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 مستوى تضمين سمات االستقصاء العلمي في األنشطة العملية في كتب األحياء للمرحلة الثانوية 

 1في المملكة العربية السعودية
 

 أماني بنت محمد الحصان
 قسم املناهج وطرق التدريس

 األمريةكلية الرتبية جبامعة 
 نورة بنت عبدالرمحن

 جبر بن محمد الجبر
 قسم املناهج وطرق التدريس

 كلية الرتبية
 جامعة امللك سعود

 عبده نعمان المفتي
 قسم املناهج وطرق التدريس

 كلية الرتبية 
 جامعة امللك سعود

 
 العربية السعودية اململكة –جامعة امللك سعود  –مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات 

 هـ1436/ 6/ 20وقبل -هـ 22/5/1436 قدم للنشر
 
 

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى تضمني مسات االستقصاء العلمي يف األنشطة العملية يف كتب األحياء وأدلة التجارب  :المستخلص
م(. وتألف جمتمع الدراسة 2012-ه1433، )الطبعة املعدلة للفصلني األول والثاين العملية جلميع صفوف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية

( نشاطًا عملًيا. اتبعت الدراسة املنهج 173بلغ عددها ) إذوعينته من مجيع األنشطة العملية يف تلك الكتب بفصليها الدراسيني: األول والثاين، 
أداة حتليل يف ضوء مخس مسات لالستقصاء العلمي، وفًقا لقواعد التقدير رباعي التدرج،  الوصفي من خالل أسلوب حتليل احملتوى، وذلك باستخدام

األسئلة، وصياغة  نطرح األسئلة علمية التوجه، وإعطاء أولوية لألدلة يف الرد ع واليت متثلت يف: ،(NRC) الوطين لألحباثجمللس اوالصادرة عن 
مت التحقق من صدق أداة التحليل وثباهتا. وتوصلت الدراسة إىل و  التفسريات من األدلة، وربط التفسريات باملعرفة العلمية، والتواصل وتربير التفسريات.

فة العلمية والتواصل وتربير التفسريات(، أن نتائج التحليل أشارت إىل ضعف تضمني أنشطة كتب األحياء للمرحلة الثانوية لسميت )ربط التفسريات باملعر 
عمليات التواصل لدى الطالب سواء مع زمالء الصف أو الربط مع الواقع واحلياة االجتماعية، مما يقلل  –يف الغالب  –إضافة إىل أن األنشطة ال تدعم 

 ات علمية حول التفسريات العملية.من هتيئة الفرص اليت تساعدهم على التوصل حلوارات ونقاشات علمية متكنهم من تقدمي مربر 
 

 : االستقصاء العلمي، مسات االستقصاء العلمي، األنشطة العملية، كتب األحياء، املرحلة الثانوية، أدلة التجارب. الكلمات المفتاحية

 
 
 
 

                                                 

"تقومي وحتليل مناهج العلوم والرياضيات بالتعليم العام" وبدعم من مركز التميز البحثي يف تطوير   مت إجناز هذا البحث ضمن أعمال اجملموعة البحثية 1
 باململكة العربية السعودية  تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود

 




