  مدى  بتحديد  �ملتعلقة  �لنتائج  �أهم  ثالثًا: 
�لريا�سيات و�لعلوم �لطبيعية لل�سفوف: )�لثاين �لبتد�ئي، �خلام�ص �لبتد�ئي، �لثاين �ملتو�سط، �لأول 
�لثانوي يف �لتعليم �لعام(، )�لأول �لبتد�ئي، �لثاين �لبتد�ئي، �لر�بع �لبتد�ئي، �خلام�ص �لبتد�ئي، 
�لأول �ملتو�سط، �لثاين �ملتو�سط، �لأول �لثانوي يف مد�ر�ص حتفيظ �لقر�ن �لكرمي و�لرتبية �خلا�سة(، 

)�لأول �لثانوي بنظام �ملقرر�ت �لدر��سية( )�لتقرير �لثاين(

يلخ�ص اجلدول التايل النتائج اخلا�ضة مبدى مالءمة الزمن يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج 
الريا�ضيات والعلوم وفق املعايري واملهارات املطلوبة:

جدول )29( يو�سح النتائج اخلا�سة بكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�سيات والعلوم

ح�سب �لعن�سر
تقدير

تخ�س�ص �لعلومتخ�س�ص �لريا�سيات
تعليم 

عام
مقرر�ت 
در��سية

حتفيظ 
�لقر�ن

�لرتبية 
�خلا�سة

تعليم 
عام

مقرر�ت 
در��سية

حتفيظ 
�لقر�ن

�لرتبية 
�خلا�سة

م�ضتوى 
كفاية 
الزمن

متو�ضطمتو�ضطمتو�ضطمتو�ضطمتو�ضطمتو�ضطمتو�ضطمتو�ضطاملعلمني

.....................عال.....................عالاملالحظني

الفروق 
وفق

اجلن�ص

املعلمني
ل يوجد 
اختالف

ل يوجد 
اختالف

ل يوجد 
اختالف

ل يوجد 
اختالف

يوجد 
اختالف 
ل�ضالح 
املعلمات

ل يوجد 
اختالف

يوجد 
اختالف 
ل�ضالح 
املعلمات

ل يوجد 
اختالف

املالحظني

يوجد 
اختالف 
ل�ضالح 
املعلمات

.....................

يوجد 
اختالف 
ل�ضالح 
املعلمات

.....................

الفروق 
وفق

اخلربة 
التدري�ضية

املعلمني
ل يوجد 
اختالف

ل يوجد 
اختالف

ل يوجد 
اختالف

يوجد 
اختالف 
ل�ضالح 
الذين 

خربتهم 
من 5 – 
10 �ضنوات

ل يوجد 
اختالف

ل يوجد 
اختالف

ل يوجد 
اختالف

يوجد 
اختالف 
ل�ضالح 
الذين 

خربتهم 
من 5 – 10 

�ضنوات

املالحظني
ل يوجد 
اختالف

.....................
ل يوجد 
اختالف

.....................

املرحلة 
التدري�ضية

املعلمني
ل يوجد 
اختالف

.......
ل يوجد 
اختالف

ل يوجد 
اختالف

ل يوجد 
اختالف

.......

يوجد 
اختالف 
ل�ضالح 
املتو�ضطة

ل يوجد 
اختالف

املالحظني
ل يوجد 
اختالف

.....................

يوجد 
اختالف 
ل�ضالح 
الثانوية

.....................
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ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�ص مناهج الريا�سيات
يت�ضح من اجلدول ال�ضابق التايل:

• بلغ متو�ضط اآراء املعلمني لتقدير كفاية الزمن  1.99من اأ�ضل  3 لل�ضفوف الأربعة، ويقع يف امل�ضتوى 	
املتو�ضط.

• الأربعة، ويقع يف 	 اأ�ضل  3لل�ضفوف  املالحظني  2.29مــن  لتقدير  الزمن وفقا  بلغ متو�ضط كفاية 
امل�ضتوى العايل.

• ل يوجد اختالف بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات  يرجع لعامل اجلن�ص يف تقديرهم لكفاية الزمن 	
لتنفيذ املناهج الدرا�ضية. 

• وجد اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن، يرجع لعامل اجلن�ص ول�ضالح املعلمات.	
• يتفق معلمو ومعلمات الريا�ضيات يف تقديراتهم مل�ضتوى منا�ضبة الزمن، بغ�ص النظر عن اختالف 	

خرباتهم التعليمية.
• تقديرات املالحظني ملنا�ضبة الزمن ل تختلف باختالف اخلربة التعليمية للمعلمني واملعلمات.  	
• تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية.	
• تقدير املالحظني لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية.	
• وجود عالقة ارتباطية بني الأداء التدري�ضي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات )عينة الدرا�ضة( وتقديرات 	

املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية.
• عدم وجود عالقة ارتباطية بني م�ضتوى الأداء التدري�ضي لعينة الدرا�ضة وتقديرهم لكفاية الزمن 	

لتنفيذ مناهج الريا�ضيات. 
• الزمن 	 واآرائهم حول منا�ضبة  الدرا�ضة  املهني لعينة  التطوير  ارتباطية بني م�ضتوى  وجود عالقة 

لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.

ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�ص مناهج العلوم الطبيعية
يت�ضح من اجلدول ال�ضابق ما يلي:

• امل�ضتوى 	 يف  ويقع  الأربــعــة،  3لل�ضفوف  اأ�ضل   من    1.94 الزمن  لكفاية  املعلمني  اآراء  متو�ضط  بلغ 
املتو�ضط.

• الأربعة، ويقع يف 	 اأ�ضل   3لل�ضفوف  الزمن وفقا لتقدير املالحظني 2.27 من  بلغ متو�ضط كفاية 
امل�ضتوى العايل.
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• وجود فروق بني الذكور والإناث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم 	
الطبيعية، ول�ضالح املعلمات.

• وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن، يرجع لعامل اجلن�ص ول�ضالح املعلمات.	
• الزمن، 	 منا�ضبة  مل�ضتوى  تقديراتهم  يف  الدرا�ضة(  )عينة  الطبيعية  العلوم  ومعلمات  معلمو  يتفق 

بغ�ص النظر عن اختالف خرباتهم التعليمية.
• واملعلمات، 	 للمعلمني  التعليمية  اخلــربة  باختالف  تختلف  ل  الزمن  ملنا�ضبة  املالحظني  تقديرات 

ويرون اأنه منا�ضب بدرجة عالية. 
• عدم وجود فروق يف تقدير املعلمني لكفاية الزمن تعزى للمرحلة الدرا�ضية.	
• ومعلمات 	 معلمي  ول�ضالح  التعليمية،  املرحلة  باختالف  يختلف  الزمن  لكفاية  املالحظني  تقدير 

املرحلة الثانوية.
• وجود عالقة ارتباطية بني م�ضتوى الأداء التدري�ضي لعينة الدرا�ضة واآرائهم حول منا�ضبة الزمن 	

لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية،  وتقديرات املالحظني ملنا�ضبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية.
• الزمن 	 واآرائهم حول منا�ضبة  الدرا�ضة  املهني لعينة  التطوير  ارتباطية بني م�ضتوى  وجود عالقة 

املناهج  التدري�ص لهم لتنفيذ  العلوم الطبيعية، وتقديرات املالحظني لكفاية زمن  املناهج  لتنفيذ 
الدرا�ضية.

ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�ص مناهج الريا�سيات والعلوم بنظام املقررات الدرا�سية. 
يت�ضح من اجلدول ال�ضابق التايل:

• الطبيعية 	 والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  الدرا�ضية  اخلطة  يف  املتاح  الدرا�ضي  الزمن  كفاية 
لل�ضف الأول الثانوي بنظام املقررات الدرا�ضية من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم 

الطبيعية كان متو�ضطا.
• لتنفيذ مناهج 	 الزمن  لكفاية  الدرا�ضة( يف تقديرهم  والإنــاث )عينة  الذكور  عدم وجود فرق بني 

الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
• عدم وجود فروق بني عينة الدرا�ضة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ص لتنفيذ املناهج الدرا�ضية 	

باختالف �ضنوات خدمتهم التعليمية.
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ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�ص مناهج الريا�سيات والعلوم يف مدار�ص حتفيظ القران الكرمي.
يت�ضح من اجلدول ال�ضابق ما يلي:

• الكرمي 	 القران  حتفيظ  مدار�ص  يف  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  اآراء  متو�ضط 
لل�ضفوف )الأول والثاين والرابع واخلام�ص البتدائي، وال�ضفني الأول والثاين املتو�ضط، وكذلك 
ال�ضف الول الثانوي( ملدى كفاية الزمن بلغ1.89    ، 1.79 على التوايل من اأ�ضل   3، ويقعان يف 

امل�ضتوى املتو�ضط. 
• لتنفيذ مناهج 	 الزمن  لكفاية  الدرا�ضة( يف تقديرهم  والإنــاث )عينة  الذكور  عدم وجود فرق بني 

الريا�ضيات.
• وجود فرق بني الذكور والإناث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ املقررات لتنفيذ 	

مقررات العلوم الطبيعية، ول�ضالح معلمات العلوم الطبيعية. 
• معلمو ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدار�ص حتفيظ القراآن الكرمي لل�ضفوف )عينة الدرا�ضة( 	

الريا�ضيات  التعليمية فتقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ص لتنفيذ مناهج  مهما اختلفت خدمتهم 
والعلوم الطبيعية متقارب، ول يوجد تاأثري لعامل اخلدمة التعليمية يف ذلك. 

• يف 	 بها  يدر�ضون  التي  التعليمية  املرحلة  اختلفت  مهما  الدرا�ضة  عينة  اآراء  بني  فــرق  وجــود  عــدم 
تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.

• وجود فرق بني عينة الدرا�ضة باختالف املرحلة التعليمية التي يدر�ضون بها يف تقديرهم لكفاية 	
الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات، ول�ضالح معلمي ومعلمات املرحلة املتو�ضطة.

نتائج كفاية الزمن لتدري�ص مناهج الريا�سيات والعلوم يف مدار�ص م�سارات الرتبية اخلا�سة-�سمعي، 
ب�سري، فكري.

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن:
• متو�ضط اآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف م�ضارات الرتبية اخلا�ضة-�ضمعي، 	

ب�ضري، فكري- ملدى كفاية الزمن بلغ  1.88   ، 1.79 على التوايل من اأ�ضل  3 لل�ضفوف )الأول 
الأول  ال�ضف  وكذلك  املتو�ضط،  والثاين  الأول  وال�ضفني  البتدائي،  واخلام�ص  والــرابــع  والثاين 

الثانوي(، ويقعان يف امل�ضتوى املتو�ضط.
• الفروق بني متو�ضطات تقدير م�ضتوى كفاية الزمن لتنفيذ املقررات غري دالة اإح�ضائًيا وفق اآراء 	

عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف م�ضارات الرتبية اخلا�ضة.
• املعلمون واملعلمات يف تخ�ض�ضي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية الذين خدمتهم من 5 اإىل اأقل من 10 	
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�ضنوات يرون منا�ضبة الزمن وكفايته اأكرث من زمالئهم الذين خدمتهم اأكرث من 15 �ضنة، بدللة 
اإح�ضائية، بينما مل تكن الختالفات داله بني املجموعات الأخرى.

• تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية.	
• تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية.	

ر�بعًا: �لنتائج �ملتعلقة بهدف تقومي جودة تنفيذ �مل�سروع يف �مليد�ن )�لتقرير �لثالث(:

وي�ضمل: تقومي جودة برامج التطور املهنّي من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات، 
برامج  حول  والريا�ضيات  العلوم  ومعلمات  معلمي  لآراء  احل�ضابية  املتو�ضطات  التايل  اجلــدول  يو�ضح 

التطوير املهني املقدمة لهم:

جدول)30( تقومي جودة برامج التطور املهني من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم والريا�سيات

م�ستوى �لتحقق�ملتو�سط �حل�سابيمو��سفات بر�مج �لتطور �ملهني
متو�ضط)1.84(اأوًل: اأهداف التطور املهنّي

منخف�ص)1.48(الإ�ضهام يف اإيجاد جمتمعات تعلم

متو�ضط)1.72(بناء قيادات تربوية م�ضوؤولة

متو�ضط)1.97(التوجيه لفل�ضفة تربوية متكاملة
عال)2.35(الإ�ضهام يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة

متو�ضط)2.10(ثانيا: حمتوى التطور املهنّي
متو�ضط)1.91(اأ�ضاليب البحث والتق�ضي وا�ضتخدام املواد املخربية

متو�ضط)2.02(اأ�ضول تدري�ص مو�ضوعات معينة
متو�ضط)2.15(عمليات التعليم والتعلم

متو�ضط)2.23(اجلانب العلمّي والريا�ضي للمناهج
متو�ضط)1.59(ثالثا: مظاهر دعم التطور املهنّي

تقدم حوافز لت�ضجيع املعلمني على امل�ضاركة باأن�ضطة 
منخف�ص)1.05(التطور املهنّي.

توفر الوقت الكايف للتدريب املبا�ضر، والوقت الكايف 
منخف�ص)1.43(للتطبيق والتجريب والتاأمل.

توفر املوارد وامل�ضادر مل�ضاندة املعلم على م�ضتوى 
منخف�ص)1.46(حتقق منخف�ص.

متو�ضط)1.88(توفر فريق تدريب منا�ضب
تقدم اآليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف 

ممار�ضاته اليومية
متو�ضط)1.89(

رابعاً: اأ�ضاليب التطور املهنّي
متو�ضط)1.74(توفر اأ�ضاليب تعلم ن�ضط للمعلم
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الرئي�ضة ح�ضل على  اأهدافه  املهني مبجموع  التطور  اأهــداف  اأن حمور   )30( اجلــدول  يت�ضح من 
م�ضتوى حتقق متو�ضط؛ اإذ بلغ متو�ضطه احل�ضابّي )1.84(، من اأ�ضل 3.

• ح�ضل هدف الإ�ضهام يف اإيجاد جمتمعات تعلم على متو�ضط ح�ضابّي منخف�ص )1.48(. 	
• ح�ضل هدف بناء قيادات تربوية م�ضوؤولة على متو�ضط ح�ضابي متو�ضط )1.72(.	
• ح�ضل هدف التوجيه لفل�ضفة تربوية متكاملة على متو�ضط ح�ضابي متو�ضط )1.97(.	
• ح�ضل هدف الإ�ضهام يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة على متو�ضط ح�ضابّي عال )2.35(. 	

م�ضتوى  على  الأربعة  املحور مبجموع حمتوياته  فقد ح�ضل  املهنّي  التطور  يتعلق مبحتوى  فيما 
حتقق متو�ضط؛ اإذ بلغ متو�ضطة احل�ضابّي )2.10(، من اأ�ضل 3.

• ح�ضابي 	 متو�ضط  اأقــل  على  املخربية«  املــواد  وا�ضتخدام  والتق�ضي  البحث  »اأ�ضاليب  حمتوى  ح�ضل 
للمحتويات الرئي�ضة )1.91(؛ مب�ضتوى حتقق متو�ضط.

• اإذ بلغ متو�ضطه 	 ح�ضل حمتوى »اأ�ضول تدري�ص مو�ضوعات معينة« على م�ضتوى حتقق متو�ضط؛ 
احل�ضابي )2.02(.

• ح�ضل حمتوى »عمليات التعليم والتعلم« على م�ضتوى حتقق متو�ضط )2.15(.	
• ح�ضل حمتوى »اجلانب العلمّي والريا�ضي للمناهج« على م�ضتوى حتقق متو�ضط، اإذ بلغ )2.23(.	

فيما يتعلق مبظاهر دعم التطور املهنّي: فقد كان حمور »دعم اأن�ضطة التطور املهني« اأقل املحاور 
الرئي�ضة ن�ضبة يف التحقق؛ اإذ ح�ضل على م�ضتوى حتقق متو�ضط، وبلغ متو�ضطه احل�ضابي )1.59(، من 

اأ�ضل 3.
• على 	 املهني«  التطور  باأن�ضطة  امل�ضاركة  على  املعلمني  لت�ضجيع  حوافز  »تقدم  الدعم  مظهر  ح�ضل 

م�ضتوى حتقق منخف�ص؛ اإذ بلغ متو�ضطه احل�ضابّي )1.05(.
• والتجريب 	 للتطبيق  الكايف  والوقت  املبا�ضر،  للتدريب  الكايف  الوقت  »توفر  الدعم:  مظهر  ح�ضل 

والتاأمل« على متو�ضط ح�ضابّي )1.43(، وهو ي�ضري اإىل م�ضتوى حتقق منخف�ص.
• بلغ 	 اإذ  املعلم« على م�ضتوى حتقق منخف�ص؛  مل�ضاندة  وامل�ضادر  املــوارد  »توفر  الدعم  ح�ضل مظهر 

متو�ضطه احل�ضابّي )1.46(.
• ح�ضل مظهر الدعم »توفر فريق تدريب منا�ضب« على م�ضتوى حتقق متو�ضط )1.88(.	
• ح�ضل مظهر الدعم »تقدم اآليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�ضاته اليومية« على م�ضتوى 	

حتقق متو�ضط )1.89(.
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فيما يتعلق باأ�ضاليب التطور املهنّي فقد ح�ضل حمور »اأ�ضاليب التطور املهنّي« على م�ضتوى حتقق 
متو�ضط؛ اإذ بلغ متو�ضطه احل�ضابّي )1.74(.

• ح�ضلت موا�ضفة »توفر اأ�ضاليب تعلم ن�ضط للمعلم« على م�ضتوى حتقق متو�ضط )1.74(. 	
• فيما يخ�ص املوا�ضفة: »تتنوع اأ�ضاليب وطرق التطور املهنّي« ت�ضري النتائج اإىل اأن اأكرث الأ�ضاليب 	

انت�ضاراً  وتعر�ص لها املعلمون واملعلمات هي ور�ص العمل والــدورات التدريبية، وح�ضل على تكرار 
)470(، اأي بن�ضبة قدرها )73.8%( من عينة الدرا�ضة، وح�ضل الأ�ضلوب الذي يليه »متابعة امل�ضرف 
واإر�ضاداته« على ن�ضبة )65.6%( من عينة الدرا�ضة، اإذ ح�ضلت على تكرار )418(، ثم تالهما اأ�ضلوب 
اأ�ضلوب جل�ضات نقا�ص �ضبل تطوير املنهج،  تبادل الزيارات ال�ضفية بني املعلمني بتكرار )329(، ثم 
بتكرار )314(، وحظي اأ�ضلوب ح�ضور الدرو�ص النموذجية بتكرار )237(، ونالحظ �ضعفاً يف باقي 
الأ�ضاليب، وكان اأقلها ممار�ضة واأقلها تكراًرا التدريب عن بعد، ثم ال�ضبكات املهنية ثم امل�ضاركة يف 

البحوث العلمية، والتدريب الإلكرتوين على موقع امل�ضروع.
• فيما يخ�ص املوا�ضفة: »جتعل للمعلمني دوراً رئي�ضاً يف اأن�ضطة التطور املهنّي بالتعاون مع اخلرباء 	

برامج  �ضمن  لالأن�ضطة  واملعلمات  املعلمني  مزاولة  يف  �ضعف  اإىل  النتائج  اأ�ــضــارت  واملتخ�ض�ضني« 
وكان  مار�ضوها،  التي  بالأ�ضاليب  مقارنة  �ضعيفاً  منها  من�ضط  اأكــرث  تكرار  كان  اإذ  املهنّي؛  التطور 

تكراره )120(، وبن�ضبة )18.8%( من عينة الدرا�ضة، وهي ن�ضبة �ضعيفة.
فيما يتعلق بتقومي التطور املهنّي فقد ح�ضل املحور على م�ضتوى حتقق متو�ضط؛ حيث بلغ متو�ضطه 

احل�ضابّي )1.63(.

تقومي م�ستوى الدعم املقدم من اأطراف الدعم املوؤ�س�سّي لتنفيذ املناهج �سمن امل�سروع.
املوؤ�ض�ضي  الدعم  اأطــراف  من  املقدم  الدعم  مل�ضتوى  احل�ضابية  املتو�ضطات  التايل   )31( اجلــدول  يو�ضح 
العلوم  ومعلمات  ملعلمي  التعلم(  م�ضادر  اأمــني  املخترب،  حم�ضر  املــدر�ــضــة،  مدير  الــرتبــوي،  )املــ�ــضــرف 

والريا�ضيات لتنفيذ املناهج من خالل حتليل مهامهم:

جدول )31( م�ستوى الدعم املقدم من اأطراف الدعم املوؤ�س�سي لتنفيذ املناهج

�لدعم �ملقدم من �أطر�ف �لدعم �ملوؤ�س�سي ملعلمي ومعلمات �لريا�سيات 
م�ستوى �ملتو�سط �حل�سابيو�لعلوم �لطبيعية لتنفيذ �ملنهج

�لتحقق
عال2.28اأوًل: دعم امل�ضرف الرتبوي

متو�ضط2.23دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور التعلم املتمركز حول املتعلم

متو�ضط2.24دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور تطوير التدري�ص والتعليم

عال2.43دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور تهيئة بيئة التعلم
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�لدعم �ملقدم من �أطر�ف �لدعم �ملوؤ�س�سي ملعلمي ومعلمات �لريا�سيات 
م�ستوى �ملتو�سط �حل�سابيو�لعلوم �لطبيعية لتنفيذ �ملنهج

�لتحقق
عال2.46ثانًيا: دعم مدير املدر�ضة

دعم مدير/مديرة املدر�ضة ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور 
عال2.48بيئة التعلم

دعم مدير/مديرة املدر�ضة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف 
عال2.51حمور النمو املهني

دعم مدير/مديرة املدر�ضة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف 
عال2.49حمور القيادة الفاعلة

متو�ضط2.05ثالًثا: دعم حم�ضر املخترب
متو�ضط2.02رابًعا: دعم اأمني م�ضادر التعلم

الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  الرتبوّي  امل�ضرف  لدعم  العام  املتو�ضط  اأن   )31( اجلــدول  من  يت�ضح 
والعلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم )2،28( من اأ�ضل 3 ويقع يف امل�ضتوى 

العايل.
• بلغ متو�ضط دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور التعلم املتمركز حول املتعلم )2،23(، وهي قيمة تقع يف 	

امل�ضتوى املتو�ضط. 
• بلغ متو�ضط دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور تطوير التدري�ص والتعليم )2،24(، وهي قيمة تقع يف 	

امل�ضتوى املتو�ضط. 
• بلغ متو�ضط دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور تهيئة بيئة التعلم )2،43(، وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى 	

العايل.
ومعلمات  ملعلمي  املدر�ضة  دعم مدير  م�ضتوى  متو�ضط  بلغ  فقد  املدر�ضة  بدعم مدير  يتعلق  فيما   
اأ�ضل 3،  املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم )2.46( من  الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ 

ويقع يف امل�ضتوى العايل.
• بلغ متو�ضط دعم مدير/مديرة املدر�ضة ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور بيئة التعلم 	

)2.48(، وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى العايل.
• الطبيعية يف حمور 	 والعلوم  الريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  املدر�ضة  بلغ متو�ضط دعم مدير/مديرة 

النمو املهني للمعلم )2.51(، وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى العايل.
• الطبيعية يف حمور 	 والعلوم  الريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  املدر�ضة  بلغ متو�ضط دعم مدير/مديرة 

القيادة الفاعلة )2.49(، وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى العايل. 
فيما يتعلق بدعم حم�ضر املخترب فقد بلغ متو�ضط م�ضتوى دعم حم�ضر املخترب ملعلمي ومعلمات 

العلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة )2،05( من اأ�ضل 3، ويقع يف امل�ضتوى املتو�ضط. 
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فيما يتعلق بدعم اأمني م�ضادر التعلم فقد بلغ متو�ضط م�ضتوى دعم اأمني م�ضادر التعلم ملعلمي 
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم )2.02( من 

اأ�ضل 3، ويقع يف امل�ضتوى املتو�ضط.
وجود عالقة ارتباطية موجبة )36%( بني م�ضتوى دعم مدير املدر�ضة وم�ضتوى الأداء التدري�ضي 
ملعلمي العلوم والريا�ضيات، وهي قيمة موجبة ودالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدالة ∞ ≥ 0.01؛ مما يعني 
اأدائه التدري�ضي. وتدل هذه النتيجة  وجود عالقة بني دعم مدير املدر�ضة الذي يلقاه املعلم وم�ضتوى 
على اأن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا دعماً عالياً من مدير املدر�ضة، كان اأداوؤهم التدري�ضي عاليا، بينما 

املعلمون واملعلمات الذين مل يتلقوا دعماً عاليا كان اأداوؤهم التدري�ضي منخف�ضا. 
كما اأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة )36%( بني م�ضتوى دعم مدير املدر�ضة وم�ضتوى 
الأداء التدري�ضي ملعلمي العلوم والريا�ضيات، وهي قيمة موجبة ودالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى الدالة ∞ 
≥ 0.01؛ مما يعني وجود عالقة بني دعم مدير املدر�ضة الذي يلقاه املعلم وم�ضتوى اأدائه التدري�ضي. 
اأداوؤهــم  املدر�ضة كان  عاليا من مدير  تلقوا دعماً  الذين  واملعلمات  املعلمني  اأن  النتيجة على  وتدل هذه 
التدري�ضي عاليا، بينما املعلمون واملعلمات الذين مل يتلقوا دعماً عاليا كان اأداوؤهم التدري�ضي منخف�ضا. 

وم�ضتوى  املدر�ضة  مدير  دعم  بني   )%38( موجبة  ارتباطية  عالقة  وجــود  اإىل  النتائج  اأ�ضارت  كما 
عند  اإح�ضائًيا  ودالة  قيمة موجبة مرتفعة  والريا�ضيات، وهي  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املهني  التطوير 
م�ضتوى ∞ ≥ 0.01؛ مما يعني وجود عالقة بني دعم مدير املدر�ضة الذي يلقاه املعلم وراأيه يف م�ضتوى 
املعلمني واملعلمات الذين تلقوا دعماً عاليا من  اأن  النتيجة على  املهني املقدم له.  وتدل هذه  التطوير 
مدير املدر�ضة لديهم تقدير عال مل�ضتوى التطوير املهني الذي ح�ضلوا عليه، بينما املعلمون واملعلمات 

الذي مل يتلقوا دعماً عاليا كان تقديرهم مل�ضتوى التطوير املهني منخف�ضا.  

تقومي م�ستوى تنفيذ درو�ص العلوم والريا�سيات وفق فل�سفة وتوجهات امل�سروع
يو�ضح اجلدول )32( التايل املتو�ضطات احل�ضابية لأداء معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ملحاور 

بطاقة املالحظة ال�ضفية لدرو�ص العلوم والريا�ضيات: 

جدول )32(: م�ستوى تنفيذ درو�ص العلوم والريا�سيات وفق فل�سفة امل�سروع  

�ملتو�سط �حل�سابيحماور بطاقة �ملالحظة لدرو�ص �لعلوم
/ م�ستوى �لأد�ء

حماور بطاقة �ملالحظة 
لدرو�ص �لريا�سيات

�ملتو�سط �حل�سابي/ 
م�ستوى �لأد�ء

1.89الأداء الكلي
1.91الأداء الكليمتو�ضط

متو�ضط

2.33املادة العلمّية
2.37املادة العلمّيةعايل

عايل

2.07بيئة التعلم
2.11بيئة التعلممتو�ضط

متو�ضط
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�ملتو�سط �حل�سابيحماور بطاقة �ملالحظة لدرو�ص �لعلوم
/ م�ستوى �لأد�ء

حماور بطاقة �ملالحظة 
لدرو�ص �لريا�سيات

�ملتو�سط �حل�سابي/ 
م�ستوى �لأد�ء

1.98التمركز حول املتعلم
1.99التمركز حول املتعلممتو�ضط

متو�ضط

1.83التقومي وتعزيز الأداء
1.39التقومي وتعزيز الأداءمتو�ضط

منخف�ص

1.29توظيف التقنية
1.47توظيف التقنيةمنخف�ص

منخف�ص

1.83خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية
2.14حل امل�ضكالتمتو�ضط

متو�ضط
العالقة التكاملية بني العلوم واملواد 

الخرى واملجتمع
1.65

متو�ضط
مهارات التفكري والتوا�ضل 

الريا�ضي
1.99

متو�ضط

توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي ____
يف التعليم

1.68
متو�ضط

تاأثري بع�ص املتغريات ذات العالقة 
الدرا�ضية،  املرحلة  متغريات:  وهي  الدرا�ضة،  هذه  بنتائج  العالقة  ذات  املتغريات  بع�ص  تق�ضي  مت 

اجلن�ص، ونوع املوؤهل، واخلربة التدري�ضية، والتخ�ض�ص. وفيما يلي اأبرز النتائج:

متغري املرحلة الدرا�سية:
• تبني اأن قيمة )ف( للفروق بني جمموعات اآراء املعلمني واملعلمات حول التطور املهني املقدم لهم - 	

اأيا كانت املرحلة الدرا�ضية )ابتدائي، متو�ضط، ثانوي(- غري دالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى ≥ 0.05؛ 
مما يعني اأنهم يرون اأنهم تلقوا نف�ص امل�ضتوى من برامج التطوير املهني.

• تبني اأن قيمة )ف( للفروق بني متو�ضطات م�ضتويات الدعم املقدم من مديري/مديرات املدار�ص 	
ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى ≥ 0.05، 
مما يعني عدم وجود فروق يف الدعم املقدم من مديري/ ومديرات املدار�ص يف م�ضتوى الدعم املقدم 
باختالف  ميار�ضونها  التي  املهام  حتليل  خالل  من  املطورة  املقررات  لتنفيذ  الدرا�ضة  لعينة  منهم 

املرحلة الدرا�ضية. 
• تبني اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي م�ضتوى الدعم املقدم من حم�ضري املختربات وحم�ضرات 	

املختربات ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية وفقاً ملتغري املرحلة الدرا�ضية )ابتدائي-متو�ضط( غري 
دالة اإح�ضائيا، مما يعني عدم وجود فرق دال اإح�ضائياً بني املرحلتني البتدائية واملتو�ضطة )عينة 

الدرا�ضة( يف م�ضتوى الدعم املقدم منهم ملعلمي ومعلمات العلوم لتنفيذ املقررات املطورة.
• يف 	 التعلم  م�ضادر  اأمناء  من  املقدم  الدعم  م�ضتويات  متو�ضطات  بني  للفروق  )ف(  قيمة  اأن  تبني 

املدار�ص ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى ≥ 
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0.05، مما يعني عدم وجود فروق يف الدعم املقدم من اأمناء م�ضادر التعلم يف املدار�ص يف م�ضتوى 
الدعم املقدم منهم لعينة الدرا�ضة لتنفيذ املقررات املطورة من خالل حتليل املهام التي ميار�ضونها 

باختالف املرحلة الدرا�ضية. 
• تبني اأن قيمة )ف( للفروق بني املتو�ضطات لالأداء التدري�ضّي الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم غري دالة 	

اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05؛ مما يعني عدم وجود فرق يف الأداء التدري�ضّي للمعلمني واملعلمات 
يعزى اإىل متغري املرحلة الدرا�ضية. 

• الريا�ضيات 	 الكلي ملعلمي ومعلمات  التدري�ضّي  لــالأداء  املتو�ضطات  اأن قيمة )ف( للفروق بني  تبني 
غري دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05، ، مما يعني عدم وجود فرق يف الأداء التدري�ضّي للمعلمني 

واملعلمات يعزى اإىل متغري املرحلة الدرا�ضية. 

متغري اجلن�ص: 
• وجود فرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 بني املعلمني واملعلمات يف اآرائهم حول م�ضتوى التطور 	

املهني املقدم لهم، يعزى اإىل متغري اجلن�ص، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي الأكرب، وهن املعلمات. وذلك 
على م�ضتوى كل حمور على حدة، وللمحاور جمتمعة.

• وجود فرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 بني متو�ضطي م�ضتوى الدعم املقدم من امل�ضرفني 	
والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  اأخــرى  جهة  من  الرتبويات  وامل�ضرفات  جهة  من  الرتبويني 

الطبيعية، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي الأكرب، وهن امل�ضرفات الرتبويات.
• املقدم من مديري 	 الدعم  ≥ 0.05 بني متو�ضطي م�ضتوى  اإح�ضائًيا عند م�ضتوى  دال  وجود فرق 

املدار�ص من جهة ومديرات املدار�ص من جهة اأخرى ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، 
ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي الأكرب، وهن مديرات املدار�ص.

• وجود فرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 بني متو�ضطي م�ضتوى الدعم املقدم من حم�ضري 	
املختربات من جهة وحم�ضرات املختربات من جهة اأخرى ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية ول�ضالح 

املتو�ضط احل�ضابّي الأكرب، وهن حم�ضرات املخترب. 
• اأمناء 	 ≥ 0.05 بني متو�ضطي م�ضتوى الدعم املقدم من  اإح�ضائًيا عند م�ضتوى  ل يوجد فرق دال 

م�ضادر التعلم من جهة واأمينات م�ضادر التعلم من جهة اأخرى ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم 
الطبيعية.

• التدري�ضي، 	 اأدائهم  يف  العلوم  ومعلمات  معلمي  بني  وجود فرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 
يعزى اإىل متغري اجلن�ص، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي الأكرب، وهن معلمات العلوم.

•  وجود فرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف اأدائهم التدري�ضي، 	
يعزى اإىل متغري اجلن�ص، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي الأكرب، وهن معلمات الريا�ضيات.
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متغري املوؤهل:
• تبني اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي اآراء الرتبويني وغري الرتبويني غري دالة اإح�ضائًيا عند 	

والريا�ضيات حول  العلوم  ومعلمات  اآراء معلمي  بني  فرق  وجــود  يعني عدم  ما  ≥ 0.05؛  م�ضتوى 
التطور املهني تعود ملتغري نوع املوؤهل. 

• وغري 	 الرتبويني  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  الكلي  الأداء  متو�ضطي  بني  للفرق  )ت(  قيمة  اأن  تبني 
الرتبويني دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني وجود فرق بني معلمي ومعلمات العلوم 
الرتبويني وغري الرتبويني يف الأداء التدري�ضي، يعزى اإىل متغري املوؤهل، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي 

الأكرب، وهم الرتبويون. 
• الرتبويني 	 الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  الكلي  الأداء  متو�ضطي  بني  للفرق  )ت(  قيمة  اأن  تبني 

وغري الرتبويني دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 ؛ مما يعني وجود فرق بني معلمي ومعلمات 
العلوم الرتبويني وغري الرتبويني يف الأداء التدري�ضي، يعزى اإىل متغري املوؤهل، ول�ضالح املتو�ضط 

احل�ضابّي الأكرب، وهم الرتبويون.
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  التوصيات: 

�أوًل: تو�سيات تقومي منتجات كتب �لريا�سيات )�لتقرير �لأول – �جلزء �لأول( 

البتدائي،  الثاين  لل�ضفوف:  واملعلم  للطالب  الريا�ضيات  كتب  ات�ضاق  م�ضتوى  حتديد  وي�ضمل 
الكتب  اإعدادها بعد ترجمة ومواءمة  التي مت  الثانوي،  املتو�ضط، والأول  والثاين  البتدائي،  واخلام�ص 
املقابلة لها يف �ضل�ضلة ماجروهيل الأمريكية لنف�ص ال�ضنوات؛ وكذلك حتديد منا�ضبة حمتواها لثقافة 

املجتمع وبيئة املتعلمني.
فيما يلي يتم عر�ص بع�ص التو�ضيات التي من �ضاأنها جتويد كتب الطالب واأدلة املعلم للريا�ضيات، 

لل�ضفوف امل�ضتهدفة )الثاين البتدائي، اخلام�ص البتدائي، الثاين املتو�ضط، الأول الثانوي(، كما يلي:

�لتو�سيات و�ملقرتحات �ملرتبطة بنتائج �ملو��سفات �لرتبوية و�لفنية ومو��سفات �لتناول و�لعر�ص 
�خلا�سة بكتب �لطالب:

يف �ضوء عدم مطابقة بنية كتب الريا�ضيات مع نظريتها من ال�ضل�ضلة الأ�ضل )ماجروهيل(، ُيقرتح  (  1
اأربعة  ال�ضل�ضلة الأ�ضل، بحيث تت�ضمن  اإعادة النظر يف كتب الطالب للم�ضروع، وفق ت�ضميم كتب 
اأجزاء: الف�ضل التمهيدي، وف�ضول املعرفة الريا�ضية lessons General ، وف�ضل التعلم الالحق 
 ،tests standardized for Preparing والتدريب على الختبارات املعيارية ،Ahead Looking

ول بد من درا�ضة تاأثري ذلك على تدري�ضها، وبالتايل على اأداء الطالب؛ لتحديد املوقف املنا�ضب يف 
�ضوء تلك النتائج.

ُيقرتح اإ�ضافة �ضفحة معايري الريا�ضيات املدر�ضية لل�ضف يف مقدمات كتب الطالب؛ لتكون معلنة  (  2
در�ــص يف  بكل  وربطها  امل�ضتهدفة،  لل�ضفوف  املحتوى  مع  مواءمتها  بعد  الأمــور،  واأولــيــاء  للطالب 
تكوين  معايري  وكذلك   ،hunt  Scavenger �ضفحة  وت�ضمني  الف�ضول،  افتتاحية  ويف  الفهر�ص، 

املعنى وال�ضتدلل الريا�ضي للمرحلة الثانوية.
واخلام�ص  (  3 البــتــدائــي،  الــثــاين  لل�ضفوف:   Smart  Start الــذكــيــة  الــبــدايــة  ف�ضل  درو�ـــص  اإ�ــضــافــة 

البتدائي، والثاين املتو�ضط، يف مقدمات الكتاب، ويف حالة تعذر ذلك يتم اإ�ضافة هذا املحتوى اإىل 
املوقع الإلكرتوين، بحيث يت�ضمن )6( درو�ص تغطي جمالت الأعداد والعمليات، واجلرب، والقيا�ص، 
والهند�ضة، وحتليل البيانات، وحل امل�ضكالت، ومراعاة ت�ضميمها على هيئة م�ضكالت ترتبط بواقع 

احلياة، مزودة ب�ضور من الواقع.
4  )  Geometry الهند�ضة  اأدوات  وف�ضل   ،Zero  Chapter ال�ضفري  الف�ضل  درو�ص  اإ�ضافة  يف  النظر 
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اإليها  يحتاجون  التي  الأ�ضا�ضيات  بتقدمي  الهند�ضة  لدرا�ضة  الطالب  ا�ضتعداد  للتاأكد من  Tools؛ 

لدرا�ضة ف�ضول الكتاب لل�ضف الأول الثانوي، واإتاحته يف املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بعد تطويره 
وتفعيله، ومن املقرتح ت�ضمني جميع الرموز باللغتني يف هذا الف�ضل، لي�ضهل رجوع الطالب اإليها.

5  ) -Mid املنت�ضف  اختبار  باإ�ضافة  الأ�ــضــل،  ال�ضل�ضلة  كتاب  يف  هي  كما  الف�ضل  بنية  على  املحافظة 
واخلام�ص  البتدائي،  الثاين  لل�ضفوف:   ،  Test  Practice الرتاكمية  والخــتــبــارات   ،Chapter

 Study واملراجعة  الدرا�ضة  دليل  واإ�ضافة  املحذوفة،  التو�ضع  ودرو�ص  املتو�ضط،  والثاين  البتدائي، 
وفق  وا�ضحة  بنمطية  منظما  الريا�ضي،  للمحتوى  ملخ�ضاً  يقدم  الــذي   ،Review  and  Guide

الت�ضل�ضل النمطي للدرو�ص داخل الف�ضل، ويختتم به كل ف�ضل لل�ضفني اخلام�ص البتدائي والثاين 
Review لل�ضف الثاين البتدائي، وميكن حتقيق ذلك يف   Spiral املتو�ضط، واملراجعة الرتاكمية 

دليل املعلم اأو البوابة الإلكرتونية.
6  )  Review Vocabulary ومراجعة املفردات ،New Vocabulary   اإ�ضافة فقرة املفردات اجلديدة

يف بداية الف�ضل لل�ضفوف امل�ضتهدفة، مزودة برقم ال�ضفحة.
املحافظة على بنية الدر�ص كما هي يف الكتاب لل�ضل�ضلة الأ�ضل، باإ�ضافة فقرة املراجعة احللزونية  (  7

وفقرة   ،Get Ready for the Next Lesson الالحق  للدر�ص  ا�ضتعد  وفقرة   ،Review  Spiral

يف نهاية كل در�ص، كما يف الأ�ضل لل�ضفني  اخلام�ص البتدائي،   Test Practice  الختبار املعياري
والثاين املتو�ضط، وميكن حتقيق ذلك يف دليل املعلم اأو البوابة الإلكرتونية.

اإ�ضافة درو�ص م�ضائل العلوم Problem solving in Science ،  وم�ضائل الدرا�ضات  الجتماعية   (  8
 Problem Solving in Health   وم�ضائل يف ال�ضحة  ، Problem solving in Social Studies

، ودرو�ص القراءة حلل امل�ضكلة Reading to Solve Problems، كما هي يف املوا�ضع امل�ضابهة لكتب 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضفوف امل�ضتهدفة.

9  )  Geometry الهند�ضية  الربجميات  ودرو�ــص   ،Lab  Geometry الهند�ضة  معامل  درو�ــص  اإ�ضافة 
Lab ، ودرو�ص املعمل   Sheet  Spread Lab، ودرو�ص معمل برنامج البيانات املجدولة   Software

التقني للر�ضم Lab Technology Graphing، التي مت اختزالها من كتب الطالب لل�ضف الثاين 
املتو�ضط، وال�ضف الأول الثانوي. 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل، حيث يالحظ اختالف وا�ضح يف عدد  (  10 التدريبات املوجودة يف كتب  اإ�ضافة جميع 
ونوع التدريبات بني كتب امل�ضروع وكتب ال�ضل�ضلة الأ�ضل، ل �ضيما ال�ضف الثاين املتو�ضط وال�ضف 

الأول الثانوي، ويف حال تعذر ذلك ميكن حتقيقه  يف دليل املعلم اأو البوابة الإلكرتونية.
مرحلة  (  11 يف  التمارين  لبع�ص  مف�ضلة  حلوًل  تقدم  التي   Solution  Step-by-Step فقرة  اإ�ضافة 
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التدرب وحل امل�ضائل Solving Problem and Practice لل�ضف الأول الثانوي.
اإ�ضافة فقرة + Team I.S.P يف بداية درو�ص حل امل�ضكالت، يف اإطار حل امل�ضكلة، والتي ت�ضري للطالب  (  12

واملعلم اإىل اأ�ضلوب التعلم التعاوين لل�ضفني اخلام�ص البتدائي، والثاين املتو�ضط. 
13  )  ،Content  the  in  Reading:مثل الــطــالب،  عند  الــقــراءة  مــهــارات  تدعم  التي  الفقرات  توفري 

التي بدورها توجه   ،online  Math الرابط  الكتاب وعلى  ، وغريها، يف    in  Reading  Math اأو 
الطالب اإىل حمتوى اإلكرتوين يدعم التعلم امل�ضتقل وفق قدراتهم لكل مرحلة، اأو امل�ضادر الورقية 
التي توجه اإليها كتب ال�ضفوف امل�ضتهدفة، كما هي يف كتب ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضفوف امل�ضتهدفة، 

مع توثيقها باإدراج امل�ضدر.
الإلكرتوين، على غرار كتاب  (  14 املوقع  امل�ضتهدفة على  لل�ضفوف   ebook الإلكرتوين  الكتاب  اإ�ضافة 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل، الذي يوفر العديد من امل�ضادر والأدوات الدرا�ضية املقروءة وامل�ضموعة، التي ميكن 
الو�ضول اإليها من خالل روابط اإلكرتونية على نف�ص ال�ضفحة.

توفري البدائل الإلكرتونية التي تدعم التعلم الذاتي وفق حاجات الطالب واأمناط تعلمهم، مثل:  (  15
 Math  ،Tutor  Personal  Technology  Graphing  ،Tutor  Personal  ،Examples  Extra

help work Home  ،Vocabulary Review ،Motion in، التي توفرها كتب ال�ضل�ضلة الأ�ضل 

 .Online Math لل�ضفوف امل�ضتهدفة على الرابط
املتاأخرين  (  16 كتيبات  الإلكرتوين، مثل  املوقع  املختلفة يف  التعليمية  املــواد  التعلم من  توفري م�ضادر 

والكتيبات   ،)Masters  Intervention  and  Guide  Study(  ،)Triumph  Math( درا�ــضــيــاً 
غرار  على  اإليها  الطالب  وتوجيه   ،Reteach التدري�ص  اإعــادة  وكتيبات   ،Enrichment الإثرائية 

.Online Math كتب ال�ضل�ضلة الأ�ضل يف فقرة
دعم جمال التقومي يف كتب الطالب، بتوفري م�ضادر التقومي الورقية والإلكرتونية، مثل: فقرة   (  17

Questions Choice-Multiple ، وفقرة   Questions Response-Gridded التي تقدم �ضرحاً 

الإجابة   حتديد  لطريقة  متعددة  �ضروط  اإىل  بالإ�ضافة  الإلكرتونية،  الأ�ضئلة  عن  الإجابة  لفكرة 
 Selected و�ضفحات   ،quizzes  check  Self وكذلك    ،test  Standardized &  test  Sractice

املقننة،  والخــتــبــارات  التدريبات  لإجــابــات  مفاتيح  تت�ضمن  والتي  الكتاب،  مالحق  يف   Answers

حمددة برقم التدريب والدر�ص وال�ضفحة؛ لتكون مرجعاً علمياأ وتقييميا للطالب والأ�ضرة واملعلم، 
وتكون متاحة من خالل حمتوى اإلكرتوين.

 توفري مناذج خمتلفة من الختبارات الإلكرتونية التي توجه اإليها كتب الطالب لل�ضل�ضلة الأ�ضل،  (  18
اأو اختبارات منت�ضف   ،…Chapter for Ready Get ضواء اأكانت اختبارات ت�ضخي�ضية يف فقرة�
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اإليها  والإ�ــضــارة  املعيارية،  اأو  الرتاكمية  والختبارات   Test  Chapter   ،  Chapter-Mid الف�ضل 
ب�ضكل �ضريح يف تلك ال�ضفحات.

19  )  ،Handbook Student اإثراء كتب الطالب لل�ضفوف امل�ضتهدفة باملالحق املتمثلة يف: كتيب الطالب
املعيارية  الخــتــبــارات  على  الــتــدريــب   ،Bank  Skills  and  Concepts واملـــهـــارات   املفاهيم  بنك 
Glossary، م�ضاريع حل امل�ضكالت  Test، قامو�ص امل�ضطلحات   Standardized  for  Preparing

العمل  واأوراق   ،Ahead  Looking الــالحــق  التعلم  وف�ضل   ،Projects  Solving-Problem

واأمنــاط  الطالب  حاجات  وفق  والتعليم  الذاتي  التعلم  لدعم  امل�ضتهدفة  لل�ضفوف   ،WorkMat

تت�ضمن هذه   CDs بـ  الطالب  ويــزود  الإنرتنت،  اإ�ضافتها على  يتم  ذلك  تعذر  تعلمهم، ويف حالة 
الفقرات. 

تزويد الكتب ب�ضفحة Symbols، التي تعر�ص اأبرز ال�ضيغ الريا�ضية والرموز امل�ضمنة يف الكتاب؛  (  20
ريا�ضياً متكاماًل، على الغالف الداخلي اخللفي لكتاب الطالب يف ال�ضف  فتوفر للطالب مرجعاً 

اخلام�ص البتدائي، وال�ضف الثاين املتو�ضط.
توفري م�ضادر التعلم الورقية، مثل notebook Study، الذي يعد و�ضيلة فاعلة للطالب لتنظيم  (  21

اأفكاره، وم�ضاعد لتعلمه، لتدريب الطالب على اأ�ضلوب تدوين املالحظات لل�ضف الأول الثانوي. 
التاأكد من توثيق املعلومات الإثرائية وال�ضور املوجودة يف كتاب الطالب؛ لتعزيز مهارات البحث  (  22

العلمي، وغر�ص الأمانة العلمية لدى الطالب لل�ضفوف امل�ضتهدفة.
املنا�ضب لال�ضتعمال  (  23 باأن يكون غالف كتاب الطالب من النوع  الهتمام بجودة الأغلفة ونوعيتها، 

املتكرر، مع جودة التثبيت.
الهتمام بجودة الورق ونوعيته املنا�ضبة لال�ضتعمال وفق ثقافة الكتاب املدر�ضي يف اململكة العربية  (  24

ال�ضعودية.
اإعادة تن�ضيق �ضفحات الكتاب بعد اإ�ضافة الفقرات امل�ضار اإليها اأعاله، والهتمام بنمطية بنط اخلط  (  25

ونوعه، وتباعد الأ�ضطر والهوام�ص يف �ضائر الكتاب.
ت�ضميم  (  26 وكذلك  الكتاب،  حمتوى  من   %30 تعك�ص  بحيث  اخلارجية،  الكتب  اأغلفة  ت�ضميم  اإعــادة 

الأغلفة الداخلية لياأخذ الت�ضميم اخلارجي للغالف، واإ�ضافة فقرة Graphics the About، التي 
ت�ضف �ضورة الغالف وارتباطها باملحتوى لكتاب الطالب لل�ضفوف: اخلام�ص البتدائي، والثاين 

املتو�ضط، والأول الثانوي.
ترقيم �ضفحات املقدمات بطريقة متنا�ضقة، تاأخذ الأرقام املت�ضل�ضلة وحرفا هجائيا؛ ليكون م�ضتقاًل  (  27

عن بقية الف�ضول لل�ضفوف امل�ضتهدفة، وكذلك املالحق بعد اإ�ضافتها.
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�لتو�سيات و�ملقرتحات �ملرتبطة بنتائج �ملو��سفات �لرتبوية و�لفنية ومو��سفات �لتناول و�لعر�ص 
�خلا�سة بدليل �ملعلم:

املحافظة على بنية دليل املعلم للم�ضروع وفق ت�ضميم كتب الطالب لل�ضل�ضلة الأ�ضل، بحيث تت�ضمن  (  1
وف�ضل   ،  lessons  General الريا�ضية  املعرفة  وف�ضول  التمهيدي،  الف�ضل  اأجــزاء:  اأربعة 
 Preparing املعيارية  الختبارات  على  والتدريب   ،Ahead  Looking الالحق  التعلم 
tests standardized for، مع الإ�ضارة اإىل هذا الت�ضميم يف مقدمات الدليل، واإن مل يتم 

اإ�ضافتها يف كتاب الطالب.
اخلام�ص  (  2 البــتــدائــي،  الثاين  لل�ضفوف:   Smart  Start الذكية  البداية  ف�ضل  درو�ــص  اإ�ضافة 

اأدوات  وف�ضل   ،Zero  Chapter ال�ضفري   الف�ضل  ودرو�ـــص  املتو�ضط،  والــثــاين  البــتــدائــي، 
الهند�ضة Tools Geometry لل�ضف الأول الثانوي، يف مقدمات الدليل، واإن تعذرت اإ�ضافتها 
ب�ضكل  الف�ضول  هــذه  تقدمي  اأهمية  اإىل  املعلم  توجه  التي  الفقرات  اإ�ضافة  مع  الطالب،  كتاب  يف 
الكتاب،  حمتوى  لدرا�ضة  الطالب  يحتاجها  التي  ال�ضابقة  واملكت�ضبات  املعلومات  ملراجعة  �ضريح؛ 

وكيفية تنفيذها وربطها مبحتوى اإلكرتوين على املوقع.
اختبار  (  3 حــول  اإر�ــضــادات  باإ�ضافة  الأ�ــضــل،  ال�ضل�ضلة  كتاب  يف  هــي  كما  الف�ضل  بنية  على  املحافظة 

التو�ضع  ودرو�ــص   ،  Test  Practiceالرتاكمية والخــتــبــارات   ،Chapter-Mid املنت�ضف 
املحذوفة، واإ�ضافة دليل الدرا�ضة واملراجعة Review and Guide Study، وفقرة �ضانع 
، الذي يت�ضمن طرقاً متعددة لتمثيل   Maker  Puzzle  Vocabulary اأحجية املفردات 
-by-Lesson وفقرة ،Guide Anticipation املفردات الريا�ضية، وفقرة  دليل التوقع
Review لتنمية مهارات الدرا�ضة لدى طالبه، بتقدمي الأفكار الرئي�ضة للدرو�ص،   Lesson
 Study مدعمة بالأمثلة ب�ضكل مب�ضط، بحيث ي�ضهل تذكرها، يف �ضفحات دليل املراجعة واملذاكرة
لل�ضفني  ف�ضل  كــل  بــه  يختتم  والـــذي  لها،  امل�ضاحبة  والإر�ـــضـــادات    ،Review  and  guide

اخلام�ص البتدائي والثاين املتو�ضط، واملراجعة الرتاكمية لل�ضف الثاين البتدائي.
4  )   ،world-Real- project Unit  الإ�ضارة اإىل اأهمية م�ضروع الف�ضل والوحدة يف دليل املعلم

الذي يوجه املعلم اإىل ربط املعرفة الريا�ضية امل�ضمنة يف الوحدة بواقع الطالب، كما اأنه يوجه املعلم 
�ضياقات  يف  الريا�ضيات  وتطبيق  وال�ضتك�ضاف،  البحث  على  الطالب  لتدريب  املنا�ضبة  الطرق  اإىل 

اأخرى لل�ضفوف امل�ضتهدفة.
املحافظة على بنية الدر�ص كما هي يف كتاب ال�ضل�ضلة الأ�ضل، باإ�ضافة اإر�ضادات حول فقرة املراجعة  (  5

 the  for  Ready  Get الــالحــق  للدر�ص  ا�ضتعد  وفــقــرة   ،Review  Spiral احللزونية 
يف  كما  در�ــص،  كل  نهاية  يف   Practice   Test املعياري   الختبار  وفقرة   ،Lesson  Next
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الأ�ضل، لل�ضفني اخلام�ص البتدائي، والثاين املتو�ضط. 
اإ�ضافة فقرة م�ضادر اإ�ضافية للدر�ص Resources Lesson Additional، وم�ضادر لتهيئة  (  6

البيئة ال�ضفية التي تت�ضمن ال�ضفافيات  Transparencies، وفقرة تهيئة بيئة تعليمية ناجحة 
توجه املعلم اإىل كيفية تهيئة الف�ضول التفاعلية Classroom Interactive، وال�ضتفادة 
 Other من القر�ص املرن الذي يحتوي عرو�ضا حا�ضوبية لتدريبات ف�ضلية ومطبوعات اأخرى 
 ،Tools Tech Teacher وكذلك اإ�ضافة الأدوات التقنية للمعلم  ،Products Print

والأدوات التقنية للطالب  Tools Tech Student اإىل خمططات الدرو�ص والف�ضول.
الدرا�ضات   (  7 وم�ضائل    ،  Science  in  solving  Problem العلوم  م�ضائل  درو�ــص  اإ�ضافة 

ال�ضحة    يف  ومــ�ــضــائــل    ،  Studies  Social  in  solving  Problem الجــتــمــاعــيــة  
 to  Reading امل�ضكلة  حلــل  الــقــراءة  ودرو�ــــص   ،  Health  in  Solving  Problem
Problems Solve، والإر�ضادات وامل�ضاريع امل�ضاحبة لها اإىل دليل املعلم، كما هي يف املوا�ضع 
امل�ضابهة لكتب ال�ضل�ضلة الأ�ضل، والهتمام بحل امل�ضكالت من خالل توفري تدريبات متنوعة تغطي 
 Graphic  Solving  Problem  World-Realمثل( در�ص  لكل  الريا�ضي  املحتوى 

Solving Problem Word ،Novels( لل�ضفوف امل�ضتهدفة.
8  )  ،Workshops DVD اإ�ضافة م�ضادر التطوير املهني والتعريف بها، مثل: اأقرا�ص ور�ص عمل

وروابط الربامج التدريبية على الإنرتنتCourses Online ، َوبرامج التطوير املهني ح�ضب 
مقدمات  يف    Development  Professional.  Personalized معلم  كل  حاجة 
الدليل، وفقرة التطوير املهني Development Professional التي تظهر يف خمطط 
كل ف�ضل تت�ضمن روابط املكتبة الإلكرتونية التابعة لل�ضركة، والتي تعر�ص درو�ضاً منوذجية ودرو�ضاً 
تطبيقية ل�ضرتاتيجيات تدري�ضية حمددة، على غرار دليل  ال�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضفوف امل�ضتهدفة، 

والتي ت�ضري اإليها املقدمات، وخمطط الف�ضل يف اأدلة املعلم لل�ضل�ضلة الأ�ضل لل�ضفوف امل�ضتهدفة.
الــربامــج  (  9 تغطي  الــتــي   Base  Research  The الــبــحــوث  لــقــاعــدة  روابـــط  �ضفحات  اإ�ــضــافــة 

امل�ضتمرة مع الطالب واملعلمني والأكادمييني واخلرباء يف بناء  الريا�ضية، وكيف ت�ضاعد البحوث 
جميع برامج الريا�ضيات من ال�ضف الأول البتدائي اإىل ال�ضف الثاين ع�ضر على اأ�ض�ص قوية متينة 

يف مقدمات الدليل، وتوفري املحتوى الإلكرتوين الذي يحققها لل�ضفوف امل�ضتهدفة.
10  )  Curricular-Cross  More الأخـــــــرى  بــــاملــــواد  الــريــا�ــضــيــات  عـــالقـــة  فـــقـــرة  اإ�ـــضـــافـــة 

امل�ضاركة مع معلمي  اإىل  املعلم  توجه  والتي  اأو ف�ضل،  Connections يف مقدمات كل وحدة 
املواد الأخرى لتطبيق املفاهيم الريا�ضية يف �ضياقات اأخرى لل�ضفوف امل�ضتهدفة.

اإ�ضافة فقرة حقائق اأكرث متعة  Facts Fun More يف مقدمات الوحدات اأو الف�ضول، التي  (  11
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تزود املعلم مبعلومات ثقافية ترفيهية متنوعة، توجه املعلم لربط اأهداف الف�ضل اأو الوحدة بواقع 
حياة الطالب.

اإثراء دليل املعلم لل�ضفوف امل�ضتهدفة باملالحق املتوفرة يف كتب الطالب، واملتمثلة يف: كتيب الطالب  (  12
 ،Bank  Skills  and  Concepts Handbook، بنك املفاهيم واملهارات   Student
قامو�ص   ،Test  Standardized  for  Preparing املعيارية  الختبارات  على  التدريب 
امل�ضطلحات Glossary، اأوراق العمل WorkMat، لل�ضفوف امل�ضتهدفة لدعم التعلم الذاتي 
املوقع،  واإتاحتها على  لها،  امل�ضاحبة  والإر�ضادات  تعلمهم،  واأمنــاط  الطالب  والتعليم وفق حاجات 

وتزويد املعلم بـ CDs تت�ضمن هذه الفقرات. 
التعلم  (  13 وف�ضل   ،Projects  Solving-Problem امل�ضكالت  حــل  م�ضاريع  ف�ضل  اإ�ضافة 

الالحق Ahead Looking يف ملحق دليل املعلم والإر�ضادات التي توجه املعلم لكيفية تنفيذ 
هذه امل�ضروعات يف نهاية العام لل�ضفوف امل�ضتهدفة.

اإ�ضافة الكتيب املرفق مع دليل املعلم، على اأن يت�ضمن الفقرات التالية: م�ضفوفة املدى والتتابع بعد  (  14
 Knowledge Prior Activate مواءمتها مع حمتوى الكتب، فقرة تن�ضيط املعرفة ال�ضابقة
 Reminder strategies ، وفقرة ذكر الطالب   Reading ، وجــداول التعلم يف �ضفحة 
اإىل  طالبه  تنبيه  اإىل  املعلم  توجه  studentالتي   the  To �ضفحة   يف     students  to
Works يف �ضفحة    Teacher املعلم  مهام  وفــقــرة  املحتوى،  هــذا  درا�ــضــة  مــن  الــعــام  الــهــدف 
 Cooperative التعاوين   التعلم  ا�ضرتاتيجية  وفقرة    ،Solutions  Technology
لل�ضفوف:   Summarizing والتلخي�ص   Strategies، وفقرة ن�ضيحة خبري   Group

الثاين البتدائي واخلام�ص البتدائي والثاين املتو�ضط.
اإ�ضافة �ضور للكتب املرتبطة مع كتاب الريا�ضيات لل�ضف الواحد �ضمن فقرة الربامج امل�ضتخدمة  (  15

للر�ضم والتمثيل وم�ضادر ال�ضور Programs Aligned Horizontally Three يف 
مقدمات الدليل.

اإ�ضافة �ضفحة ال�ضنة الدرا�ضية  year school Theيف مقدمات دليل املعلم، التي تقدم خمططاً  (  16
بيانيا يو�ضح تق�ضيم حمتوى كتاب الطالب، مبا يتوافق مع موعد الختبارات التقوميية لل�ضفوف 

امل�ضتهدفة.
اإ�ضافة مناذج الختبارات املعيارية tests standardized for Preparing التي ترتبط  (  17

النماذج،  هذه  على  طالبه  تدريب  يف  املعلم  ت�ضاعد  التي  والإر�ــضــادات  املطلوبة،  واملــهــارات  باملعرفة 
مزودة باأوراق الإجابة Practice Sheet Answer يف ال�ضفحات اخلتامية، ومزودة بحلولها 

)اليومية، والأ�ضبوعية، وال�ضهرية(.



74

18  )  hard( الهتمام بجودة الأغلفة ونوعيتها، باأن يكون غالف دليل املعلم �ضميكاً من النوع املقّوى
cover(، ومثبتاً ب�ضلك حلزوين متني، على غرار جودة غالف الدليل يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، وكذلك 

جودة الورق ونوعيته املنا�ضب لال�ضتعمال املتكرر.
اإعادة تن�ضيق �ضفحات الدليل بعد اإ�ضافة الفقرات امل�ضار اإليها اأعاله، والهتمام بنمطية بنط اخلط  (  19

ونوعه وتباعد الأ�ضطر والهوام�ص يف �ضائر الدليل.
الأ�ضل،  (  20 الدليل  غــرار و�ضوحها يف  اأحمر غامق، على  املعلم بخط  دليل  التدريبات يف  اإبــراز حلول 

وو�ضعها يف املكان املنا�ضب عند التدريبات على �ضورة كتاب الطالب املت�ضمن يف الدليل اأو يف الهوام�ص 
بت�ضل�ضل منطقي منظم.

لبيئة  ومالءمته  �ل�سعودي  �ملجتمع  لثقافة  �ملحتوى  مبنا�سبة  �ملتعلقة  و�ملقرتحات  �لتو�سيات 
�ملتعلمني: 

والأخـــالق  (  1 لل�ضلوكيات  وتعزيزه  الإ�ضالمية،  ال�ضريعة  مــبــادئ  مــع  بتوافقه  الكتب  حمتوى  متّيز 
احلميدة لدى الطالب بدرجة مرتفعة؛ لذا توؤكد الدرا�ضة على ا�ضتغالل هذه امليزة للكتاب بال�ضكل 

الأمثل، واحلر�ص على تفعيل موا�ضع توافرها من ِقَبل املعلم اأثناء التطبيق.
م�ضتوى  (  2 لنخفا�ص  نظراً  متو�ضطة؛  بدرجة  الإ�ضالمية  للهوية  الكتب  حمتوى  مراعاة  حتققت 

تعزيز املحتوى للجانب الإمياين، وعدم ت�ضمينه ن�ضو�ضاً ودلئل علمية من القراآن الكرمي وال�ضنة 
النبوية، وكذلك اأ�ضماء وماآثر العلماء امل�ضلمني اإل فيما ندر. وبناًء على ذلك يلزم تدعيم حمتوى 
الكتب باملزيد من الن�ضو�ص والدلئل العلمية من القراآن وال�ضنة، فيما يخدم جمال الريا�ضيات، 
والإ�ضارة اإىل علماء امل�ضلمني الذين اأ�ضهموا يف تطور هذا العلم خا�ضة. وميكن اأن يتم ذلك التدعيم 

من خالل الأمثلة اأو ال�ضور اأو غريها.
يراعي املحتوى عادات وتقاليد املجتمع ال�ضعودي وثوابته الدينية ب�ضكٍل عاٍل، حيث يت�ضمن اإ�ضارات  (  3

عديدة لها، ويخلو تقريباً مما يخالف تلك العادات والثوابت، �ضواء يف الأمثلة والتدريبات اأو ال�ضور 
والأ�ضكال التو�ضيحية. وعليه ينبغي املحافظة على متّيز حمتوى الكتب يف هذا اجلانب.

واأنواعها، من جتارة وزراعة  (  4 املهنية مبختلف جمالتها  الأعمال  الكتب على ثقافة  يوؤكد حمتوى 
وحرف مهنية وغريها، اإل اأنه لوحظ تركيزه اأحياناً على التدريبات التي تنّمي النزعة ال�ضتهالكية، 
مما ي�ضتدعي اإعادة �ضياغة ما ميكن تغيري �ضياغته من تلك الأمثلة والتدريبات، لت�ضبح ذات �ضبغة 

اإنتاجية.
من اأجل تعزيز الهوية الوطنية اأكرث، فاإن حمتوى الكتب يف حاجة اإىل اإثرائه باملزيد من الإ�ضارات  (  5
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التطوعية واجلمعيات اخلريية  املجتمع، كاحلمالت  املتعلقة مبجالت خدمة  والأمثلة والأن�ضطة 
والك�ضافة وغريها، وحمتوى كتابي ال�ضفني الثاين املتو�ضط والأول الثانوي ب�ضفة خا�ضة، حيث 
تقدمي  يف  املــجــال  هــذا  ا�ضتغالل  وميكن  املجتمعية.  بامل�ضاركة  اخلــا�ــص  املــوؤ�ــضــر  انخفا�ص  لوحظ 
اإح�ضاءات حقيقية حلمالت التربعات التي تنظمها اململكة العربية ال�ضعودية لدول العامل املختلفة، 

وتناول اأ�ضماء جمعيات خريية �ضعودية، والإ�ضادة بذلك.
ينبغي ت�ضمني حمتوى كتاب ال�ضف الأول الثانوي – حتديداً - املزيد من الإ�ضاءات عن منجزات  (  6

الوطن وثرواته، ودعوة الطالب للحفاظ عليها وتطويرها، وا�ضتخدام تلك النماذج اأي�ضاً كاأمثلة 
واإح�ضاءات ودلئل تخدم موا�ضيع الريا�ضيات من البيئة املحلية. وذلك لرفع درجة حتقق موا�ضفة 

مراعاة النظم والت�ضريعات والبيئات املحلية، التي تاأثرت بهذا الق�ضور.
مما اأّثر كذلك على حتقق مراعاة النظم والبيئات املحلية يف مبحتوى الكتب عدم ارتفاع م�ضتوى  (  7

مراعاته لتنوع البيئات املحلية ال�ضعودية. لذا ينبغي دعم املحتوى باإ�ضافات توؤكد على تعدد اأقاليم 
ح هذا التنوع  البيئة ال�ضعودية واختالفها اجلغرايف والبيئي، من خالل اإ�ضافة م�ضميات و�ضور تو�ضّ

الذي متّيزت به اململكة العربية ال�ضعودية.
ولكن  (  8 مرتفعة،  بدرجة  معها  وتكامله  الأخــرى  بالعلوم  الريا�ضيات  بربطه  الكتب  حمتوى  امتاز 

التي  العديدة  الأمثلة  اإيــراد  البدنية، من خالل  الرتبية  الربط مبــادة  اأكــرث على  تركيزه  لوحظ 
حتوي ممار�ضات ريا�ضية خمتلفة. وعليه حتتاج الأمثلة والتدريبات اإىل مراجعة، لتحقيق التوازن 

بني فروع املعرفة املتنوعة.
الطالب،  (  9 الفردية بني  الفروق  تراعي  وتدريبات كثرية ومتنوعة  اأن�ضطة  الكتب  ا�ضتخدم حمتوى 

وت�ضمل م�ضتوياتهم املتفاوتة، الأمر الذي جعلها مالئمة لكل الطالب ممن ُي�ضّنفون فوق اأو �ضمن 
اأو دون امل�ضتوى املتو�ضط. ويبقى على املعلم احلر�ص على اإعطاء كل طالب التدريبات املنا�ضبة له، 

للو�ضول به اإىل اأق�ضى ما ت�ضمح به قدراته.
على خالف حمتوى كتابي ال�ضفني الثاين املتو�ضط والأول الثانوي، ظهر انخفا�ص م�ضتوى مراعاة  (  10

حمتوى كتابي ال�ضفني الثاين البتدائي واخلام�ص البتدائي لبيئة الطالب، من خالل الأن�ضطة 
اأ�ضماء الأ�ضخا�ص  اأبرز موا�ضع عدم التوافق مع البيئة يف  والتدريبات واأ�ضاليب التقومي، ومتّثلت 
واأنواع احليوانات امل�ضتخدمة يف ن�ضو�ص التدريبات. ولذا فاإن التدريبات والأن�ضطة الواردة يف هذين 
الكتابني بحاجة اإىل مراجعة واإعادة نظر؛ لتكييفهما وفق ما يتنا�ضب مع البيئة ال�ضعودية، حتى 

تتالءم مع خربات الطالب ب�ضكٍل اأف�ضل.
ومع  (  11 الطالب  بيئة  مع  وتنا�ضبها  تنوعها  اّت�ضح  التو�ضيحية،  والأ�ضكال  والر�ضوم  لل�ضور  بالن�ضبة 

خرباتهم، وكذلك وقوعها يف مكاٍن منا�ضب �ضمن الن�ص املرتبطة به، حيث حتققت تلك املوؤ�ضرات 
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بدرجة مرتفعة. اإل اأن وجود بع�ص الأخطاء املطبعية يف ال�ضور والر�ضوم املدرجة يف كتاب ال�ضف 
اخلام�ص البتدائي، وكذا عدم اّت�ضاق عدٍد من ال�ضور مع م�ضامني املحتوى املرفقة بكتابي ال�ضفني 
مقروئية  مالءمة  على  اأّثــرتــا  املالحظتني  هاتني  اأن  اإل  البــتــدائــي،  واخلام�ص  البتدائي  الثاين 
اإعادة تن�ضيق موا�ضع تلك ال�ضور  حمتوى الكتب والأ�ضكال لتتحقق بدرجة متو�ضطة، وا�ضتلزمتا 

والر�ضوم التو�ضيحية.
التي ظهر معظمها يف  (  12 املطبعية،  الأخطاء  بوجود عدٍد من  اأي�ضاً  الكتب  تاأّثرت مقروئية حمتوى 

الثاين  ال�ضف  كتاب  يف  منها  بع�ص  وظهر  البتدائي،  واخلام�ص  البتدائي  الثاين  ال�ضفني  كتابي 
املتو�ضط، ومن اأبرزها اإيراد كلمة لي�ص لها عالقة باملعطيات، بن�ص الفقرة اأو التدريب. وعليه حتتاج 

طباعة الكتب اإىل مراجعة وتعديل واإعادة طباعة موا�ضع اخللل.
اّت�ضمت لغة الكتب بت�ضل�ضل الأفكار وترابطها بدرجٍة مرتفعة، فظهرت بنية الكتب مرتابطة على  (  13

اأخطاء  يف  التي متّثلت  اللغوية  الأخطاء  يخُل من  املحتوى مل  لكن  والــدرو�ــص،  الف�ضول  م�ضتوى 
نحوية، كت�ضكيٍل خطاأ باحلركات اأو رفع جمرور، اأو اأخطاء اإمالئية، كاأخطاٍء يف موا�ضع ا�ضتخدام 
عالمات الرتقيم، اأو اأخطاء يف �ضياغة بع�ص اجلمل. وترّكزت مثل تلك الأخطاء اللغوية يف كتابي 

ال�ضفني الثاين البتدائي واخلام�ص البتدائي، وكلها حتتاج اإىل تدقيق وت�ضحيح.
من ناحيٍة لغويٍة اأخرى، ا�ضتخدمت يف حمتوى الكتب بع�ص امل�ضطلحات واملفاهيم غري املنا�ضبة،  (  14

اأو غري الوا�ضحة الدللة بالن�ضبة للطالب، مما اأّثر على مقروئية املحتوى. وبناًء على ذلك ينبغي 
فهم  مل�ضتوى  مالءمتها  من  والتحقق  الكتب،  ا�ضتخدمتها  التي  وامل�ضطلحات  املــفــردات  مراجعة 

الطالب، وا�ضتبدالها باأخرى منا�ضبة، اأو �ضرح معناها وتف�ضريها كلما لزم الأمر.
حيث  (  15 من  �ضواء  مرتفعة،  بدرجة  للطالب  العمرية  للخ�ضائ�ص  الكتب  حمتوى  مالءمة  حتققت 

مراعاته حلاجات الطالب وميولهم، اأو من حيث مالءمة ال�ضور والأ�ضكال، وكذلك حجم اخلط 
والألوان امل�ضتخدمة، واأخرياً من حيث منا�ضبة الأن�ضطة والتدريبات للمرحلة العمرية للطالب، 
عدا بع�ص املوا�ضع يف كتاب ال�ضف اخلام�ص البتدائي، التي ورد فيها تدريب اأو اأدرجت فيها �ضورة 

اأعلى من م�ضتوى املرحلة العمرية للطالب. ولذلك ينبغي حذف مثل تلك املوا�ضع اأو تب�ضيطها.
اأقل تقدير- بالألوان؛ لالإ�ضهام يف التعبري عن  (  16 طباعة كتاب التمارين للمرحلة البتدائية - على 

فكرة امل�ضاألة وتعزيز الت�ضويق لدى الطالب.
تعديل اأيام الدوام الر�ضمي والإجازات يف جميع امل�ضائل  بح�ضب الأمر امللكي ال�ضادر بذلك، ومل ينوه  (  17

اإىل ذلك  اأثناء عر�ص النتائج؛  لأن حتليل الكتب مت النتهاء منه   قبل �ضدور الأمر امللكي.



77

ثانيًا: تو�سيات تقومي منتجات كتب �لعلوم )�لتقرير �لأول – �جلزء �لثاين(
الكتب، وما مت  نتائج حتليل  اإليه  الدرا�ضة، ويف �ضوء ما خل�ضت  نتائج  يف �ضوء ما مت عر�ضه من 
مناق�ضته والإ�ضارة اإليه من ال�ضواهد والأدلة التي مت التو�ضل اإليها من حتليل كتب العلوم لل�ضفوف: 
الثاين البتدائي واخلام�ص البتدائي والثاين املتو�ضط والأول الثانوي )اأحياء، وفيزياء، وكيمياء(، خل�ص 
الفريق البحثي اإىل عدد من التو�ضيات ذات ال�ضلة مبحاور الدرا�ضة. و�ضيتم ا�ضتعرا�ص هذه التو�ضيات 
التو�ضيات  ثم  بالتحليل،  امل�ضتهدفة  ال�ضفوف  كتب  ات�ضاق  حتليل  نتائج  من  امل�ضتقة  بالتو�ضيات  بداية 

امل�ضتقة من نتائج حتليل مواءمة الكتب، وذلك على النحو الآتي:

تو�سيات تتعلق بات�ساق كتب و�أدلة �لعلوم
من خالل التتبع الدقيق ملدى حتقق ال�ضواهد التف�ضيلية للموؤ�ضرات لكتاب الطالب ولدليل املعلم، 
نقدم عدداً من التو�ضيات التف�ضيلية التي ميكن لوزارة الرتبية والتعليم متابعة حتقيقها؛ لرفع جودة 
بكتاب  بداية  لل�ضفوف  وفقاً  التو�ضيات  ونعر�ص  ماجروهيل.  �ضل�ضلة  مع  ات�ضاقاً  اأكــرث  وجعلها  الكتب 

الطالب لكل �ضف، ومن ثم دليل املعلم.
وكذلك  الــرتبــويــة،  املــوا�ــضــفــات  م�ضتوى حتقق  مــتــكــررا يف  انخفا�ضاً  هــنــاك  اأن  يــالحــظ  وعــمــومــاً 
�ضهولة  اإىل  بالنظر  متوقعاً  يكون  رمبا  وهذا  الفنية.  باملوا�ضفات  مقارنة  والعر�ص  التناول  موا�ضفات 
التعامل مع املوا�ضفات الفنية ومعاجلتها يف الكتاب. غري اأننا نرى اأن املوا�ضفات الرتبوية وموا�ضفات 
الــوزارة اهتماما خا�ضا بهذه  اأن تويل  التعلم، مما ي�ضتدعي  تاأثريا يف  اأكرث  التناول والعر�ص قد تكون 

املوا�ضفات كونها اأكرث اأهمية.

 تو�سيات كتب ال�سف الثاين االبتدائي
اأ   (  تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب لل�ضف الثاين البتدائي:

تطوير م�ضتوى الفهم القرائي لدى الطالب، وذلك من خالل: (  1
• ت�ضمني فقرة اأقراأ واأتعلم يف بداية مرحلة ال�ضرح يف الدر�ص، التي تت�ضمن املفردات 	

املهمة من الدر�ص.
• نهاية كل ف�ضل من ف�ضول 	 I read to Review  يف  اأقـــراأ لأراجـــع  ت�ضمني فقرة 

الكتاب، التي توفر الفر�ضة للطالب ملراجعة وتاأكيد ما مت تعلمه يف الف�ضل.
• )Leveled reader(؛ 	 متعددة  قرائية  مب�ضتويات  لكتيبات  مب�ضادر  الطالب  دعم 

لزيادة فهم الطالب للمفاهيم املفتاحية.
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• ن�ضو�ص 	 مع  متوافقة  و�ضردية  ب�ضرية  اأ�ضاليب  بتوفري  الإلــكــرتوين  املوقع  دعــم 
الكتاب ب�ضورة تتماثل مع )املراجعة الإلكرتونية(، �ضمن املوقع الإلكرتوين ل�ضركة 

ماجروهيل.
• التي ت�ضجع الطلبة 	 يتعلق باملجلة الإلكرتونية،  ِق�ضماً  املوقع الإلكرتوين  ت�ضمني 

على القراءة من م�ضادر من الإنرتنت.
ت�ضمني فقرة اأدبيات التي ترد يف بداية الوحدات لتعزيز مهارة القراءة وتعزيز مهارات  (  2

التثقيف الب�ضري.
اللتزام بت�ضمني مرحلة التو�ضع والإثراء يف كل در�ص، وتعاقب تكرار مو�ضوعاتها  التي  (  3

ظهرت عليها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل )القراءة العلمية، الكتابة العلمية، العلوم والريا�ضيات(، 
وتكرار ت�ضمني فقرة مهن علمية لأكرث من مرة واحدة يف الكتاب يف نهاية الوحدة.

ال�ضتق�ضائية   (  4 وبالأن�ضطة  باملرجعيات  خا�ضة  فهار�ص  باإ�ضافة  الكتاب  فهار�ص  تف�ضيل 
ومتييز الأن�ضطة العملية بلون خمالف للخط امل�ضتخدم للفهر�ص.

ت�ضمني جزء املرجعيات فقرة الر�ضوم البيانية لورودها �ضمن فقرة من فقرات مرحلة  (  5
الإثراء والتو�ضع.

دعم كتاب الطالب مب�ضادر تقنية متعددة منها: (  6
• املفاهيم احلركية Science in motion التي توفر املفاهيم املفتاحية با�ضتخدام 	

الر�ضوم املتحركة. 
• تعلم 	 عند  والنغما�ص  الدافعية  لــزيــادة  التقدميية  للعرو�ص  املدجمة  الأقــرا�ــص 

العلوم.
• 	 CD ROOMS  Science quest - عرو�ص املحاكاة والر�ضوم املتحركة

ب  (  تو�ضيات لتح�ضني دليل املعلم لل�ضف الثاين البتدائي:
اأن�ضطة  (  1 لتوفري  alternative explorers؛  بديل  ا�ضتك�ضاف  فقرة  املعلم  دليل  ت�ضمني 

ا�ضتق�ضائية اإ�ضافية، تقدم فر�ضاً ملمار�ضة ال�ضتق�ضاء، والتمكن من املهارات العملية.
ت�ضمني التوجيهات املرتبطة بت�ضمني فقرات مرحلة الإثراء والتو�ضع يف كل در�ص بتزامن  (  2

مع ورودها يف كتاب الطالب.
school to home activity؛  (  3 للمنزل  ممتدة  ن�ضاطات  م�ضدر  املعلم  حقيبة  ت�ضمني 

لت�ضاعد املعلم على توجيه الطالب لتطبيق التجارب حول املفاهيم العلمية خارج الغرفة 
ال�ضفية.
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مب�ضتويات  (  4 املحتوى  تقدم  تعزيز م�ضادر املعلم بكتيبات “قراءة متعددة امل�ضتويات” التي 
قرائية متعددة لزيادة فهم الطالب للمفاهيم املفتاحية، ولتعزيز مهارة القراءة العلمية، 

وت�ضمني الدليل توجيهات للمعلم ل�ضرتاتيجيات اإ�ضافية للقراءة املتعددة امل�ضتويات.
املهمة  (  5 العلمية  املفاهيم  لتقدمي  املعلم؛  م�ضادر  �ضمن  العلمية  املفاهيم  بطاقات  توفري 

للمجموعات ال�ضغرية، اأو التعلم الفردي، ول�ضتخدامها �ضمن فقرة التقومي اخلتامي.
ت�ضمني �ضفحات املقدمات التعريفية للدليل ال�ضفحات التالية: (  6

• �ضفحة خمطط الدر�ص.	
• موجزة 	 تعريفية  ونبذة  ال�ضفية  لالأن�ضطة  املعلم  حقيبة  مبكونات  تعريفية  فقرة 

عنها.
ت�ضمني مراجع الدليل: (  7

• عرب 	 العلمية  املفاهيم  تتابع  تو�ضح  والتتابع،  املــدى  م�ضفوفة  خمطط  �ضفحات 
ال�ضنوات )1- 6(.

• قائمة امل�ضطلحات العلمية مزودة بال�ضور املرافقة.	
التي  (  8 للطالب،  املختلفة  امل�ضتويات  مــراعــاة  فقرة  الدليل  يف  الف�ضل  افتتاحية  ت�ضمني 

باأرقام  حمددة  للقدرة،  املختلفة  للم�ضتويات  لال�ضتجابة  متعددة  ا�ضرتاتيجيات  تقرتح 
الدرو�ص وال�ضفحات.

تعديل م�ضمى امل�ضدر »دليل معلم العلوم« اإىل »املرجع املكتبي ملعلم العلوم«؛ ليتميز عن  (  9
 Teacher Desk Reference( ت�ضمية الدليل، وليتقارب مع امل�ضمى يف الكتاب الأ�ضل

.)Book

تعديل بع�ص املوا�ضفات الفنية يف الدليل املتعلقة: (  10
• زيادة �ضماكة الغالف اخلارجي للدليل.	
• متييز مقدمة الوحدات الدرا�ضية يف الدليل بغالف �ضميك وحتديد للمجال العلمي 	

للوحدة، ل�ضهولة ت�ضفح الدليل.
• ترقيم �ضفحات الدليل بت�ضل�ضل مت�ضق، ومتييز ترقيم �ضفحات املالحق.	
• اإفراد �ضفحة م�ضتقلة لكل جمال علمي يف الفهر�ص، واللتزام بنف�ص األوان وبنط 	

اخلط اخلا�ص الذي مييز كل جمال علمي.
ت�ضمني الدليل التقنيات امل�ضاحبة لدعم التعليم والتعلم منها: (  11
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• القرا�ص املدجمة امل�ضاحبة  للعرو�ص التقدميية لكل در�ص.	
• قر�ص امل�ضتك�ضف التعليمي.	
• اأقرا�ص الدي يف دي للتطوير املهني.	
• تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�ضروع لي�ضمل:	

• اختبارات اإلكرتونية عرب الإنرتنت لتقييم الطالب	
• م�ضادر متعددة للمعلم.	

تو�سيات كتب ال�سف اخلام�ص االبتدائي:

اأ  (  تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب لل�ضف اخلام�ص البتدائي:
اللتزام بت�ضمني مرحلة الإثراء والتو�ضع عند نهاية كل در�ص؛ لتكتمل بذلك دورة التعلم  (  1

اخلما�ضية.
التنوع والتوازن يف تكرار ت�ضمني مو�ضوعات مرحلة الإثراء والتو�ضع يف الدرو�ص؛ لت�ضمل  (  2

جميع الفقرات يف ال�ضل�ضة الأ�ضل، واملتمثلة يف: قراءة علمية، كتابة علمية، الريا�ضيات يف 
العلوم، ن�ضاط اعمل كالعلماء، اأو ن�ضاط كن عاملا.

ت�ضمني فقرة من الأدب الرتبوي يف افتتاحية الوحدات الدرا�ضية. (  3
4  )  Math مراجعة ترجمة عبارة العلوم والريا�ضيات لتعرب عما ق�ضد بها يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل

الريا�ضيات يف  اإىل  math in science تعدل  و  الريا�ضيات  الربط مع  اإىل  link تعدل 

العلوم.
امل�ضتويات لزيادة فهم  (  5 اإثرائية متعددة  املعلم لالأن�ضطة ال�ضفية م�ضادر  ت�ضمني حقيبة 

الطالب للمفاهيم.
ت�ضمني الكتاب قراءة الر�ضوم البيانية يف كل من: در�ص ت�ضنيف املخلوقات احلية �ضـ)20(  (  6

ج)1(، ويف در�ص الهواء واملاء �ضـ)157( ج)2(.
متييز الأن�ضطة ال�ضتق�ضائية يف الفهر�ص بلون خمالف عن بقية مكونات الفهر�ص.  (  7
مثل  (  8 ورد،  متى  الرمز  ا�ضتخدام  يف  الثبات  حيث  من  الكتاب،  يف  العلمية  الرموز  توحيد 

درجة �ضيليزية.
توفري امل�ضادر التقنية املتعددة واملرافقة للكتاب، وتفعيل واإثراء املوقع الإلكرتوين امل�ضار  (  9

له يف �ضفحات الكتاب، مبا يخدم الغر�ص الذي من اأجله و�ضع يف الكتاب.
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ب  (  تو�ضيات لتح�ضني دليل املعلم لل�ضف اخلام�ص البتدائي:
ت�ضمني فقرة ا�ضتك�ضاف بديل )explorer alternative( يف دليل املعلم؛ لتوفري اأن�ضطة ا�ضتق�ضائية 

اإ�ضافية تقدم فر�ضاً ملمار�ضة ال�ضتق�ضاء، ومتكني املتعلمني من املهارات العملية.
ت�ضمني حقيبة املعلم م�ضدراً ممتدا لن�ضاطات منزلية )school to home activity(؛  (  1

لت�ضاعد املعلم على توجيه الطالب لتطبيق التجارب حول املفاهيم العلمية خارج الغرفة 
ال�ضفية.

تعزيز م�ضادر املعلم بكتيبات قراءة متعددة امل�ضتويات، تقدم املحتوى مب�ضتويات قرائية  (  2
العلمية،  الــقــراءة  مــهــارة  ولتعزيز  املفتاحية،  للمفاهيم  الــطــالب  فهم  لــزيــادة  متعددة، 

وت�ضمني الدليل توجيهات للمعلم ل�ضرتاتيجيات اإ�ضافية للقراءة املتعددة امل�ضتويات.
ربط فقرة قراءة علمية يف كتاب الطالب بفقرة تكامل القراءة يف دليل املعلم، مع تعديل  (  3

.)integrate reading( ترجمة العبارة لتتوافق مع املعني يف الكتاب الأ�ضل
املهمة  (  4 العلمية  املفاهيم  لتقدمي  املعلم  م�ضادر  �ضمن  العلمية  املفاهيم  بطاقات  توفري 

للمجموعات ال�ضغرية اأو التعلم الفردي.
ت�ضمني �ضفحات املقدمات التعريفية للدليل ال�ضفحات التالية: (  5

• �ضفحة خمطط الدر�ص 	
• تعريفية موجزة 	 ونبذة  ال�ضفية،  لالأن�ضطة  املعلم  تعريفية مبكونات حقيبة  فقرة 

عنها.
• ت�ضمني مراجع الدليل �ضفحات خمطط م�ضفوفة املدى والتتابع؛ لتو�ضح تتابع 	

املفاهيم العلمية عرب �ضنوات املرحلة البتدائية )1- 6(.
التي  (  1 للطالب،  املختلفة  امل�ضتويات  مــراعــاة  فقرة  الدليل  يف  الف�ضل  افتتاحية  ت�ضمني 

باأرقام  حمددة  القدرة،  املختلفة  للم�ضتويات  لال�ضتجابة  متعددة  ا�ضرتاتيجيات  تقرتح 
الدرو�ص وال�ضفحات.

تعديل م�ضمى امل�ضدر »دليل معلم العلوم« اإىل »املرجع املكتبي ملعلم العلوم«؛ ليتميز عن  (  2
 Teacher Desk( الأ�ضل  الكتاب  يف  املوجود  امل�ضمى  ترجمة  وليعك�ص  الدليل،  ت�ضمية 

.) Reference Book

تعديل بع�ص املوا�ضفات الفنية يف الدليل املتعلقة مبا يلي: (  3
• زيادة �ضماكة الغالف اخلارجي للدليل. 	
• متييز مقدمة الوحدات الدرا�ضية يف الدليل بغالف �ضميك، وحتديد املجال العلمي 	
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للوحدة ل�ضهولة ت�ضفح الدليل.
• ترقيم �ضفحات الدليل بت�ضل�ضل مت�ضق، ومتييز ترقيم �ضفحات املقدمات و�ضفحات 	

املالحق.
ت�ضمني الدليل التقنيات امل�ضاحبة لدعم التعليم والتعلم، ومنها: (  4

• الأقرا�ص املدجمة امل�ضاحبة للعرو�ص التقدميية لكل در�ص.	
• قر�ص امل�ضتك�ضف التعليمي.	
• اأقرا�ص الدي يف دي للتطوير املهني. 	
• تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�ضروع لي�ضمل: 	

• اختبارات اإلكرتونية عرب الإنرتنت لتقييم الطالب.	
• م�ضادر متعددة للمعلم.	

تو�سيات كتب ال�سف الثاين املتو�سط

اأ  (  تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب لل�ضف الثاين املتو�ضط:
1  )  Design an Experiment اإ�ضافة جزء الت�ضميم التجريبي الذي مل يرتجم 

يف �ضـ)751( اإىل دليل املهارات العلمية.
اإ�ضافة عبارة النمذجة والخرتاع اإىل عنوان التجربة للكتاب �ضـ)136(. (  2
املواقع  (  3 عــرب  العلوم  فقرة  لدعم  الإلــكــرتوين  للموقع  التقني  الــدعــم  املحتوى  ت�ضمني 

تقدم  التي   ،Brain POP مثل:  التفاعلية،  الإلكرتونية  املواقع  وكذلك  الإلكرتونية‘ 
 Concepts in( حــركــيــة  بطريقة  املــفــاهــيــم  ي�ضتك�ضف  اإلــكــرتونــيــا  حمــتــوى  لــلــطــالب 
للطالب  الفر�ضة  توفر  التي  الإلكرتونية،  املعامل  واأن�ضطة  الإنرتنت  على   ،)Motion

املختربات  اأو  الفيديو،  خمتربات  اأو  املختربات،  يف  املج�ضات  با�ضتخدام  القيا�ضات  جلمع 
الفرتا�ضية.

ت�ضمني املحتوى خمتربات الإنرتنت وامل�ضروعات على ال�ضبكة الإلكرتونية، التي تقدم  (  4
اآخرين يجرون نف�ص  اأو لأفــراد  لتحليل بيانات مقدمة من قبل علماء،  للطالب فر�ضاً 

التجربة.  
العرو�ص،  (  5 التي ت�ضجع  تفاعل الطالب مع  التفاعلية،  ال�ضبورة  ا�ضتخدام  توفري برامج  

وتقدم مقاطع �ضوتية، وبنكا لل�ضور، وبنكا للر�ضوم البيانية التفاعلية، واأ�ضئلة للدر�ص 
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وللف�ضل، واختبارات مقننة للتدريب، و�ضفافيات،  لوجودها يف بع�ص املدار�ص.
املرتبطة  (  6 ال�ضور  الفهر�ص   وت�ضمني  للمحتوى،  مف�ضلة  فهار�ص  امل�ضروع  كتب  ت�ضمني 

الأميــن  الهام�ص  يف  ن�ص  مــربــع  لغياب  الفهر�ص؛  هوام�ص  مــن  الــوحــدات  مبو�ضوعات 
يت�ضمن فر�ص املراجعة والتقومي لكل ف�ضل.

العرو�ص  (  7 ومهارات  احلا�ضب،  ا�ضتخدام  مهارات  مثل  التقنية،  املهارات  املحتوى  ت�ضمني 
التقدميية. 

ت�ضمني الغالف الداخلي �ضفحة تت�ضمن جدول للرموز امل�ضتخدمة لل�ضالمة. (  8

ب  (  تو�ضيات لتح�ضني دليل املعلم لل�ضف الثاين املتو�ضط:
ت�ضمني ال�ضفافيات ورفعها على املوقع الإلكرتوين. (  1
ت�ضمني امللف التفاعلي والتقنية امل�ضاعدة للمعلمني على بناء الختبارات. (  2
وتقدم  (  3 العرو�ص،  مع  الطالب  تفاعل  ت�ضجع   التي  التفاعلية،  ال�ضبورة   CD ت�ضمني  

مقاطع �ضوتية، وبنكا لل�ضور، وبنكا للر�ضوم البيانية التفاعلية، واأ�ضئلة للدر�ص وللف�ضل، 
واختبارات مقننة للتدريب، وتوفر روابط  ملواقع ذات عالقة باملقرر يف ال�ضبكة العنكبوتية.

ت�ضمني امل�ضادر بـ reading essential، كما يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل لتحقيق م�ضتويات قراءة  (  4
اأ�ضهل.

5  ) CD-(  ت�ضمني اأن�ضطة م�ضادر التعلم الإلكرتونية التي تدعم مهارة تعزيز املفردات، مثل
.)،Rom Puzzle Makers

التي  (  6  )CD-ROM( املدجمة  والأقــرا�ــص  التفاعلية  وال�ضبورة  التفاعلي  امللف  ت�ضمني 
توفر  روابط لأن�ضطة وم�ضادر على الإنرتنت. 

ت�ضمني امل�ضادر الإ�ضافية للتطوير املهني على الرابط www.glenco.com ، واملواقع  (  7
الإلكرتونية التفاعلية، مثل موقع Science Online للمعلمني، ي�ضمح لهم بالو�ضول 
اإىل منتدى املعلم، حيث يتبادل املعلمون الأفكار وال�ضرتاتيجيات والأن�ضطة، ويت�ضاركون 

فيه بخرباتهم ومعارفهم.  
ت�ضمني خمتربات الإنرتنت وامل�ضادر التقنية مثل )املختربات الفرتا�ضية(.  (  8
ت�ضمني مرجعيات املعلم يف الدليل فهر�ضا يو�ضح فقرات املرجعيات واأرقام ال�ضفحات. (  9
ترقيم �ضفحات مقدمات الدليل )نظرة عامة( يف ترقيم موحد مت�ضق مع بقية ال�ضفحات،  (  10

كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.



84

عند  (  11 �ضـ)9ه(،  الدليل  مقدمة  يف  وردت  التي  املفتوحة  الأ�ضئلة  تقدير  مقايي�ص  ت�ضمني 
ورود اإجابات هذه الأ�ضئلة يف نهاية الوحدة، يف الختبار املقنن كما يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.

تو�سيات كتب االأحياء لل�سف االأول الثانوي

اأ  ( تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )اأحياء(
اللتزام بت�ضمني اأيقونة “�ضمم خمتربك” يف املوا�ضع التي تتطلب ذلك �ضمن خمترب  (  1

الأحياء؛ متييزا لها عن بقية اأمناط املختربات.
اللتزام بنمطية ثابتة ملكونات الدرو�ص، وذلك بت�ضمني الفقرات املفقودة )مثال: ت�ضمني  (  2

فقرة الربط مع احلياة يف الدر�ص الأول من الف�ضل اخلام�ص مع تعديل للفقرة يف الكتاب 
الأ�ضل، لتتوافق مع ثقافة املجتمع؛ ت�ضمني الف�ضل الرابع �ضـ)89( فقرة خمترب م�ضغر(.

دعم مهارة ال�ضتق�ضاء يف كتاب الطالب، بت�ضمني امل�ضادر التقنية، كاملختربات الفرتا�ضية  (  3
التي ت�ضهم يف تنفيذ بع�ص التجارب.

ت�ضمني فقرات بديلة ومنا�ضبة لثقافة املجتمع مبا يتنا�ضب مع خربات الطالب للفقرات  (  4
املحذوفة من الكتاب، نظرا لعدم منا�ضبتها؛ نتيجة عمليات املواءمة، ولرتباطها بنظرية 

التطور يف مواقع متعددة من الكتاب، مثل:
• بع�ص الفقرات املحذوفة من الختبار املقنن )ال�ضوؤال املقايل(.	
• 	national geographic. الفقرات املحذوفة من

ت�ضمني مرجعيات الطالب يف كتاب الطالب تعليمات حول اأنواع وطريقة ا�ضتخدام وبناء  (  5
الر�ضوم البيانية.

تعديل �ضورة الغالف لتتنا�ضب مع مو�ضوعات كتاب ال�ضف الأول الثانوي. (  6
ت�ضمني الغالف الداخلي �ضفحة تت�ضمن جدول للرموز امل�ضتخدمة لل�ضالمة. (  7
ت�ضمني الكتاب فهار�ص م�ضتقلة لالأن�ضطة العملية وللمرجعيات. (  8
كافية  (  9 توجيهات  الإلــكــرتونــيــة  املــواقــع  عــرب  بــالأحــيــاء  اخلــا�ــص  الن�ضي  املــربــع  ت�ضمني 

لال�ضتفادة من املوقع الإلكرتوين للكتاب.

ب  (  تو�ضيات لتح�ضني دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )اأحياء(
1  )  activate prior( ت�ضمني بع�ضا من فقرات افتتاحية الوحدات يف الدليل الأ�ضل مثل

�ضمن  العربية،  الن�ضخة  يف  الدليل  يف   )misconception( وفــقــرة   ،)knowledge
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افتتاحية الف�ضول اأو الدرو�ص.
ت�ضمني حقيبة املعلم كتيب خمتربات املج�ضات )probe ware(، �ضمن كتيبات املخترب،  (  2

والإ�ضارة اإليها يف دليل املعلم؛ لت�ضمح للطالب با�ضتخدام املج�ضات يف جمع البيانات.
الدليل  (  3 يف  املوا�ضفات  بتحقق  وثيقا  ارتباطاً  ترتبط  التي  التقنية  امل�ضادر  بع�ص  توفري 

الأ�ضل، مثل (�ضي دي Teacher work(، وذلك لتوفري قوائم لتقومي اأداء الطالب، اأو 
ت�ضمني هذه القوائم �ضمن اأحد م�ضادر حقيبة املعلم لالأن�ضطة ال�ضفية.

ت�ضمني الفهار�ص جميع فقرات مقدمات الدليل.  (  4
ت�ضمني جداول الزمن املقرتح لتنفيذ الدر�ص يف )5( ف�ضول من الدليل، وهي الف�ضول  (  5

.)9 ،8 ،7 ،6 ،1(
ت�ضمني مرجعيات املعلم يف الدليل فهر�ضا يو�ضح فقرات املرجعيات واأرقام ال�ضفحات. (  6
ت�ضمني الدليل ال�ضفحات امل�ضغرة لكتاب الطالب، واملتعلقة باملرجعيات؛ لال�ضتفادة من  (  7

التعليقات والتوجيهات امل�ضاحبة لها.
ترقيم �ضفحات مقدمات الدليل )نظرة عامة( يف ترقيم موحد مت�ضق مع بقية ال�ضفحات،  (  8

كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
ت�ضمني م�ضادر املعلم �ضمن الدليل مبقرتحات مل�ضادر قرائية متعددة ملعاجلة ال�ضعوبات  (  9

القرائية لدى الطالب.
ت�ضمني الدليل م�ضادر اإ�ضافية للمعلم، تتعلق بالتطوير املهني، وفهر�ضا لأدوات املخترب.  (  10
ت�ضمني الدليل توجيهات ل�ضتخدام �ضالمل التقدير؛ لتقومي املطويات، واملتوفرة على  (  11

.)Teacherwork امل�ضدر الرقمي )�ضي دي

تو�سيات كتب الفيزياء لل�سف االأول الثانوي 

اأ  ( تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )فيزياء(
اإدراج املوقع الإلكرتوين مت�ضمناً م�ضادر التعلم الإلكرتونية وكيفية ال�ضتفادة منه. (  1
دعم مهارة ال�ضتق�ضاء باإدراج خمتربات الإنرتنت وتو�ضيح كيفية الإفادة منها. (  2
توفري الكتاب على قر�ص DVD-ROOM لت�ضجيع التعلم با�ضتخدام التقنية. (  3
ت�ضمني فهار�ص م�ضتقلة لالأن�ضطة املختلفة واملختربات واملرجعيات يف كتاب الطالب. (  4
ت�ضمني مرجعيات الطالب يف كتاب الطالب تعليمات حول اأنواع وطريقة ا�ضتخدام وبناء  (  5
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الر�ضوم البيانية واملطويات.
�ضرورة اإ�ضافة اإ�ضارة للتكامل مع فروع املعرفة الأخرى ح�ضب الدر�ص. (  6

ب  ( تو�ضيات لتح�ضني دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )فيزياء(
�ضمن  (  1 واملوجه  املفتوح  ال�ضتق�ضاء  وكتيب   )probeware( املج�ضات  خمتربات  ت�ضمني 

كتيبات املخترب.
2  )  ExamView® با�ضتخدام   الختبارات  بناء  يف  املعلمني  مل�ضاعدة  تقنية  م�ضادر  ت�ضمني 

.Pro

3  ) .Student work CD-ROM ت�ضمني الن�ضخة التفاعلية للمتعلم با�ضتخدام
ت�ضمني الأقرا�ص اخلا�ضة بال�ضبورة التفاعلية. (  4
ت�ضمني مرجعيات املعلم يف الدليل فهر�ضا يو�ضح فقرات املرجعيات واأرقام ال�ضفحات. (  5
ت�ضمني دليل املعلم ال�ضفحات امل�ضغرة لكتاب الطالب واملتعلقة باملرجعيات، لال�ضتفادة  (  6

من التعليقات والتوجيهات امل�ضاحبة لها.
ت�ضمني ال�ضبورة التفاعلية �ضمن هام�ص الدليل. (  7
ت�ضمني م�ضادر املعلم دليال لأجهزة املخترب واأجهزة الأمن وال�ضالمة. (  8

تو�سيات كتب الكيمياء لل�سف االأول الثانوي

اأ  (  تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب لل�ضف الأول الثانوي )كيمياء(
التوجيهات  (  1 من  املزيد  واإدراج  الطالب،  كتاب  داخــل  الإلكرتوين  املوقع  وتفعيل  ت�ضمني 

حول ا�ضتخدامه يف مراجعة الف�ضول واختبار ا�ضتيعابه للمفاهيم.
لكت�ضاب  (  2 التفاعلية  الفرتا�ضية  باملختربات  الطالب  كتاب  يف  التقنية  امل�ضادر  ت�ضمني 

املهارات اأو التجارب التي ل ي�ضتطيع القيام بها يف املعمل.
دعم الطالب باأدلة ورقية خمتلفة، �ضواء املتعلقة بال�ضتق�ضاء مثل دليل حتدى امل�ضكالت (  3

 .Chemistry test prepare اأو دليل ال�ضتعداد لالختبارات ، Challenge problems

 اإدراج اأ�ضئلة يف الختبار املقنن بدًل عن الفقرات املحذوفة التي تتعلق مبتطلبات دخول  (  4
اجلامعة يف اململكة العربية ال�ضعودية، والختبار التح�ضيلي اأو القدرات، على غرار ما ذكر 

 .Subject Aptitude Test )SAT (يف ال�ضل�ضة الأ�ضل من اأ�ضئلة تتعلق باختبار
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الريا�ضيات  (  5 وكتيب  العنا�ضر  بكتيب  تتعلق  التي  الطالب  كتاب  يف  املرجعيات  ت�ضمني 
.Math handbook

اإدراج ف�ضل حتليل البيانات  Analyzing data �ضمن ف�ضول كتاب الطالب؛ ملا له من  (  6
اأهمية يف اإك�ضاب الطالب املهارات الأ�ضا�ضية، مثل القيا�ص وقراءة وحتليل ور�ضم البيانات. 

بع�ص  (  7 مثل  الإ�ضالمية،  وهويتنا  ثقافتنا  مع  تتنا�ضب  الطالب  كتاب  يف  فقرات  اإ�ضافة 
اإجنازات امل�ضلمني يف جمال الكيمياء، يف ف�ضل بناء الذرة. 

ت�ضمني فهار�ص م�ضتقلة لالأن�ضطة املختلفة واملرجعيات يف كتاب الطالب. (  8

ب  ( تو�ضيات لتح�ضني دليل املعلم لل�ضف الأول الثانوي )كيمياء(
حلول  (  1 �ضفحات  �ضمن  من   )Backward mapping( للمنهج  التخطيط  فقرة  اإدراج 

تقدمي  على  املعلم  ت�ضاعد  للمنهج،  مفاهيم  خريطة  ر�ضم  يف  اأهمية  من  لها  ملا  �ضفية؛ 
املحتوى ب�ضكل اأو�ضح.

اإدراج فهر�ص م�ضتقل ملقدمات الدليل باأرقام ال�ضفحات. (  2
اإدراج فهار�ص م�ضتقلة لالأن�ضطة العملية. (  3
العملية  (  4 الأن�ضطة  امل�ضتخدمة يف  والأجــهــزة  لــالأدوات  ال�ضفحات  اأرقــام  اإدراج فهر�ص مع 

 .Launch lab، Mini Lab، Chem Lab

تفعيل اأيقونات اأدوات املعلم يف املوقع الإلكرتوين؛ ملا لها من اأثر يف ت�ضهيل مهمة املعلم.  (  5
6  )  CD-Rom  Teacher ت�ضمني منتجات التقنية يف حقيبة املعلم لالأقرا�ص امل�ضغوطة 

واإثراء  اأثر يف ت�ضهيل  ملا لها من  Work Interactive Classroom، Exam View،؛ 

مهمة املعلم.
7  )  Hands-on اليدين  ت�ضغيل  باأن�ضطة  املرتبطة  الورقية  الن�ضخ  املعلم  حقيبة  ت�ضمني 

. Minds-onوت�ضغيل الفكر
على  (  8 ي�ضاعد  كونه  املعلم،  حقيبة  يف   )probe ware( املج�ضات  خمترب  دليل  ت�ضمني 

ا�ضتخدام تلك املج�ضات يف قراءة وجمع البيانات. 
توفري كتب وتوجيهات للمعلم يف مقدمة الدليل مل�ضادر قرائية ت�ضاعد املعلم يف  اإك�ضاب  (  9

مهارات القراءة للطالب. 
التقدير  (  10 �ضالمل  على  باملعلم  اخلا�ضة  ال�ضفحة  يف  الإلــكــرتوين  املوقع  يف  اأيقونات  اإدراج 

وتقييم الأداء، لتوفري اأدوات ت�ضاعد على تقييم الطالب بطريقة عادلة.
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الدرو�ص  (  11 مبفردات  معرفتهم  مدى  وتقييم  الطالب،  تهيئ  التي  الرتكيز  �ضرائح  توفري 
التي تكون يف بداية كل در�ص يف ف�ضول الكتاب.

اإدراج ما يتعلق بالتطوير املهني التي من �ضاأنها اأن توفر للمعلم اأدوات ت�ضاعده يف تطوير  (  12
مهاراته وقدراته التعليمية.

توفري �ضفحات تتعلق باأهمية الكتابة وتعلم املفردات الأكادميية وكيفية م�ضاعدة الطالب  (  13
يف جمال املهام الكتابية املتنوعة.

وعموما ميكن اأن ُيْعزى غياب اأو انخفا�ص حتقق بع�ص املوا�ضفات واملوؤ�ضرات املرتبطة بات�ضاق الكتب 
اإىل عدد من الأ�ضباب، قد يكون من �ضمنها التايل:

خ�ضوع حمتوى الكتب اإىل عمليات مواءمة �ضملت جوانب متعددة من املحتوى العلمي، مما تطلب  (  1
ذلك: حذف  على  واملثال  املجتمع،  وقيم  ثقافة  املتنا�ضبة مع  الفقرات غري  بع�ص  واخت�ضار  حذف 
ذات اجلذور  الأمثلة  التطور، وحذف  ونظريات  والرتقاء  الن�ضوء  بنظرية  تتعلق  التي  املو�ضوعات 
الغربية، والهوية الوطنية، والبيئة املحلية، الأمر الذي اأثر على حتقق بع�ص موا�ضفات الكتاب يف 

ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
ارتباط عدد من املوا�ضفات بامل�ضادر التقنية يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، التي تدعم الطالب واملعلم باأدوات  (  2

تقنية متعددة، ت�ضهم يف تنفيذ املنهج ب�ضكل متكامل مع الن�ضخة الورقية له، ونتيجة لغياب امل�ضادر 
اأثر ذلك على خف�ص ن�ضبة حتقق تلك  التقنية يف كتب الن�ضخة املعربة من منتجات امل�ضروع فقد 

املوا�ضفات املرتبطة بها.
العربية  (  3 اململكة  وبــني  الأمريكية(  املتحدة  )الــوليــات  الأ�ــضــل  الكتب  من�ضاأ  البلد  بــني  الخــتــالف 

ال�ضعودية من حيث:
• يف 	 و�ضريحة  معلنة  ب�ضورة  وتوثيقها  الأمريكية  الوطنية  باملعايري  الكتب  حمتوى  ارتباط 

الكتب وبالأخ�ص يف اأدلة املعلم.
• اختالف الوزن الن�ضبي لتدري�ص مواد العلوم ومواد املجالت العلمية. 	
• زمن 	 عن  املن�ضاأ  بلد  يف  الدرا�ضي  اجلــدول  وترتيب  الواحدة  الدرا�ضية  احل�ضة  زمن  اختالف 

احل�ضة يف النظام التعليمي يف اململكة؛ قد اأثر ب�ضكل وا�ضح على حتقق العديد من موا�ضفات 
الكتب الأ�ضل.

اختالف لغة الكتاب يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل )اللغة الإجنليزية( عن اللغة العربية �ضمن منتجات امل�ضروع،  (  4
 Scientific ،Vocabulary Academic( وما ترتب عليه من فقرات تدعم اللغة الإجنليزية، مثل
الإجنليزية يف  اللغة  تعلم  تدعم  التي  املوا�ضفات  بع�ص  �ضاهم يف عدم حتقق  Origins(؛   Word

الكتاب الأ�ضل. 



89

تو�سيات تتعلق مبواءمة حمتوى كتب العلوم لثقافة املجتمع ال�سعودي وبيئة املتعلمني
من خالل التتبع الدقيق ملدى حتقق موا�ضفات حموري املواءمة، نقدم عدداً من التو�ضيات التف�ضيلية 
التي ميكن لوزارة الرتبية والتعليم متابعة حتقيقها؛ لرفع جودة الكتب وجعلها اأكرث ات�ضاقاً مع �ضل�ضلة 
ماجروهيل. و�ضيتم عر�ص التو�ضيات وفقاً للكتاب امل�ضتهدف بالتحليل ملحوري املواءمة بدءا مبواءمتها 

لثقافة املجتمع ال�ضعودي، ثم مواءمتها لبيئة املتعلمني.

تو�سيات مو�ءمة كتب �ل�سف �لثاين �لبتد�ئي

تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم )ال�ضف الثاين البتدائي( لثقافة املجتمع ال�ضعودي:
ت�ضمني كتاب العلوم لل�ضف الثاين البتدائي بع�ضا من ماآثر العلماء العرب وامل�ضلمني  (  1

وجهودهم، خا�ضة العلماء الذين برعوا يف جمال ت�ضنيف النباتات وت�ضنيع الأدوية منها، 
وعلم الفلك وال�ضوء، بحيث ت�ضمن باأ�ضلوب ب�ضيط يتالءم مع املرحلة العمرية، ولو ملرة 
واحدة يف الكتاب، يف مرحلة الإثراء �ضمن فقرة قراءة علمية، التي تاأتي يف نهاية الف�ضل.

ت�ضمني كتاب العلوم لل�ضف الثاين البتدائي بع�ص ق�ضايا املجتمع وم�ضكالته واجلهود  (  2
وذلك يف  للدر�ص،  الأ�ضا�ضي  ال�ضياق  �ضياق يختلف عن  ت�ضهم يف حلها، يف  التي  الوطنية 
مرحلة الإثراء �ضمن فقرة قراءة علمية اأو الكتابة يف العلوم؛ مثل اإبراز دور الهيئة العامة 
لتحلية املياه، وحر�ضها على �ضرورة الهتمام باملاء وعدم الإ�ضراف يف ا�ضتهالكه، يف در�ص 

)املاء على الأر�ص(؛ لربط الطالب بحاجات املجتمع وم�ضكالته وغريها.

تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم )ال�ضف الثاين البتدائي( لبيئة املتعلمني:
دعــم حمــتــوى كــتــاب الــعــلــوم لل�ضف الــثــاين البــتــدائــي بــدلئــل واإحــ�ــضــاءات مــن البيئة  (  1

املحلية، بطريقة تتنا�ضب وتتفق مع اخلربات الريا�ضية للطالب ما اأمكن، �ضمن فقرة 
العلوم والريا�ضيات التي تنمي مهارة التمثيل البياين لبيانات من البيئة املحلية، مثل 
من  �ــص90  بالريا�ص  احليوان  حديقة  يف  املعروفة  احليوانات  بع�ص  باأعداد  ال�ضت�ضهاد 

الف�ضل الدرا�ضي الأول، وهكذا.... .
لطالب  (  2 العلمية  املعرفة  مع  تتنا�ضب  ل  عليا  مــهــارات  تتطلب  التي  املهام  بع�ص  تعديل 

يف  تعي�ص  )حيوانات  عن  تقرير  بكتابة  الطالب  تكليف  مثل  البــتــدائــي،  الثاين  ال�ضف 
املناطق القطبية( يف در�ص )اأنواع املواطن(، وتكليف الطالب بكتابه )تقرير عن البحريات 
اأو الأنهار( يف در�ص )املاء على الأر�ــص(؛ لأنه من ال�ضعب على الطالب يف هذه املرحلة 
كتابة تقرير ح�ضب املدلول املتعارف عليه يف اللغة العربية، والذي يختلف عن مدلوله 

باللغة الجنليزية.
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معاجلة بع�ص الأخطاء اللغوية واملطبعية الب�ضيطة التي ميكن اأن توؤثر على فهم الن�ص  (  3
الثالث،  الف�ضل  �ـــص)86(  الــرتبــة(، يف  والأرنـــب يحفر جحور يف  املــقــروء، مثل )ال�ضب 

اجتاهات الأ�ضهم ل�ضورة �ضل�ضلة غذائية يف ال�ضحراء �ضـ)74( يف در�ص �ضال�ضل الغذاء.
وما  (  4 الفقرات  عــدد  ملالئمة  متتالية،  اأ�ضطر  ثالثة  كل  بعد  فارغة  م�ضافة  تــرك  مــراعــاة 

حتويه من كم الأفكار مع م�ضتوى فهم الطالب يف هذه املرحلة العمرية، كما يف )من 
اأين تاأتي البذور؟( )�ص34( من الف�ضل الأول، وكيف تبدو البذور؟ �ضـ)35(، و�ضـ)14(، 

�ضـ)18- 21( من الف�ضل ال�ضابع.

تو�سيات مو�ءمة كتاب �لعلوم لل�سف �خلام�ص �لبتد�ئي

تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم )ال�ضف اخلام�ص البتدائي( لثقافة املجتمع ال�ضعودي:
ت�ضمني الف�ضلني التا�ضع والثاين ع�ضر من كتاب العلوم لل�ضف اخلام�ص البتدائي اآيات  (  1

من القراآن الكرمي اأو دلئل اإميانية ت�ضري اإىل عظمة خلق اهلل �ضبحانه وتعاىل واإعجازه يف 
ملكوته مبا يتنا�ضب مع �ضياق الدر�ص، لتحقيق التوازن بني الف�ضلني الدرا�ضيني للكتاب 

يف تعزيز اجلانب الإمياين.
ت�ضمني كتاب العلوم لل�ضف اخلام�ص البتدائي ماآثر العلماء العرب وامل�ضلمني، ولو ملرة  (  2

واحدة يف الكتاب يف مرحلة الإثــراء والتو�ضع �ضمن فقرة قراءة علمية، يتم فيها تناول 
اخلام�ص  ال�ضف  طــالب  مــع  يــتــالءم  حمبب،  اأدبـــي  ق�ض�ضي  ب�ضياق  العلماء  اأحــد  �ضرية 
البتدائي، مثل: العامل ابن البيطار، الذي بزغ يف علم الت�ضنيف، وابن الهيثم والرازي يف 

علم الب�ضريات وغريهم.
دعم كتاب العلوم لل�ضف اخلام�ص البتدائي مبا يعزز منجزات الوطن وموارده املختلفة يف  (  3

املو�ضوعات املنا�ضبة، مثل: الإ�ضارة اإىل حممية حمازة ال�ضيد، ثاين اأكرب حممية  م�ضّيجة 
يف العامل، والتطرق جلامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية من حيث اجنازاتها يف جمال 
الإفادة من الطاقة ال�ضم�ضية، ودور هيئة امل�ضاحة اجليولوجية ال�ضعودية يف تنمية امل�ضادر 

املعدنية يف اململكة، وغريها.

تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم )ال�ضف اخلام�ص البتدائي( لبيئة املتعلمني
تعديل بع�ص الأخطاء املطبعية التي ميكن اأن توؤثر يف فهم الن�ص املقروء، مثل: ال�ضهم  (  1

الذي ي�ضري اإىل الأخدود )يف �ضورة ت�ضاري�ص املحيط( فـ)5( �ضـ)125(، وكلمة الداخلي 
اأرقام ال�ضفحات يف فهر�ص فـ)2( �ضـ)4( مثل: الرتكيز على  يف فـ)11( �ضـ)111(، بع�ص 

املهارات �ضـ)33(، ... اإلخ.
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التي  (  2 املحتوى،  م�ضامني  مع  ات�ضاقها  عــدم  ظهر  التي  ال�ضور  بع�ص  تعديل  اأو  معاجلة 
الــذي ل ينطبق مع ال�ضورة،  فـــ)1( �ضـ)23(  اقــراأ املخطط يف  ظهرت يف كل من: �ضوؤال 
امل�ضور  امللخ�ص  ويف  البحر،  قنديل  متثل  وال�ضورة  بالعنكبوت،  يتعلق  ال�ضوؤال  اإن  حيث 
�ضورة الدر�ص الثاين يف فـ)3( �ضـ)92( ل تتطابق مع ال�ضورة ال�ضابقة يف �ضـ)80(، ويف 
فـ)7( �ضورة طبقات الغالف اجلوي ينق�ضها طبقة الإك�ضو�ضفري، و�ضورة ال�ضد �ضـ)116( 

يف فـ)11( ل تنطبق مع املحتوى.
معاجلة حجم اخلط يف امللخ�ص امل�ضور لكل در�ص مبا يتالءم مع املرحلة العمرية.  (  3

تو�سيات مو�ءمة كتاب �ل�سف �لثاين �ملتو�سط:

 تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم )ال�ضف الثاين املتو�ضط( لثقافة املجتمع ال�ضعودي:
ت�ضمني الف�ضلني ال�ضاد�ص واحلادي ع�ضر اآيات من القراآن الكرمي اأو دلئل اإميانية ت�ضري  (  4

اإىل خلق اهلل �ضبحانه وتعاىل واإعجازه يف ملكوته مبا يتنا�ضب مع �ضياق الدر�ص، لتحقيق 
التوازن بني الف�ضلني الدرا�ضيني للكتاب يف تعزيز اجلانب الإمياين، ول يرتكز ت�ضمينها 

يف ف�ضول دون اأخرى.
ب�ضكل  (  5 وامل�ضلمني  العرب  العلماء  ماآثر  الثاين(ببع�ص  الدرا�ضي  )الف�ضل  الكتاب  تدعيم 

البيطار  ابن  العامل  مثل:  الدرا�ضيني،  الف�ضلني  التوازن يف حتقيقه يف  من  نوعاً  يخلق 
الب�ضريات  يف  واإ�ضهاماتهما  والكندي  والبريوين  والطب،  ال�ضيدلة  علم  يف  واإ�ضهاماته 

وال�ضمعيات. وذلك من خالل:
• مهام قرائية �ضمن فقرة الإثراء والتو�ضع.	
• مهام بحثية �ضمن م�ضاريع الوحدة.	
• مهام كتابية حول اأحد العلماء، ت�ضاف يف دليل املعلم �ضمن توجيهات املعلم للطالب.	

ت�ضمني اجلهود الوطنية التي ت�ضهم يف خدمة املجتمع وحل م�ضكالته يف موا�ضع متعددة  (  6
مق�ضودة  ب�ضورة  الوطنية  الهوية  لإبــراز  الدرو�ص  موا�ضيع  مع  يت�ضق  مبا  الكتاب،  من 
والأنظمة  ال�ضعودية،  العلمية  اجلمعية  جهود  اإىل  الإ�ــضــارة  ميكن  حيث  لها؛  وخمطط 
والقوانني التي ت�ضنها الدولة للحد من انت�ضار اأمرا�ص الدم والأمرا�ص الوراثية، مثل 
فحو�ضات ما قبل الزواج يف در�ص الدم، ودور اجلمعية ال�ضعودية لأمرا�ص وزراعة الكلى 
يف در�ص الإخراج، وجهود مدينة امللك عبد اهلل للطاقة الذرية واملتجددة يف در�ص موارد 

البيئة، وغريها.
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 تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم )ال�ضف الثاين املتو�ضط( لبيئة املتعلمني
ت�ضمني  الكتاب منجزات الوطن وموارده املختلفة يف موا�ضع متعددة مبا يتفق وطبيعة  (  1

املحتوى؛ مثل: الإ�ضارة اإىل دور اململكة يف �ضناعة الأدوية، حيث متثل )80%( من �ضناعة 
الدواء يف اخلليج العربي، وغريها من ال�ضناعات، والإ�ضهامات الطبية املتميزة للمملكة 
بوا�ضطة  ال�ضرطان  ملر�ص  الوراثية  الب�ضمة  اكت�ضاف  مثل  العلمية،  البحوث  جمــال  يف 

د.خولة الكريع، وغريها.
اململكة،  (  2 ملناطق  البيئي  التنوع  لتوفرها يف ظل  بيئتنا،  واقــع  �ضورا من  الكتاب  ت�ضمني  

وتوثيق املوقع اجلغرايف ملحتوى ال�ضور امل�ضمنة، مما يزيد من روح الولء واملحبة للوطن.
وتكون  (  3 املحلية،  بالبيئة  ترتبط  التي  واجلــداول  الإح�ضاءات  من  بع�ضا  الكتاب  ت�ضمني 

املوؤ�ض�ضات الوطنية التي مت احل�ضول عليها منها، وميكن ت�ضمني ذلك من  موثقة من 
خالل:
• �ضياق الدر�ص الأ�ضا�ضي، مثل: اإ�ضافة ن�ضبة ا�ضتهالك الطاقة يف ال�ضعودية �ضـ)113( 	

يف الف�ضل الدرا�ضي الأول.
• اأ�ضئلة مراجعة الدر�ص اأو الف�ضل، مثل: �ص20 �ضـ)155( الف�ضل الدرا�ضي الأول.	
• فقرة تطبيق العلوم، مثل: املثال �ضـ)145( الف�ضل الدرا�ضي الأول، يعدل اإىل ن�ضب 	

حملية.
معاجلة الأخطاء اللغوية التي ممكن اأن توؤثر على فهم الن�ص املقروء، مثل: كلمة ت�ضجيع  (  4

النمو يف الف�ضل )8( �ضـ)53(، م�ضطلح النباتات الالوعائية يف ال�ضكل )2( يف الف�ضل )9( 
�ضـ)87(.

بني  (  5  )4( فقرة  )ي(  حرف  التالية:  املوا�ضع  يف  ظهرت  التي  املطبعية  الأخطاء  معاجلة 
امل�ضافات يف فـ)1( �ضـ)20(، يف ال�ضكل )5( كلمة الرببخ بعيدة ولي�ضت يف املكان ال�ضحيح 
اأمــام خط املوؤ�ضر، فـــ)8( �ــضـــ)53(، ما كتب على املطوية يف فـــ)6( �ــضـــ)157( يختلف عن 

املطلوب يف اأ�ضئلة تعريفية.
معاجلة بع�ص ال�ضور التي ظهر عدم ات�ضاقها مع م�ضامني املحتوى، مثل: ال�ضكل )13(  (  6

مل يت�ضق بو�ضوح مع املحتوى ميني ال�ضورة )�ضرطان الرئة( فـ)6( �ضـ)177(، عدم تطابق 
التعليق املكتوب يف ال�ضكل )13( مع م�ضمون ال�ضورة حيث ل تظهر الألواح ال�ضم�ضية فوق 

�ضطح املبنى يف فـ)10( �ضـ)120(.
مراعاة منا�ضبة حجم اخلط للفئة العمرية، مثل: حجم اخلط يف جدول)1( يف فـ)12(  (  7

�ضـ)183(.
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 تو�سيات مو�ءمة كتاب �لأحياء لل�سف �لأول �لثانوي:

تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب الأحياء )ال�ضف الأول الثانوي( لثقافة املجتمع ال�ضعودي
العلماء  (  1 ماآثر  عن  مو�ضوعا  الثاين(  الدرا�ضي  )لف�ضل  الأحــيــاء  كتاب  حمتوى  ت�ضمني 

اأو العامل ابن اجلزار  العرب وامل�ضلمني يف اكت�ضاف بع�ص الطفيليات، كالعامل ابن �ضينا 
يف الف�ضل ال�ضابع، ب�ضكل يقدم نوعاً من التوازن يف حتقيقه خالل الف�ضلني الدرا�ضيني.

ت�ضمني اجلهود الوطنية التي ت�ضهم يف خدمة املجتمع وحل م�ضكالته يف موا�ضع متعددة  (  2
من الكتاب، مبا يت�ضق مع موا�ضيع الدرو�ص، مثل: جهود اململكة يف التوعية والوقاية من 
الأمرا�ص التي ت�ضببها الطفيليات املنت�ضرة يف اململكة، خا�ضة الديدان الطفيلية، والإ�ضارة 
مو�ضوعات  �ضمن  الطيور  واأنفلونزا  ال�ضنك  بحمى  للتوعية  الوطنية  احلــمــالت  اإىل 

الف�ضل ال�ضابع يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين، وغريها.
تعديل بع�ص فقرات الكتابة يف علم الأحياء التي �ضمن تقومي الف�ضل؛ لتوجيه الطالب  (  3

املالريا  الكتابة عن  ب�ضكل مبا�ضر، مثل  الوطنية  وامل�ضكالت  الق�ضايا  بع�ص  للكتابة عن 
وطرق منع انت�ضارها �ضـ)99( يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين.

تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب الأحياء )ال�ضف الأول الثانوي( لبيئة املتعلمني
دعم حمتوى كتاب الأحياء بدللت واإح�ضاءات من البيئة املحلية ما اأمكن ب�ضكل يتناغم  (  1

مع حمتوى الدرو�ص ويعززها، مثل:
• ت�ضببها 	 التي  بالأمرا�ص  امل�ضابني  بعدد  اإح�ضائية  الأول  الف�ضل  حمتوى  ت�ضمني 

البكترييا والفريو�ضات يف اململكة العربية ال�ضعودية.
• فقرة 	 �ضمن  اأخــرى،  ودول  املتحدة  الــوليــات  يف  الإح�ضائية  الن�ضب  جــدول  تعديل 

التقومي الإ�ضايف يف �ضـ)80(، اإىل جدول يحوي ن�ضبا من اململكة العربية ال�ضعودية.
معاجلة بع�ص الأخطاء اللغوية الب�ضيطة التي وردت يف كل من الف�ضل الثالث والف�ضل  (  2

بــالأخــذ  ذلــك  املــقــروء؛ وميــكــن حتقيق  الن�ص  تــوؤثــر على فهم  اأن  الــتــي ميكن  الــرابــع، 
مبقرتحات التعديل – التي مت تدعيمها لتف�ضري النتائج- ملا مت ر�ضده من هذه الأخطاء.

الف�ضل  (  3 اأفكار جديدة يف  بناء على  تكرار عبارة  املطبعية، مثل:  الأخطاء  بع�ص  معاجلة 
الثاين �ضـ)44(، عنوان )الكتابة يف علم الأحياء( �ضـ)103( ف4، اإ�ضافة اإىل عنوان )جتربة 
الدعامية  الفطريات  مــن   )4( ال�ضطر  يف  تكاملية  عــالقــات  وكلمة  الــبــيــانــات(،  حتليل 
�ضـ)124( ف5، وعنوان الفقرة رقم )12( يف التقومي، وا�ضتعمل هذه املطوية يف الق�ضم )1-
6( يف ف6 �ضـ)7( يف املطويات، ويف ال�ضكل )4-7( �ضـ)44( ف7، اإ�ضافة اإىل “الريا�ضيات 
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يف علم الأحياء” يف التقومي، الفقرة رقم )7( �ضـ)63(، وكلمة )مركبة( ال�ضطر )10( يف 
تركيب اجل�ضم �ضـ)105( ف9.

�ضورة  (  4 مــثــل:  املــحــتــوى،  م�ضامني  مــع  ات�ضاقها  عــدم  ظهر  الــتــي  ال�ضور  بع�ص  معاجلة 
الأحياء  خمترب  �ضورة  وكذلك   ،)6-4 )ال�ضكل  �ــضـــ)11(  ال�ضاد�ص  الف�ضل  يف  الإخ�ضاب 

�ضـ)31( غري مت�ضقة مع املحتوى.
بعد  (  5 الأفكار  وترابط  ت�ضل�ضل  ي�ضمن  مبا  املحتوى،  يف  الرئي�ضة  العناوين  بع�ص  تعديل 

عمليات املواءمة التي متت على الكتاب، مثل: عنوان اأنظمة الت�ضنيف القدمية الف�ضل 
اأنـــواع  اإىل  يــعــدل  ـــ)114(  والــعــنــوان يف �ــض الت�ضنيف،  اأهمية  اإىل  يــعــدل  الــثــاين �ــضـــ)38( 

الفطريات ح�ضب اخلاليا، والعنوان يف �ضـ)115( يعدل اإىل تركيب الفطريات.
معاجلة حجم اخلط يف كل الأهداف ومراجعة املفردات، واملفردات اجلديدة، وكذلك يف  (  6

التجارب؛ ليتمكن املتعلم من قراءة الن�ضو�ص وا�ضتيعاب م�ضمونها بي�ضٍر و�ضهولة.

 تو�سيات مو�ءمة كتاب �لفيزياء لل�سف �لأول �لثانوي:

تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب الفيزياء )ال�ضف الأول الثانوي( لثقافة املجتمع ال�ضعودي
لل�ضف  (  1 الفيزياء  كتاب  يف  وا�ضع  مدى  على  وامل�ضلمني  العرب  العلماء  ماآثر  اإىل  الإ�ــضــارة 

الأول الثانوي، يف الف�ضول املنا�ضبة من امليكانيكا ب�ضكل يتناغم مع املحتوى العلمي، مثل: 
احل�ضن بن الهيثم، اأحمد زويل، اأبناء مو�ضى بن �ضاكر، اخلوارزمي، وعمر اخليام ون�ضر 

الدين الطو�ضي، وغريهم؛ وميكن حتقيق ذلك �ضمن:
• �ضياق الن�ص املرتبط به يف الدر�ص.	
• اأ�ضئلة مراجعة الدر�ص اأو الف�ضل.	
• فقرة الكتابة يف الفيزياء، مثل: حددي العلماء امل�ضلمني الذين در�ضوا علم احلركة 	

�ضـ)56(.
ت�ضمني ق�ضايا املجتمع وم�ضكالته املهمة واجلهود الوطنية التي ت�ضهم يف حلها ب�ضورة  (  2

ال�ضياق  عــن  يختلف  �ضياق  �ضمن  وذلــك  در�ـــص،  كــل  طبيعة  مــع  يتنا�ضب  مبــا  مق�ضودة، 
الأ�ضا�ضي للدر�ص، يف مرحلة الإثراء التي يف نهاية الف�ضل اأو يف م�ضاريع الوحدة؛ فمثاًل: 
ميكن طرح م�ضكلة ال�ضرعة اأو حتديد الطرق يف ال�ضفر يف الف�ضل الثاين، وم�ضكلة �ضباق 
ال�ضيارات يف الطرق ال�ضريعة وظاهرة التفحيط  والت�ضارع غري املحدد، مع ذكر اجلهود 
الوطنية املبذولة حلل م�ضكلة ال�ضرعة وقطع الإ�ضارات بو�ضع نظام �ضاهر، واأهمية ربط 
حزام الأمــان يف الف�ضل الثالث، وم�ضروع امللك عبد اهلل للعلوم والريا�ضيات يف الف�ضل 

الرابع، ودور وكالة الأر�ضاد وحماية البيئة يف الف�ضل ال�ضابع �ضـ)71(.
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تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب الفيزياء )ال�ضف الأول الثانوي( لبيئة املتعلمني:
مع  (  1 متناغم  ب�ضكل  املحلية  البيئة  مــن  اإح�ضائية  ودلئـــل  ب�ضور  الكتاب  حمــتــوى  دعــم 

كــل منطقة  القبلة يف  اإ�ــضــافــة حتــديــد  مــثــاًل: ميكن  اأمــكــن،  كلما  املــحــتــوى،  مو�ضوعات 
الــدول  توحدت  �ضاعة مكة وكيف  �ــضـــ)34( ف2، كما ميكن و�ضع  الإحــداثــيــات(  )اأنظمة 
اإح�ضائيات عن  الزمن( �ضـ)52(، كما ميكن ذكر  بتوقيت مكة )الدقة يف قيا�ص  امل�ضلمة 

حوادث ال�ضيارات ب�ضبب ال�ضرعة يف ف3، وغريها.
معاجلة املعارف العلمية التي ميكن اأن ُتخل بجانب مراعاة اخلربات املعرفية للمتعلمني  (  2

وا�ضتخدام  وجمعها  املتجهات  مو�ضوع  مثل:  الثانوي؛  الأول  لل�ضف  الفيزياء  كتاب  يف 
الدوال املثلثية يف حتديد املركبات يف الف�ضل اخلام�ص، ومو�ضوع الت�ضارع املوجب والت�ضارع 
ال�ضالب يف الف�ضل الثالث؛ وذلك برتحيلهما اإىل حمتوى كتاب الفيزياء لل�ضف الثاين 

الثانوي؛ ملالءمتهما م�ضتوى الطالب يف هذه املرحلة العمرية.
اإيراد ال�ضور والر�ضوم والأ�ضكال التو�ضيحية واجلداول والتجارب يف مكان منا�ضب �ضمن  (  3

الن�ص املرتبط بها، مثل: تطبيق الفيزياء �ضـ)22( ف5، غري منا�ضب والأف�ضل اأن يرحل 
اإىل  اأن يرحل  اإىل �ضـ)18(، وكذلك التعامل مع حالت الحتكاك �ضــ)22( من الأف�ضل 

�ضــ)19( قبل الأمثلة والتدريبات.

تو�سيات مو�ءمة كتب �لكيمياء لل�سف �لأول �لثانوي:

تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب الكيمياء )ال�ضف الأول الثانوي( لثقافة املجتمع ال�ضعودي
اإىل  (  1 ت�ضري  التي  الإميانية  بالدلئل  الثانوي  الأول  لل�ضف  الكيمياء  كتاب  حمتوى  ربط 

اإعجاز اهلل �ضبحانه وتعاىل يف ملكوته قدرًة وتدبرًيا، واإىل �ضعة رحمته مبخلوقاته مبا 
خلق لهم من مواد تتنوع يف خوا�ضها؛ مما يوفر لهم تنوعاً كبرياً يف ا�ضتخداماتها بح�ضب 

ن هذه الدلئل يف �ضياق الن�ص الدال عليها. حاجاتهم، ومن املنا�ضب اأن ُت�ضمَّ
وامل�ضلمني  (  2 العرب  العلماء  بجهود  الثانوي  الأول  لل�ضف  الكيمياء  كتاب  حمتوى  تدعيم 

الذين لهم دور يف تاأ�ضي�ص علم الكيمياء؛ خا�ضًة يف جمال التجريب العملي، وبيان ماآثرهم 
يف حت�ضري كثرٍي من املواد الكيميائية وت�ضنيع بع�ص الأدوات املخربية وال�ضناعات املهمة 
قوانني  بها  �ضجلوا  كيميائية  تفاعالت  من  به  قاموا  ما  حــول  واكت�ضافاتهم  مــرة،  لأول 

كيميائية مهمة، �ضبقوا بها من بعدهم. ومُيكن اأن ت�ضمن من خالل:
• �ضياق الن�ص املرتبط بها يف الدر�ص.	
• مهام قرائية مو�ضعة يف نهاية الف�ضل املرتبط بعامل معني.	
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• مهام كتابية يف فقرة الكتابة يف الكيمياء يتم فيها اإحالة املتعلم ملزيٍد من البحث عن 	
جهودهم يف جمال معني.

كتاب  (  3 مــن  املنا�ضبة  املوا�ضع  يف  املحلية  وم�ضكالته  ال�ضعودي  املجتمع  حــاجــات  ت�ضمني 
اإبراز اجلهود الوطنية يف معاجلة هذه امل�ضكالت يف  الكيمياء لل�ضف الأول الثانوي، مع 
البيئة  والي�ضرة يف  الع�ضرة  املياه  املاء ببع�ص م�ضادر  املو�ضع نف�ضه؛ كربط م�ضكلة ع�ضر 
املحلية، وربط ظاهرة ال�ضداأ بتاآكل الهياكل املعدنية مع مرور الزمن، من خالل درا�ضة 
ف  �ضل�ضلة الن�ضاط الكيميائي للعنا�ضر، ويف املو�ضع نف�ضه ُي�ضار ملحطات حتلية املياه، وُيعرَّ
بدور �ضركات تقنية منع التاآكل. كما اأنَّ من املهم التعريف باجلهود الوطنية الأخرى التي 
ُت�ضهم يف خدمة املجتمع ب�ضكٍل عام، مبا يت�ضق مع مو�ضوعات املحتوى، كمحطات تقطري 
التحويلية  وال�ضناعات  والبرتوكيميائية  الكيميائية  املـــواد  ت�ضنيع  و�ضركات  النفط، 

القائمة عليها، وغريها.

تو�ضيات تتعلق مبواءمة كتاب الكيمياء )ال�ضف الأول الثانوي( لبيئة املتعلمني:
الوقت مبدن ومناطق  (  1 والتعريف يف نف�ص  البيئية،  الوطن ومــوارده  التعريف مبنجزات 

اململكة التي احت�ضنت هذه املنجزات اأو توفرت فيها بع�ص املوارد الطبيعية.
دعم كتاب الكيمياء لل�ضف الأول الثانوي بدللت واإح�ضاءات من البيئة املحلية، وذلك  (  2

عن طريق تقدمي بع�ص م�ضكالت املجتمع اأو جهوده الوطنية يف �ضورة دلئل اإح�ضائية 
)جمدولة اأو ر�ضوم بيانية(، مثل: اإح�ضاءات درجة ع�ضر املاء يف م�ضادر حملية خمتلفة، 
ودرجة تلوث اجلو يف عدٍد من املناطق املحلية، وكذلك بالن�ضبة للقيا�ضات اجلوية الأخرى 
الأمــالح  بوا�ضطة  الأمــطــار  �ضقوط  واحتمالية  والرطوبة  اجلفاف  بتقديرات  املرتبطة 
مقارنة  الــبــارزة  املحلية  ال�ضناعات  حجم  عن  تك�ضف  التي  الإحــ�ــضــاءات  وكذلك  املائية، 

بغريها من الدول.
املعرفية  (  3 اخلـــربات  مــراعــاة  بجانب  ُتــخــل  الــتــي  وامل�ضطلحات  العلمية  املــعــارف  معاجلة 

للمتعلمني يف كتاب الكيمياء لل�ضف الأول الثانوي؛ لياألفها الطالب ويفهموا مدلولها، 
وميكن حتقيق ذلك مبعاجلة ال�ضواهد ال�ضلبية التي ُر�ضدت يف النتائج. مثل �ضرح عملية 
ا، والتي اأ�ضكل فهمها على املعلم  الكروماتوجرافيا )�ص 55( كطريقة لف�ضل املخاليط اأي�ضً
واملتعلم، وكذلك رموز العنا�ضر و�ضيغ املركبات يف الف�ضل الثاين. واأبرز امل�ضطلحات التي 
تعريفها  تاأخر  اأو  بها  ف  ُيعرَّ املتعلم، ومل  لدى  لها دللة  ولي�ص  الكيمياء  كتاب  ت�ضمنها 

مثل: البالزما، الكا�ضف العام، العقد والد�ضتة، عامل التحويل، الأرقام املعنوية.
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الثانوي لكل  (  4 اللغوية التي مت ر�ضدها يف كتاب الكيمياء لل�ضف الأول  معاجلة الأخطاء 
الف�ضول، اأويف ف�ضٍل معني؛ والتي ميكن اأن توؤثر على فهم الن�ص وا�ضتيعاب م�ضمونه، 
وميكن حتقيق ذلك بالأخذ مبقرتحات التعديل – التي مت تدعيمها لتف�ضري النتائج- ملا 

مت ر�ضده من هذه الأخطاء.
معاجلة الأخطاء املطبعية التي مت ر�ضدها يف كتاب الكيمياء لل�ضف الأول الثانوي، وقد  (  5

اإتباع القواعد  اأو الأرقــام، وبع�ضها جاء يف عدم  اأو اجلمل  جاء بع�ضها يف كتابة الكلمات 
عنوان  اأو  ن�ص  تن�ضيق  لخــتــالل  كــان  وبع�ضها  الرتقيم،  عــالمــات  لطباعة  ال�ضحيحة 
بالأخذ  ذلــك  حتقيق  وميكن  عناوين؛  اأو  ن�ضو�ص  من  مياثله  فيما  املتبع  التن�ضيق  عن 
مبقرتحات التعديل – التي مت تدعيمها لتف�ضري النتائج- ملا مت ر�ضده من هذه الأخطاء.

اإعادة النظر يف ت�ضل�ضل املادة العلمية يف كتاب الكيمياء ب�ضكل عام فيما بني الف�ضول، وب�ضكٍل  (  6
اأو  خا�ص داخل الف�ضل الواحد؛ ملعاجلة ما فيه من تكراٍر لبع�ص العناوين واملعلومات، 
جتزيء لبع�ضها يف عدة ف�ضول، وم�ضاعدة املتعلم على اأن يبني معارفه وخرباته اجلديدة 
ذلك  يتم  اأن  وميكن  لبنائها.  اأ�ضا�ًضا  تكون  �ضابقة  وخــربات  معارف  من  يكت�ضبه  ما  على 
بالأخذ مبقرتحات التعديل اخلا�ضة بكل ف�ضل التي اأُ�ضري اإليها يف مو�ضٍع �ضابٍق من هذه 

الدرا�ضة.
معاجلة م�ضكلة الزدحام والت�ضتت يف بع�ص ال�ضور والر�ضوم البيانية يف كتاب الكيمياء  (  7

بع�ضها  عن  املتقاربة  الألـــوان  ومتييز  األوانها  درجــات  بتو�ضيح  الثانوي؛  الأول  لل�ضف 
ب�ضكل ميكن معه ا�ضتيعاب م�ضمون ال�ضورة، وكذلك ترقيم اأ�ضهم التفاعالت الكيميائية 
�ضكٍل  يف  امل�ضمنة  ال�ضور  ترميز  ومثله  واحــد،  �ضكٍل  يف  وامل�ضمنة  خطواتها،  يف  املتتالية 
ف خا�ص  واحد لتمييزها من حيث تتايل خطواتها العملية. ومن املهم كذلك كتابة ُمعرِّ

بال�ضور املختلفة امل�ضمنة يف �ضكٍل واحد، اإ�ضافًة للعنوان العام لل�ضكل.
الثانوي مع  (  8 الأول  الكيمياء لل�ضف  ال�ضور واجلــداول والتجارب يف كتاب  ات�ضاق  مراعاة 

م�ضمون الن�ص الذي ترتبط به؛ ل ت�ضبقه كثرًيا اأو تتاأخر عنه كثرًيا، وهذا منت�ضر ب�ضكٍل 
كبري يف كتاب الطالب. وفيما يتعلق ب�ضور الف�ضل، ف�ضورة الف�ضل الأول مثاًل تتنا�ضب 
اأكرث مع م�ضامني الف�ضل الثاين، و�ضورة الف�ضل الثالث ُت�ضري لظاهرة التاأ�ضل يف بع�ص 

الذرات، وهذه الظاهرة لي�ضت �ضمن حمتوى الف�ضل...اإلخ.
معاجلة حجم اخلط يف كتاب الكيمياء لل�ضف الأول الثانوي؛ خا�ضًة يف ن�ضو�ص الدرو�ص  (  9

واجلداول والتقومي، مع زيادة امل�ضافة بني الأ�ضطر ما اأمكن؛ ليتمكن املتعلم من قراءة 
الن�ضو�ص وا�ضتيعاب م�ضمونها بي�ضٍر و�ضهولة.
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ا�ضتخدام الأرقام العربية بدًل من الأرقام الإجنليزية؛ وذلك ليثبت اجتاه قراءة الن�ضو�ص  (  10
والأرقام )من اليمني اإىل الي�ضار(، وبذلك ميكن قراءة اأي رقم مع قراءة الن�ص املرتبط 
ل اجتاه  به )�ضواء اأكان �ضمن الن�ص اأو �ضابقاً له اأو يف اآخره(، اأو -على اأقل تقدير- ُيعدَّ
الرتقيم الت�ضل�ضلي يف الدرو�ص، وكذلك اجلداول والأ�ضكال والتجارب يف دليل التجارب 
الن�ص  اجتــاه مقروئية  يتواءم مع  الأمريكية، مبا  الن�ضخة  عليه يف  كانت  العملية؛ عما 

العربي.
الأخذ مبقرتحات التعديل اخلا�ضة ببع�ص ال�ضواهد ال�ضلبية التي مت ر�ضدها اأثناء حتليل  (  11

الكتاب؛ كتمييز بع�ص العناوين الفرعية باللون الأحمر بدًل من اللون الأ�ضود، وتغميق 
التن�ضيق  لتاأخذ  الأ�ضئلة؛  اأو  الأهـــداف  بع�ص  يف  املفتاحية  الكلمات  اأو  العناوين  بع�ص 

املطبعي ملثيالتها، ويجعلها اأكرث بروزاً حال القراءة.
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ثالثًا: حتديد مدى كفاية �لزمن �ملخ�س�ص يف �خلطة �لدر��سية لتنفيذ مناهج �لريا�سيات 
و�لعلوم �لطبيعية لل�سفوف: )�لثاين �لبتد�ئي، �خلام�ص �لبتد�ئي، �لثاين �ملتو�سط، �لأول 
�لثانوي يف �لتعليم �لعام(، )�لأول �لبتد�ئي، �لثاين �لبتد�ئي، �لر�بع �لبتد�ئي، �خلام�ص 
�لبتد�ئي، �لأول �ملتو�سط، �لثاين �ملتو�سط، �لأول �لثانوي يف مد�ر�ص حتفيظ �لقر�ن �لكرمي 

و�لرتبية �خلا�سة(، )�لأول �لثانوي بنظام �ملقرر�ت �لدر��سية(.
اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة احلالية اإىل اأن تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن  املقرر يف اخلطة الدرا�ضية  (  1

عينة  اأن  املالحظ  اأن  اإل  متو�ضطا،  كان  عام  ب�ضكل  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  لتدري�ص 
وجه اخل�ضو�ص  -على  يــرون  الكرمي   والقراآن  املقررات  ونظام  العام  التعليم  الدرا�ضة يف مدار�ص 
املعملية  التجارب  اأو  التمارين  اأو  الأن�ضطة  لتنفيذ  يكفي  ل  احل�ض�ص  من  املخ�ض�ص  الزمن  اأن   -
�ضمن الكتاب اأو كرا�ضة الن�ضاط اأو كتاب التدريبات، وهذه النتيجة تتطلب اإعادة النظر يف اخلطة 
الدرا�ضية ملناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؛ لق�ضور كفايتها يف تقدمي املحتوى امل�ضمن يف الكتب 

الدرا�ضية وفقاً لتوجهات املنهج املطور، ومبا ي�ضمن حتقق اأهداف امل�ضروع وفل�ضفته.
 مراجعة التوزيع املقرتح يف دليل املعلم، والتاأكد من توافقه مع الواقع الفعلي للح�ض�ص املتاحة 2 (  

لكل ف�ضل درا�ضي.
الآلــيــات  (  3 عــن  للبحث  املقيم؛  واملــ�ــضــرف  املــدر�ــضــة  اإدارة  بــاإ�ــضــراف  مدر�ضة  بكل  خا�ص  برنامج  و�ضع 

والإجراءات اخلا�ضة بتفعيل وا�ضتثمار الزمن التدري�ضي، واإلزام املعلم بت�ضمني خطته اليومية بياناً 
مف�ضال لكيفية توزيع الزمن على املهام التعليمية .

التاأكيد على تقدمي مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف بداية اليوم الدرا�ضي، لزيادة فاعلية  (  4
اأداء املعلم وتعاون الطالب.

ت�ضمني الكتب الدرا�ضية تعليمات واإر�ضادات للطالب لأداء املهام التعليمية، مما يقلل من الفو�ضى،  (  5
ويعزز ال�ضتثمار اجليد للزمن التعليمي.

زيادة احل�ض�ص الدرا�ضية لتدري�ص الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف مدار�ص حتفيظ القران الكرمي. (  6
اإك�ضاب  (  7 جمال  يف  لتاأهيلهم  تربويني(؛  قادة  املدار�ص)باعتبارهم  ومديري  للم�ضرفني  دورات  عمل 

املعلم املهارات اخلا�ضة با�ضتثمار وتفعيل الزمن التدري�ضي داخل احلجرة الدرا�ضية.
 مراجعة الكتب املدر�ضية ومتييز التمرينات اأو الأن�ضطة اأو التجارب املكررة كفكرة، وو�ضعها كاأن�ضطة 8 (  

اإثرائية م�ضمنة يف الكتاب املدر�ضي.
العمل على حل  امل�ضكالت التي تواجه عدم ا�ضتثمار وقت التدري�ص بال�ضكل املطلوب ، مثل ق�ضور  (  9

وقــت ح�ضته  جــزءا من  املعلم  تخ�ضي�ص  اأو  الــدرو�ــص،   لتنفيذ  اليومية  باخلطط  املعلمني  اهتمام 
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الــدوام  اأثــنــاء  املدر�ضة  خــارج  للمعلمني  التدريبية  الـــدورات  اإقــامــة  اأو  الــطــالب،  اإجــابــات  لت�ضحيح 
اأن هنالك عالقة  الوقت، وخ�ضو�ضا  املدار�ص تقليل عوامل هدر  اإدارات  الر�ضمي؛ لذلك فان على 
ارتباطية بني م�ضتوى الدعم املقدم من مدير املدر�ضة واأداء املعلم ) اإحدى نتائج التقرير الثالث 

لهذه الدرا�ضة (.
اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا تطويراً مهنياً عالياً يرون كفاية الزمن  (  10

اأف�ضل من زمالئهم الذين مل يتلقوا التطوير املهني بال�ضكل املطلوب، وهذه النتيجة تدل على اأن 
اأداء املعلم فيما يتعلق بكفاية التدري�ص، وي�ضاعد  برامج التطوير املهني حققت جزءاً من حت�ضني 
املعلمني واملعلمات على فهم فل�ضفة املناهج اجلديدة، وتعريفهم باأ�ضاليب تدري�ضها والتعامل معها، 
اأدائهم ومنا�ضبة الوقت لتدري�ص املنهج،   اأكرث دراية باملناهج؛ فاأثر ذلك على  وهذا بدوره يجعلهم 
وهذا بدوره ي�ضجع امل�ضوؤولني على بذل مزيد من اجلهد يف برامج التطوير املهني، لنحقق اأف�ضل 

النتائج يف تدري�ص هذه املناهج.
ت�ضمل منــاذج  (  11 الــدرا�ــضــيــة،  عــلــى احلــ�ــضــة  الــزمــن  تــوزيــع  لكيفية  للمعلمني  اإر�ــضــاديــة  اأدلــــة  اإعــــداد 

التدري�ضية  ال�ضرتاتيجية  املطلوب، وفق  بال�ضكل  وا�ضتثماره  التدري�ص  وا�ضرتاتيجيات لإدارة زمن 
امل�ضتخدمة.

يف  (  12 الطالب  وخ�ضائ�ص  والتعلم  املحتوى  طبيعة  لتنا�ضب  للمعلمني  املهني  التطوير  برامج  تنويع 
كل مرحلة تعليمية، بحيث ت�ضمل اآليات ا�ضتثمار واإدارة زمن التدري�ص بفاعلية جيدة ومنا�ضبة لكل 

مرحلة تعليمية. 
وا�ضتثمار  (  13 تفعيل  بكيفية  يتعلق  فيما  وبــالأخــ�ــص  للمعلمني،  املهني  التطوير  بــرامــج  ا�ضتمرارية 

الريا�ضيات  مناهج  تنفيذ  يف  مل�ضاعدتهم  اأف�ضل؛  ب�ضكل  وتفعيلها  املطلوب  بال�ضكل  التدري�ص  زمن 
كبرية  �ضريحة  تلقي  عــدم  اإىل  الإح�ضائيات  اأ�ــضــارت  حيث  املطلوبة،  بال�ضورة  الطبيعية  والعلوم 
اأو قلة فرتة التدريب قيا�ضا باأهمية  من املعلمني واملعلمات التدريب الالزم لتدري�ص تلك املناهج، 
امل�ضروع وتطلعاته. وميكن النتقال اىل التدريب التفاعلي الإلكرتوين ل�ضهولته وامكانية تعميمه 
الدرا�ضة احلالية  اأظهرت  التدريب، حيث  التقليدية يف  الأ�ضاليب  اأف�ضل من  وا�ضتمراريته ب�ضورة 

حت�ضنا عن م�ضتوى املرحلة الأوىل يف كفاية الزمن.
اقرتاح  توزيع الزمن املقرر لكل ح�ضة  بالتف�ضيل، ولكل اأجزاء الدر�ص يف دليل املعلم، ووفق اآلية  (  14

حمددة مع حتديد املمار�ضات التدري�ضية املالئمة لها.
اإجراء جتارب ميدانية مطولة بعد تعيني جمموعة من النماذج مقرتحة من قبل املتخ�ض�ضني يف  (  15

اأن الوقت عن�ضر ثمني جًدا يف  جمال التدري�ص لتحديد الأ�ضلوب الأمثل لكل �ضف درا�ضي، فكما 
التدري�ص، اإل اأنه من املالحظ اأن هناك بع�ص املمار�ضات التدري�ضية تعترب بب�ضاطة م�ضيعة للوقت.
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ت�ضمني برامج التطوير املهني للمعلمني واملعلمات تطبيقات عملية ومناذج لدرو�ص منوذجية لكيفية  (  16
 Action الإجرائية  البحوث  على  والرتكيز  الدر�ص،  عنا�ضر  على  املتوازن  احل�ضة  زمن  توزيع 
Research والتقييم الذاتي Reflection Self للمعلمني، من خالل قواعد ت�ضحيح الأداء   

        .Review Peer اأو مراجعة النظراء ،List Check اأو قوائم الر�ضد Rubrics
عند  (  17 الدرا�ضية  للمناهج  والإثــرائــي  الأ�ضا�ضي  املحتوى  بني  التمييز  اإىل  واملعلمات  املعلمني  توجيه 

تدري�ضها. ويق�ضد بالأ�ضا�ضي ذلك املحتوى ذو ال�ضلة املبا�ضرة يف بناء املفاهيم واملهارات الأ�ضا�ضية، 
وفق م�ضفوفة املدى والتتابع،  بينما يق�ضد بالإثرائي ما يتجاوز ذلك، وقد ل ي�ضهم مبا�ضرة يف بناء 

املفاهيم واملهارات الأ�ضا�ضية، واإمنا هو لتاأكيد املعرفة اأو تو�ضيعها.
والتجارب  (  18 الأن�ضطة  على  الــطــالب  تــدريــب  لتتوىل  ال�ضامل  الإلــكــرتوين  التدريب  قــنــوات  تفعيل 

والتدريبات ملزيد من الفهم ولتوفري بع�ص الزمن يف اخلطة الدرا�ضية.
اإك�ضابهم  (  19 املهني  التطوير  برامج  ت�ضمل  بحيث  التقني،  اجلانب  يف  للمعلمني  الأدائية  الكفاءة  رفع 

التعليمية والربجميات املت�ضلة بها، مبا ي�ضاعد على ت�ضهيل عملية  ا�ضتخدام الربامج  املهارات يف 
التعلم، وتوفري زمن التدري�ص.
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وتوجهات  فل�سفة  وفق  و�لريا�سيات  �لعلوم  درو�ص  تنفيذ  م�ستوى  تقومي  تو�سيات  ر�بعًا: 
�مل�سروع )�لتقرير �لثالث(:

تنظيم جمتمعات تعلم للمعلمني ت�ضجع التعاون وال�ضراكة املهنّية؛ ليتم من خاللها النمو والتعلم  (  1
التعاوين، وميكن تكوين هذه املجموعات داخل املدر�ضة اأو على م�ضتوى املعلمني يف مكاتب الإ�ضراف 
الرتبوية، اأو احلي، اأو على م�ضتوى اإدارة التعليم، من خالل اأن�ضطة ولقاءات مبا�ضرة، اأو جمتمعات 

تعلم اإلكرتونية. 
حت�ضني بيئات التعلم وتوفري املوارد مل�ضاعدة املعلم يف تنفيذ املنهج. ينبغي الهتمام بتح�ضني بيئة  (  2

التعلم مبكوناتها املادية، مثل النظر اإىل م�ضاحات الف�ضول الدرا�ضّية، وتوفري التجهيزات الالزمة 
يف  اإثرائية  مراجع  وكذلك  معلومات،  وقواعد  وم�ضادر  حم�ضو�ضة  ومــواد  وبرجميات  اأجهزة  من 
املدار�ص، وجتهيز املختربات املدر�ضية باملواد الالزمة، وكذلك مراكز م�ضادر التعلم ب�ضورة منا�ضبة 
امل�ضاحبة  التعليمية  للمواد  واملعلمات  املعلمني  جميع  ا�ضتالم  �ضمان  مع  الطالب.  لتعلم  وجاذبة 
الفني لأمني  الدور  املعلم لالأن�ضطة، والرتكيز على  املعلم وحقيبة  امل�ضروع مثل دليل  املنتجة من 

م�ضادر التعلم بدًل من اإقحامه يف الأعمال الإدارية. 
تنويع اأ�ضاليب تطوير املعلمني وتفعيل دورهم يف عمليات التطوير املهنّي. فبالرغم من اأن الدورات  (  3

التدريبية اأو ور�ص العمل هي اأكرث الأ�ضاليب �ضيوعاً لتطوير املعلمني، اإل اأنه ينبغي تو�ضيع برامج 
التطوير املهنّي لتاأخذ اأ�ضكاًل وا�ضرتاتيجيات متنوعة، وتوفري اأ�ضاليب تعلم ن�ضط للمعلم؛ بحيث 
يحاكي التعلم الن�ضط الذي �ضي�ضتخدم مع الطالب. فاملعلمون ما هم اإل متعلمون بالغون يحتاجون 
اإىل  تدعو  العلمّية  الرتبية  معايري  اإن  بينهم.  الفردية  الفروق  تنا�ضب  للتعلم  خمتلفة  طرق  اإىل 

التحول من الدورات وور�ص العمل اإىل تنويع يف اأ�ضاليب التدريب. 
امتداد فرتة التطوير املهني لتكون خططا طويلة الأجل ومرتابطة. اإن جناح برامج التطور املهنّي  (  4

وفاعليتها تزيد عند امتدادها لفرتة زمنية لتكون لدى املعلم الفر�ضة للتجريب والتعديل والتاأمل، 
فتغيري معتقدات املعلمني وممار�ضاتهم ل يتم من خالل فعالية واحدة، واإمنا من خالل عمليات 
للدرا�ضات  البعدي  التحليل  نتائج  ودلــت  املن�ضود.  التغيري  ليتحقق  بع�ضاً،  بع�ضها  تعزز  ومواقف 
املهنّي  التطوير  اأثر ملدة وعدد مرات  العلوم والريا�ضيات على وجود  املهنّي ملعلم  بالتطور  املتعلقة 
العلمّية  الرتبية  معايري  يف  ورد  مــا  التو�ضيات  هــذه  ويــدعــم  الــطــالب،  نتائج  على  للمعلم  املــقــدم 
واملجل�ص الوطني لتطوير العاملني. ينبغي اأن تكون خطة التدريب �ضاعات تدريبية مرتابطة على 
البدء مبو�ضوع معني من  فمثاًل ميكن  دورات ق�ضرية غري مرتابطة.  ولي�ضت  متوا�ضلة،  فرتات 
خالل دورة تدريبية ق�ضرية تتبعها اأن�ضطة دعم ممتدة ملدة ف�ضل اأو عام درا�ضي لتعطي املعلم فر�ضة 
املتنوعة، مثل  التطوير  اأ�ضاليب  الدعم هذه عدداً من  اأن�ضطة  اأن تتبع  للتجريب والتاأمل، وميكن 
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ال�ضبكات املهنّية وجمموعات الدرا�ضة واللقاءات والزيارات ال�ضفية، وغريها ح�ضب طبيعة املو�ضوع. 
الوقت  العلمّي وطرق تدري�ضه، ومن بعد ذلك  املحتوى  الكافية لفهم  التدريبية  ال�ضاعات  فتتوفر 

الكايف للتطبيق والتجريب والتاأمل.
على  (  5 اأثرها  ودرا�ضة  لتقوميها  وذلــك  املهنّي،  التطور  برامج  تقيمها  التي  لالأن�ضطة  تقومي  اإجــراء 

املعلمني والطالب والعملية التعليمية ككل، ومعرفة اآراء املعلمني حيالها، وحتديد عوائق التطبيق 
بني  للمقارنة  التجريبي  املنهج  اأو  امل�ضحية  الدرا�ضات  اتباع  خالل  من  ذلك  وميكن  برنامج.  لكل 
برامج  يف  امل�ضاركني  املعلمني  تالميذ  على  احلا�ضل  الأثــر  ودرا�ضة  و�ضابطة،  جتريبية  جمموعات 
اأحد  اأن تقومي برامج التطوير املهنّي هو  التطور املهنّي. يرى املجل�ص الوطني لتطوير العاملني 
املقدمة،  الربامج  نوعية  حت�ضني  اأولهما:  جانبني،  من  مهماً  ذلك  ويعد  املهنّي،  التطوير  معايري 

وثانيهما: قيا�ص مدى حتقيق الأهداف املرجوة من الربنامج.
تكوين فرق اإ�ضرافية داخل املدر�ضة مكونة من مدير املدر�ضة ووكيل املدر�ضة ومعلم ريا�ضيات ومعلم  (  6

املدار�ص  كبرياً من مديري ومديرات  عــدداً  اأن هناك  الــالزم، خ�ضو�ضاً  الدعم  للقيام مبهام  علوم 
لي�ضوا متخ�ض�ضني يف الريا�ضيات اأو العلوم.

اكت�ضاف ورعاية القيادات املدر�ضية املميزة، وتاأهيلهم، فقد بلغ املتو�ضط العام لدعم مدير املدر�ضة  (  7
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم )2.46(، ويقع يف امل�ضتوى العايل،  كما اأ�ضارت النتائج اإىل وجود 
عالقة ارتباطية موجبة )36%(  بني م�ضتوى دعم مدير املدر�ضة وم�ضتوى الأداء التدري�ضي ملعلمي 
ارتباطيه موجبة )38%(  بني دعم  اإىل وجود عالقة  النتائج  اأ�ضارت  والعلوم، وكذلك  الريا�ضيات 
مدير املدر�ضة وم�ضتوى التطوير املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم، مما ي�ضري اإىل الدور 
املحوري ملدير املدر�ضة يف عملية التطوير. وبناء عليه  يقرتح فريق الدرا�ضة بناء معايري علمية على 

م�ضتوى وزارة الرتبية والتعليم لختيار القيادات املدر�ضية.
معايري  (  8 بناء  الفريق  ويقرتح  التعلم،  م�ضادر  واأمناء  املخترب  ملح�ضري  املهني  بالتطوير  الهتمام 

التعلم،  م�ضادر  واأمناء  املختربات  حم�ضري  لختيار  والتعليم  الرتبية  وزارة  م�ضتوى  على  علمية 
واأمناء م�ضادر  الفعلية ملح�ضري املخترب  التدريبية  بناء على الحتياجات  واإعــداد برامج تدريبية 

التعلم.
تعديل م�ضمى اإدارة التدريب الرتبوّي لتكون اإدارة التطور املهنّي يف وزارة الرتبية والتعليم؛ لتغيري  (  9

تغريت  لقد  فقط.  التدريب  على  مق�ضوراً  التطوير  يكون  فال  املهنّي  للتطور  التقليدي  املفهوم 
اإىل  النظر  اإىل  ال�ضنة،  اأيام خالل  املبا�ضر لعدة  التدريب  املهنّي للمعلمني من  التطور  اإىل  النظرة 
التطوير املهنّي على اأنه خربات تعلمية ممتدة خالل العام الدرا�ضّي، ومرتبطة بدور املعلم اليومّي 
يف التدري�ص. ويقرتح اأن يكون من �ضمن هيكلية الإدارة جمل�ص ا�ضت�ضاري من مهامه دعم القائمني 



104

املهنّي  بالتطوير  العالقة  ذات  امل�ضادر واجلهات  للمعلمني، من خالل ح�ضر  املهنّي  التطوير  على 
التميز  مركز  مثل  واملــراكــز  اجلامعات  يف  البحثية  اجلهات  مع  التوا�ضل  وكذلك  وعاملًيا،  حملًيا 
املهنّي على  التطور  امللك �ضعود، لبناء برامج  العلوم والريا�ضيات/ جامعة  البحثي لتطوير تعليم 

اأ�ضا�ص الدرا�ضة والبحث العلمّي، ومد اجل�ضور بني املمار�ضة والتنظري لتحقيق الأهداف املرجوة.
اإن  (  10 ينبغي التوجه اإىل بذل اجلهود لتطوير املعلم مبا يوازي ما ُبذل لتطوير املنتجات التعليمية. 

التنفيذ الفعال للمناهج ينبغي اأن ي�ضاحبه تطوير جوهري وم�ضتمر للمعلم، فال ميكن نقل املعلم 
من املمار�ضات التقليدية اإىل املمار�ضات القائمة على البنائية بدون اإيجاد فهم م�ضرتك - بني مطوري 
لتعليم  اإ�ضالح  اأي  اإن  والتدري�ص.  املنهج  وانعكا�ضاتها على  بالبنائية  للمق�ضود   - واملعلمني  املناهج 
العلوم ل بد اأن يركز على املعلم، كما اأن حت�ضني تعلم الريا�ضيات املدر�ضية مرتبط باإيجاد الفر�ص 

للمعلم لتطوير معارفه ومهاراته. فاملعلم هو املحرك الرئي�ص لنجاح تنفيذ املناهج اجلديدة.
التاأكيد على تاأهيل املعلم تقنًيا، فنحن نعي�ص يف ع�ضر التقنية، الذي اأنتج تالميذ قد يكونون اأف�ضل  (  11

من معلميهم يف التعامالت الإلكرتونية والأجهزة التقنية. واإذا كانت �ضيا�ضة الدولة هي الهتمام 
بالتقنية من خالل اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية، وحتديدا تعد التقنية اأحد الأهداف العامة 
اأجل  املعلمني من  قــدرات  “بناء  ال�ضرتاتيجية على  ن�ضت  اإذ  العام،  التعليم  ل�ضرتاتيجية تطوير 
دورنا  فيكون  تقنيا”،  للمعلمني  املهني  التطوير  الدرا�ضي، وتطوير منظومة  باملنهج  التقنية  دمج 
وتوظيف  والريا�ضيات،  العلوم  ومعلمات  معلمي  لدى  التقنية  بجانب  الفائقة  العناية  كرتبويني 

التقنية ب�ضكل فاعل يف عملية التعليم والتعلم. 
برامج  (  12 اإىل  والريا�ضيات  العلوم  التكامل، وحاجة معلمي ومعلمات  لتعزيز مفهوم  املعلمني  توجيه 

وبا�ضتقراء  والريا�ضيات.  العلوم  بني  بالتكامل  املرتبطة  احلاجات  تلبية  يف  ت�ضاعد  مهني،  تطور 
جتربة فنلندا يف التعليم، وهي التي ح�ضلت على املراتب الأوىل يف اختبارات التيمز، جند اأن العلوم 
يدر�ص بطريقة تكاملية يف ال�ضنوات الأوىل من التعليم، اأي من ال�ضف الأول وحتى الرابع البتدائي، 
فلديهم ماده العلوم الطبيعية والبيئية التي ت�ضمل الأحياء والفيزياء والكيمياء واجلغرافيا والتعليم 
ال�ضحي. وقد اأكدت كل من معايري اإعداد معلمي العلوم  NSTA، ومعايري التدري�ص  املهنّية ملعلم 
ا يف اأثناء اخلدمة  InTASC، اأكدت كلها  العلوم  NBPTS، ومعايري تقومي املعلم اجلديد، واأي�ضً
على اأهمية اإملام معلم العلوم بالعالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع. وحتى قامت 
NSTA بنقد م�ضودة معايري اجليل اجلديد ملعايري العلوم  NGSS، باأنها مل تعِط اأهمية للتكامل 

بني العلوم واملواد الأخرى، واأنه مت جتاهلها يف املعايري اجلديدة.
اإىل  (  13 يهدف  اأن  املعلم  على  لف�ضول.  ال�ضتق�ضائي  والتدري�ص  امل�ضكالت  حــل  ي�ضود  بــاأن  الهتمام 

التي  امل�ضكلة  حل  على  الطالب  م�ضاعدة  هما:  طالبه،  اإىل  �ضوؤاًل  اأو  توجيًها  يلقي  عندما  اأمرين 
امل�ضتقبل بنف�ضه. لذا  اأن ينمي ملكة الطالب، كي يتمكن من حل م�ضكالته يف  بني يديه، والثاين 
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ينبغي ال�ضتمرار يف تطوير املعلمني، وخا�ضة معلمي الريا�ضيات يف جمال حل امل�ضكالت، والعمل 
فائدة يف  اأكــرث  لتكون  ووقتاً؛  وتطبيقياً  و�ضموًل  التدريبية، عمقاً  الــدورات  على حت�ضني حمتوى 
رفع الكفاءة التدري�ضية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف حل امل�ضكالت. اإن حتويل ممار�ضات املعلمني 
من طرق التلقني اإىل الطرق التي يقوم عليها امل�ضروع، مثل التق�ضي، يحتاج اإىل وقت لنقل وتبني 
وتوطني املمار�ضات املطلوبة؛ فتنفيذ املناهج ب�ضكل فّعال يتطلب فرتات زمنية متتد اإىل �ضنوات، وقد 
يكون من الو�ضائل الداعمة لتنفيذ امل�ضروع اللتفات اإىل تطبيق مظاهر ال�ضتق�ضاء، التي اأو�ضت 
بها معايري الرتبية العلمية )NRC(، وهي انغما�ص املتعلمني مبا يلي: الإجابة عن �ضوؤال علمي، 
ربط  التو�ضيحات،  لتقدمي  ال�ضواهد  ا�ضتخدام  الأ�ضئلة،  الإجابة عن  لل�ضواهد يف  الأولوية  اإعطاء 

التو�ضيحات باملعرفة العلمّية، التوا�ضل وتقدمي املربرات للتو�ضيحات.
ن�ضر ثقافة التقومي لأجل التعلم ولي�ص تقومي التعلم. اإن مبادئ وتطبيقات التقومي لأجل التعلم  (  14

وحيوية  ن�ضاط  على  تركز  التي  واملعرفية،  البنائية  التعلم  لنظريات  احلديثة  املفاهيم  من  تنبثق 
املتعلم يف بنائه ملعرفته بنف�ضه وتوظيفها، وقدرته على التفكري، وحل امل�ضكالت، واتخاذ القرار. مما 
يعني احلاجة اإىل تغيري نظرة املعلمني من مفاهيم التقومي التقليدي اإىل التقومي البديل لأجل 

التعلم، خا�ضة اأن فل�ضفة امل�ضروع بنيت على اأ�ضا�ص هذا النوع من التقومي.  
املعلمني  (  15 بتدريب  الهتمام  زيــادة  يتطلب  الذي  الأمــر  البنائي،  التدري�ص  بجميع مراحل  الهتمام 

على ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات التعلم البنائي والتعلم الن�ضط ب�ضفة عامة يف التدري�ص، فعلى معلم 
الريا�ضيات التخطيط لبيئة التعلم ال�ضفية، لتمُثل العامل احلقيقي، وتوفري فر�ص املناق�ضة املعرفية، 
مبا يدعم اكت�ضاب املعرفة الريا�ضية، وتقومي نواجت تعلمها، يف �ضوء تنوع مدركات املتعلمني حولها. 
ينبغي توعية املعلمني واملعلمات باأهمية ا�ضتخدام طرق التدري�ص احلديثة يف حتقيق اأهداف مناهج 
ونظريات  مبادئ  ترجمة  اأجل  التعلم من  لنظريات  اأكرث  بفهم  تزويدهم  بهدف  العلوم اجلديدة، 

التعلم اإىل ممار�ضات تدري�ضية ميكن تطبيقها.   
البحث  (  16 اأ�ضاليب  مزاولته  طريق  عن  لــه،  الأكــادميــي  التخ�ض�ص  يف  املعلم  متكني  يف  ال�ضتمرارية 

اأن ت�ضتند  والتق�ضي يف جمال العلوم والريا�ضيات؛ فاملعرفة باملحتوى هي اأحد املبادئ التي يجب 
اأمريكا  يف  العاملني  لتطوير  الوطني  املجل�ص  معايري  اأكــدت  وقــد  املعلمني.  تطوير  برامج  اإليها 
املعريف للتخ�ض�ص، كما  العاملني على اجلانب  ي�ضتمل حمتوى برامج تطوير  اأن  )NSDC( على 
دلت نتائج التحليل البعدي للدرا�ضات املتعلقة بالتطور املهنّي على اأن تطوير معلم الريا�ضيات يف 
جانب املحتوى العلمّي يوؤثر ب�ضكل اإيجابي على نتائج حت�ضيل الطالب. وينبغي اأن ل يقت�ضر تعلم 
املحتوى على اأ�ضاليب التلقي، واإمنا من خالل اتباعهم لأ�ضاليب البحث والتق�ضي، وميكن اأن يكون 
اأو ت�ضكيل جمموعات  التدريب،  ا�ضتق�ضائية يف خمتربات  املعلمني لأن�ضطة  ذلك من خالل تنفيذ 
داخل املدار�ص؛ لبحث وتق�ضي اأ�ضئلة ذات عالقة بالبيئة واملجتمع واملنهج، وقد تكون بالتوا�ضل مع 
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اأ�ضاتذة اجلامعات وموؤ�ض�ضات املجتمع ذات العالقة. اإن معايري الرتبية العلمّية توؤكد على اأن يتعلم 
املعلم املحتوى عن طريق اأ�ضاليب البحث والتق�ضي، ولي�ص فقط عن طريق القراءة واملحا�ضرات. 

اأي ينبغي اأن يكون املعلم ممار�ضاً يف جمال تخ�ض�ضه. 
الدرا�ضية من  (  17 املعريف للمرحلة  املحتوى  اأن يكون هناك برامج تطوير متمايزة وفق طبيعة  يجب 

ناحية العمق وال�ضمول، ووفق م�ضتوى اإعداد املعلم. ويرى الفريق اأهمية التمايز بني التطوير املهني 
للتالميذ لكل مرحلة، وم�ضتوى  النمائية  املرحلة  يتنا�ضب مع خ�ضائ�ص  املوجه لكل مرحلة، مبا 
اإعداد معلميها، ومبا يتنا�ضب مع العمق وال�ضمول للمادة العلمية. فعلى �ضبيل املثال، ل يعد التعمق 
يف املادة العلمية �ضرورياً ملعلم املرحلة البتدائية، بينما تزداد حاجته اإىل املهارات اخلا�ضة بتدري�ص 
وتقومي الطالب يف العلوم والريا�ضيات يف هذه املرحلة، وتنمية اجتاهاتهم الإيجابية نحو العلوم 
والريا�ضيات، بينما يحتاج معلم املرحلة املتو�ضطة املتخ�ض�ص يف اأحد فروع العلوم )فيزياء، كيمياء، 
اأحياء( اإىل تو�ضيع قاعدته املعرفية مبجالت العلوم املختلفة وطرق التكامل بينها. كما يحتاج معلم 
املرحلة الثانوية اإىل التعمق باملادة العلمية، واإتقان مهارات البحث والتق�ضي يف جمال تخ�ض�ضه.    

اأ�ضباب التباين بني الذكور والإنــاث يف م�ضتوى التطور املهنّي املقدم لهم، وم�ضتوى الدعم  (  18 درا�ضة 
من اأطراف الدعم املوؤ�ض�ضي، وكذلك التباين يف م�ضتوى اأدائهم؛ فقد اأ�ضارت نتائج ا�ضتبانة التطور 
املهنّي اإىل اأن املعلمات تعر�ضن لربامج تطور مهني اأكرث جودة من برامج التطور املهنّي للمعلمني 
من وجهة نظرهم، بغ�ص النظر عن املرحلة الدرا�ضّية اأو التخ�ض�ص، كما اأ�ضارت اإىل وجود فرق دال 
اإح�ضائًيا بني الذكور والإناث يف تقديرهم مل�ضتوى الدعم الإداري املقدم لهم من: مدير املدر�ضة، 
امل�ضرف الرتبوّي، ومن حم�ضر املخترب، لتنفيذ املقررات املطورة �ضمن م�ضروع تطوير الريا�ضيات 
والعلوم الطبيعية، ول�ضالح الإناث. كما اأ�ضارت نتائج املالحظة ال�ضفية اإىل وجود فروق ذات دللة 
اإح�ضائية بني املعلمني واملعلمات ل�ضالح املعلمات يف تخ�ض�ضي الريا�ضيات والعلوم. اإن هذه التباينات 
ت�ضرتعي النتباه والتق�ضي، فقد يكون التباين حقيقياً يعك�ص جودة الربامج املقدمة لالإناث، وقد 

يكون التباين عائداً اإىل عامل اجلن�ص والتاأثريات الجتماعية والنف�ضية عليه.  
يف  (  19 واملعلمات  املعلمني  اإعــداد  برامج  مع  والتوا�ضل  للمعلم،  الرتبوي  الإعــداد  اأهمية  على  التاأكيد 

التعلم  مفاهيم  لت�ضمل  امل�ضروع،  متطلبات  مع  يتنا�ضب  مبا  الإعـــداد  برامج  لتطوير  اجلامعات؛ 
البنائي والتعلم الن�ضط والتعليم املتمايز والتقومي البديل، والتاأكيد على اإعداد املعلم قبل اخلدمة 
لتحقيق الأهداف املن�ضودة يف تعليم العلوم والريا�ضيات. ولعل جتربة فنلندا - وهي التي حت�ضل 
على املراتب الأوىل يف امل�ضابقات الدولية، مثل التيمز وبيزا - ت�ضري اإىل اأهمية اإعداد املعلم، حيث درج 
النظام التعليمي لديهم خالل الأربعة العقود الأخرية على توظيف املعلمني الذين ل يقل اإعدادهم 

عن خم�ص �ضنوات.
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