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 تقويم أداء معلمات العلوم في تدريس مقرر الصف األول المتوسط وفق معايير مقترحة للتدريس
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عــايري لتــدريس مقــرر العلــوم املطــور للصــف األول املتوســط يف جمــال ختطــيط الــدروس وتنفيــذها وتقوميهــا. هــدفت هــذه الدراســة إىل اقــرتاح م المســتخلص:
يقــاً بــني وكــذلك التعــرف علــى مســتوى أداء معلمــات العلــوم يف تــدريس هــذا املقــرر وفــق املعــايري املقرتحــة. كمــا هــدفت إىل حتديــد أكثــر هــذه املعــايري تطب

أداة مــن أدوات التقــومي (أســئلة اختبــارات أعمــال  ٣٤خطــة مــن اخلطــط التدريســية، ومــن  ٦٠ت عينــة الدراســة مــن معلمــات العلــوم يف التــدريس. وتكونــ
معلمــة مــن معلمــات العلــوم للصــف األول املتوســط موزعــات علــى املراكــز اإلشــرافية الثمانيــة مبنطقــة الريــاض، وقــد توصــلت  ٤٥الســنة)، كمــا مشلــت العينــة 

حة لتدريس مقرر العلوم، كما كشفت النتائج عن أن املعيار الرابع املرتبط بتوظيف التقنية يف تدريس العلوم، واملعيار اخلامس الدراسة إىل سبعة معايري مقرت 
دون املقبــول املــرتبط بــدمج تــدريس العلــوم مبهــارات اللغــة والرياضــيات، واملعيــار الســابع املتعلــق بفهــم املعلمــني العميــق للمحتــوى العلمــي، حظيــت مبســتوى 

ثـاين املـرتبط بنمـوذج اء يف ختطيط دروس العلـوم أو تنفيـذها أو تقوميهـا، أمـا املعيـار األول املـرتبط باالستقصـاء وتنميـة مهـارات التفكـري العليـا، واملعيـار السو 
)S'E 5وقـد خلصـت الدراسـة إىل )، واملعيار الثالث املتصل بالتقومي، واملعيار السادس املتصل بتوفري بيئة صفية فاعلة فقد حصل على مستوى متوسط ،

ن يف التغلـب علـى الصـعوبات الـيت تـواجههن يف تـدر  ا مساعدة معلمات العلـوم يف ختطـيط وتـدريس وتقـومي مقـرر العلـوم، ومسـاعد يس توصيات من شأ
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